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المنظومــة  إصــاح  2018عــى  منــذ  تونــس  تشــتغل ســوليدار   ، يــ�ي الت�ش للمســار  إطــار مرافقتهــا  ي 
�ف

ــة اإلجــراءات الجزائّيــة و 
ّ
، مجل ف ف المرجعّيــ�ي ي النّصــ�ي

الجزائّيــة مــن خــال رصــد الهّنــات و الّثغــرات �ف
ي الغــرض مــن قبــل وزارة 

فًتــا �ف
ّ
ل
ُ
ف ك ف مختّصتــ�ي ــذان تتــّم مراجعتهمــا مــن قبــل لجنتــ�ي

ّ
ــة الجزائّيــة، الل

ّ
المجل

ي 2014. 
العــدل �ف

ي 2014 عــى 
و لّمــا إنصــبَّ إهتمــام أغلــب المنظمــات و الجمعّيــات منــذ صــدور دســتور 27 جانــ�ف

األحــكام الجزائيــة المهــّددة للحقــوق الفردّيــة و الماّســة بمبــدإ المســاواِة، و أفــرزت هــذه الجهــود تقاريــر 
 أبرزهــا التقريــر الصــادر عــن لجنــة الحقــوق الفردّيــة و المســاواة COLIBE، فقــد إرتــأت ســوليدار 

ً
قّيمــة

ها ُتسقُط قضايا الدفاع 
ّ
َ ذلك أن ي ة الجزائّية، دون أن يع�ف

ّ
ف الضوء عى مواطن خلٍل أخرى بالمجل ترك�ي

هــا خــارج دائــرة اإلصاحــات األولوّيــة و المســتعَجلة، بــل  عــن الحقــوق الفرديــة مــن إهتمامهــا أو تعت�ب
ــه ســيكون 

ّ
ي قائــم عــى المراكمــة و التكامــل، أن

هــا تــرى، مــن منطلــق قناعتهــا بــأن عمــل المجتمــع المــد�ف
ّ
أن

يعيــة" أخــرى ال تقــلُّ جدّيــة أو إلًحاًحــا. مــن األجــدى توزيــــــع اإلهتمــام عــى "معــارك ت�ش

ــزت حــول 
ّ
ي ترك يــل عملهــا ضمــن ســياق الثــورة و شــعاراتها الــ�ت ف تأسيًســا عــى هــذا، أرادت ســوليدار ت�ف

ين أّن مناخ الديمقراطّية   للكث�ي
ُ
ف ُيهّيأ : مقاومة اإلســتبداد و مكافحة الفســاد ! و ل�ئ ف محورين أساســّي�ي

هــذه  أّن  عــى  شــاهدان  الواقــع  و  القانــون  فــإّن  عنهــا،  رجــوع  ال  سياســّية  و  مدنّيــة  ــا 
ً
حقوق كــّرس 

ف نافــذٍة تعّطــل حقــوق التعبــ�ي و الــرأي و اإلجتمــاع  ي ظــّل وجــود قوانــ�ي
"المكاســب" مازالــت هّشــة �ف

تنــامي  ي ظــلِّ 
العامــة"، و �ف بالراحــة  العــام" و "اإلخــال  النظــام  النــ�ش تحــت ذرائــع "تعكــ�ي صفــو  و 

ف عــى خلفّيــة احتجاجــات إجتماعيــة أو  ف و السياســّي�ي ف و النشــطاء المدنّيــ�ي ي حــّق المدّونــ�ي
الدعــاوى �ف

ي وجــود إرٍث مــن تكميــم 
ة الــذي ُيعــدُّ ُمنــذًرا بالخطــر الســّيما �ف تحــّركات سياســية خــال الســنوات األخــ�ي

ي مارســها النظــام القديــم طيلــة ســنوات. األفــواه و المحاكمــات السياســية الــ�ت

رهــا 
ّ

ي "وضعتهــا" الثــورة و جذ ي أّن منظومــة الحوكمــة الرشــيدة و مكافحــة الفســاد الــ�ت
كمــا ال جــدال �ف

ض طريقهــا، فضــا عــن اإلرادة السياســّية، أحــكاٌم مطّبعــة مــع  ي توطئتــه و مبادئــه تعــ�ت
الدســتور �ف

ة الجزائّية ســتكون مناســبة "تاريخّية" 
ّ
الفســاد و متواطئة مع المفســدين. لذلك، فإنَّ مراجعة المجل

لتحقيــق اإلصاحــات المنشــودة تحقيقــا إلنســجام المنظومــة القانونيــة ككّل و تاؤمهــا مــع مقتضيــات 
ي جرائــم الفســاد.

ي ســبيل مقاومــة ظاهــرة اإلفــات مــن العقــاب �ف
الدســتور و ذلــك �ف



ف عملها عى دراســة الجزء الخاّص بالجرائم ضّد النظام  ي هذا اإلطار، إختارت ســوليدار تونس ترك�ي
�ف

ــة الجزائّيــة، و خصوصــا منهــا اإلعتــداءات عــى األمــن الداخــىي و الســلطة العاّمــة مــن جهــة 
ّ
العــام بالمجل

و اإلعتــداءات عــى المــال العــام مــن جهــة أخــرى . 

و  للحقــوق  المهــّددة  الجزائيــة  األحــكام  عــى رصــد  مرتكــزة  منهجّيــة  عــى  ذلــك  ي 
�ف اعتمــدت  قــد  و 

ي 
ي الُمعنــَون "�ف

الحّريــات و المناقضــة للمبــادئ العاّمــة المضّمنــة بالدســتور، الــواردة ضمــن البــاب الثــا�ف
ي اإلعتــداءات عــى الســلطة العامــة الواقعــة 

" و البــاب الرابــع " �ف اإلعتــداءات عــى أمــن الدولــة الداخــىي
مــن أفــراد النــاس" و تفصيــل أوجــه عــدم انســجامها مــع منظومــة حقــوق اإلنســان فضــًا عــن الوقــوف 
ف هــذه الجرائــم و الجرائــم اإلرهابيــة المضّمنــة بالقانــون عــدد 26 لســنة  عنــد الّتمــاس الموجــود بــ�ي

2015 المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب و منــع غســل األمــوال. 

ي الفصول من 82 إىل 115 
قة بحماية المال العام �ف

ّ
باإلضافة إىل تحليل مدى اّتساق األحكام المتعل

ف 10 و 15 مــن دســتور2014  ــة الجزائيــة مــع المبــادئ الدســتورية المكّرســة صلــب الفصلــ�ي
ّ
مــن المجل

بمقتــىف  الفســاد  الرشــيدة و مكافحــة  الحوكمــة  لهيئــة  الممنوحــة  مــع االختصاصــات  ناحيــة و  مــن 
قــة بالحمايــة الجزائيــة للمــال العــام 

ّ
ي ســبيل مواءمــة األحــكام المتعل

الفصــل 130 مــن ناحيــة أخــرى، �ف
مــع منظومــة الحوكمــة الرشــيدة و مكافحــة الفســاد و تحديــدا القانــون األســاسي عــدد 59 لســنة 2017 

ا للمؤسســات و األجهــزة المتعّهــدة بذلــك. فً و مــع المعايــ�ي الدولّيــة لمكافحــة الفســاد، تفعيــا و تحفــ�ي

ــا بإلغــاء  ي إمَّ
حــاٍت لتــدارك هــذه الهّنــات، تقــىف و قــد إنتــَى هــذا العمــل، كمــا كان مأمــواًل منــه، إىل مق�ت

ي حقيقــة األمــر، ليســت مجــّرد 
بعــض األحــكام أو اإلبقــاء عليهــا مــع تعديلهــا أو تعويضهــا بأخــرى. و هي �ف

 للفــِت إنتبــاه 
ُ
مــا محاولــة

ّ
يعــات مــع الدســتور و المعايــ�ي الدولّيــة، و إن ي ماءمــة الت�ش

مســاهمٍة تقنّيــة �ف
ف عــى منظومــة العدالــة إىل أهمّيــة تحديــد مامــح السياســة الجزائّيــة بمــا يتوافــق مــع "إرادة  القائمــ�ي
" عــى طاولــة  يــ�ي الثــورة" للقطــع مــع اإلســتبداد و الفســاد !و أيًضــا مناســبة لوضــع "اإلصــاح الت�ش
ي مختلــِف المواقــع، 

ف �ف ريــن و الفاعلــ�ي
ّ
ف و المتأث ف مختلــِف المهتّمــ�ي ك، بــ�ي المســاءلة و التفكــ�ي المشــ�ت

ريــن فيــه، و مــن مختلــف اإلختصاصــاِت، قانونّيــة و سياســّية و إجتماعّيــة.
ّ
صانــ�يٍ قــراٍر أو مؤث

اق غديري إ�ش
منسقة قسم دولة القانون
سوليدار تونس, مارس 2020
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المقدمـة
ف الجرائــم  تحتــّل جرائــم االعتــداء عــى الّنظــام العــام للّدولــة وأمنهــا الّداخــىي المرتبــة األوىل مــن بــ�ي
ي أسســه وتهّدد أمــن أفــراده. وبغايــة الحفــاظ عــى 

األكــ�ث خطــورة باعتبارهــا تزعــزع الّنظــام االجتمــاعي �ف
ي تســتهدفها أو تســتهدف النظام  أمنها واســتقرارها، وضعت الدول أحكاما زجرية خاصة بالجرائم ال�ت
ي بزجــر الجرائــم 

العــام فيهــا. وغالبــا مــا تتســم هــذه األحــكام بالشــدة والرصامــة. بــل أّن الــدول ال تكتــ�ف
ي تســبق  يــة الــ�ت مــا تعمــد أيضــا إىل تجريــم األعمــال التحض�ي

ّ
ي تحّققــت نتيجتهــا اإلجراميــة، وإن التامــة الــ�ت

ي التنفيــذ، بــل يصــل األمــر، أحيانــا، وبغايــة توفــ�ي حمايــة اســتباقية للدولــة، إىل حــّد تجريــم 
وع �ف الــ�ش

مجــرد التفكــ�ي والتصميــم عــى الفعــل. 

ي المنظومة الجزائية التونســية حيث تصّدرت جرائم االعتداء عى النظام العام 
 كذلك هو الشــأن �ف

لت حمايــة أمــن الّدولــة الّداخــىي 
ّ
ي مــن المجلــة الجزائيــة أيــن شــك

للدولــة الجــزء األول مــن الكتــاب الثــا�ف
ي مــن المجلــة الجزائيــة1 الوارديــن 

ي والرابــع مــن الجــزء األول مــن الكتــاب الثــا�ف
ف الثــا�ف موضــوع البابــ�ي

عــى  االعتــداءات  ي 
" و"�ف الّداخــىي الدولــة  أمــن  عــى  االعتــداءات  ي 

عنــوان "�ف تحــت  التــواىلي  عــى 
الّســلطة العامــة الواقعــة مــن أفــراد الّنــاس" مــن خــال الفصــول 67، 69، 70، و79 الــواردة بالبــاب 
" مــن المجلــة الجزائيــة والفصــول 121، 121 مكــرر  ي االعتــداءات عــى األمــن الداخــىي

ي "�ف
الثــا�ف

ي العصيان" من الباب 
و121 ثالثا من المجلة الجزائية المنضوية بالقســم األول تحت عنوان "�ف

ف 125  ي االعتــداءات عــى الســلطة العامــة الواقعــة مــن أفــراد النــاس". إضافــة اىل الفصلــ�ي
الرابــع "�ف

ف  ي هضــم جانــب الموظفــ�ي
ي مــن نفــس البــاب الــوارد تحــت عنــوان "�ف

و126 الــواردان بالقســم الثــا�ف
ف وأشــباههم ومقاومتهــم بالعنــف". العموميــ�ي

للحقــوق  التعــرض  ثــم  األول(  )المبحــث  مســتقل  بشــكل  تقديمهــا  الفصــول  هــذه  تتطلــب كثافــة   
.) ي

الثــا�ف )المبحــث  تهددهــا  قــد  ي  الــ�ت الدســتورية  والحريــات 

المبحث األول: تقديم الفصول موضوع الدراسة
تنّظــم هــذه الفصــول الجرائــم التاليــة: ارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الجمهورّيــة )الفقــرة األوىل( 
عــى  والتحريــض  الثالثــة(  )الفقــرة  والّتجمهــر  الثانيــة(  )الفقــرة  لتكوينهــا  الــرأي  وإبــداء  والمؤامــرة 
العصيــان )الفقــرة الرابعــة( وهضــم جانــب موظــف عمــومي أو شــبهه أو موظــف لــدى الّنظــام العــدىلي 

الخامســة(. )الفقــرة 

ي االعتداءات عى النظام العام".
ي من المجلة الجزائية تحت عنوان "�ف

1 - ورد الجزء األول من الكتاب الثا�ف
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الفقرة األوىل: الفصل 67 م ج )ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورّية(

الفصل 67: 
ف  يعاقــب بالســجن مــّدة ثاثــة أعــوام وبخطيــة قدرهــا مائتــان وأربعــون دينــارا أو بإحــدى العقوبتــ�ي
ف 42 و48  ي غــ�ي الصــور المبّينــة بالفصلــ�ي

فقــط كل مــن يرتكــب أمــرا موحشــا ضــد رئيــس الدولــة �ف
مــن مجلــة الصحافــة.

ي 
فــ�ف اإلطــاق.  عــى  الجنايــات خطــورة  أكــ�ث  األمــ�ي  شــخص  عــى  االعتــداء  ت جرائــم  اعتــ�ب لطالمــا 

بالدولــة  الماّســة  اطــور هي ذاتهــا الجرائــم  الماّســة بشــخص اإلم�ب ، كانــت الجرائــم  ي
الرومــا�ف القانــون 

باعتبــار أن شــخصه يجّســد الدولة. بــل أّن هــذا الصنــف مــن الجرائــم لــم تقتــرص عــى االعتــداء عــى 
ها، كمــا  مــا تجاوزهــا ليشــمل االعتــداء عــى ضباطــه وإهانــة تماثيلــه وتكســ�ي

ّ
اطــور، وإن شــخص االم�ب

اطــور  شــملت الكتابــات واألقــوال وحــ�ت األفــكار وعاقبــت عليهــا كالجنايــة نفســها. وقــد أخــرج االم�ب
هــذه الفئــة مــن الجرائــم عــن القواعــد العامــة للتجريــم والعقــاب2 وعوقــب مرتكبوهــا بأشــّد العقوبــات 

قســوة وبشــاعة3.

اعتــ�ب كل  األحــكام، حيــث  هــذه  ي غالبيــة 
الرومــا�ف القانــون  عــن  القديــم  الفرنــ�ي  القانــون  أخــذ  وقــد 

ي ضــد شــخص الملــك أو أحــد أوالده جنايــة ماّســة بصاحــب الجالــة، وكل شــخص يعلــم 
وع جنــا�ئ مــ�ش

ي الجنايــات 
يــكا فيــه. ولــم يكــن التتّبــع �ف وع وال يبلــغ عنــه الســلطة المختصــة يعتــ�ب �ش بوجــود المــ�ش

ي ذلــك 
ي المــدة، كمــا لــم تكــن هنــاك أعــذار معفيــة مــن العقــاب بمــا �ف

الماســة بــوىلي األمــر يســقط بمــىف
ي 

ي غايــة الفظاعــة، وتتمّثــل �ف
ي كل األحــوال وهي �ف

الجنــون4. أمــا العقوبــة فقــد كانــت واحــدة ال تتغــ�يّ �ف
شــد األعضــاء وتمزيقهــا... 

، عــى إصــاح منظومتــه الجزائيــة5،  إال أّن القانــون الفرنــ�ي عمــل، منــذ أواخــر القــرن التاســع عــ�ش
ي يمكــن أن ترتكــب ضــد األمــ�ي وجعــل لهــا عقوبــات  ف أنــواع عــّدة مــن الجرائــم الــ�ت ف بــ�ي ّ حيــث أصبــح يمــ�ي
بحريــة  المتعلــق  الفرنــ�ي  القانــون   1881 جويليــة   29 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ صــدر  اإلطــار،  هــذا  ي 

و�ف مختلفــة. 
الصحافــة الــذي تضّمــن جريمــة المســاس بكرامــة رئيــس الجمهوريــة.

وع الّتمهيــدي للمجلــة الجنائيــة التونســية6، الــذي أصبــح فيمــا بعــد  وقــد نقــل الفصــل 68 مــن المــ�ش
الفصــل 67 مــن المجلــة الجنائيــة لســنة 1913، محتــوى هــذه الجريمــة عــن المجلــة الفرنســية. وقــد 

2 - إبراهيــم شــاكر محمــود الجبــوري، جرائــم االعتــداء عــى أمــن الدولــة مــن الداخــل ومــن الخــارج، المركــز القــومي لإلصــدارات 
القانونية، 2011، ص. 23-24.

، ص. 622.مصط�ف  ، دار العلم للجميع، لبنان، دون تاريــــخ ن�ش ي
3 - جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثا�ف

، مؤسسة نوفل، 1987.إبراهيم شاكر محمود الجبوري، المرجع السابق ي
، الجزء الثا�ف ي

ي العلم الجنا�ئ
، دروس �ف ي العو�ب

4 - نفس المراجع.
5 - جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص. 109-110.

 L’article 88 de l’avant-projet du code pénal Tunisien disposait que :  Est punie d’une - 6
 peine de trois ans d’emprisonnement au maximum et d’une amande de 3000 francs au

 plus, toute offense ou diffamation commise contre S.A le Bey et les Princes de sa famille,
 soit par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, soit par

 écrits, publics ou privés, imprimés ou affichés
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المقــررة  الصــور  ي 
أمــر موحــش ضــد األمــ�ي أو أعضــاء عائلتــه، وهــو غــ�ي داخــل �ف أّن "كل  جــاء فيــه 

ي ذي الحجــة عــام 
ي 14 أكتوبــر 1884 و�ف

يــن مــن األمــر المــؤرخ �ف ف الســادس والثالــث والع�ش بالفصلــ�ي
1301 يعاقــب مرتكبــه بالســجن مــدة ثــاث أعــوام وبخطيــة قدرهــا ألــف فرنــك"7. 

ي هــذا الفصــل ســاريا بصيغتــه تلــك إىل مــا بعــد االســتقال حيــث أدخــل عليــه األمــر العــىي المــؤرخ 
بــ�ت

: "كل أمــر موحــش ضــد رئيــس  ي
ي 31 مــاي 1956 تعديــا شــكليا طفيفــا جعــل صياغتــه تصبــح كاآل�ت

�ف
ي 26 جمــادى 

ف 21 و24 مــن األمــر العــىي المــؤرخ �ف ي الصــور المقــررة بالفصلــ�ي
الدولــة غــ�ي داخــل �ف

الثانيــة 1375 و9 فيفــري 1956 المتعلــق بالطباعــة والمكتبــات والصحافــة يعاقــب مرتكبــه بالســجن 
ف فقــط."  مــدة ثاثــة أعــوام وبخطيــة قدرهــا مائتــان وأربعــون ألــف فرنــك أو بإحــدى العقوبتــ�ي

ّع، عــى الرغــم مــن تعــّدد التنقيحــات8 المدخلــة عــى  ــه مــن المهــم جــّدا اإلشــارة إىل أن المــ�ش
ّ
 ولعل

ي مفهــوم "ارتــكاب أمــر موحــش"، األمــر الــذي  الفصــل 67 م ج، لــم يعــر انتباهــا للغمــوض الــذي يعــ�ت
جعــل مــن مجــال انطبــاق هــذا الفصــل واســعا وغــ�ي محــّدد عــى غــرار جريمــة المؤامــرة.

ف 69 و70 م ج )جريمة المؤامرة( الفقرة الثانية: الفصل�ي

لفصل 69:
. ف أو أك�ث ف شخص�ي تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم عى الفعل ب�ي

الفصل 70: 
إبــداء الــرأي لتكويــن مؤامــرة بقصــد ارتــكاب أحــد االعتــداءات ضــد أمــن الدولــة الداخــىي المبّينــة 

. ف بالفصــول 63 و64 و72 مــن هــذه المجلــة يعاقــب مرتكبــه بالســجن مــدة عامــ�ي
ي مــن التمتــع بــكل أو بعــض الحقــوق المبّينــة بالفصــل 5 

ويمكــن زيــادة عــى مــا ذكــر حرمــان الجــا�ف
مــن هــذه المجلــة.

ي الــذي تبّناهــا عنــه فيمــا بعــد 
تعــود الجــذور التاريخيــة لجريمــة المؤامــرة بدورهــا إىل القانــون الرومــا�ف

الجزائيــة  المجلــة  صــدور  ف  حــ�ي إىل  األحــكام  بتلــك  العمــل  تواصــل  وقــد  القديــم.  الفرنــ�ي  القانــون 
 .1810 لســنة  الفرنســية 

اة بفقــىي القانــون والقضــاء، الطبعــة الرابعــة،  ف ومــ�ث ي ضــوء أحــدث القوانــ�ي
7 - رضــا خماخــم، المجلــة الجزائيــة معلــق عليهــا �ف

تونس، 2007، ص. 148.
ف 21 و24  ي ألغــت كل هــذه األوامــر، فإنــه تجــدر اإلشــارة إىل أّن صياغــة الفصلــ�ي 8 - بالرغــم مــن صــدور مجلــة الّصحافــة الــ�ت
ي 26 جمــادى الثانيــة 1375 و9 فيفــري 1956 المتعلــق بالطباعــة والمكتبــات والصحافــة بقيــت 

مــن األمــر العــىي المــؤرخ �ف
ي 06 جوان 2005 المتعلق بالمصادقة 

ف صدور القانون عدد 46 لســنة 2005 المؤرخ �ف عى حالها طيلة 49 ســنة إىل ح�ي
عــى إعــادة تنظيــم بعــض فصــول المجلــة الجنائيــة وصياغتهــا. فنقــح هــذا القانــون الفصــل 67 مــج بإبــدال اإلشــارة الســابقة 
ف 42 و48 مــن مجلــة الصحافــة. لكــن الغريــب هــو أن  ف 21 و24 المذكوريــن باإلشــارة الجديــدة إىل الفصلــ�ي إىل الفصلــ�ي
ف 42 و48 المذكوريــن ألغيــا بدورهمــا بمقتــىف المرســوم عــدد 115 الــذي ألــ�ف العمــل بمجلــة الّصحافــة، ورغــم ذلــك  الفصلــ�ي
ي 

، التنظيم الجزا�ئ ي
ي الفرشــي�ش ، عىي قيقة ومحمد المنو�ب ي

ي الفرشــي�ش ال يزال الفصل 67 الحاىلي يشــ�ي إليهما.البشــ�ي المنو�ب
، مجمــع األطــرش للكتــاب المختــص، تونــس، 2017، ص. 234-235. لحريــة الصحافــة والطباعــة والنــ�ش
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وع التمهيــدي المجلــة الجنائيــة التونســية جريمــة المؤامــرة  ، تبــ�فّ المــ�ش ــرا منــه بالقانــون الفرنــ�ي
ّ
 تأث

. وال  ف أو أكــ�ث ف شــخص�ي وعّرفهــا صلــب الفصــل 84 9 بكونهــا االتفــاق والّتقــارر والعــزم عــى الفعــل بــ�ي
وع الفصــل المذكــور الــذي انقســم إىل  يــزال هــذا التعريــف ســاريا إىل اليــوم عــى الّرغــم مــن تعديــل مــ�ش
، وهــو الفصــل 70 م ج،  ي

، أحدهمــا، وهــو الفصــل 69 م ج، يعــرف جريمــة المؤامــرة والثــا�ف ف فصلــ�ي
يجــّرم ابــداء الــرأي الرتكابهــا10. 

وع  ي مــ�ش
ف هــذه الجريمــة �ف ي هــذا اإلطــار، التعــرض إىل بعــض مــا واكــب تقنــ�ي

وربمــا يكــون مــن المهــم، �ف
المجلــة الجنائيــة التونســية مــن تأصيــل، حيــث اســتهّل مقــّرر اللجنــة المعنيــة بتحريــر المجلــة الجنائيــة 
بكونــه  الحاكــم  عــى  الخــروج  فيــه  يعــّرف  اإلســامي  الفقــه  مــن  مطــّول  باستشــهاد  المذكــور  البــاب 
"االمتنــاع عــن طاعــة الحاكــم فيمــا يأمــر بــه مــن غــ�ي معصيــة حــ�ت ولــو كان ذلــك االمتنــاع ألســباب 
ف الخــروج عــى الحاكــم الظالــم والخــروج  ف بــ�ي ّ دينيــة أو سياســية". كمــا ذكــر بــأن الفقــه اإلســامي يمــ�ي
ي مثــل هــذه االعتبــارات، بــل عــى 

ع أن يتــوه �ف ي للمــ�ش
عــى الحاكــم العــادل، وشــدد عــى أنــه ال ينبــ�ف

ف عــى الدولــة "أن تضاعــف مــن اليقظــة كلمــا تعلــق األمــر بأمنهــا وذلــك لمنــع أي  خــاف ذلــك يتعــ�يّ
محاولــة لقلــب النظــام االجتمــاعي القائــم"11. وعــى هــذا األســاس، دعــا مقــّرر المجلــة إىل االعتــداد 
ي التنفيــذ لتجريمهــا وذلــك 

وع �ف
ي هــذا النــوع مــن الجرائــم بمرحلــة الّتحضــري لهــا دون انتظــار الــرشّ

�ف
ي التنفيــذ لتجريــم 

وع �ف
ط الــرشّ ي بــاب األحــكام العامــة والــذي يشــرت

خافــا للمبــدأ العــام الــوارد �ف
المحاولــة12. وقــد كان لمقــرر اللجنــة مــا أراد �في الصيغــة الّنهائيــة للمجلــة، وهــو اســتثناء ال يــزال قائمــا 

ي الفصــول المتعلقــة بالمؤامــرة عــى أمــن الدولــة.
إىل حــّد اليــوم �ف

ي صياغتــه، خافــا للفصــل 70 م ج الــذي 
ا �ف ــخ، لــم يشــهد الفصــل 69 م ج تغيــ�ي ـ ـ ـ منــذ ذلــك التاريـ

ي 06 جــوان 2005، حيــث ألغيــت 
تــّم تنقيحــه بموجــب القانــون عــدد 45 لســنة 2005 المــؤرخ �ف

ي كانــت مقــررة لمرتكــب الجريمــة13. وبذلــك، يمكــن الجــزم بــأّن القواعــد الموضوعيــة  ي الــ�ت
عقوبــة الّنــ�ف

ف لــم يقــع المســاس بهــا منــذ صــدور المجلــة الجنائيــة، وهــو األمــر الــذي  ي كلتــا الجريمتــ�ي
للتجريــم �ف

ام الحقــوق  ي تقــوم عــى احــ�ت يدعــو إىل الّتســاؤل حــول مــدى مواكبتهمــا للّسياســة الجزائيــة الحديثــة الــ�ت
والحّريــات الفرديــة والجماعيــة. 

 L’article 84 de l’avant-projet du code pénal Tunisien disposait que : Il y a complot au sens de - 9
 l’article précédent dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux ou plusieurs
personnes. La proposition faite et non agréée de former un complot pour arriver aux atten-
tats spécifiés aux dits articles 79 à 82 inclus est punie d’un emprisonnement de 3 ans au plus

." ف أو أك�ث
ف شخص�ي

: "تحصل المؤامرة بمجرد الوفاق والتقارر والعزم عى الفعل ب�ي 10 - بنّص الفصل 69 م ج عى ما يىي
أّمــا الفصــل 70 فقــد ورد فيــه: "إبــداء الــرأي لتكويــن مؤامــرة بقصــد ارتــكاب أحــد االعتــداءات ضــد أمــن الدولــة الداخــىي المبينــة 

."... ف بالفصل 63 و64 و72 من هذه المجلة يعاقب مرتكبه بالسجن مدة عام�ي
، مائوية المجلة الجزائية التونسية الما�في والحا�ف والمستقبل،  ، "مخاض المجلة الجزائية"، �في 11 - رشيدة الجا�ي

، مجمع األطرش للكتاب المختص، 2016، ص. 46. ي
ي الفرشي�ش اف، البش�ي المنو�ب تحت إ�ش

12 - نفس المرجع.
13 - رضا خماخم، المرجع السابق، ص. 150.
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  دعا مقرّر المجلة إىل االعتداد في هذا النوع من الجرائم 
بمرحلة التّحضير لها دون انتظار الّشروع في التنفيذ لتجريمها وذلك 

خالفا للمبدأ العام الوارد في باب األحكام العامة والذي يشترط 
الّشروع في التنفيذ لتجريم المحاولة 

الفقرة الثالثة: الفصل 79 م ج )جريمة التجمهر(

الفصل 79:
ف كل مــن كان ضمــن جمــع مــن شــأنه اإلخــال بالراحــة العامــة وكان  يعاقــب بالســجن مــدة عامــ�ي

القصــد منــه ارتــكاب جريمــة أو التعــّرض لتنفيــذ قانــون أو جــ�ب أو حكــم.

تنــاول الفصــل 291 مــن المجلــة الجزائيــة الفرنســية لســنة 1810 14 جريمــة الّتجمهــر الــ�تي تتكــّون 
ــح مــن الحكومــة، مهمــا  ـ ـ ـ يــن شــخصا، بصفــة �يــة أو علنيــة، بــدون ترصيـ إذا اجتمــع أكــ�ث مــن ع�ش
ي 

وع التمهيــدي للمجلــة الجزائيــة التونســية بمــا جــاء �ف كان الغــرض مــن هــذا التجمــع. وقــد تأثــر المــ�ش
القانــون الفرنــ�ي وتبــ�فّ هــذا الصنــف مــن الجرائــم صلــب الفصــول 96، 97 و98 منــه، حيــث جــّرم 
مــا كان فيــه مســاس باألمــن العــام15. إال أن الّصياغــة الــواردة بتلــك 

ّ
ح كل

ّ
ح وغــ�ي المســل

ّ
الّتجمهــر المســل

لــت الحقــا صلــب فصــل وحيــد هــو الفصــل 79 مــن المجلــة الجزائيــة الحاليــة. ف الفصــول اخ�ت

 L’article 291 de l’ancien code pénal Français disposait que : Nulle association - 14
 de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains
 jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres,
 ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions
 qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. Dans le nombre de personnes
 indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où
 l’association se réunit
 L’article 96 de l’avant-projet du code pénal Tunisien disposait que : En dehors des cas - 15
 prévus par les articles 90 et suivants du présent code, est interdit, sur la voie publique, tout
 attroupement de nature à troubler la tranquillité publique. Est réputé et puni comme tel,
 tout rassemblement de plus de quinze personnes, dans le but de commettre une infraction
 ou de s’opposer à l’exécution d’une loi, d’une contrainte ou d’un jugement. L’article 97: de

 l’avant-projet du code pénal Tunisien disposait que : L’attroupement est réputé armé
 1-Quand deux au moins des individus qui le composent sont porteurs d’armes apparentes

ou cachées
 2-Lorsqu’un seul de ces individus, porteur d’armes apparentes, n’est pas immédiatement

 expulsé de l’attroupement par ceux-là même qui en font partie
 L’article 98 de l’avant-projet du code pénal Tunisien disposait que : Les attroupements,
 armés ou non armés, seront dissipés, et les personnes qui les composent, punies en

conformité des dispositions de notre décret du 5 avril 1905
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ــَرن 
َ
 أنــه ق

ّ
ح، إل

ّ
ح وغــ�ي المســل

ّ
ي الّتجمهــر المســل

ف صنــ�ف ف بــ�ي حافــظ هــذا الفصــل األخــ�ي عــى الّتميــ�ي
ف  وع للمشــارك�ي ــر قصــد غــ�ي مــ�ش

ّ
ط المســاس بالّراحــة العامــة وبتوف تجريــم الّتجمهــر غــ�ي المســلح بــ�ش

ي ارتــكاب جريمــة أو التعــّرض لتنفيــذ قانــون أو جــ�ب أو حكــم.
فيــه يتمثــل �ف
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الفقــرة الرابعــة: الفصــول 121، 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج )جريمــة التحريــض 
عــى العصيــان(

الفصل 121:
ي العصيان الشــخص الذي دع إليه إما بخطب ألقيت بمحّات عمومية أو 

يعاقب كالمشــارك �ف
قــات أو إعانــات أو مطبوعــات.

ّ
اجتماعــات عموميــة أو بمعل

وإذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يعاقب بالسجن مدة عام.

الفصل 121 مكرر:
ف دينارا إىل ستمائة دينار من  يعاقب بالسجن من ستة ع�ش يوما إىل عام وبخطية من ست�ي
يتوىل عمدا بيع أو توزيــــع أو نقل مؤلفات محّجرة أو ن�ش أو ترويــــج مؤلفات محّجرة تحت 

عنوان آخر.
وتجري وزارة الداخلية الحجز اإلداري عى نسخ المؤلفات المحّجرة وما نقل منها.

الفصل 121 ثالثا:
ي من شأنها تعك�ي  ها ال�ت ات والكتابات األجنبية المصدر أو غ�ي يحّجر توزيــــع المناش�ي والن�ش

صفو النظام العام أو النيل من األخاق الحميدة وكذلك بيعها وعرضها عى العموم ومسكها 
. ي

بنية ترويجها أو بيعها أو عرضها لغرض دعا�ئ
ّتب عنه زيادة عن الحجز  وكل مخالفة للتحج�ي المنصوص عليه بالفقرة السابقة يمكن أن ي�ت
ين دينارا إىل  ف عقاب بالسجن من ستة أشهر إىل خمسة أعوام وبخطية من مائة وع�ش ي الح�ي

�ف
ي دينار. ألف ومائ�ت

المخّصــص  البــاب  صلــب  الــواردة   124 إىل   116 مــن  بالفصــول  العصيــان  جريمــة  ّع  المــ�ش ينظــم 
ي هــذا البــاب قســما 

ع �ف "لاعتــداءات عــى الســلطة العامــة الواقعــة مــن أفــراد النــاس". وقــد ضّمــن المــ�ش
ي البدايــة، ثمانيــة فصــول أضيــف لهــا بمقتــىف 

ي العصيــان". وقــد كان هــذا القســم يحتــوي، �ف
عنونــه "�ف

ي 3 مــاي 2001 المتعلــق بتنقيــح مجلــة الصحافــة16، 
القانــون األســاسي عــدد 43 لســنة 2001 المــؤرخ �ف

ة. الفصــان 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج، ليصبــح العــدد الجمــىي لفصــول هــذا القســم عــ�ش

الجزائيــة  المجلــة  مــن  بدورهــا  مســتوحاة  نجدهــا  الفصــول  لهــذه  المــادي17  المصــدر  ي 
�ف بالبحــث   

الفرنسية لسنة 1810. وهي تتطابق إىل اليوم مع الفصول 433-6 إىل 499-8 من المجلة الجزائية 
الفرنســية. فيعــرف الفصــل 116 م ج جريمــة العصيــان بكونهــا "كل اعتــداء بالعنــف أو التهديــد بــه 
ي أو عــى كل إنســان اســتنجد بــه بوجــه 

للتعــا�ي عــى موظــف عمــومي مبــا�ش لوظيفتــه بالوجــه القانــو�ف
ي إلعانــة ذلــك الموظــف". وهــو تعريــف شــبيه بذلــك الــوارد صلــب الفصــل 6-433 مــن المجلــة 

قانــو�ف
الجزائيــة الفرنســية الــذي يعــرف العصيــان بكونــه "إبــداء مقاومــة عنيفــة لممثــىي الســلطة العموميــة أو 

16 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ �في 4 ماي 2001، ص. 1184.
17 - رضا خماخم، المرجع السابق، ص. 189.
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ف واألوامــر الصــادرة عــن  ي تنفيــذ القوانــ�ي
شــخص يقــوم بمهمــة وظيفــة عموميــة أثنــاء قيامــه بوظائفــه �ف

الســلطة العموميــة أو القــرارات أو األذون". وهي تختلــف عــن جريمــة العصيــان العســكري المنظمــة 
صلــب مجلــة المرافعــات العســكرية18.

ي 
ي ســياقه التاريــ�ف

ي بقيــة ســياقاته بصفــة عامــة، و�ف
ي ال يكتمــل إال بوضعــه �ف

 إن تقديــم النــص القانــو�ف
ي المجلــة الجزائيــة الصــادرة بتاريــــــخ 9 جويليــة 

ف نجدهــا حاليــا �ف تحديــدا. فالنصــوص الــوارد ذكرهــا، ولــ�ئ
هــا أدرجــت بهــا عــى مراحــل تاريخيــة مختلفــة. لذلــك يتوجــه، لضبــط السياســة الجزائيــة 

ّ
1913، إال أن

ي مرحلــة أوىل )1(، ثــم دراســة 
المعتمــدة بالفصــول موضــوع الدراســة، تحديــد مصادرهــا الماديــة، �ف

ي مرحلــة ثانيــة )2(.
ي مــّرت بهــا، �ف المحطــات التاريخيــة الــ�ت

1-المصادر المادية للفصول 121، 121 مكرر و121 ثالثا من المجلة الجزائية

البــاد  فيهــا  ي كانــت  الــ�ت ة  الفــ�ت إىل  الرجــوع  المذكــورة  للفصــول  التاريخيــة  الجــذور  تتبــع  يســتدعي 
ف 

المذهبــ�ي وتحديــدا   ،19
اإلســامي ي 

الجنــا�ئ القانــون  أيــن كان  العــاىلي  للبــاب  إيالــة خاضعــة  التونســية 
يــــــع اإلســامي التحريــض عــى العصيــان مــن خــال  ، هــو القانــون المنطبــق. يجــرم الت�ش ي

المالــ�ي والحنــ�ف
" أو "الخــروج"20، باعتبارهــا "خروجــا عــن الســلطة"21، وهي مــن جرائــم الحــدود الــ�تي  ي

جريمــة "البــ�ف
ي القتــل22.

ي عقابــا ال اجتهــاد فيــه يتمثــل �ف
ضبــط لهــا النــص القــرآ�ف

"قانــون  خــال  مــن  تقنينــه  محــاوالت  أوىل  تبلــورت  فقــد   ، الحــاىلي التونــ�ي  ي 
الجنــا�ئ القانــون  أّمــا   

الجنايــات الجاريــة أحكامــه عــى مــن بمملكــة تونــس مــن مخلوقــات" الصــادر بمقتــىف األمــر العــىي 
يــــــع  ــه لــم يقطــع تمامــا، و�في كّل األحــوال، مــع بعــض قواعــد الت�ش

ّ
ي 14 ديســم�ب 186023، إال أن

المــؤرخ �ف

18 - ينظــم الفصــل 80 مــن مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية جريمــة العصيــان العســكري، وقــد جــاء نصــه كمــا يــىي 
ي حالــة عصيــان: 

يعــد �ف
أ-العســكريون تحــت الســاح الذيــن يجتمعــون وعددهــم أربعــة عــى األقــل يرفضــون باالتفــاق اإلذعــان ألوامــر آمريــهــم لــدى 

أول إنــذار.
ب-العسكريون الذين يجتمعون وعددهم أربعة عى األقل ويأخذون األسلحة بدون اذن ويعملون خافا ألوامر آمريــهم

ج-العســكريون الذيــن يتعمــدون وعددهــم أربعــة عــى األقــل ارتــكاب العنــف مــع اســتعمال الســاح ويرفضــون نــداء آمريــهــم 
بــأن يتفرقــوا أو يعــودوا إىل النظــام

اف  "، �في "مائويــة المجلــة الجزائيــة التونســية"، تحــت إ�ش ــع الجــز�ئي التونــ�ي ـ ـ ـ يـ ف الت�ش
19 - مصطــ�ف بــن جعفــر، "تقنــ�ي

كــة التونســية للنــ�ش وتنميــة  محمــد النــا� الــواد ومصطــ�ف بــن جعفــر، 9 و10 ديســم�ب 2013، الجامعــة المركزيــة، ال�ش
فنــون الرســم، تونــس، ص. 19-20.

: أعمــال مهــداة  ، "انتفاضــة عــىي بــن غذاهــم �في 1864 ومحــاوالت تأســيس الســلطة زمــن الثــورة"، �في 20 - عبــد الواحــد المــ�ي
انــت2014، صفاقــس، ص. 5. اىل عبــد الفتــاح عمــر، مطبعــة نوفام�ب

21 - مصط�ف بن جعفر، المرجع السابق، ص. 44.
 

َ
َء ِإىل ــ�تِي َتْبــ�فِي َحــ�تَّ َتــ�فِي

َ
ــوا ال

ُ
َقاِتل

َ
ْخــَرى ف

ُ
 األ

َ
ــِإن َبَغــْت ِإْحَداُهَمــا َعــى

َ
ْصِلُحــوا َبْيَنُهَمــا ف

َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
َتَتل

ْ
فَ اق

22 - "َوِإن َطاِئَفَتــاِن ِمــَن الُمْؤِمِنــ�ي
"، سورة الحجرات اآلية 9.  فَ َ ُيِحبُّ الُمْقِسِط�ي ِسُطوا ِإنَّ اللَّ

ْ
ق
َ
َعْدِل َوأ

ْ
ْصِلُحوا َبْيَنُهَما ِبال

َ
أ
َ
اَءْت ف

َ
ِإن ف

َ
ِ ف

ْمِر اللَّ
َ
أ

23 - مصط�ف بن جعفر، المرجع السابق، ص. 24.
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" بالفصــل 236 مــن قانــون الجنايــات لســنة 186125،  24. ولعــّل ذلــك مــا يفــّ� تجريــم "البــ�في
اإلســامي

الدولــة  ترصفــات  ي 
�ف "فالطعــن   : ي

الفصــل كاآل�ت هــذا  نــّص  جــاء  وقــد  الحــدود.  جرائــم  مــن  باعتبــاره 
ي والعصيــان والقيــام ولــم يقــع لذلــك أثــر 

ي البــ�ف
ف �ف غيــب الســامع�ي ي المجامــع ل�ت

بالكتابــة أو بالقــول �ف
ي المجلــس 

ي األرض وإراقــة الدمــاء لمــا يثبــت ذلــك �ف
بالفعــل فهــو مــن الجنايــات المؤديــة إىل الفســاد �ف

ف إىل الســتة"26. فأّمــا إذا كان هــذا الطعــن بالقــول  ي الكراكــة مــن العامــ�ي
عــى فاعلــه يعاقــب بالســجن �ف

ي الوجــود يحــ�ي الهنــاء" يكــون العقــاب الســجن مــن أربعــة 
والفعــل والتســهيل الــذي لــم ينشــأ عنــه "أثــر �ف

ي عــ�ش عامــا، أمــا إذا ترتــب عــن هــذا الفعــل أثــر يكــون العقــاب بالقتــل27. كمــا اعتــ�ب قانــون  أعــوام إىل اثــ�ف
ي فصلــه 139 تعــا�ي القبائــل والمجاهــرة بالعصيــان واســتعمال القــوة 

الجنايــات واألحــكام العرفيــة �ف
ي  ي ذلــك بالســجن مــن أربعــة إىل اثــ�ف

ف عاقــب المشــاركة �ف ي حــ�ي
ضــّد أعــوان الدولــة بغيــا يوجــب القتــل، �ف

عــ�ش عامــا28.

 بعــد توقيــف العمــل بقانــون الجنايــات واألحــكام العرفيــة ســنة 1864، تمــت العــودة إىل العمــل بنفــس 
ف صــدور المجلــة الجنائيــة الحاليــة ســنة 1913.  النظــام المعتمــد قبــل ذلــك إىل حــ�ي

عــى  اعتمــدت  بإعــداده  المكلفــة  اللجنــة  أن  نجــد  المجلــة،  لهــذه  التمهيــدي  وع  للمــ�ش بالرجــوع 
ف  ي المذهبــ�ي

ــع اإلســامي ممثــا �ف ـ ـ ـ يـ يعــات الجزائيــة الوضعيــة المقارنــة، مــن جهــة، وعــى الت�ش الت�ش
، مــن جهــة أخــرى29. ولعــل هــذا الخلــط هــو الــذي جعــل مــن المجلــة الجنائيــة فيمــا  ي

المالــ�ي والحنــ�ف
وعهــا التمهيــدي تخليهــا عــن قواعــد  بعــد منتوجــا "هجينــا"30. غــ�ي أّن اللجنــة أعلنــت، �في مســتهل م�ش
يعــات الوضعيــة  31 �في شــأن جرائــم االعتــداء عــى أمــن الدولــة، وعّوضــت ذلــك بالت�ش

يــــــع اإلســامي الت�ش
. ــع الفرنــ�ي ـ ـ ـ يـ المقارنــة، وخاصــة الت�ش

2-المحطات التاريخية للفصول 121، 121مكرر و121 ثالثا من المجلة الجزائية

الجنائيــة، إىل  المجلــة  مــن   81 الفصــل  ّع، صلــب  المــ�ش العصيــان، عمــد  عــاوة عــى تجريــم فعــل 
التنصيــص عــى عقــاب كّل "مــن ينــ�ش أو يدعــوا إىل احتقــار األمــ�ي أو الحكومــة أو اإلدارة أو يحمــل 
ي النــاس بمــا يحــ�ي األمــن العــام"32. ولــ�ئف تــّم 

ف البــاد أو إثــارة الغضــب �ف النــاس عــى عــدم االنقيــاد لقوانــ�ي
ــه أعيــد إدراج ذات 

ّ
، إاّل أن إلغــاء هــذا الفصــل بموجــب األمــر العــىي المنظــم لقانــون الصحافــة والنــ�ش

ي 8 ديســم�ب 1955، ليعــاد ســحبه منهــا مــرة 
الفصــل بالمجلــة الجنائيــة بمقتــىف األمــر العــىي المــؤرخ �ف

المرجــع  بــن جعفــر،  للجرائــم. مصطــ�ف  الثــا�ثي  التقســيم  عــى  مثــا  العرفيــة  الجنايــات واألحــكام  قانــون  - حافــظ   24
.31 الســابق، ص. 

25 - مصط�ف بن جعفر، المرجع السابق، ص. 26.
26 - نفس المرجع، ص. 45.

يــــــع اإلســامي مرتكــب جريمــة البــ�في بالقتــل باعتبارهــا مــن جرائــم الحــدود. إال أن قانــون الجنايــات يتــدرج  27 - بعاقــب الت�ش
ي الكراكــة إىل القتــل، مصطــ�ف بــن جعفــر، المرجــع الســابق، ص. 45.

ي مــن الســجن �ف
ي عقوبــة البــ�ف

�ف
28 - مصط�ف بن جعفر، المرجع السابق، ص. 45.

29 - رشيدة الجالصي، المرجع السابق، ص. 30 و31 ومصط�ف بن جعفر، المرجع السابق، ص. 56.
30 - رشيدة الجالصي، المرجع السابق، ص. 33.

31 - مصط�ف بن جعفر، المرجع السابق، ص. 57.
32 - نفس المرجع، ص. 67.
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ع  ي 1956 33. ثــّم، و�في مرحلــة الحقــة، عمــد المــ�ش
ي 12 جانــ�ف

أخــرى بمقتــىف األمــر العــىي المــؤرخ �ف
ف 61 34 و62 35 مــن مجلــة الصحافــة طبقــا للقانــون عــدد 32  إىل تنظيــم هــذه الجرائــم صلــب الفصلــ�ي

ي 28 أفريــل 1975 36. 
لســنة 1975 المــؤرخ �ف

يكــن  لــم   197537 لســنة  الصحافــة  لمهنــة  المنظــم  الخــاص  القانــون  هــذا  أن  إىل  التنويــه  ويجــدر 
ف 61 و62 مــن مجلــة الصحافــة، حيــث تأرجحــت جرائــم  النــص األول الــذي احتــوى جرائــم الفصلــ�ي
ة األوىل  ــة الجنائيــة والنصــوص المســتقلة المنظمــة لمهنــة الصحافــة طيلــة الفــ�ت

ّ
ف المجل الصحافــة بــ�ي

ة39.  من االســتقال38 رغم بطء نســق اإلصاحات المدخلة عى القانون الجزا�ئي عموما �في تلك الف�ت
ع ســنة  وقد تواصل هذا التأرجح ح�ت بعد إصدار مجلة الصحافة لســنة 1975 حيث ســحب الم�ش
ف 61 

ي 3 مــاي 2001 40 الفصلــ�ي
2001 بمقتــىف القانــون األســاسي عــدد 43 لســنة 2001 المــؤرخ �ف

ف 121 مكــرر و121 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة  و62 مــن مجلــة الصحافــة وأدرجهمــا صلــب الفصلــ�ي
ي العصيــان".

تحــت قســم "�ف

مــن  ثالثــا  121 مكــرر و121   ،121 الفصــول  بهــا جرائــم  مــّرت  ي  الــ�ت المراحــل  تكشــف دراســة كافــة 
ف شــهد الفصــل 121 م  ف هــذه النصــوص. فلــ�ئ ي تطــّور تقنــ�ي

المجلــة الجزائيــة عــن ازدواجيــة حــاّدة �ف
ع قــد انتهــج سياســة  ج اســتقرارا تاّمــا منــذ صــدور المجلــة الجنائيــة ســنة 1913 إىل اليــوم، فــإّن المــ�ش
ف  بــ�ي تــراوح موقعهمــا  الذيــن  ثالثــا م ج  121 مكــرر و121  ف  الفصلــ�ي بالنســبة لجرائــم  تمامــا  مغايــرة 
ف النصــوص الخاصــة المنظمــة لمهنــة الصحافــة. ولعــل ذلــك يرجــع إىل الطبيعــة  المجلــة الجزائيــة وبــ�ي

: "أبطلنــا العمــل  33 - جــاء بالفصــل 2 مــن األمــر العــىي المــؤرخ �في 12 جانــ�في 1956 المتعلــق بتغيــ�ي القانــون الجنــا�ئي مــا يــىي
ي 

ي 17 جانــ�ف
"، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 5 مــؤرخ �ف ي التونــ�ي

ف مــن القانــون الجنــا�ئ بالفصــل الواحــد والثمانــ�ي
1956، ص. 77.

: " يعاقــب بالســجن مــن ســتة عــ�ش يومــا اىل عــام  34 - ينــّص الفصــل 61 مــن مجلــة الصحافــة لســنة 1975 عــى مــا يــىي
ف دينــارا الىســت مائــة دينــار مــن يتــوىل عمــدا بيــع أو توزيــــــع أو نقــل مؤلفــا تــم حجــره أو نــ�ش أو ترويــــــج  وبخطيــة مــن مــن ســت�ي
مؤلــف اتــم حجــرة تحــت عنــوان اخــر وتجــري وزارة الداخليــة الحجــز اإلداري عــى نســخ المؤلفــات المحجــرة ومــا نقــل منهــا".

ات والكتابــات األجنبيــة  ــع المناشــ�ي النــ�ش ـ ـ ـ : "يحجــر توزيـ 35 - الفصــل 62 مــن مجلــة الصحافــة لســنة 1975 عــى مــا يــىي
ي مــن شــأنها تعكــ�ي صفــو النظــام العــام أو النيــل مــن األخــاق الحميــدة وكذلــك بيعهــا أو عرضهــا عــى  هــا الــ�ت المصــدر أو غ�ي

. ي
العمــوم أو مســكها بنيــة ترويجهــا أو بيعهــا أو عرضهــا لغــرض دعــا�ئ

ف عقــاب بالســجن  ي الحــ�ي
تــب عنــه زيــادة عــن الحجــز �ف وكل مخالفــة للتحجــ�ي لمنصــوص عليــه بالفقــرة الســابقة يمكــن أو ي�ت

ي دينــار". يــن دينــارا اىل ألــف ومائــ�ت مــن ســتة أشــهر اىل خمســة أعــوام وبخطيــة مــن مائــة وع�ش
36 - القانون عدد 32 لسنة 1975 المؤرخ �في 28 أفريل 1975المتعلق بإصدار مجلة الصحافة، الرائد الرسمي 

ي 28 أفريل 1975، ص. 992.
للجمهورية التونسية عدد 29 لسنة 1975 المؤرخ �ف

37 - الفصل 24 من األمر العىي المؤرخ �في 29 جان�في 1926 المتعلق بتغي�ي نظام الصحافة والمطبوعات.
ي 6 أوت 1936 المتعلق بالطباعة وبيع الكتب والصحافة.

 الفصل 22 من األمر العىي المؤرخ �ف
ي 17 فيفري 1937 المتعلق بتغي�ي نظام الصحافة باإليالة التونسية.

 الفصل 1 من األمر العىي المؤرخ �ف
ي 9 فيفري 1956 المتعلق بالطباعة وبيع الكتب والصحافة.

 الفصل 21 من األمر العىي المؤرخ �ف
، المرجع السابق، ص. 535. 38 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي

39 - فيصل عجينة، المرجع السابق، ص. 46.
40 - القانــون األســاسي عــدد 43 لســنة 2001 المــؤرخ �في 3 مــاي 2001 المتعلــق بتنقيــح مجلــة الصحافــة، الرائــد الرســمي 

ي 4 مــاي 2001، ص. 1184.
للجمهوريــة التونســية عــدد 36 لســنة 2001 المــؤرخ �ف
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ــق بالنظــام العــام واألمــن العــام للدولــة بمــا يفــّ� 
ّ
، مــن ناحيــة أوىل، تتعل المزدوجــة لهــذه الجرائــم. فــىي

ورود قواعــد زجرهــا ضمــن البــاب المخصــص لجرائــم االعتــداء عــى أمــن الدولــة مــن المجلــة الجزائيــة، 
ي حريــة التعبــ�ي 

، مــن ناحيــة ثانيــة، تتعلــق بحقــوق وحريــات أساســية مكرســة بالدســتور تتمثــل �ف وهي
ف المنظمــة للصحافــة.  ف معــه إدراجهــا صلــب القوانــ�ي ، بمــا يتعــ�يّ والصحافــة والنــ�ش

ف 121 مكــرر و121 ثالثــا تذبــذب السياســة   تفــّ� هــذه الطبيعــة المزدوجــة للجرائــم موضــوع الفصلــ�ي
ع للظرفيــة السياســية للبــاد41. وقــد كان ذلــك ســببا للجــدل الكبــ�ي الــذي أثــاره اختيــار  الجزائيــة للمــ�ش
ع، بموجــب القانــون األســاسي عــدد 43 لســنة 2001، ســحب بعــض فصــول مجلــة الصحافــة  المــ�ش
ي مــن المجلــة الجزائيــة، حــال أنــه ينّظــم الجرائــم المتعلقــة بالصحافــة 

وإدراجهــا صلــب الكتــاب الثــا�ف
رات هــذا االختيــار. ّ والطباعــة والنــ�ش بمجلــة الصحافــة، مّمــا يدعــو إىل التســاؤل عــن مــ�ب

همــا، تحــت 
ّ
ي المجلــة الجزائيــة بعــض التعجــب إذ أن

ف �ف إضافــة إىل ذلــك، يثــ�ي موقــع هذيــن الفصلــ�ي
همــا يتعلقــان 

ّ
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا، يتوّســطان القســم المنّظــم لجريمــة العصيــان، حــال أن الرقمــ�ي

بجرائــم الصحافــة42 الــ�تي تختلــف عــن جريمــة العصيــان43. 

وقــد تعّمقــت هــذه الصعوبــات بإصــدار المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المنظــم لمهنــة الصحافــة 
ف المجلة الجزائية، �في فصولها 121، 

44، الذي أّدى إىل تنازع النصوص الجزائية ب�ي والطباعة والن�ش
121 مكــرر و121 ثالثــا، والنصــوص الخاصــة، وتحديــدا المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المنظــم 
لمهنــة الصحافــة. وقــد اعتــ�ب البعــض هــذا التنــازع صداميــا45 مــن شــأنه أن يهــّدد الحقــوق والحريــات 

الدســتورية.

ي إمكانيــة نســخ المرســوم 
ي موقــع الحــق مــن هــذا البحــث، �ف

تســتدعي جملــة هــذه الصعوبــات التثّبــت، �ف
عــدد 115 لســنة 2011 للفصــول 121 و121 مكــرر و121 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة، مــن ناحيــة 
عيــة الجرائــم والعقوبــات  ي مبــدأ �ش

ام هــذه الفصــول لألحــكام الدســتورية ممّثلــة �ف ي مــدى احــ�ت
أوىل، و�ف

ي بقيــة الحقــوق والحريــات الدســتورية، مــن ناحيــة ثانيــة.
و�ف

 .Samy Ghorbal et al., Le syndrome de Siliana, éd. Cérès, Tunis, 2013, pp. 26-55 - 41
ف صلب مجلة الصحافة قديما. 

42 - ما يؤكد ذلك هو وجود هذين الفصل�ي
ي  ، عىي قيقة ومحمد المنو�ب ي

ي الفرشي�ش ، المرجع السابق، ص. 578، البش�ي المنو�ب ي
ي الفرشي�ش  انظر: البش�ي المنو�ب

، مجمع األطرش، تونس، 2017، ص. 210. ي لحرية الصحافة والطباعة والن�ش
، التنظيم الجزا�ئ ي

الفرشي�ش
 Elisabeth Fortis et Mohamed Salah Ben Ayed, « Recommandations sur le projet de code - 43

.P.A.R.J., Mai 2016, p. 67 ,”pénal Tunisien
، الرائد  44 - المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ �في 2 نوفم�ب 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والن�ش

ي 4 نوفم�ب 2011، ص. 2559.
لرسمي للجمهورية التونسية عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ �ف

، المرجع السابق، ص. 559. 45 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي
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)جريمــة وهضــم جانــب موظــف  م ج  125 و126  ف  الفصلــ�ي الخامســة:  الفقــرة 
شــبهه( أو  عمــومي 

الفصل 125:
ون دينــارا كل مــن يـــهضم جانــب موظــف  يعاقــب بالســجن مــدة عــام وبخطيــة قدرهــا مائــة وعــ�ش

تهــا. تــه لوظيفتــه أو بمناســبة مبا�ش عمــومي أو شــبهه بالقــول أو اإلشــارة أو التهديــد حــال مبا�ش

ي 
ط القانــون الرومــا�ف

ّ
ي الدولــة ليــس باألمــر المســتحدث، فقــد ســل

إّن إقــرار الحمايــة الجزائيــة لموظــ�ف
عقوبــات جزائيــة عــى كّل مــن يعتــدي عليهــم أو يتعّمــد إهانتهــم. وكانــت اإلهانــة تــزداد جســامة إذا 
ي كان يعتــ�ب مقّدســا ألنــه يمثــل شــخص الملــك، 

توّجهــت ضــّد أحــد رجــال القضــاء، ذلــك أن القــا�ف
وبالتــاىلي فــإّن االعتــداء عليــه يعتــ�ب تعّديــا عــى ذات وىلي األمــر46.

ي ســتتب�فّ جريمــة  نفــس هــذه الحمايــة ســوف تكّرســها المجلــة الجزائّيــة الفرنســّية لســنة 1810 الــ�ت
ي العقوبــة تبعــا لصفــة الموّظــف المعتــدى عليــه ومــكان 

إهانــة الموظــف مــع التوّســع فيهــا والتــدّرج �ف
تعــد تصّنــف ضمــن االعتــداءات  لــم  الجريمــة  أّن هــذه  مــع اإلشــارة إىل  ارتــكاب االعتــداء.  وظــروف 
ة  ّ ي بــاب الجنايــات والجنــح المــرصف

ــة بالّســلم العــام �ف
ّ
ّ األمــر، بــل ضمــن الجرائــم المخل عــى ذات وىلي

العاّمــة47. بالمصلحــة 
يتضّمــن جريمــة  العرفيــة"  الجنايــات واألحــكام  "قانــون  مــن   247 الفصــل  فقــد كان  تونــس،  ي 

أمــا �ف
الّتجــا� عــى موّظــف زمــن خدمتــه أو بمناســبتها بالّســاح أو بدونــه48. بعــد ذلــك، تبّنــت المجلــة 
ي حــّق موظــف 

الجنائّيــة منــذ ســنة 1913، صلــب الفصــل 125، جريمــة هضــم الجانــب المرتكبــة �ف
ف تعّرض 

49، �في ح�ي
لدى النظام اإلداري أو الّسلطة العاّمة أو أي موّظف مكلف بخدمة مرفق عمومي

ي حــّق أحــد أعضــاء الّســلطة القضائيــة50. ومنــذ 
الفصــل 126 إىل جريمــة هضــم الجانــب المرتكبــة �ف

ذلــك التاريــــــخ، لــم يشــهد الفصــل 125 م ج أي تعديــل، عــى عكــس الفصــل 126 م ج الــذي أضيفــت 

، دار العلم للجميع، لبنان، بدون تاريــــخ، ص. 622. 46 - جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية، الجزء الثا�في
47 - نفس المرجع، ص.623.

48 - مصط�ف بن جعفر، المرجع السابق، ص. 21-23-24-48.
 L’article 150 de l’avant-projet du code pénal Tunisien disposait que : L’outrage fait par - 49

 gestes, paroles, ou menaces à un fonctionnaire public de l’ordre administratif, à un agent de
 la force publique, ou à toute autre personne chargée d’un service public, dans l’exercice ou

 à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et puni d’un emprisonnement de 3 mois au plus
et d’une amande de 500 francs au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement

 L’article 151 de l’avant-projet du code pénal Tunisien disposait que : L’outrage fait par - 50
gestes, paroles, ou menaces à un fonctionnaire de l’ordre judiciaire dans l’exercice ou à l’oc-
 casion de l’exercice de ses fonctions est puni de l’emprisonnement pendant 3 mois au plus

et d’une amande de 500 francs au plus ou de l’une de ces deux peines seulement
Si l’outrage a eu lieu à l’audience, la peine de l’emprisonnement peut être élevée jusqu’à 2 ans
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لــه فقــرة ثانيــة بموجــب القانــون عــدد 9 لســنة 1985 51 لتجريــم االعتــداء بالعنــف باســتعمال الّســاح 
أو الّتهديــد بــه ضــد قــاض أثنــاء الجلســة. 

تبعــا لمــا تقــدم، يمكــن أن نخلــص إىل أن بعــض الفصــول المنظمــة لجرائــم االعتــداء عــى أمــن الدولــة 
وعــى النظــام العــام حافظــت عــى مضمونهــا منــذ إصــدار المجلــة الجنائيــة، عــى غــرار الفصــول 69، 
121، و125م ج، وذلك خافا للبعض اآلخر الذي كان موضوع تنقيحات عدة كالفصول 67، 70، 

121مكــرر، 121 ثالثــا و126 م ج.

المبحث الثاني: مدى تكريس الحقوق والحريات 
بالمنظومة القانونية التونسية

ي نشــأة الجيــل األّول مــن حقــوق اإلنســان52. وقــد 
 شــهد العالــم طيلــة النصــف األول مــن القــرن المــا�ف

اســتوعبت المنظومــة القانونّيــة الوطنّيــة هــذه الحقــوق، عــى األقــل بصفــة نظريــة، وعملــت عــى 
 مــن حريــة التعبــ�ي )الفقــرة األوىل( والحــّق 

ّ
توفــ�ي الحمايــة الجزائّيــة لهــا. وقــد شــملت هــذه الحمايــة كل

ي التجّمــع الّســلمي )الفقــرة الثانيــة(.
�ف

الفقرة األوىل: تكريس حّرية الّتعبري صلب المنظومة القانونّية التونسّية
، مــن أهــم الحّريــات اإلنســانية  ي أّن الحّريــات الفكرّيــة، وعــى رأســها حّريــة الــّرأي والتعبــ�ي

ال ريــب �ف
لــه بتنميــة شــخصيته، مــن  الــّرو�ي للفــرد وتســمح  هــا تمثــل الجانــب المعنــوي أو 

ّ
عــى اإلطــاق ألن

ي الشــأن العــام، مــن ناحيــة أخــرى. وقــد ذهــب المجلــس الّدســتوري الفرنــ�ي إىل 
ناحيــة، وبالمشــاركة �ف

طــا أساســيا للديمقراطيــة53،  ي ســلم الحّريــات باعتبارهــا �ش
حــّد القــول بعلويــة حريــة الــرأي والتعبــ�ي �ف

ام بقيــة الحقــوق والحّريــات54. وباعتبارهــا ضمانــا الحــ�ت

. فقــد نّصــت المــادة  ي تحتلهــا حّريــة الــرأي والتعبــ�ي كمــا تعكــس الصكــوك الدوليــة المكانــة الهاّمــة الــ�ت

51 - القانــون عــدد 9 لســنة 1985 المــؤرخ �في 7 مــارس 1985 المتعلــق بتنقيــح بعــض الفصــول مــن المجلــة الجنائيــة، الرائــد 
ي 8 مارس 1985، ص. 348.

الرسمي للجمهورية التون�ي عدد 19 لسنة 1985 المؤرخ �ف
بيــة عــى حقــوق  52 - مجلــس أوروبــا وجمعيــة تنويــر للتطــور المؤســ�ي واإلدارة المعرفيــة بــاألردن، اتجاهــات دليــل ال�ت

االنســان مــع الشــباب، منشــورات مجلــس أوروبــا، الطبعــة الثانيــة، 2014، ص. 291.
 Décision du conseil constitutionnel n°2015-512 : « La liberté d’expression et de - 53
 communication est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la

»démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés
 La« :Arrêt Lingens contre Autriche, 8 juillet 1986, requête n° 9815/82

 liberté d’expression constitue « l’un des fondements essentiels d’une société
 démocratique, l’une des conditions primordiales de son développement et de

l’épanouissement de chacun
 CORDIER François, « Le juge pénal et la liberté d’expression : influence de - 54
 la Cour Européenne des droits de l’homme«, Archives de Politique Criminelle,

.2018/1, n°40, p 99-114
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 ، 19 مــن اإلعــان العالــمي لحقــوق االنســان عــى أّن "لــكل شــخص حــق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبــ�ي
ي التمــاس األنبــاء واألفــكار ونقلهــا إىل 

ي اعتنــاق اآلراء دون مضايقــة، و�ف
ويشــمل هــذا الحــق حريتــه �ف

اآلخريــن بأّيــة وســيلة ودونمــا اعتبــار للحــدود".

كما ورد صلب المادة 19 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أن: 

ي اعتناق آراء دون مضايقة.
1- لكل إنسان حق �ف

وب  ي التمــاس مختلــف �ف
. ويشــمل هــذا الحــق حريتــه �ف ي حريــة التعبــ�ي

2- لــكل انســان حــق �ف
شــكل  عــى  ســواء  للحــدود  اعتبــار  دونمــا  اآلخريــن  إىل  ونقلهــا  وتلقيهــا  واألفــكار  المعلومــات 

أخــرى يختارهــا. بأيــة وســيلة  أو  ي قالــب 
أو �ف مكتــوب أو مطبــوع 

ي الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات 
3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها �ف

يطــة أن تكــون محــددة بنــص  خاصــة. وعــى ذلــك يجــوز اخضاعهــا لبعــض القيــود ولكــن �ش
وريــة:  القانــون وأن تكــون �ف

ام حقوق اآلخرين أو سمعتهم، أ-  الح�ت
ب- لحماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة."

ي تكفلهــا هــذه المــادة مــن العهــد الــدوىلي  وبغايــة مزيــد تدقيــق معايــ�ي الحــد األد�ف لممارســة الحقــوق الــ�ت
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، تــم إصــدار التعليــق العــام رقــم 34 عــى المــادة 1955 مــن قبــل 
جنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان التابعــة لمنّظمــة األمــم المتحــدة الــذي أكــد صلــب الفقــرة الثانيــة 

ّ
الل

طــان ال غــ�ف عنهمــا لتحقيــق النمــو الكامــل للفــرد، وهمــا  منــه عــى أّن "حريــة الــرأي وحريــة التعبــ�ي �ش
لــكل مجتمــع تســوده الحريــة  عنــرصان أساســيان مــن عنــا� أي مجتمــع، ويشــكان حجــر الزاويــة 

والديمقراطيــة."

 فرضــت هــذه النصــوص الدوليــة عــى عاتــق الدولــة التونســية واجــب إدراج حريــة الــّرأي والتعبــ�ي 
والتعبــ�ي  الفكــر  أّن " حريــة   1959 مــن دســتور   8 بالفصــل  فقــد ورد  القانونيــة.  صلــب منظومتهــا 
والصحافــة والنــ�ش واالجتمــاع وتأســيس الجمعيــات مضمونــة وتمــارس حســبما يضبطــه القانــون" غــ�ي 
أّن هــذا الفصــل لــم يمنــع مــن اضطهــاد أصحــاب الفكــر والــرأي المخالــف للنظــام، بــل والتنكيــل بهــم 

 . ي
بواســطة القانــون الجــزا�ئ

ي فصلــه 31 عــى أّن "حريــة الــرأي والفكــر والتعبــ�ي واالعــام والنــ�ش 
أّمــا دســتور 2014، فقــد نــّص �ف

ي ذات الوقــت، ورد بفصــل آخــر 
مضمونــة. ال يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة عــى هــذه الحريــات". �ف

.56"... ء بالتناقضــات، أّن “الدولــة... كافلــة لحرّيــة المعتقــد والضمــري مــىي

55 - التعليــق العــام رقــم 34 عــى المــادة 19 مــن العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بتاريــــــخ 
12 ســبتم�ب 2011.

: " الّدولــة راعيــة للّديــن، كافلــة لحرّيــة المعتقــد والّضمــ�ي  56 - ينــّص الفصــل 6 مــن دســتور 2014 عــى مــا يــىي
. ي وممارســة الّشــعائر الّدينّيــة، ضامنــة لحيــاد المســاجد ودور العبــادة عــن الّتوظيــف الحــز�ب

م بمنــع دعــوات  ف م الّدولــة بنــ�ش قيــم االعتــدال والّتســامح وبحمايــة المقّدســات ومنــع الّنيــل منهــا، كمــا تلــ�ت ف تلــ�ت
الّتكفــ�ي والّتحريــض عــى الكراهيــة والعنــف وبالّتصــّدي لهــا".
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مــن ناحيتهــا، بقيــت كّل مــن المجلــة الجزائيــة وعديــد النصــوص الجزائيــة األخــرى متضّمنــة ألحــكام 
 ، ف . ويمكــن تقســيم هــذه النصــوص الجزائيــة إىل مجموعتــ�ي ي عاقــة بممارســة حريــة التعبــ�ي

زجريــة �ف
مجموعــة أوىل تتكــّون مــن الفصــول 121 مكــرر و121 ثالثــا و220 مكــرر و303 مكــرر و303 ثالثــا 
و315 مكــرر و321 مكــرر كانــت مدرجــة بمجلــة الّصحافــة الملغــاة وســحبت منهــا لتتــم إضافتهــا إىل 
ــة الجزائيــة، مــن بينهــا الفصــل 

ّ
ــة الجزائيــة، ومجموعــة ثانيــة تضــّم فصــوال قديمــة قــدم المجل

ّ
المجل

121 م ج والفصــل 128 57.
أما بالنسبة لألحكام الواردة خارج المجلة الجزائية، فنورد منها ذكرا ال حرصا:

ي 02 نوفمــرب 2011 المتعلــق بحّريــة الصحافــة 
- المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرخ �ف

58: نــص الفصــل األول عــى أن "الحــق �في حّريــة التعبــ�ي مضمــون ويمــارس وفقــا  ــرش
ّ
والّطباعــة والن

لبنــود العهــد الــدوىلي للحقــوق المدنيــة والسياســية وبقيــة المواثيــق الدوليــة ذات العاقــة المصــادق 
عليهــا مــن قبــل الجمهوريــة التونســية وأحــكام هــذا المرســوم.

ي األخبار واآلراء واألفكار مهما كان نوعها."
ي حّرية التعب�ي وحرية تداول ون�ش وتل�ت

يشمل الحق �ف
يد59: الفصل 29 مكرر الذي جرم الّثلب والشتم بواسطة مراسلة مكشوفة. - مجلة الرب

-مجلــة حمايــة الّطفــل60: الــ�تي نصــت عــى أن حمايــة المصلحــة الطفــل الفضــى تقتــىفي الحــّد مــن 
ف الطفل أو عائلته )الفصان 120 و121(. حّرية التعب�ي حينما يتعلق األمر بسمعة أو �ش

ف 85 و86 المتعلقــة بإفشــاء محتــوى المكالمــات أو 
- مجلــة االتصــاالت61: تضّمنــت جرائــم الفصلــ�ي

اإلساءة إىل الغ�ي أو إزعاج راحتهم ع�ب الشبكة العمومية لاتصاالت.
- مجلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرية62: الجرائــم المتعلقــة بــاأل�ار العســكرية أو التحقــ�ي أو 

ي يمكن أن ترتكب بواسطة وسائل االعام واالتصال. التحريض وال�ت
ي 7 أوت 

- قانون مكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ �ف
201563الذي تضّمن مجموعة من الجرائم �في عاقة بحرية التعب�ي وخاصة الفصول 5، 14، 

21، 34، 37، 58 و73.

57 - عىي قيقة، "هل حرية التعب�ي بحاجة إىل قانون جديد؟"، اصاح القضاء اآلن، العدد الرابع، الحريات 
الفردية، ص. 7-8.

 ، 58 - المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ �في 2 نوفم�ب 2011 المتعلق بالصحافة والطباعة والن�ش
ي 4 نوفم�ب 2011، ص. 2559.

الرائد الرسمي للجمهورية التون�ي عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ �ف
يــد، الرائــد الرســمي للجمهوريــة  59 - القانــون عــدد 38 لســنة 1998 المــؤرخ �في 2 جــوان 1998 المتعلــق بإصــدار مجلــة ال�ب

ي 2 جــوان 1998، ص. 1203.
التونســية عــدد 44 لســنة 1998 المــؤرخ �ف

9 نوفمــ�ب 1995 المتعلــق بإصــدار مجلــة حمايــة الطفــل، الرائــد الرســمي  60 - القانــون عــدد 92 لســنة 1995 المــؤرخ �في
ي 10 نوفمــ�ب 1995، ص. 2205.

للجمهوريــة التونســية عــدد 90 لســنة 1995 المــؤرخ �ف
يــد، الرائــد الرســمي للجمهوريــة  61 - القانــون عــدد 1 لســنة 2001 المــرخ �في 15 جانــ�في 2001 المتعلــق بإصــدار مجلــة ال�ب

ي 2001، ص. 123.
ي 16 جانــ�ف

التونســية عــدد 5 لســنة 2001 المــؤرخ �ف
62 - األمــر المــؤرخ �في 10 جانــ�في 1957، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 4 لســنة 1957 المــؤرخ �في 11 جانــ�في 

1957، ص. 50. 
63 - القانــون األســاسي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ �في 7 أوت 2015 المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال، 

ي 7 أوت 2015، ص. 2163.
الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 63 لســنة 2015 المــؤرخ �ف
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ــه يعــّد مــن الحقــوق المكفولــة والمحميــة وطنيــا ودوليــا 
ّ
، فإن ي الّتجمــع الّســلمي

أّمــا بشــأن الحــّق �ف  
ة أساســية للدولــة الديمقراطيــة. فهــو ذلــك الــذي  ف باعتبــاره حّقــا مــن حقــوق اإلنســان األساســية وركــ�ي
ي المجتمــع ومــن تقديــم األفــكار واآلراء البديلــة ومــن تعزيــز 

ــن مــن تحــّدي وجهــات النظــر الســائدة �ف
ّ
يمك

ف وإتاحــة الفرصــة لألفــراد للّتعبــ�ي عــن وجهــات نظرهــم  مصالــح ووجهــات نظــر األقليــات والمهمشــ�ي
ي األماكــن العاّمــة بغــّض الّنظــر عــن ســلطتهم أو ثروتهــم أو وضعهــم64. 

وآرائهــم �ف

ي مــكان عــاّم دفاعــا عــن 
ي لعــّدة أشــخاص �ف ي هــذا اإلطــار، هــو الوجــود الوقــ�ت

والمقصــود بالّتجمــع �ف
كة65. وحــ�ت يكــون الّتجمــع محميــا، يجــب أن يكــون ســلمّيا. ويكتســب التجّمــع  قضّيــة عاّمــة مشــ�ت
هــذه الصفــة إذا أعــرب منظمــوه عــن نواياهــم الّســلمية وخلــت مجريــات التجّمــع مــن العنــف، حيــث 
ء لآلخريــن أو حــ�ت الّســلوك  يتناقــض مصطلــح "الســلمية" مــع الّســلوك الــذي يمكــن أن يزعــج أو يــ�ي

الــذي يعيــق أو يعرقــل نشــاطهم بشــكل مؤقــت66.

العالميــة  الّنصــوص  مــن  العديــد  أقّرتــه  الدوليــة، حيــث  بالحمايــة  الّســلمي  التجّمــع  ي 
الحــّق �ف يتمتــع   

ي المادة 20 منه بأن "لكل شخص 
واإلقليمية عى رأسها اإلعان العالمي لحقوق االنسان الذي جاء �ف

دت المادة 21 من العهد الدوىلي 
ّ
ي االجتماعات والجمعيات الّسلمية". كما أك

اك �ف ي حّرية االش�ت
حق �ف

ي التجمــع 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى نفــس المبــدأ، حيــث جــاء بهــا أنــه "يكــون الحــق �ف

ي تفــرض طبقــا  فــا بــه. وال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك الــ�ت الّســلمي مع�ت
ي مجتمــع ديمقــراطي لصيانــة األمــن القــومي أو الســامة العامــة أو 

وريــة �ف للقانــون وتشــكل تدابــ�ي �ف
النظــام العــام أو حمايــة الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم."

ي ظــل دســتور 1959، جــاء الفصــل 37 مــن دســتور 2014 ناّصــا عــى أّن "حريــة 
بعــد أن كاد يغيــب �ف

ي هــرم القواعــد 
ف مضمونــة". ونظــرا ألّن الّدســتور يحتــل المرتبــة األعــى �ف االجتمــاع والتظاهــر الســلمي�ي

ي ذلــك تلــك المتعلقــة 
ي ســتصدر، بمــا �ف ي صــدرت والــ�ت يعيــة الــ�ت القانونيــة، فــإن جميــع الّنصــوص الت�ش

، يجــب أن تكــون متائمــة مــع مــا يقــّره ومــا يحميــه  بالّنظــام العــام للّدولــة وبحمايــة أمنهــا الّداخــىي
الّدســتور مــن حقــوق وحّريــات67.

ي المحــاور التاليــة: 
اعتمــادا عــى مــا ســبق عرضــه، تتحــدد نطــاق دراســة الفصــول المذكــورة أعــاه �ف

التعــرض لمــدى نســخ المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المنظــم لمهنــة الصحافــة للفصــول 121 م ج، 
121 مكــرر م ج و121 ثالثــا م ج )الجــزء األول(، ثــم بيــان مــدى دســتورية الفصــول موضــوع الدراســة 
ف جرائــم قانــون مكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل  ف بــ�ي (، ودراســة صــور التــوارد بينهــا وبــ�ي ي

)الجــزء الثــا�ف
حــة. ي الخاتمــة إىل عــرض التوصيــات والحلــول المق�ت

األمــوال لســنة 2015 )الجــزء الثالــث( لنخلــص �ف

64 - مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق االنســان التابــع لمنظمــة األمــن والتعــاون �في أوروبــا، دليــل بشــأن مراقبــة 
.7 2013، ص.   ،OSCE/ODIHR ، حريــة التجمــع الســلمي

65 - مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق االنســان التابــع لمنظمــة األمــن والتعــاون �في أوروبــا، مبــادئ توجيهيــة بشــأن 
، OSCE/ODIHR، الطبعــة الثانيــة، 2012، ص. 15. حريــة التجمــع الســلمي

66 - نفس المرجع.
 in: Mélanges offerts à ," TROPER Michel, " Constitutionnalité des lois et droit matériel - 67
Paul AMSELEK, Bruylant, Bruxelles, 2005, p 753 à 758
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 الجزء األول : مدى نسخ68 الفصول 121، 121 
مكرر و121 ثالثا م ج 

32. أضيــف الفصــان 121 مكــرر و121 ثالثــا صلــب المجلــة الجزائيــة بمقتــىف القانــون األســاسي 
نــّص  الصحافــة69. وقــد  بتنقيــح مجلــة  المتعلــق   2001 مــاي   3 ي 

المــؤرخ �ف  2001 لســنة   42 عــدد 
: "تســحب الفصــول 35 و37 و38 و39 و45 و61 و62  ي مــن هــذا القانــون عــى مــا يــىي

الفصــل الثــا�ف
مــن مجلــة الصحافــة وتــدرج تباعــا بالمجلــة الجنائيــة تحــت األعــداد 315 مكــرر و303 مكــرر و303 
يــر هــذه العمليــة بالطبيعــة الزجريــة لهــذه  ثالثــا و321 مكــرر و220 مكــرر و121 ثالثــا". وقــد تــّم ت�ب

النصــوص بمــا يجعــل مكانهــا الطبيــ�ي هــو المجلــة الجزائيــة ال مجلــة الصحافــة70.

ي 2 نوفمــ�ب 2011 المتعلــق 
ي مرحلــة الحقــة، تــمَّ إصــدار المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرخ �ف

�ف
71الــذي نســخ، �في فصلــه 79، أربعــة أنــواع مــن النصــوص72؛ أوال،  بحريــة الصحافــة والطباعــة والن�ش
مجلــة الصحافــة الصــادرة بالقانــون عــدد 32 لســنة 1975، ثانيــا، الفصــول 397 و404 و405 مــن 
مجلــة الشــغل، ثالثــا، جميــع النصــوص الســابقة المخالفــة للمرســوم عــدد 115 لســنة 2011، ورابعــا، 
جميــع النصــوص الاحقــة والمتممــة والمنقحــة لمجلــة الصحافــة. فهــل ينضــوي الفصــان 121 مكــرر 
ي 3 مــاي 

و121 ثالثــا م ج المضافــان بمقتــىف القانــون األســاسي عــدد 43 لســنة 2001 المــؤرخ �ف
2001 صلــب إحــدى صــور اإللغــاء الــواردة بالفصــل 79 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011؟ 

يعــة العاّمــة المنّظــم  ي اإلجابــة عــن هــذا الســؤال الرجــوع إىل الفصــل 542 م إ ع73باعتبــاره ال�ش
 تقتــىف

ف االعتبــار  ورة األخــذ بعــ�ي ، مــع �ف ي
ي ذلــك القانــون الجــزا�ئ

ي مختلــف فــروع القانــون، بمــا �ف
للنســخ �ف

لخصوصيــة هاتــه المــادة74.

68 - يقصد بنسخ القانون أو إنهاء نفاذ القانون تجريده من قوته اإللزامية وعدم العمل به �في المستقبل.
69 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 36 لسنة 2001 المؤرخ �في 4 ماي 2001، ص. 1184.

يــة للقانــون األســاسي المتعلــق بتنقيــح مجلــة الصحافــة، الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد  70 - األعمــال التحض�ي
ي 30 أفريــل 2001، ص. 33.

33 لســنة 2001 مــؤرخ �ف
، الرائــد  71 - المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المــؤرخ �في 2 نوفمــ�ب 2011 المتعلــق بحريــة الصحافــة والطباعــة والنــ�ش

ي 4 نوفمــ�ب 2011، ص. 2559.
الرســمي للجمهوريــة التونســية عــدد 84 لســنة 2011 المــؤرخ �ف

منــو�بي  محمــد   .339 الســابق، ص.  المرجــع   ، الفرشــي�شي منــو�بي  ومحمــد  الفرشــي�شي  المنــو�بي  والبشــ�ي  قيقــة  عــىي   -  72
ي والحا�ف والمســتقبل"، 

ي ملت�ت "مائوية المجلة الجزائية الما�ف
، "النصوص الملغاة من المجلة الجزائية"، �ف ي

الفرشــي�ش
ص. 84.

 إذا نّصت المتأخرة عى ذلك نّصا �يحا أو 
ّ

ف بعدها إال
ف إال بقوان�ي

ه "ال تنسخ القوان�ي
ّ
73 - ينّص الفصل 542 م ا ع أن

كانت منافية لها أو استوعبت جميع فصولها".
، المرجع السابق، ص. 70. 74 - محمد منو�بي الفرشي�شي
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وطــه  ف مــن خــال هــذا الفصــل الطبيعــة االســتثنائية للنســخ75وخضوعه لضوابــط دقيقــة تحــّدد �ش تبــ�يّ
. ويكــون النســخ �يحــا إذا مــا  ي ف للنســخ، النســخ الرصيــــــح والنســخ الضمــ�ف ونطاقــه. فهــو ينّظــم صورتــ�ي
ة ودقيقــة النــص المنســوخ76، بينمــا يتحقــق النســخ الضمــ�في إذا  حــّدد القانــون الجديــد بصفــة مبــا�ش
ف أو باســتيعاب النــص  مــا كان التنصيــص عــى النــص المنســوخ غــ�ي مبــا�ش وذلــك إّمــا بتعــارض النصــ�ي

الناســخ للنــص المنســوخ.

2011، هــو  115 لســنة  79 مــن المرســوم عــدد  مــا يمكــن ماحظتــه، بالرجــوع اىل أحــكام الفصــل 
ي ذات الوقــت. فهــو يخــّص النســخ 

ي �ف ــح والنســخ الضمــ�ف ـ ـ ـ ي النســخ الرصيـ ّع لتقنيــ�ت اســتعمال المــ�ش
 397 الفصــول  وإلغــاء  الصحافــة  مجلــة  إلغــاء  ي 

�ف ف  المتمثلتــ�ي والثانيــة  األوىل  ف  بالصورتــ�ي ــح  ـ ـ ـ الرصيـ
ف الثالثــة والرابعــة  ي شــأن الصورتــ�ي

ي �ف و404 و405 مــن مجلــة الشــغل، بينمــا يســتعمل النســخ الضمــ�ف
ي إلغــاء جميــع النصــوص الســابقة المخالفــة للمرســوم عــدد 115 لســنة 2011 وإلغــاء 

ف �ف المتمّثلتــ�ي
الصحافــة. المتّممــة والمنقحــة لمجلــة  الاحقــة،  النصــوص  جميــع 

وبالرغــم مــن ذلــك، فــإّن صياغــة الفصــل 79 مــن المرســوم المذكــور التــزال تثــ�ي صعوبــات تأويليــة 
إلغــاء  فكــرة  يتبــ�فّ  األول   ، ف

اتجاهــ�ي إىل  قضائيــة  والفقــه  الفقهيــة  اآلراء  انقســام  إىل  أّدت  عديــدة77 
ي هــذه المســألة 

ــب البــّت �ف
ّ
ي يتمّســك بنفاذهمــا. ويتطل

ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج، والثــا�ف الفصلــ�ي
وط شــكلية )المبحــث  ي تنقســم إىل �ش ي يقــوم عليهــا اإللغــاء والــ�ت وط القانونيــة الــ�ت الّرجــوع إىل الــ�ش

.) ي
الثــا�ف األول( وأخــرى جوهريــة )المبحــث 

المبحث األول: عدم توّفر الشروط الشكلية لإللغاء
ط ال يطــرح إشــكاال  ي الزمــن للنــص المنســوخ وهــو �ش

مــن البديــىي أن يكــون النــص الناســخ الحقــا �ف
بالنســبة لموضــوع دراســتنا باعتبــار أّن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 صــدر بعــد القانــون األســاسي 

عــدد 43 لســنة 2001.

، الناســخ والمنســوخ، مــن  ف كذلــك، وعمــا بقاعــدة تــوازي الشــكليات، يتطلــب اإللغــاء اتحــاد النصــ�ي
حيث الطبيعة. فالنص الخاص ال ُينسخ إال بنص خاص مثله وكذلك ال ينسخ النص العام إال بنص 
قــه بجرائــم الصحافــة 

ّ
ــه نــّص خــاّص لتعل

ّ
ي المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 نجــد أن

عــام. وبالنظــر �ف
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج، بالرغــم مــن احتــال 

78. وهي نفــس طبيعــة الفصلــ�ي والطباعــة والنــ�ش

ف إال 
ف بالفصــل 542 مــاع "ال تنســخ القوانــ�ي

75 - يمكــن اســتخاص ذلــك مــن خــال صيغــ�تي النــ�في والحــرص المعتمدتــ�ي
ف بعدهــا إذا مصــت المتأخــرة عــى ذلــك نصــا �يحــا أو كانــت منافيــة لهــا أو اســتوعبت جميــع فصولهــا": محمــد كمــال  بقوانــ�ي

، المرجــع الســابق، مجمــع األطــرش، 2017 تونــس، ص. 111.  ي
ف الديــن، قانــون مــد�ف �ش

 ،" 76 - أحمــد بــن طالــب، "القواعــد العامــة �في فقــه قضــاء محكمــة التعقيــب"، �في "خمســون عامــا مــن فقــه القضــاء المــد�في
، المرجــع الســابق، ص. 113.  ي

ف الديــن، قانــون مــد�ف ص. 168. محمــد كمــال �ش
، المرجع السابق، ص. 559-560. 77 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي

ا�في  امهــا"، حكــم جنــا�ي اعــ�ت 78 - "إن مرســوم الصحافــة هــو قانــون خــاص ولــه اجراءاتــه خاصــة مــن المســتوجب اح�ت
ي  ي البشــ�ي المنــو�ب

ــخ 26 نوفمــ�ب 2014، منشــور �ف ــ ـ ي صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس تحــت العــدد 1777 بتاريـ
ابتــدا�ئ

، المرجــع الســابق، الملحــق عــدد 5، ص. 545. ي
ي الفرشــي�ش ي وعــىي قيقــة ومحمــد منــو�ب

الفرشــي�ش
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ف ُيعــ�ف بجرائــم الصحافــة80. 
ي المجلــة الجزائيــة79، وذلــك ألّن كى الفصلــ�ي

ف موقعــا �ف هذيــن الفصلــ�ي
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج والمرســوم عــدد 115 لســنة 2011  وبالتــاىلي فــإن اتحــاد كل مــن الفصلــ�ي

ي للنســخ قائمــا. 
ط الثــا�ف ي الطبيعــة يجعــل مــن الــ�ش

�ف

 إضافــة إىل ذلــك، وعمــا بنفــس قاعــدة تــوازي الصيــغ، تســتوجب تقنيــة النســخ أن يصــدر النــص 
ي صــدر عنهــا النــّص المنســوخ81. أي أّن النــص الناســخ يجــب أن يكــون  الناســخ عــن نفــس الســلطة الــ�ت
ي مــدى 

ي هــرم القواعــد القانونيــة. غــ�ي أن البحــث �ف
أعــى درجــة أو مــن نفــس درجــة النــص المنســوخ �ف

، قــراءة أوليــة مبدئيــة وقــراءة أخــرى  ف ي إىل قراءتــ�ي
ط بالفصــول موضــوع الدراســة يفــىف توفــر هــذا الــ�ش

تتعلــق بالمرســوم عــدد 115 لســنة 2011.

تيبية. وعليــه، فــإّن" تطبيــق  ف العاديــة وأعــى مــن األوامــر ال�ت  يحتــل المرســوم درجــة أد�ف مــن القوانــ�ي
ي أاّل يتضّمــن المرســوم 

ي القواعــد القانونيــة وعلويــة بعضهــا عــى بعــض يقتــىف
مبــدأ التسلســل الهــرمي �ف

ي تــم إقرارهــا بمقتــىف قانــون ســابق الوضــع عــى اعتبــار أن القانــون يظــّل  أحكامــا مخالفــة لألحــكام الــ�ت
األعــى درجــة واألوىل بالتطبيــق"82.

 . ي
ي إطاره التاري�ف

يله �ف ف  غ�ي أن تحديد القوة القانونية للمرسوم عدد 115 لسنة 2011 يستوجب ت�ف
فعــى إثــر انــدالع الثــورة التونســية تــّم تعليــق العمــل بدســتور ســنة 1959 وتعويضــه بأحــكام المرســوم 
ي 23 مــارس 2011 المتعلــق بالتنظيــم المؤقــت للســلط83. وبالنظــر 

عــدد 14 لســنة 2011 المــؤرخ �ف
ي تقــوم عليهــا الدولــة  ة، تأّســس هــذا المرســوم عــى خــرق عديــد المبــادئ الــ�ت لخصوصيــة تلــك الفــ�ت
ي فصليــه 4 84 و5 85 ســلطة ســّن 

ف الســلطات. فقــد أحــال �ف الديمقراطيــة، ومــن بينهــا مبــدأ الفصــل بــ�ي

ي جنا�ي صادر عن محكمة 
 "أحكام المرســوم عدد 115 لســنة 2011 خاصة وتتعلق بجرائم محددة قانونا"، حكم ابتدا�ئ

ي وعــىي قيقــة ومحمــد 
ي الفرشــي�ش ي البشــ�ي المنــو�ب

االســتئناف بتونــس تحــت العــدد 12 بتاريــــــخ 23 نوفمــ�ب 2012، منشــور �ف
، المرجع الســابق، الملحق عدد 2، ص. 528. ي

ي الفرشــي�ش منو�ب
ف الثــا�في والثالــث، البشــ�ي 

79 - تنظــم المجلــة الجزائيــة أحكامــا عامــة صلــب كتابهــا األول وأحكامــا خاصــة صلــب الكتابــ�ي
.549 الســابق، ص.  المرجــع   ، ي

الفرشــي�ش ي  المنــو�ب
، المرجع السابق، ص. 578. 80 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي

، المرجع السابق، ص. 111-112. ف الدين، قانون مد�في 81 - محمد كمال �ش
82 - استئنا�في جنا�ي صادر عن محكمة االستئناف بتونس تحت العدد 1992 بتاريــــخ 22 جان�في 2013، 
، المرجع السابق، الملحق عدد  ي

ي الفرشي�ش ي وعىي قيقة ومحمد منو�ب
ي الفرشي�ش : البش�ي المنو�ب ي

منشور �ف
1، ص. 525.

83 - الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 لسنة 2011 المؤرخ �في 25 مارس 2011، ص. 363.
، األطرش،  "، مجموعة أعمال مهداة إىل فرج القص�ي ي التأسي�ي توفيق الغناي، "مهام المجلس الوط�ف

2016، تونس، ص. 62.
84 - ينص الفصل 4 من القانون المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط "يتم اصدار النصوص ذات الصبغة 

ي مجلس الوزراء ويسهر عى 
ي صبغة مراسيم يختمها رئيس الجمهورية المؤقت، بعد مداولتها �ف

يعية �ف الت�ش
ها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية". ن�ش

85 - ينص الفصل 5 من القانون المؤقت للسلط "تتخذ شكل مراسيم النصوص المتعلقة ب:...النظام 
." ي والصحافة واالعام واالتصال والن�ش االنتخا�ب
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ف لرئيس الجمهورية بمقتىف مراسيم86، قبل أن يتم إلغاؤه بمقتىف القانون التأسي�ي عدد  القوان�ي
ي 16 ديسم�ب 2011المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية87. نتيجة 

6 لسنة 2011 المؤرخ �ف
ف 24 مــارس 2011 و16 ديســم�ب 2011  ة الممتــدة مــا بــ�ي ي الفــ�ت

لذلــك، اكتســبت المراســيم الصــادرة �ف
يعيــة دون مصادقــة الحقــة عليهــا. وينــدرج المرســوم عــدد  ف الصــادرة عــن الســلطة الت�ش قــوة القوانــ�ي
ي هــذا اإلطــار ممــا يكســبه قــوة دســتورية 

115 لســنة 2011 المتعلــق بالصحافــة والطباعــة والنــ�ش �ف
يعيــة. ف الصــادرة عــن الســلطة الت�ش مماثلــة لقــوة القوانــ�ي

المبحث الثاني: عدم توّفر الشروط الجوهرّية للنسخ
، إمــا اإللغــاء  ف وط جوهريــة تّتخــذ إحــدى صورتــ�ي وط الشــكلية، يقــوم اإللغــاء عــى �ش إضافــة إىل الــ�ش
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج،  ــح )الفقــرة األوىل(، الــذي ال يمكــن أن يشــمل ســوى الفصلــ�ي ـ ـ ـ الرصيـ
ف 121 مكــرر  ي )الفقــرة الثانيــة(، الــذي قــد يطــال الفصــل 121، إضافــة إىل الفصلــ�ي أو اإللغــاء الضمــ�ف
ف 121 مكرر و121 ثالثا م ج؟ ف بالنسبة للفصل�ي ف الصورت�ي و121 ثالثا م ج. فهل تتوفر إحدى هات�ي

ف الاحقــة والمنقحــة  طبقــا لمنطــوق الفصــل 79 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011، تعتــ�ب القوانــ�ي
 43 عــدد  األســاسي  القانــون  إلغــاء  منــه  يفهــم  أن  يمكــن  ممــا  ملغــاة،  الصحافــة  لمجلــة  والمتممــة 
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج. انطاقــا مــن هــذا الطــرح يعتــ�ب  لســنة 2001 ومــن ثــم إلغــاء الفصلــ�ي
ف  ي بقــاء هذيــن الفصلــ�ي

ــه مــن غــ�ي المنطــ�ت
ّ
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج أن المتمّســكون بإلغــاء الفصلــ�ي

ي 
نافذيــن حــال أن األصــل، وهــو القانــون األســاسي عــدد 43 لســنة 2001، قــد تــم نســخه. فالنســخ �ف

ي أخرجهــا مــن  ي ذلــك تلــك الــ�ت
هــذه الصــورة يجــب أن يشــمل كافــة فصــول هــذا القانــون األســاسي بمــا �ف

مجلــة الصحافــة وضمنهــا صلــب المجلــة الجزائيــة88. 

ف عــدم األخــذ بــه وذلــك  ــه يتعــ�يّ
ّ
ف كان للوهلــة األوىل ملفتــا لانتبــاه، إال أن ، ولــ�ئ إن هــذا التوجــه الفقــىي

لوهــن األســس القائــم عليهــا. فهــذه القــراءة ألحــكام الفصــل 79 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج طبقــا لنســخ مجلــة  حّملتــه أكــ�ث ممــا يســتوعب، ألن نســخ الفصلــ�ي
ف موضــوع الدراســة ال ينتميــان لمجلــة الصحافــة وإنمــا للمجلــة  الصحافــة، ال تســتقيم ذلــك أن الفصلــ�ي
الجزائية. زد عى ذلك فإن تقنية النسخ الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 79 تعّد من صور النسخ 

ة. ي ال يمكــن تحميلهــا أكــ�ث مــن المعــ�ف الــذي جــاءت بــه مبــا�ش الرصيــــــح الــ�ت

ت المحكمــة االبتدائيــة   ويتدعــم هــذا الــرد مــن خــال الموقــف الــذي كرســه فقــه القضــاء. فقــد اعتــ�ب

 Rafaà Ben Achour et Sana Ben Achour, « La transition démocratique en Tunisie : Entre - 86
légalité constitutionnelle et légitimité révolutionnaire «, Revue française de droit constitu-

.tionnel, n. 97, 2012-14, p. 715
87 - القانون التأسي�ي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ �في 16 ديسم�ب 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، 

ي 20 و23 ديسم�ب 2011، ص. 3111.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ �ف

اف محمــد النــا� الــواد  : "مائويــة المجلــة الجزائيــة" تحــت ا�ش ، "جريمــة التحريــض عــى العصيــان" �في 88 - ســناء الشــا�بي
ومصطــ�ف بــن جعفــر، 9 و10 ديســم�ب 2013، الجامعــة المركزيــة، تونــس، ص. 414.
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ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج يســتوجب بدايــة طــرح الســؤال  ي إلغــاء الفصلــ�ي
بتونــس أن الخــوض �ف

: هــل يعتــ�ب الفصــان 121 مكــرر و121 ثالثــا المســحوبان بمقتــىف القانــون األســاسي عــدد 43  التــاىلي
لســنة 2001 مــن مجلــة الصحافــة والمدرجــان صلــب المجلــة الجزائيــة جــزءا مــن المجلــة الجزائيــة أم 
مــن مجلــة الصحافــة؟ لتقــر أن هاتــه الفصــول تنتــمي للمجلــة الجزائيــة89. كمــا قضــت ذات المحكمــة90 
بعــدم جــواز إلغــاء الفصــل 121 ثالثــا م ج �احــة طبقــا ألحــكام الفصــل 79 مــن مرســوم ســنة 2011.

ي 
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج صلــب صــور�ت ي إمكانيــة إدراج الفصلــ�ي

ه، تنتــ�ف  بنــاء عــى مــا تقــّدم وغــ�ي
2011. فهــل يمكــن إدراج  115 لســنة  المرســوم عــدد  مــن   79 الفصــل  ــح بمقتــىف  ـ ـ ـ اإللغــاء الرصيـ
ف بالفصل  ي الواردت�ي ي اإللغاء الضم�ف

الفصول 121، 121 مكرر و121 ثالثا م ج صلب إحدى صور�ت
79 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011؟ 

لألحــكام  الناســخة  األحــكام  اســتيعاب  حالــة  توفــر  إمــا  القانونيــة  لألحــكام  ي  الضمــ�ف النســخ  يتطلــب 
الموضــوع91.  ي 

�ف ف  القانونــ�ي اتحــاد  لتوفرهــا  ط  يشــ�ت بينهمــا،  تعــارض  حالــة  وإمــا  المنســوخة، 

ف 50 و51 92مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011  ع جرائــم التحريــض صلــب الفصلــ�ي ينظــم المــ�ش
ف مــع الفصــل 121 م 

93. بقــراءة تأليفيــة لهذيــن الفصلــ�ي المتعلــق بتنظيــم الصحافــة والطباعــة والنــ�ش

89 - "إن أحــكام الفصــل 121 فقــرة ثالثــة مــن المجلــة الجزائيــة لــم تشــملها اإللغــاء بموجــب الفصــل 79 مــن مرســوم 2011 
ال �احــة وال ضمنيــا إذ لــم تتضمــن أحــكام الفصــل 79 تنصيصــا �يحــا عــى إلغــاء الفصــل 121 ثالثــا م ج عــى غــرار إلغــاءه 
الفصــول 397 و404 و405 مــن مجلــة الشــغل بــل تضمنــت فحســب إلغــاء �يحــا لقانــون 28 أفريــل 1975 المتعلــق 

هــا.  بمجلــة الصحافــة وجميــع النصــوص الاحقــة والمتممــة لهــا والمنقحــة لــه دون غ�ي
ي لحقــت  الــ�ت تلــك النصــوص  1975 موضــوع اإللغــاء هي  ي أن المقصــود بالنصــوص الاحقــة لقانــون 

وحيــث ال جــدال �ف
ات عليــه ســواء عــى مســتوى التجريــم أو العقــاب  ا ألحكامــه أو اتمامــا أو تنقيحــا لهــا بإدخــال تغيــ�ي إصــداره وصــدرت تفســ�ي
فيــع فيــه خافــا للقانــون عــدد 43 لســنة 2001 الــذي تــم بموجبــه ادراج الفصــل  المحكــوم بــه وذلــك بالحــذف أو الحــط أو ال�ت
ي إال �احة أو ضمنيا وذلك بإقرار أحكام 

121 ثالثا صلب المجلة الجزائية أض� بذلك جزء ال يتجزأ من أحكامها وال يل�ف
ي صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس تحــت العــدد 3068 بتاريــــــخ 8 مــارس 2012، منشــور 

مخالفــة ألحكامــه". قــرار جــزا�ئ
، المرجــع الســابق، ص. 88. ي

ي الفرشــي�ش ي محمــد المنــو�ب
�ف

90 - حكــم ابتــدا�ئي جنــا�ي صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس تحــت العــدد 15885 بتاريــــــخ 8 مــاي 2012، منشــور �في 
، المرجــع الســابق، الملحــق عــدد 16، ص. 683-684. ي

ي الفرشــي�ش ي وعــىي قيقــة ومحمــد منــو�ب
ي الفرشــي�ش البشــ�ي المنــو�ب

، المرجع السابق، ص. 113. ف الدين، قانون مد�في 91 - محمد كمال �ش
ف 42 و53 من مجلة الصحافة لسنة 1975.

92 - نظما هذان الفصان سابقا صلب الفصل�ي
93 - ينّص الفصل 50 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الصحافة والطباعة والن�ش 
ي ارتكاب ما يمكن أن يوصف بجنحة عى مع�ف الفصل 51 ومابعدهم 

ف �ف :”يعاقب كمشارك�ي عى ما يىي
ة شخصا أو عّدة أشخاص عى ارتكاب ماذكر مّما يكون متبوعا بفعل  نهذاالمرسوم كل من يحّرض مبا�ش

ي األماكن العمومية وإما بواسطة المطبوعات أو الصور 
وذلك إما بواسطة الخطب أو األقوال أو التهديد �ف

ي 
أو المنقوشات أو الرموز أو بأي شكل من األشكال المكتوبة أو المصورة المعروضة للبيع أو لنظر العموم �ف
األماكن العمومية أو االجتماعات العامة وإما بواسطة المعلقات واإلعانات المعروضة لنظر العموم وإما 

. والمحاولة موجبة للعقاب وفقا  ي
و�ف بواسطة أي وسيلة من وسائل اإلعام السم�ي والبرصي أو االلك�ت

لمقتضيات الفصل 59 من المجلة الجزائية”.
: ويضيف الفصل 51 من نفس المرسوم ما يىي
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ف 50 و51 مــن المرســوم والفصــل  ف الجرائــم الــواردة بالفصلــ�ي ف غيــاب أي تنــازع بــ�ي ج، يمكــن أن نتبــ�ي
ي  ع ينظــم صلــب المجلــة الجزائيــة جرائــم التحريــض عــى العصيــان الــ�ت 121 م ج. ذلــك أن المــ�ش
ف  تــه لوظيفتــه خافــا للفصلــ�ي تســتوجب أن يتســلط فعــل االعتــداء ضــد موظــف عمــومي حــال مبا�ش
50 و51 مــن المرســوم الذيــن ينظمــان جرائــم التحريــض عــى الجنــح الــواردة بالفصــل 50، المتمثلــة 
ي جرائــم القتــل واالعتــداء عــى الحرمــة الجســدية لإلنســان أو االغتصــاب أو النهــب أو جريمــة التنويــه 

�ف
ي إمكانيــة تعــارض أو 

بالجرائــم ضــد اإلنســانية. وبالتــاىلي تختلــف جرائــم الفصــول المذكــورة بمــا ينــ�ف
اســتيعاب أحدهــا لألخــرى94، إذ ينظــم الفصــل 121 م ج جريمــة التحريــض عــى العصيــان بينمــا 

ينظــم الفصــان 50 و51 مــن المرســوم عــدد 115 التحريــض عــى ارتــكاب جرائــم الصحافــة.

ــع أو نقــل مؤلفــات محجــرة أو  ـ ـ ـ أّمــا بخصــوص الفصــل 121 مكــرر م والمتعلــق بجريمة"بيــع أو توزيـ
ــج مؤلفــات محجــرة تحــت عنــوان آخــر"، والــذي كان مدرجــا صلــب الفصــل 61 مــن  ـ ـ ـ نــ�ش أو ترويـ
مجلــة الصحافــة ثــم ســحب منهــا وأدراج صلــب المجلــة الجزائيــة بمقتــىف القانــون األســاسي عــدد 
ف أحــكام المرســوم 115 كمــا أن الجرائــم الــواردة  43 لســنة 2001، فــا يوجــد تضــارب بينــه وبــ�ي
ي المرســوم عــدد 115 جريمــة الفصــل 121 مكــرر م ج95 بــل 

بــه ال تســتوعب الجرائــم المنظمــة �ف
ي للفصــل 121 مكــرر م ج96.

همــا نصــان متكامــان، وبذلــك ال يمكــن الحديــث عــن النســخ الضمــىف

ات  ــع المناشــ�ي والنــ�ش ـ ـ ـ  أّمــا بخصــوص الفصــل 121 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة، الــذي يجــّرم توزيـ
ي مــن شــأنها تعكــ�ي صفــو النظــام العــام أو النيــل مــن األخــاق  هــا الــ�ت والكتابــات األجنبيــة المصــدر أو غ�ي
الحميــدة وكذلــك بيعهــا وعرضهــا عــى العمــوم ومســكها بنيــة ترويجهــا أو بيعهــا أو عرضهــا لغــرض 
ــه كان مدرجــا بالفصــل 62 مــن مجلــة الصحافــة لســنة 

ّ
، وعــى غــرار الفصــل 121 مكــرر م ج، فإن ي

دعــا�ئ
1975 ثــم ســحب منهــا وأدرج بالمجلــة الجزائيــة بمقتــىف القانــون األســاسي عــدد 43 لســنة 2001 

مــع المحافظــة عــى مضمونــه.

ي قراءة أحكام المرســوم عدد 115 لســنة 2011 إىل التســاؤل حول عاقة فصله 54 بالفصل 
 وتفىف

121 ثالثــا م ج97. فقــد جــاء الفصــل 54 مجّرمــا "نــ�ش أخبــار زائفــة مــن شــأنها النيــل مــن صفــو النظــام 
ي 

العام". غ�ي أّن الفصل 54 يحيل عى الوسائل الواردة بالفصل 50 من نفس المرسوم والمتمثلة �ف
ف أّن جريمــة الفصــل 121 ثالثــا م ج يتطلــب توفرهــا ارتكابهــا  ي حــ�ي

"أي شــكل مــن األشــكال المكتوبــة" �ف

ة  "يعاقب بالسجن من عام إىل ثاثة أعوام وبخطية من ألف إىل خمسة آالف دينار كل من يحّرض مبا�ش
بواسطة وسيلة من الوسائل المبّينة بالفصل 50 من هذا المرسوم عى ارتكاب جرائم القتل أو االعتداء عى 
الحرمة الجسدية لإلنسان أو االغتصاب أو النهب وذلك إذا لم يكن التحريض متبوعا بمفعول دون أن يمنع 
فع أقى العقاب  ذلك من تطبيق الفصل 32 من المجلة الجزائية أما إذا كان التحريض متبوعا بمفعول ف�ي

إىل خمسة أعوام سجنا.
ويعاقب بنفس العقاب من ينّوه بواسطة نفس الوسائل بالجرائم المنصوص عليها بالفقرة األوىل من هذا 

الفصل أو بجرائم الحرب أو جرائم ضد اإلنسانية أو التعاون مع العدو”.
94 - عىي قيقة، المرجع السابق، ص. 907.

، المرجع السابق، ص.347. ، عىي قيقة ومحمد منو�بي الفرشي�شي 95 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي
، المرجع السابق، ص. 348. ، عىي قيقة ومحمد منو�بي الفرشي�شي 96 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي

، المرجع السابق، ص. 88-89. 97 - محمد منو�بي الفرشي�شي
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ف عــى نفــس  هــا. وبذلــك يجتمــع كى الفصلــ�ي بواســطة المناشــ�ي أو الكتابــات األجنبيــة المصــدر وغ�ي
وســائل ارتــكاب الجريمــة ممــا يمكــن أن يحيــل إىل تطابقهمــا.

ف 121 ثالثــا م ج و54 مــن المرســوم  لكــن، عــى الرغــم مــن وجــود بعــض أوجــه التشــابه إال أن الفصلــ�ي
ي الحقيقــة أفعــاال مختلفــة. فالفصــل 121 ثالثــا م ج يجــّرم توزيــــــع 

عــدد 115 لســنة 2011 ينّظمــان �ف
ي مــن شــأنها تعكــ�ي صفــو النظــام العــام أو  هــا الــ�ت أو عــرض أو بيــع المناشــ�ي أو الكتابــات األجنبيــة أو غ�ي
النيــل مــن األخــاق الحميــدة، أمــا الفصــل 54 فينظــم جريمــة نــ�ش أخبــار زائفــة ال صحــة لهــا مــن شــأنها 
العــام عــن طريــق الوســائل المذكــورة بالفصــل 50، وبذلــك تختلــف األفعــال  النظــام  تعكــ�ي صفــو 
ي أمكانيــة تضاربــهــا. فهــل يمكــن القــول باســتيعاب الفصــل 

ف بمــا ينــ�ف الماديــة المجرمــة بــكا الفصلــ�ي
54 من المرســوم عدد 115 جزئيا أحكام الفصل 121 ثالثا م ج وذلك بالنظر إىل الصياغة المطلقة 

للفصــل 121 ثالثــا م ج؟

ي الفقــه98 إىل رفــض اســتيعاب الفصــل 54 مــن المرســوم للفصــل 121 ثالثــا م 
يتجــه الــرأي الغالــب �ف

ج. وقــد أيــدت المحكمــة االبتدائيــة بتونــس هــذا االتجــاه99 نافيــة إمكانيــة إلغــاء أحــكام الفصــل 121 
ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة بصفــة ضمنيــة باعتبــار وأنــه ينظــم أفعــاال لــم يســتوعبها المرســوم عــدد 115 
ي ســوء صياغــة الفصــل 121 ثالثــا م 

لســنة 2011. ولعــّل مــرد هــذه الصعوبــات المطروحــة يكمــن �ف
ف مراجعتــه تجنبــا لســوء التأويــل وحســما لهــذه اإلشــكالية100.  ج، لذلــك يتعــ�ي

بنــاء عــى مــا ســبق، يمكــن القــول بــأن أحــكام المجلــة الجزائيــة موضــوع الدراســة هي أحــكام نافــذة. 
121 مكــرر  الفصــان  بينمــا ينظــم  العصيــان.  التحريــض عــى  121 م ج يتعلــق بجريمــة  فالفصــل 
و121 ثالثــا جرائــم صحافيــة غــ�ي منصــوص عليهــا بالمرســوم عــدد 115 لســنة 2011. وبذلــك ال 
الجرائــم  ع بعــض  المــرش المذكــورة وإنمــا ينظــم  الجزائيــة للفصــول  ف األحــكام  بــ�ي يوجــد تصــادم 
المتعلقــة بالصحافــة والطباعــة والنــرش صلــب المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 وبعضهــا اآلخــر 

ي المصــادر الشــكلية لجرائــم الصحافــة.
بالمجلــة الجزائيــة ممــا أنتــج "ازدواجــا101" �ف

، المرجع السابق، ص. 349، محمد المنو�بي  ، عىي قيقة ومحمد المنو�بي الفرشي�شي 98 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي
، المرجع السابق، ص. 88-89. ي

الفرشي�ش
99 - "اإللغــاء الضمــ�في الــوارد صلــب الفصــل 79 لــم يتســلط إال عــى النصــوص الســابقة والمخالفــة للمرســوم 2011 بمعــ�ف 
ي  يــط أجنــ�ب ف أن جريمــة عــرض �ش ي حــ�ي

ي تضمنــت أحكامــا مخالفــة لــه فاســتوعب أحكامهــا وألغاهــا �ف أن تلــك النصــوص الــ�ت
عــى العمــوم مــن شــأنه تعكــ�ي صفــو النظــام العــام والنيــل مــن األخــاق الحميــدة وقــد تعــرض لهــا الفصــل 121 ثالثــا مــن 
المجلــة الجزائيــة ولــم يــأت عليهــا أو ينظــم أحكامهــا مرســوم 2 نوفمــ�ب 2011 وال مجــال للحديــث تبعــا لذلــك عــن الغاءهــا 
ع التونــ�ي لــم تنــرصف إىل اإللغــاء الرصيــــــح  ضمنيــا بموجــب المرســوم المذكــور. وحيــث يتضــح والحــال تلــك أن إرادة المــ�ش
ي جنــا�ي صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس تحــت العــدد 

ي للفصــل 121 ثالثــا منــاط التتبــع"، حكــم ابتــدا�ئ أو الضمــ�ف
، التنظيــم  ي

ي الفرشــي�ش ي وعــىي قيقــة ومحمــد منــو�ب
ي الفرشــي�ش ي البشــ�ي المنــو�ب

ــخ 3 مــاي 2012، منشــور �ف ـ ـ ـ 15885 بتاريـ
، الملحــق عــدد 16، ص. 484 ي لحريــة الصحافــة والطباعــة والنــ�ش

الجــزا�ئ
ي عدم دستورية الفصل 121 ثالثا م ج. 

100 - انظر �ف
، المرجع السابق، ص. 537. 101 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي
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 ال يوجد تصادم بين األحكام الجزائية للفصول المذكورة وإنما ينظم 
المشرع بعض الجرائم المتعلقة بالصحافة والطباعة والنشر صلب المرسوم 
عدد 511 لسنة 1102 وبعضها اآلخر بالمجلة الجزائية مما أنتج "ازدواجا" في 

المصادر الشكلية لجرائم الصحافة 

ــه يصطــدم بأحــكام المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 الــذي 
ّ
ف كان منطقّيــا إال أن إن هــذا التوجــه، ولــ�ئ

هــا طبقــا  ي فصلــه 13 102عــى عــدم جــواز مســائلة الصحــ�في عــى رأي أو أفــكار أو معلومــات ين�ش
ينــّص �ف

ف بذلــك هــذا النــص  ألعــراف وأخاقيــات المهنــة إال إذا ثبــت إخالــه بأحــكام المرســوم103، فــا يجــ�ي
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج وهــو مــا يســتدعي تنقيحهــا بمــا  ي عــى جرائــم الفصلــ�ي

مســاءلة الصحــ�ف
يحقــق انســجامها.

ع لتجاوز اإلشكاليات السالف ذكرها   نخلص من جملة ما تقدم إىل أن الحاجة إىل تدخل المرش
: ف باتــت حتميــة، وذلــك مــن خــال اتخــاذ أحــد الخيارين التالي�ي

ي تجميــع النصــوص الجزائيــة المنظمــة لمجلــة الصحافــة صلــب المجلــة 	 
يتمثــل الخيــار األول �ف

ي هذه الصورة يجب أن تتبوأ 
الجزائية وإلغاء أحكام المرســوم عدد 115 لســنة 2011104. و�ف

األحــكام المنظمــة لمجلــة الصحافــة موقعــا مســتقا عــن بقيــة الجرائــم األخــرى105. فيمكــن 
ف وجريمــة  ف عموميــ�ي تجميــع النصــوص المنظمــة للعصيــان وجريمــة هضــم جانــب الموظفــ�ي
ي الســلطة العامــة"106 وتنظيــم 

ي حمايــة موظــ�ف
ي تحــت عنــوان "�ف

االمتنــاع عــن االنجــاد القانــو�ف
جرائــم الصحافــة والطباعــة والنــرش صلــب قســم مســتقل مــن المجلــة الجزائيــة.

ي إعــادة تنظيــم األحــكام المتعلقــة بجرائــم الصحافــة والطباعــة 	 
ــل �ف

ّ
ي فيتمث

 أمــا الخيــار الثــا�ف
ف 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج، بمــا  والنــرش صلــب قانــون أســاسي مســتقل مــع ســحب الفصلــ�ي
ف أحــكام المجلــة الجزائيــة والنصــوص الخاصــة، وهــو التوجــه  يحقــق "التعايــش الســليم107" بــ�ي
ف 23 و24 مــن  ف نظــم هــذه الجرائــم صلــب الفصلــ�ي ع الفرنــ�ي حــ�ي الــذي كان قــد ســلكه المــرش

قانــون 29 جويليــة 1881 المتعلــق بحريــة الصحافــة.

102 - الفصــل 13 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 "ال يجــوز مســاءلة أي صحــ�في عــى رأي أو أفــكار أو معلومــات 
هــا طبقــا ألعــراف وأخاقيــات المهنــة كمــا ال تجــوز مســاءلته بســبب عملــه إال إذا ثبــت إخالــه باألحــكام الــواردة بهــذا  ين�ش

المرســوم".
103 - عىي قيقة، المرجع السابق، ص. 907.

، "هل نحن بحاجة اىل مجلة جزائية جديدة’"، ’صاح القضاء اآلن، عدد 4، ص. 23. 104 - فاتن المباركي
، المرجع السابق، ص. 582. 105 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي

Elisabeth Fortis et Mohamed Salah Ben Ayed, Article précité, p. 68 - 106
Robert Legros, « L’influence des lois parti- - .550 .المرجع السابق، ص ، 107 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي

culières sur le droit pénal général «, R.S.C., 1968, p. 235
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الجزء الثاني: مدى دستورّية108 الفصول موضوع الّدراسة
وري اليــوم مراجعــة  ي وأحــكام الدســتور، بــات مــن الــرصف

ف القانــون الجــزا�ئ  نتيجــة للعاقــة الوثيقــة بــ�ي
أحــكام المجلــة الجزائيــة109، ومــن ضمنهــا الفصــول موضــوع الدراســة، بهــدف ماءمتهــا مــع أحــكام 
دســتور ســنة 2014. وهــو مــا يدفعنــا إىل دراســة مــدى دســتورية الفصــول 67، 69، 70، 121، 121 
عية الجرائم  ي عاقتهم بالفصل 28 من الدستور، أي بمبدأ �ش

مكرر، 121 ثالثا، 125 و126 م ج �ف
والعقوبــات )المبحــث األول(، مــن ناحيــة، وعاقتهــم بالفصــل 49 مــن الدســتور، أي بضوابــط تقييــد 

(، مــن ناحيــة أخــرى. ي
الحقــوق والحريــات الدســتورية )المبحــث الثــا�ف

المبحث األول: مدى احترام مبدأ شرعية الجرائم 
والعقوبات110 )الفصل 28 من الدستور(

ع بتحديــد  عيــة الجرائــم والعقوبــات الــوارد بالفصــل 28 مــن الدســتور أن يقــوم المــ�ش يفــرض مبــدأ �شّ
تبة عنها بكل دقة ووضوح، وأن يتجنب العبارات الواسعة وأن يتفادى  األفعال المجّرمة والعقوبة الم�ت
وط،  ي صورة اختال هذه ال�ش

. و�ف ي�ي تقنية التجريم باإلحالة111 والتجريم المفتوح112 والتفويض الت�ش
ي صــورة الحــال، عرضــة لانتهــاك. 

ي حريــة التعبــ�ي �ف
يكــون الحــق الدســتوري موضــوع الحمايــة، المتمثــل �ف

ام جرائم االعتداء عى أمن الدولة وعى النظام العام.  انطاقا من ذلك، يمكن التساؤل حول مدى اح�ت
ام الفصول 67 م ج )الفقرة األوىل(، 69 م ج )الفقرة الثانية(، 70 م ج  ي مدى اح�ت

لذلك سيتم البحث �ف
)الفقــرة الثالثــة(، 121 م ج )الفقــرة الرابعــة(، 121 مكــرر م ج )الفقــرة الخامســة(، 121 ثالثــا م ج )الفقــرة 

عيــة الجرائــم والعقوبــات. السادســة(، 125 و126 م ج )الفقــرة الســابعة( لضوابــط مبــدأ �ش

 فرض مبدأ ّشرعية الجرائم والعقوبات الوارد بالفصل 28 من الدستور 
أن يقوم المشرع بتحديد األفعال المجرّمة والعقوبة المترتبة عنها بكل دقة 

ووضوح، وأن يتجنب العبارات الواسعة وأن يتفادى تقنية التجريم باإلحالة 
والتجريم المفتوح والتفويض التشريعي. 

امه لألحكام الدستورية وعدم مخالفته لها. 108 - يقصد بدستورية القانون درجة اح�ت
ف لجنة وطنية أوكلت لها مهمة تنقيح المجلة الجزائية. 109 - تجدر اإلشارة إىل أنه تّم، بتاريــــخ 16 جوان 2014، تعي�ي

 NajetZOUAOUI BRAHMI, " la réforme du code pénal : ou va-t-on ? ", in : droit et
 droiture, mélange en l’honneur du professeur Mohamed Zine, centre de publication

.universitaire, 2018, p 311
. ي

عية الجرائم والعقوبات أن ال جريمة وال عقوبة إال بنص قانو�ف 110 - يقصد بمبدأ �ش
 Mohamed MAHFOUDH, « L’incrimination par renvoi «, in : Ridha Ben Amor, Nabil - 111

.Rachdi et Mohamed Naceur Loued, précité, p. 91
112 - نا�بي البكوش، المرجع السابق، ص. 62.
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عية الجرائم والعقوبات ام الفصل 67 م ج لمبدأ �ش الفقرة األوىل: مدى احرت
عــاوة عــى حمايــة حيــاة رئيــس الجمهوريــة بالفصــل 63 م ج وســامته الجســدية بالفصــل 64 م ج، 
ي الفصــل 67 م ج113 الــذي يجــّرم 

ع عــى حمايــة كرامــة الرئيــس، أو مــن يقــوم مقامــه، �ف حــرص المــ�ش
ي أّن هــذا الفصــل يطــرح صعوبــة حقيقيــة 

االعتــداء عــى رئيــس الدولــة "بأمــر موحــش"114.ال شــّك �ف
ي قــد تعــّد إهانــة ومّســا  بخصــوص تحديــد مفهــوم "األمــر الموحــش"، وبالتــاىلي بشــأن ضبــط األفعــال الــ�ت
ع التونــ�ي لــم يحــّدد هــذه األفعــال بالفصــل 67 م ج وإنمــا  مــن كرامــة رئيــس الجمهوريــة115. فالمــ�شّ

ف 42 و48 مــن مجلــة الّصحافــة مــن نطــاق هــذه الجريمــة.  اكتــ�ف بإخــراج الجرائــم الــواردة بالفصلــ�ي

تزاحــم  هــو  الدولــة"،  رئيــس  ضــد  موحــش  أمــر  "ارتــكاب  جريمــة  محتــوى  غمــوض  مــن  يزيــد  ومّمــا 
ي تجــّرم المســاس بالمكّونــات المعنويــة لرئيــس الجمهوريــة. فقــد نّصــت مجلــة الصحافــة  النصــوص الــ�ت
ي الّثلــب116 والّشــتم117، وهــو مــا  عــى جريمــة النيــل مــن كرامــة رئيــس الجمهوريــة، إضافــة إىل جريمــ�ت
يؤكــد أن االعتــداء عــى رئيــس الجمهوريــة يمكــن أن يتخــذ أشــكاال متعــّددة118. وقــد تضّمــن المرســوم 
ف 55 و57 منــه، بحيــث يتمثــل الّثلــب  ف أيضــا ونــّص عليهمــا صلــب الفصلــ�ي ف الجريمتــ�ي عــدد 115 هاتــ�ي
ف واعتبــار شــخص  ء غــ�ي صحيــح بصــورة علنيــة مــن شــأنه أن ينــال مــن �ش ي

ي "ادعــاء أو نســبة سش
�ف

الّشــتم  أّمــا  المســتهدف119".  للشــخص  ومبــا�ش  شــخىي  ر  ذلــك �ف عــن  ّتــب  ي�ت أن  ط  بــ�ش ف  معــ�ي
 ."120 ف ء معــ�ي ي

ي "كل عبــارة تنــال مــن الكرامــة أو لفظــة احتقــار أو ســب ال تتضّمــن نســبة سش
فيتمثــل �ف

ي تحصــل "بــكل اّدعــاء أو نســبة  كمــا تنظــم المجلــة الجزائيــة صلــب الفصــل 245 جريمــة القــذف الــ�ت
ف أو اعتبــار شــخص أو هيئــة رســمّية". أمــر لــدى العمــوم فيــه هتــك �ش

ها تحتمل عدة 
ّ
يمكن أن نخلص إىل أن عبارة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" مبهمة ألن

113 - ينــص الفصــل 67 م ج عــى مــا يــىي "يعاقــب بالســجن مــّدة ثاثــة أعــوام وبخطيــة قدرهــا مائتــان وأربعــون دينــارا أو 
ف 42 و48 مــن  ي غــ�ي الصــور المبّينــة بالفصلــ�ي

ف فقــط كل مــن يرتكــب أمــرا موحشــا ضــد رئيــس الدولــة �ف بإحــدى العقوبتــ�ي
مجلــة الصحافــة".

ي النص الفرن�ي ل عبارة "offense" وهي تع�في اإلهانة والّنيل من 
114 - يقابل عبارة األمر الموحش �ف

الكرامة.
115 - خصوصا وأن مجلة الصحافة كانت تنّص عى جريمة النيل من كرامة رئيس الجمهورية: نصت الفقرة األوىل 

من الفصل 48 من مجلة الصحافة عى أنه: "يعاقب بالسجن من عام إىل خمسة أعوام وبخطية من 1000 إىل 2000 
دينار النيل من كرامة رئيس الجمهورية بإحدى الوسائل المبينة بالفصل 42 من هذه المجلة"

ء بصورة علنية  116 - نصت الفقرة األوىل من الفصل 50 من مجلة الصحافة عى أنه "يعت�ب ثلبا كل ادعاء أو نسبة سشي
ف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية." من شأنه أن ينال من �ش

117 - نصت الفقرة األوىل من الفصل 54 من مجلة الصحافة عى أنه: "تعت�ب شتما كل عبارة تنال من الكرامة أو لفظة 
". ف ء مع�ي ي

احتقار أو سب ال تتضمن نسبة سش
، المرجع السابق، ص. 235. ، عىي قيقة ومحمد المنو�بي الفرشي�شي 118 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي

 ، ي 02 نوفم�ب 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والن�ش
119 - المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ �ف

الفصل 55، الفقرة األوىل.
 ، ي 02 نوفم�ب 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والن�ش

120 - المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ �ف
الفصل 57.
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عيــة الجرائــم والعقوبــات، األمــر الــذي يقتــىفي اســتعمال  معــان121، وهــو مــا يتعــارض مــع مبــدأ �ش
ي التأويــل.

مصطلحــات دقيقــة بوجــه يقــى معــه كل تــرّدد �ف

ي لــم تســتعمل عبــارة األمــر الموحــش  ف المقارنــة الــ�ت ي هــذا الخصــوص، االســتئناس بالقوانــ�ي
ويجــدر، �ف

عــى الرغــم مــن تجريمهــا لنفــس األفعــال. فقــد نــّص الفصــل 179 مــن قانــون العقوبــات المــرصي عــى 
ــه "يعاقــب بالحبــس كل مــن أهــان رئيــس الجمهوريــة بواســطة إحــدى الطــرق المتقــدم ذكرهــا." كمــا 

ّ
أن

ي أنــه "يعاقــب بالحبــس... كل مــن ارتكــب  ي المغــر�ب
ي الفصــل 179 مــن مجموعــة القانــون الجنــا�ئ

ورد �ف
قذفــا أو ســّبا أو مّســا بالحيــاة الخاصــة لشــخص الملــك أو لشــخص وىلي العهــد أو أخــّل بواجــب التقديــر 

ام لشــخص الملــك".  أو االحــ�ت

يتضّمنهــا  ي كان  الــ�ت الجمهوريــة  رئيــس  إهانــة  2013جريمــة  ســنة  ألــ�ف  فقــد   ، الفرنــ�ي ع  المــ�ش أّمــا 
تــه  الفصــل 26 مــن قانــون 29 جويليــة 1881 المتعلــق بحريــة الّصحافــة، وذلــك اســتجابة لمــا اعت�ب
المحكمــة األوروبيــة لحقــوق االنســان122 مــن أن هــذه الجريمــة تميــل إىل منــح رؤســاء الــدول وضعيــة 
أفضــل مــن وضعيــة بقيــة األشــخاص وتهــدف إىل حمايتهــم مــن النقــد بســبب وظيفتهــم أو منصبهــم 
ع الفرنــ�ي عــى جريمــة القــذف ضــّد رئيــس  ي المقابــل، أبــ�ت المــ�ش

دون أّي اعتبــار لمصلحــة الناقــد. �ف
الجمهوريــة بالفصــل 31 مــن نفــس القانــون. ويعــرف الفصــل 29 مــن قانــون 1881، جريمــة القــذف 
بكونهــا كاإلّدعــاء أو إســناد فعــل يحمــل مساســا بكرامــة أو اعتبــار الشــخص الــذي وجهــت إليــه. وبذلــك 
ع الفرنــ�ي مــن خــال تجريــم القــذف إىل ضمــان حمايــة خاصــة لكرامــة واعتبــار األفــراد  ســ� المــ�ش

جــم عــن هــذا الغمــوض الــذي يشــوب عيــارة "االعتــداء بأمــر موحــش". فعــى  121 - وقــد عكــس فقــه القضــاء تناقضــا ي�ت
ي قرارها الصادر بتاريــــخ 24 أوت 1974، أّن عبارة "بورقيبة االستغاىلي 

تمحكمة أمن الدولة الّسابقة، �ف سبيل المثال، اعت�ب
" و"بورقيبــة خائــن قضايــا التحريــر" مكّونــة لجريمــة الّنيــل مــن رئيــس الجمهوريــة. كمــا تبّنــت محكمــة أمــن الدولــة ذات  األكــ�ب
ــخ 17 أوت 1977 بمناســبة محاكمــة أعضــاء حركــة الوحــدة الوطنيــة الشــعبية، حيــث تــّم  ـ ـ ـ ي قرارهــا الصــادر بتاريـ

الموقــف �ف
، عــىي  ي

ي الفرشــي�ش وصــف رئيــس الدولــة ب"العربــدة والتحيــل" وبأنــه "الكابــوس الــذي ابتــىي بــه الشــعب": البشــ�ي المنــو�ب
، المرجــع الســابق، ص 237. ي

ي الفرشــي�ش قيقــة ومحمــد المنــو�ب
ي الحبيــب بو�صــار الــذي رفــع شــعار  ي قايــد الســب�ي ضــد الواعــظ الديــ�ف ي رفعهــا الرئيــس البــا�ب ي القضيــة الــ�ت

ي المقابــل، و�ف
�ف

"، عدلــت المحكمــة عــن تطبيــق الفصــل 67 م ج. كمــا لــم تعتــ�ب تقليــد صــوت  "الســب�ي عــدّو هللا" و"المــوت للســب�ي
ط لقيــام هــذه الجريمــة "المســاس بكرامــة أو  ــه يشــ�ت

ّ
ي حقــه ألن

رئيــس الجمهوريــة مكّونــا لجريمــة ارتــكاب "أمــر موحــش" �ف
ــخ 18  ــ ـ ي الجنــا�ي عــدد 5798 الصــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس بتاريـ

ف رئيــس الدولــة": الحكــم االبتــدا�ئ هيبــة أو �ش
ف هــو تقليــد المتهــم لصــوت رئيــس الجمهوريــة الحــاىلي ومحاولــة إقنــاع رجــل  مــارس 2015:"وحيــث أن مــا أتــاه جملــة المتهمــ�ي
. وحيــث أن مجــرد تقليــد صــوت  ي

ف زوجــة هــذا األخــ�ي والصحــ�ف ي الــذي دار بــ�ي
األعمــال المدعــو... بتســليمه التســجيل الصــو�ت

رئيــس الجمهوريــة ال يشــكل أمــرا موحشــا منــاط الفصــل 67 مــن المجلــة الجزائيــة. وحيــث باإلضافــة إىل ذلــك، فــإن الركــن 
ف باعتبــار أن الغايــة مــن تقليــد صــوت رئيــس الجمهوريــة لــم يكــن بنيــة المســاس  ي جانــب المتهمــ�ي

المعنــوي ظــل غــ�ي متوفــر �ف
"، حكــم  ي مــن زوجــة الشــخص المتصــل بــه ال غــ�ي

فــه وإنمــا كان بغايــة الحصــول عــى تســجيل صــو�ت مــن كرامتــه أو هيبتــه أو �ش
ي  : البشــ�ي المنــو�ب ي

ي 18 مــارس 2015، منشــور �ف
ي جنــا�ي صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس عــدد 5798 مــؤرخ �ف

ابتــدا�ئ
، المرجــع الســابق، الملحــق عــدد 12، ص. 639. ي

ي الفرشــي�ش ، عــىي قيقــة ومحمــد المنــو�ب ي
الفرشــي�ش

.La décision du 25 juin 2002 rendue par la Cour Européenne des droits de l’Homme - 122
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الذيــن يمثلــون الّدولــة123.

 وقــد طبقــت محكمــة التعقيــب الفرنســية الفصــل 31 مــن قانــون 1881 وأقــّرت بــأن هــذه الجريمــة 
ط أن يكــون ذلــك ماّســا  ة أو عــن طريــق التلميــح124، بــ�ش تقــوم حــ�ت إن حصــل القــذف بطريقــة مســت�ت
ورة تحديــد األفعــال موضــوع  ــدت المحكمــة عــى �ف

ّ
بكرامــة واعتبــار الشــخص الموجهــة له125.كمــا أك

هــذه الجريمــة تحديــدا دقيقــا بشــكل يجعــل منهــا دليــل إدانــة126.

ع التونــ�ي لــم يســتحدث جريمــة إهانــة رئيــس الدولــة.   بنــاء عــى مــا تقــدم، يمكــن القــول بــأن المــ�ش
وذلــك  الجمهوريــة  رئيــس  واعتبــار  لكرامــة  حمايــة جزائيــة خصوصيــة  ــر 

ّ
توف المقارنــة  ف  فالقوانــ�ي

يمــّس  مــا 
ّ
وإن ذاتــه فحســب  ي 

الرئيــس �ف يمــّس شــخص  الجرائــم ال  مــن  الصنــف  هــذا  أن  إىل  بالنظــر 
ع التونــ�ي ســليما  ي يمثلهــا. وبذلــك، يكــون توّجــه المــ�ش ي يمارســها وهيبــة الدولــة الــ�ت الســلطة العليــا الــ�ت
ي تأويــل الفصــل 

 اعتمــاد عبــارة غــري دقيقــة قــد يفتــح المجــال أمــام التوّســع �ف
ّ
مــن حيــث المبــدأ. غــري أن

67 م ج وبالّتــاىلي إىل المســاس بحريــة الّتعبــري

عية الجرائم والعقوبات ام الفصل 69 م ج لمبدأ �ش الفقرة الثانية: مدى احرت
ي ثــم التحضــ�ي للجريمــة ومــن  مــن المتفــق عليــه أن طريــق الجريمــة يمــر بمراحــل أّولهــا التفكــ�ي الذهــ�ف
المــادي127. وال تقــوم الجريمــة، مبدئيــا، إال  التنفيــذ لينتــىي باســتكمال تنفيــذ ركنهــا  ي 

وع �ف الــ�ش ثــم 
ي 

وع �ف ، فتســم بالجريمــة التامــة128، أو ببلــوغ مرحلــة الــ�ش بإتمــام كافــة مراحــل هــذا المســار اإلجــرامي
ع خــرج عــن هــذه القاعــدة بالنســبة  تنفيذهــا، فتســم بالجريمــة الخائبــة129 أو المحاولــة. غــ�ي أن المــ�ش
ا عــى أمــن واســتقرار المجتمــع، ووّســع مــن نطــاق التجريــم ليشــمل  ي تشــكل خطــرا كبــ�ي للجرائــم الــ�ت

ي الفصــل 69 م ج.
العــزم عــى ارتــكاب الجريمــة130، وهــو نفــس ســياق جريمــة المؤامــرة �ف

ع بالفصــل 69 م ج بــأن جريمــة المؤامــرة تحصــل "بمجــرد الوفــاق والتقــارر والعــزم عــى   يعتــ�ب المــ�ش
يــة  اط المــرور إىل األعمــال التحض�ي ". وبذلــك فــىي تقــوم بــدون اشــ�ت ف أو أكــ�ث ف شــخص�ي الفعــل بــ�ي
يتعلــق  المطــروح هنــا  لكــن اإلشــكال  الجريمــة131.  لقيــام  العــزم  ي 

يكــ�ف إذ  التنفيــذ،  ي 
وع �ف الــ�ش إىل  أو 

 Agathe LEPAGE,  La délicate application de l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881  - 123
.LEGICOM, 2002/3, n°28, p. 61 à 71

.Cassation criminelle, n°16-81.925 du 25 avril 2017 - 124
.Cassation criminelle, n°16-80.300 du 28 juin 2017 - 125

 Cassation criminelle, n°16-86.613 rendue le 28 novembre 2017. Emmanuel DREYER, - 126
 " infractions relevant du droit de l’information et de la communication ", revue de

.science criminelle et de droit pénal comparé, 2018/1, n°1, p 101 à 116
، المرجع السابق، ص. 83-84. 127 - فرج القص�ي

128 - الجريمة التامة هي الجريمة ال�تي نفذت كاملة وتحققت نتيجتها االجرامية.
ي ارتكابهــا دون التمكــن مــن تحقيــق نتيجتهــا اإلجراميــة. مصطــ�ف بــن 

129 - الجريمــة الخائبــة هي الجريمــة الــ�تي يحــاول الجــا�ف
، القســم العــام، تونــس، 2009، ص. 83. ي التونــ�ي

جعفــر، القانــون الجــزا�ئ
، المرجع السابق، ص. 149. 130 - فرج القص�ي

ي "مائوية المجلة الجزائية الما�في والحا�ف والمستقبل"، 
، "جرائم ال يعاقب عليها"، �ف 131 - االزهر القروي الشا�بي
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، إذ يكــون مــن الصعــب عمليــا تأســيس حجــة ودليــل إدانــة ضــد  ي
بكيفيــة إثبــات توفــر القصــد الجــزا�ئ

مجموعــة أشــخاص تبادلــوا األفــكار، حــ�ت ولــو تعلــق بأفعــال إجراميــة، دون أن يتمظهــر هــذا العــزم 
ي صــورة مــا إذا عــدل المتآمــرون عــى ارتــكاب الجريمــة 

فعليــا إىل الخــارج. ويمكــن أن يتفاقــم اإلشــكال �ف
ي الرتــكاب 

اءة تحّمــل النيابــة العموميــة عــبء إثبــات توجــه نيــة الجــا�ف اختياريــا132. فعمــا بقرينــة الــ�ب
المؤامــرة، خاصــة وأن هــذه الجريمــة هي جريمــة قصديــة. وبذلــك تفتــح الصياغــة الحاليــة للفصــل 
69 م ج البــاب أمــام إمكانيــة مســاءلة األشــخاص عــى مجــرد النوايــا وهــو مــا يتعــارض مــع القواعــد 

ي تقــوم عليهــا المســؤولية الجزائيــة ومــع أحــكام الدســتور.
الــىت

المؤامــرة.  بخصــوص جريمــة  المقارنــة  الجزائيــة  ف  القوانــ�ي مواقــف  تبايــن  إىل  هنــا  اإلشــارة  وتجــدر   
ي قيامهــا بحصــول االتفــاق والعــزم عــى تنفيــذ الجريمــة، مــن 

ي �ف
فالعديــد منهــا تجــّرم المؤامــرة وتكتــ�ف

ي 
الجنــا�ئ القانــون  175مــن  البلجيكيــة، والفصــل  الجزائيــة  مــن لمجلــة  124 و125  الفصــان  ذلــك 

ف مقارنــة أخــرى  ي مقابــل ذلــك، عملــت قوانــ�ي
ي والفصــل 59-3 مــن المجلــة الجزائيــة الكنديــة. �ف المغــر�ب

عــى تقديــم تعريــف أكــ�ث دقــة ألركان جريمــة المؤامــرة، مــن ذلــك مــا ورد بالمــادة 260 مــن قانــون 
ف أو أك�ث عى ارتكاب جناية  ف شخص�ي ي عرفت المؤامرة بأنها "كل اتفاق تّم ب�ي العقوبات السوري ال�ت
ي الفرنــ�ي عــن صياغــة الفصــل 87 مــن المجلــة 

بوســائل معينــة". كذلــك اســتغ�ف القانــون الجــزا�ئ
الجزائيــة الفرنســية القديمــة وعوضــه بالفصــل 2-412 مــن المجلــة الجزائيــة الجديــدة الــذي يعــّرف 
ف مجموعة من األشــخاص من أجل ارتكاب فعل هجومي تجســد واقعيا  حاليا المؤامرة بأنها "قرار ب�ي
ي مجــرد 

ي القانــون الفرنــ�ي �ف
بفعــل أو مجموعــة أفعــال ماديــة". فتجــاوزت بذلــك جريمــة المؤامــرة �ف

، يمكــن القــول بــأن  التفكــ�ي والعــزم واالتفــاق إىل القيــام بــأي عمــل مــادي الرتــكاب الجريمــة133. وبالتــاىلي
امــا للنــص  ي واحرت

ع الفرنــ�ي يعــد أكــرث تاؤمــا مــع قواعــد القانــون الجــزا�ئ التوجــه الــذي يتبعــه المــرش
اط  الدســتوري وللنصــوص الدوليــة واإلقليميــة، لذلــك مــن األنســب النســج عــى منوالــه واشــرت
تحقــق عمــل مــادي لقيــام جريمــة المؤامــرة. وذلــك بهــدف تفــادي الصياغــة الواســعة للفصــل 69 
عيــة الجرائــم والعقوبــات. ي تــؤدي إىل ضبابيــة نطــاق جريمــة المؤامــرة وإىل خــرق مبــدأ �ش

م ج الــىت

 التوجه الذي يتبعه المشرع الفرنسي يعد أكثر تالؤما مع قواعد القانون 
الجزائي واحتراما للنص الدستوري وللنصوص الدولية واإلقليمية، لذلك من 

األنسب النسج على منواله واشتراط تحقق عمل مادي لقيام جريمة المؤامرة. 
وذلك بهدف تفادي الصياغة الواسعة للفصل 69 م ج التي تؤدي إىل ضبابية نطاق 

جريمة المؤامرة وإىل خرق مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 

ي وساسي بن حليمة، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 
ي الفرشي�ش ، بش�ي المنو�ب ي

ي المشي�ش
اف لط�ف تحت إ�ش

األطرش، تونس، 2016، ص. 315.
132 - محمد محفوظ، المرجع السابق، ص. 140.

133 - رضا خماخم، المرجع السابق، ص. 149.
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:134
ترتيبا عى ذلك، يمكن االستعانة بالتعريف الفقىي لجريمة المؤامرة والذي عّرفها فيما يىي

خــاذ قــرار حاســم يدعمــه 
ّ
ف عــى الفعــل وات حــاد إرادة الفاعلــ�ي

ّ
فــاق وعــزم عــى الفعــل: أي ات

ّ
1-وجــود ات

ي أن يجتمــع الفاعلــون مــع بعضهــم بعــض أو أن 
عــزم راســخ عــى ارتــكاب األفعــال المقــررة. فــا يكــ�ف

ي 
وا عــن انفعالهــم. بــل ينبــ�ف ي أو أن يعــ�بّ

ي بعضهــم إىل بعــض بمــا يضمــروه أو أن يتبادلــوا األمــا�ف
يفــىف

ف وأن يكــون قرارهــم بهــذا الصــدد موّحــدا ال خــاف فيــه. أن يوّطــدوا العــزم عــى ارتــكاب مخطــط معــ�يّ

. فيكشــف  ف أو أكــ�ث ف شــخص�ي ف أن يكــون العــزم حاصــا بــ�ي 2-الطابــع الجمــاعي للمؤامــرة: حيــث يتعــ�يّ
ف ارتكابهــا خطــورة هــذه الجريمــة. إذ أن جوهــر المؤامــرة هــو عنــرص الجماعيــة، فــا  الفاعلــ�ي تعــدد 

يتصــور ارتكابهــا مــن فــردا واحــد.

ف  ف شــخص�ي ي إفصــاح االتفــاق المعقــود بــ�ي
3-محــل جريمــة المؤامــرة: يتمثــل محــل جريمــة المؤامــرة �ف

ي يتوخاهــا المتفقــون والهــدف الــذي يرمــون إىل تحقيقــه. ذلــك الهــدف يجــب  أو أكــ�ث عــن الغايــة الــ�ت
ي هــذا الســياق، 

أن يكــون واضحــا ال لبــس فيــه وال غمــوض وهــو ارتــكاب جريمــة مخلــة بأمــن الدولــة. و�ف
يمكــن العــودة للفصــل 68 م ج الــذي قــرن قيــام جريمــة المؤامــرة ب"ارتــكاب أحــد االعتــداءات ضــد 

أمــن الدولــة الداخــىي المبّينــة بالفصــول 63135 و64136 و72137 مــن هــذه المجلــة."

ع  ف المــ�ش ع الســوري، لــم يعــ�ت ي تــؤدي إىل تنفيــذ المؤامــرة: عــى نقيــض المــ�ش
ف الوســائل الــىت 4-تعيــ�ي

أوت  ي 
�ف الصــادرة  قراراتــه  إحــدى  ي 

�ف بــه  أخــذ  التونــ�ي  القضــاء  فقــه  أّن  إال  ط.  الــ�ش بهــذا  التونــ�ي 
.1977138

ك مجاال  ط الدقة عند صياغة الفصل 69 م ج مما يرت م برش ف ع لم يلرت ا تقدم أن المرش نستنتج ممَّ
ي يمكــن أن تحكمهــا اعتبــارات سياســية أو 

ي الــىت
واســعا لاجتهــادات أو للســلطة التقديريــة للقــا�ف

ي التنصيــص رصاحــة عــى الوســائل 
ــل �ف

ّ
شــخصية أو مصلحيــة139. وتبعــا لذلــك، فــإن الحــل قــد يتمث

ي ســيّتم مــن خالهــا تحقيــق الفعــل عــى أرض الواقــع وهــو مــا مــن شــأنه أن يســاعد عــى إبــراز 
الــىت

اضية السورية، الجمهورية العربية السورية،  134 - عماد عبيد، قانون العقوبات الخاص 2، منشورات الجامعة االف�ت
2018، ص. 16.

135 - ينص الفصل 63 من المجلة الجزائية عى أنه: "يعاقب باإلعدام مرتكب االعتداء عى حياة رئيس الدولة."
136 - ينــص الفصــل 64 مــن المجلــة الجزائيــة عــى أنــه: "يعاقــب بالســجن مــدة خمســة عــ�ش عامــا وبخطيــة قدرهــا مائــة 

ب عــى ذات رئيــس الدولــة." ون ألــف دينــار مرتكــب كل اعتــداء بالــرصف وعــ�ش
137 - ينــص الفصــل 72 مــن المجلــة الجزائيــة عــى أنــه: "يعاقــب باإلعــدام مرتكــب االعتــداء المقصــود منــه تبديــل هيئــة 

". اب التونــ�ي الدولــة أو حمــل الســكان عــى مهاجمــة بعضهــم بعضــا بالســاح وإثــارة الهــرج والقتــل والســلب بالــ�ت
138 - "إن ما تلوح به الخطب السياسية الحماسية من تهديد ووعيد وما يقع التعب�ي عنه بواسطة الصحافة والمطبوعات 
ي بعــض الحــاالت جرائــم منصــوص عليهــا بقانــون الصحافــة وال يعتــد بهــا كعنــرص مــن عنــا� 

ي وإن شــكلت �ف والمنشــورات الــ�ت
يــة التابعــة لجريمــة التآمــر فتكــون ظــرف تشــديد  القــوة أو عمــل مــادي مــن أعمــال القــوة أيضــا وقــد تعتــ�ب مــن األعمــال التحض�ي
ي التنفيــذ مــن 

ط األســاسي وهــو تحديــد الوســائل المعــول عليهــا �ف أو عنــرص إثبــات للمؤامــرة واالتفــاق لكــن دائمــا مــع توفــر الــ�ش
ط األســاسي ال تتكــون جريمــة المؤامــرة"، نــورة نويــرة، "الجرائــم الجماعيــة ذات الصبغــة  وســائل القــوة بــدون توفــر هــذا الــ�ش

ياســات، 16/ 12/ 2013. أطلــع عليــه بتاريــــــخ 13 /08/ 2019.  ف السياســية"، منتديــات تون�ي
139 - نا�بي البكوش، المرجع السابق، ص. 62-63.
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. لكــن بالرغــم مــن ذلــك يبــ�ت اإلشــكال قائمــا بخصــوص كيفيــة  ف توفــر النيــة االجراميــة لــدى الفاعلــ�ي
ف جريمــة المؤامــرة والتجمــع  ــن مــن عــدم الخلــط بــ�ي

ّ
إثبــات جديــة االتفــاق أو العــزم اإلجــرامي بمــا يمك

الســلمي المحــمي دســتوريا.

عية الجرائم والعقوبات  ام الفصل 70 م ج لمبدأ �ش الفقرة الثالثة: مدى احرت
ــه 

ّ
ون أن وريــة لتحقيــق الديمقراطيــة. لهــذا الســبب، يــرى الكثــ�ي ف األســس الرصف تعتــ�ب حريــة الــّرأي مــن بــ�ي

ي هــذا اإلطــار، كرســت الفقــرة األوىل 
ال يمكــن اإلقــرار بوجــود رأي مــن حــق الدولــة أن تقمعــه140. و�ف

ي اعتنــاق آراء 
مــن المــادة 19 مــن العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية حــق الفــرد �ف

دون مضايقــة141. 

خافــا لهــذا الموقــف، نجــد الفصــل 70 م ج بجــّرم "إبــداء الــرأي لتكويــن مؤامــرة بقصــد ارتــكاب أحــد 
االعتــداءات ضــّد أمــن الدولــة الداخــىي المبّينــة بالفصــول 63 و64 و72 مــن هــذه المجلــة...". بقــراءة 
ــه يعاقــب عــى مجــرد إبــداء الــرأي بــدون أي عمــل مــادي يمكــن 

ّ
أوىل لهــذا الفصــل، بمكننــا القــول بأن

أن يستشــف منــه إمكانيــة المــرور إىل مرحلــة تنفيــذ أحــد االعتــداءات المشــار إليهــا، وهــو مــا يتناقــض 
ي تقــوم عليهــا المســؤولية الجزائيــة.  واألســس الــ�ت

مــا 
ّ
ي بمجــرد إبــداء الــرأي وإن

ع ال بكتــ�ف ف بــأن المــ�ش ي الفصــل 70 م ج، يمكــن أن نتبــ�ي
لكــن، بالتمّعــن �ف

ع ربــط المؤامــرة بقصــد ارتــكاب جريمــة  ط أن يكــون الهــدف منــه تكويــن مؤامــرة. كمــا أن المــ�ش يشــ�ت
اعتــداء عــى حيــاة رئيــس الجمهوريــة أو ســامته الجســدية أو إحــدى األفعــال المحــددة بالفصــل 72 م 
ع لــم يجــّرم مجــّرد إبــداء الــرأي بشــأن موقــف ســياسي أو بخصــوص آداء الدولــة  ج. وبذلــك، فــإن المــ�ش
أو الســلطة الحاكمــة، بــل جــّرم إبــداء الــرأي الــذي يتضمــن موقفــا إيجابيــا الرتــكاب إحــدى االعتــداءات 
عــى أمــن الدولــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 70 م ج. وهكــذا يــؤول بنــا هــذا التحليــل إىل أّن موضــوع 
ي مرحلــة الّتحضــ�ي للجريمــة بمــا يشــكل 

الــذي ســيتم �ف جريمــة الفصــل 70 م ج هــو تبــادل األفــكار 
المراحــل األوىل للمؤامــرة. 

وتدعم النســخة الفرنســية من الفصل 70 من المجلة الجزائية هذا التوجه باعتبارها تعكس المع�ف 
ي حــّررت بهــا  ع مــن وضــع الجريمــة نظــرا لكونهــا تمّثــل اللغــة األصلّيــة الــ�ت ي الــذي أراده المــ�ش

الحقيــ�ت
 "la proposition" المجلة الجزائية. فقد تعرضت الصياغة الفرنسية للفصل 70 المذكور لعبارة

ي مجــرد "إبــداء الــرأي".  اح" أو "الدعــوة" وال تعــ�ف ي تفيــد "االقــ�ت الــ�ت

 إضافــة إىل ســوء الصياغــة، يعتمــد الفصــل 70 م ج تقنيــة اإلحالــة لتحديــد أركان جريمــة إبــداء الــرأي 
ط لقيامهــا أن تهــدف المؤامــرة إىل االعتــداء عــى حيــاة رئيــس الدولــة أو عــى  لتكويــن مؤامــرة. فهــو يشــ�ت
خرمتــه الجســدية أو تبديــل هيئــة الدولــة أو حمــل الســكان عــى مهاجمــة بعضهــم بعضــا بالســاح أو 

 Charles FRIED, « liberté d’expression, liberté de pensée, libertés hors du droit ? Deux - 140
 décisions controversées de la cour suprême des Etats-Unis «, les nouveaux cahiers du

.conseil constitutionnel , 2012/3, n°36, p 157 à 164
141 - التعليــق العــام رقــم 34 علــى المــادة 19 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان فــي األمــم المتحــدة، الفقــرة 

10-9، ص. 3.
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ف الفصــول 63،  إثــارة الهــرج أو القتــل أو الســلب. وبذلــك تتجــزأ أركان جريمــة الفصــل 70 م ج بــ�ي
عيــة الجرائــم  طي دقــة ووضــوح النــص التجريــ�ي ويمــسّ بمبــدأ �ش 64، 70 و72 م ج مّمــا يخــل بــرش

والعقوبــات.

عية الجرائم والعقوبات ام الفصل 79 م ج لمبدأ �ش الفقرة الرابعة: مدى احرت
ف مــن جرائــم الّتجمهــر. أّولهمــا الّتجمهــر المســلح وثانيهمــا الّتجمهــر  ينظــم الفصــل 79 م ج صنفــ�ي
ف أولهمــا اإلخــال بالراحــة العامــة وثانيهمــا أن  طــ�ي ح. كمــا يقــرن قيــام جريمــة التجمهــر ب�ش

ّ
غــ�ي المســل

يكــون القصــد مــن التجمهــر ارتــكاب جريمــة أو التعــرض لتنفيــذ القانــون أو جــ�ب أو حكــم. وقــد جــاء هــذا 
اتيــب  ف وال�ت ي كنــف القوانــ�ي

م الحقــوق �ف ي إطــار الحــرص عــى أن تمــارس الحّريــات وتحــ�ت
التجريــم �ف

ف باألمــن. وبذلــك، يكــون مــن الواجــب  الجــاري بهــا العمــل باعتبــار أن هــذه التجمعــات لهــا مســاس متــ�ي
ضبطهــا حــ�ت ال تكــون خطــرا عــى اســتقرار الدولــة واألمــن العــام142.

 ال يطــرح تجريــم الّتجمهــر المســلح أي إشــكال نظــرا لحــّد الخطــر الــذي يشــكله عــى األمــن الداخــىي 
ع  ي جريمــة التجمهــر الســلمي هــو اعتمــاد المــ�ش

. لكــن مــا يثــ�ي االنتبــاه �ف ف للدولــة وعــى ســامة المواطنــ�ي
ف  وع الّتمهيــدي للمجلــة الجنائيــة، نتبــ�ي مصطلــح "الّراحــة العامــة". فبالعــودة للفصــل 96 مــن المــ�ش
ي تفيــد االســتقرار أو الهــدوء العــام.  اســتعمال واضعيــه لعبــارة " la tranquillité publique " والــ�ت
ثــم تــّم تعويــض هــذه العبــارة بمصطلــح" la paix publique "، الــوارد صلــب النســخة الفرنســية مــن 

المجلــة الجزائيــة الحاليــة، والــذي يفيــد األمــن أو الســام العــام.

 لــم تكــن ترجمــة هــذا المصطلــح إىل النســخة العربيــة بالمجلــة الجزائيــة التونســية دقيقــة، حيــث تــم 
ي طــرح العديــد مــن 

ي ال تعــد مصطلحــا قانونيــا. وهــو مــا ســاهم �ف اعتمــاد عبــارة "الّراحــة العامــة" الــ�ت
ي القانــون عــدد 

ع اعتمــد نفــس العبــارة �ف اإلشــكاالت عــى صعيــد الواقــع. وتجــدر اإلشــارة إىل أن المــ�ش
عيــة  امــا لمبــدأ �ش 4 لســنة 1969 الــذي أحالــت لــه الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 97143. لذلــك، احرت
ي تســمح بــإدراج 

الجرائــم والعقوبــات، ال بــد مــن تجنــب اعتمــاد العبــارات الواســعة والفضفاضــة الــىت
القضــاء  ي تطبيقــه مــن قبــل فقــه 

تبايــن �ف عديــد األفعــال تحــت نفــس المصطلــح144 وتــؤول إىل 
 . ي

الجــزا�ئ

وع قانــون يتعلــق باالجتماعــات العامــة  يــــــع العــام حــول مــ�ش ف لجنــة الشــؤون السياســية ولجنــة الت�ش ك بــ�ي 142 - تقريــر مشــ�ت
ي 1969، الرائــد 

والمواكــب واالســتعراضات والمظاهــرات والتجمهــر، مــداوالت مجلــس األمــة، جلســة يــوم األربعــاء 22 جانــ�ف
ة، ص. 220-222. ف 19 ماي 1969، العدد 12، الســنة العا�ش الرســمي للجمهورية التونســية، االثن�ي

ي الفصل 13 من القانون عدد 4 لسنة 1969 أنه: "يحجر بالطريق العام أو بالساحات العمومية: 
143 - ورد �ف

1-كل تجمهر مسلح،
2-كل تجمهر غ�ي مسلح قد ينتج عنه اخال بالّراحة العامة."

ي قرنــت تعريــف  ف المقارنــة. مــن ذلــك المجلــة الجزائيــة الكنديــة الــ�ت ي هــذا اإلطــار، يمكــن التعــرض إىل العديــد مــن القوانــ�ي
و�ف

تعريفهــا  ي 
�ف أيضــا  العبــارة  نفــس  واعتمــدت  بالّســلم.  باإلخــال  منهــا  الفصــل 63-1  الــوارد صلــب  وع  المــ�ش غــ�ي  التجمــع 

للشــغب الحاصــل أثنــاء الّتجمهــر المنصــوص عليــه صلــب الفصــل 64 مــن نفــس المجلــة. أمــا المجلــة الجزائيــة الفرنســية 
وع. فقــد انتهجــت طريقــا مخالفــا مــن خــال االســتناد إىل مفهــوم الّنظــام العــام لتعريــف التجمهــر غــ�ي المــ�ش

.136 .p ,.cit .PRADEL J., op - 144
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 احتراما لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، ال بد من تجنب اعتماد العبارات 
الواسعة والفضفاضة التي تسمح بإدراج عديد األفعال تحت نفس المصطلح 

وتؤول إىل تباين في تطبيقه من قبل فقه القضاء الجزائي. 

ي غــرة ســبتم�ب 
المــؤرخ �ف  400 ي عــدد 

الجــزا�ئ ي  التعقيــ�ب القــرار  التعــرض إىل  ي هــذا اإلطــار، يمكــن 
و�ف

همــم  اســتنهاض  بقصــد  بــه كان  قامــوا  مــا  أن  عــى  ف  المتهمــ�ي "إ�ار  بــأن  قــىف  الــذي   1976145

ي الجهــة وحثهــم عــى القيــام بواجبهــم اإلداري ال يــدل عــى نيــة مبّيتــة لاعتــداء عــى أمــن 
ف �ف المســؤول�ي

الدولــة مادامــت التهمــة مجــردة". وبذلــك يثــ�ي هــذا القــرار عديــد التســاؤالت، فــإن لــم تكــن مجمــل هــذه 
، فعــى أي معيــار  ي المســاس بأمــن الدولــة الداخــىي

ي لــدى مرتكبيهــا �ف
األفعــال دالــة عــى القصــد الجــزا�ئ

يمكــن مســاءلة أشــخاص عــى مجــرد تجمــع مــن شــأنه "اإلخــال بالّراحــة العامــة" وتوفــر فيــه قصــد 
؟  اجــرامي عــى أن فيــه مســاس بأمــن الدولــة الداخــىي

 عبــارة "الراحــة العامــة" تجعــل نطــاق التجريــم بالفصــل 
َّ
 نخلــص انطاقــا ممــا تقــدم إىل القــول بــأن

79 م ج مبهمــا، األمــر الــذي يســتدعي تنقيحــه.

عية الجرائم والعقوبات ام الفصل 121 من المجلة الجزائية لمبدأ �ش الفقرة الرابعة: مدى احرت

 يعاقــب الفصــل 121 م ج عــى التحريــض عــى العصيــان. إاّل أن صياغــة هــذا الفصــل تدفــع إىل إبــداء 
عــدة ماحظــات بعضهــا يتعلــق بالتجريــم واآلخــر بالعقــاب.

ع يســتعمل تراكيــب لغويــة مبهمــة تتعــارض مــع   فبخصــوص عنــرص التجريــم، فالماحــظ أّن المــ�ش
ف  ينّظــم جريمتــ�ي 121 م ج  الفصــل  أّن  . ويرجــع ذلــك إىل  ي

الجــزا�ئ النــص  ي صياغــة 
ــة �ف

ّ
الدق ضابــط 

ي عصيــان لــم يقــع 
ي ذات الوقــت. فهــو ينــص بفقرتــه الثانيــة146 عــى جريمــة المشــاركة �ف

ف �ف مختلفتــ�ي
ــه ال يحــّدد الركــن المــادي لجريمــة الفقــرة األوىل147 ويكتــ�في باإلشــارة إليهــا مــن 

ّ
ف أن ي حــ�ي

بالفعــل، �ف
ي العصيــان. كّل ذلــك بــدون أن يضبــط إن كانــت هــذه 

ي باعتبــاره مشــاركا �ف
خــال تحديــد صفــة الجــا�ف

145 - تفيد وقائع هذا القرار بأن مجموعة أشخاص قاموا بإحداث الهرج والشغب بالحرق والتخريب وعمدوا إىل 
ام النار بسيارة الكاتب العام للجنة التنسيق وكتبوا عبارات معادية للنظام ورئيس الدولة عى الجدران وحرقوا بعض  إ�ف

. فتح بحث عى إثر ذلك من أجل  موا النار بدار الشعب وصنعوا متفجرات وآلة لطبع المناش�ي األعام الوطنية وأ�ف
ي اتجاه مخالف وقضت بعدم توفر أركان جريمة التآمر.

تهمة التآمر ومعاداة النظام. إال أن محكمة التعقيب ذهبت �ف
146 - "إذا لم يقع العصيان بالفعل فالداعي له يعاقب بالسجن مدة عام".

ي العصيان الشخص الذي دع إليه إما بخطب ألقيت بمحات عمومية أو اجتماعات 
147 - "يعاقب كمشارك �ف

عمومية أو بمعلقات أو إعانات أو مطبوعات".
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ط ذلــك. فكيــف  الجريمــة ماديــة148، تتطلــب وقــوع فعــل العصيــان، أم جريمــة شــكلية149، ال تشــ�ت
يتحــدد الركــن المــادي لجريمــة الفقــرة األوىل مــن الفصــل 121 م ج؟

ي الفصــل 121 م ج يمكــن اعتبــار الفقــرة األوىل مــن الفصــل 121 م ج 
 مــن خــال قــراءة تأليفّيــة لفقــر�ت

ي عصيــان لــم يقــع، تكــون الفقــرة األوىل 
مكّملــة للثانيــة. فبمــا أن الفقــرة الثانيــة تتعلــق بفعــل المشــاركة �ف

ي عصيــان وقــع بالفعــل. إال أّن هــذه الصياغــة الضبابيــة تــؤدي إىل 
منطقيــا متعلقــة بجريمــة المشــاركة �ف

ي تأويلــه وتطبيقــه مــن قبــل فقــه القضــاء150. 
غمــوض نطــاق تجريــم الفصــل 121 م ج وإىل التبايــن �ف

ع إلعــادة صياغتــه بمــا يســتجيب لمقتضيــات الدســتور بصفــة عامــة  ممــا يســتدعي تدخــل المــرش
عيــة الجرائــم والعقوبــات تحديــدا. ولمبــدأ �ش

الدعــوة إىل عصيــان "وقــع  ف فعــل  بــ�ي ف  ّ يمــ�ي 121 م ج  الفصــل  فــإّن  العقوبــة،  لعنــرص  بالنســبة  أمــا   
ف فعــل التحريــض عــى العصيــان الغــ�ي متبــوع بفعــل، ويفــرد كل صــورة بعقــاب خــاص.  بالفعــل" وبــ�ي
فيعاقــب، بالفقــرة الثانيــة، مرتكــب التحريــض عــى العصيــان الغــ�ي متبــوع بفعــل بســنة ســجنا، بينمــا 
يســكت بالفقــرة األوىل عــن ضبــط عقــاب الــداعي إىل عصيــان متبــوع بفعــل. فكيــف يمكــن تحديــد 

ي عصيــان وقــع بالفعــل؟
العقــاب المســلط عــى مرتكــب المشــاركة �ف

ة بالفقــرة األوىل مــن الفصــل 121 مــن خــال عبــارة  ع تقنيــة اإلحالــة غــ�ي المبــا�ش  يســتعمل المــ�ش
ي المحــال 

ي العصيــان". غــ�ي أّن المواقــف اختلفــت حــول تحديــد النــص القانــو�ف
"يعاقــب كمشــارك �ف

، أم الفصل 119  عليه، فهل يقصد به الفصل 116 م ج151 المنظم لجريمة العصيان، كفعل أصىي
ي العصيــان؟

م ج152 المنظــم لجريمــة المشــاركة �ف

 عمــا بأحــكام الفصــل 33 م ج153، يعاقــب المشــارك بنفــس العقوبــة المقــررة للفاعــل األصــىي مــا لــم 
ينص القانون عى خافها. وبالرجوع إىل الفصل 116 م ج المنظم لجريمة العصيان، نجده يســلط 
عقوبــة الســجن مــدة ســتة أشــهر وخطيــة قدرهــا ثمانيــة وأربعــون دينــارا. فهــل يمكــن القــول انطاقــا مــن 

ار بالمجتمع. ي اإل�ف
148 - الجريمة المادية هي تلك ال�تي يتطلب ركنها المادي تحقق نتيجة إجرامية تتمثل �ف

.p. 365 ,.cit .op ,Jean PRADEL
. ما يتّم تجريم مجّرد الخطر اإلجرامي

ّ
149 - الجريمة الشكلية هي الجريمة ال�تي ال تتطلب تحقق نتيجة إجرامية وإن

.p. 367 ,.cit .Jean PRADEL, op
 La réforme du code pénale :Mohamed Mahfoudh, « L’incrimination par renvoi «, in  -  150
Tunisien , ) s. dir.( de Ridha ben Amor, Nabil Rachdi et Mohamed Naceur Loued, 28-29 no-
.vembre 2018, éd. Nirvana, Tunis, p. 95

151 - "يعاقــب بالســجن مــدة ســتة أشــهر وبخطيــة قدرهــا ثمانيــة وأربعــون دينــارا كل مــن يعتــدي بالعنــف أو يهــدد بــه 
ي إلعانــة ذلــك 

ي أو عــى كل إنســان اســتنجد بــه بوجــه قانــو�ف
للتعــا�ي عــى موظــف عمــومي مبــا�ش لوظيفتــه بالوجــه القانــو�ف

الموظــف...".
تــه  ب عــى موظــف حــال مبا�ش ي أثنــاءه اعتــدى بالــرصف

ي عصيــان وقــع بالســاح أو بدونــه و�ف
152 - " كل إنســان شــارك �ف

ة أفــراد بــدون أن يمنــع  لوظيفتــه بعاقــب لمجــرد مشــاركته بالســجن مــدة خمســة أعــوام إذا كان ذلــك صــادرا مــن أكــ�ث مــن عــ�ش
ب والجــرح...". ذلــك مــن العقوبــات المقــررة بهــذا القانــون لمرتكــب الــرصف

ي كل الحــاالت الــ�تي لــم ينــص القانــون عــى خافهــا بالعقــاب المقــرر 
ي جريمــة �ف

ف �ف 153 - الفصــل 33 م ج "يعاقــب كمشــارك�ي
لهــا عليهــا...".
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ذلــك بــأن الفقــرة األوىل مــن الفصــل 121 م ج تحيــل ضمنيــا عــى الفصــل 116 م ج؟

154، وعمــا بمبــدأ تناســب 
يــ�ي ي ســياقها الت�ش

 مــن خــال وضــع الفقــرة األوىل للفصــل 121 م ج �ف
ف اســتبعاد هــذا الحــل ألن الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل المذكــور تســلط عقوبــة  العقوبــة الجزائيــة، يتعــ�ي
ي 

ف تكــون بذلــك عقوبــة المشــاركة �ف ي حــ�ي
ي عصيــان لــم يقــع بالفعــل، �ف

ســجنية لمــدة عــام للمشــارك �ف
عصيــان وقــع بالفعــل ســتة أشــهر ســجن وخطيــة قدرهــا ثمانيــة وأربعــون دينــارا، بمــا يجعــل عقوبــة 
ي عصيــان وقــع بالفعــل، وبالتــاىلي 

ي عصيــان لــم يقــع أشــّد مــن تلــك المقــّررة للمشــاركة �ف
المشــاركة �ف

ف اســتبعاد هــذا الحــل. فهــل يمكــن اعتبــار الفقــرة األوىل مــن الفصــل 121 م ج تحيــل ضمنيــا عــى  يتعــ�ي
العقوبــة الــواردة بالفصــل 119 م ج؟ 

ي أثنــاءه اعتــدى 
ي عصيــان وقــع بالســاح أو بدونــه و�ف

 يعاقــب الفصــل 119 م ج "كل إنســان شــارك �ف
تــه لوظيفته...بالســجن مــدة خمســة أعــوام إذا كان العصيــان صــادرا  ب عــى موظــف حــال مبا�ش بالــرصف
ة أفــراد...".  ة أعــوام إذا كان صــادرا مــن أكــ�ث مــن عــ�ش ة أفــراد وبالســجن مــدة عــ�ش عــن أقــل مــن عــ�ش
فيكــون العقــاب الــوارد بالفصــل 119م ج أشــد مــن العقــاب المنصــوص عليــه بالفقــرة الثانيــة مــن 

ي الفصــل 121 م ج. 
الفصــل 121 م ج، مّمــا يحقــق تناســب العقوبــة وانســجام فقــر�ت

نتيجــة لــكل ذلــك، نخلــص إىل أن النــّص المحــال عليــه ضمنيــا صلــب الفصــل 121 م ج فقــرة أوىل 
ي جزئــه المتعلــق بالعقــاب، فتتحــدد بالتــاىلي عقوبــة جريمــة الفقــرة األوىل 

هــو الفصــل 119 م ج �ف
مــن الفصــل 121 م ج بخمــس ســنوات ســجن إذا كان التحريــض عــى العصيــان واقعــا مــن أقــل مــن 

ة ســنوات ســجن إذا كان صــادرا مــن أكــرث مــن ذلــك.  ة أشــخاص وبعــرش عــرش

ي الصياغــة الزمتــه منــذ إصــدار المجلــة 
المحــال عليــه تتخللــه أخطــاء �ف 119 م ج  غــ�ي أن الفصــل 

الجنائية155 وأّدت إىل صعوبة تطبيقه. فهو يسلط عقابا بالسجن لمدة خمسة أعوام عى المشارك 
ي 

ط عقوبــة العــ�ش ســنوات ســجنا عــى مــن شــارك �ف
ّ
ة أفــراد ويســل ي عصيــان واقــع مــن أقــل مــن عــ�ش

�ف
ي يرتكــب فيهــا العصيــان مــن قبــل  ة أفــراد. دون أن يشــ�ي إىل الصــورة الــ�ت عصيــان واقــع مــن أكــ�ث مــن عــ�ش
، عــن  ي

، عمــا بقاعــدة التأويــل الضيــق للنــص الجــزا�ئ ة أفــراد. فتخــرج بذلــك هــذه الصــورة األخــ�ي عــ�ش
نطــاق تجريــم هــذا الفصــل. بنــاء عــى ذلــك نخلــص إىل أننــا إذا مــا ســلمنا بــأن الفقــرة األوىل مــن الفصــل 
121 م ج تحيــل بصفــة ضمنيــة عــى أحــكام الفصــل 119 م ج تطــال بذلــك الثغــرة الــواردة بالفصــل 

ورة الفصــل 121 م ج، ممــا يزيــد مــن ســوء صياغــة هــذا الفصــل. 119 م ج �ف

ع يعتمــد بالفصــل 121 م ج صياغــة ال  تأسيســا عــى كل مــا ســبق، يمكــن أن نســتنتج أن المــرش
عيــة الجرائــم والعقوبــات، وهــو مــا يتأكــد مــن خــال اســتعمال تقنيــة اإلحالــة غــري  م مبــدأ �ش تحــرت
عــن تجزئــة عنــارص جريمــة  ينتــج  ــه 

ّ
فإن وبالتــاىلي  العقــاب156.  ي 

أو �ف التجريــم  ي 
الرصيحــة ســواء �ف

ورة الرجوع إىل الفصل 116  ف الفصول 121 م ج، 116 م ج، و119 م ج رصف الفصل 121 م ج ب�ي
م ج لتحديــد األفعــال المجرمــة، والرجــوع للفصــل 119 م ج لضبــط العقوبــة الجزائيــة المســلطة 

ف المجلــة الجزائيــة والمرســوم عــدد 115 لســنة 2011"، ص. 896-895، البشــ�ي  154 - عــىي قيقــة، "جرائــم التحريــض بــ�ي
، المرجــع الســابق، ص. 242. ي

ي الفرشــي�ش ، عــىي قيقــة ومحمــد المنــو�ب ي
ي الفرشــي�ش المنــو�ب

155 - مصط�ف بن جعفر، المرجع السابق، ص.
Mohamed Mahfoudh, article précité, p. 95 - 156
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ي 
عــى مرتكــب األفعــال الــواردة بالفقــرة األوىل. وكّل ذلــك يعــّد إخــاال بضابــ�ي الدقــة والوضــوح �ف

عيــة الجرائــم والعقوبــات.  ف عــن مبــدأ �ش تبــ�ي ي المرت
النــص الجــزا�ئ

عية الجرائم والعقوبات  ام الفصل 121 مكرر مج لمبدأ �ش الفقرة الخامسة: مدى احرت

:  ينص الفصل 121 مكرر م ج عى خمسة أفعال مجرمة هي كالتاىلي

ــع المؤلفــات المحجــرة، نقــل المؤلفــات المحجــرة، نــ�ش المؤلفــات  ـ ـ ـ بيــع المؤلفــات المحجــرة، توزيـ
ــج المؤلفــات تحــت عنــوان آخــر. فتتعلــق جملــة هــذه األفعــال  ـ ـ ـ المحجــرة تحــت عنــوان آخــر وترويـ
هــذا  مــن خــال تحديــد  الفصــل  هــذا  نطــاق تجريــم  يمكــن ضبــط  لذلــك ال  المحجــرة.  بالمؤلفــات 

المحجــرة؟ المؤلفــات  فمــاهي  المفهــوم. 

يعيــة، كتحجــ�ي الفصــل 60  ف صــادرة عــن الســلطة الت�ش فــات بمقتــىف قوانــ�ي
ّ
 يمكــن أن تحجــر المؤل

مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 للمنشــورات المتعلقــة بجرائــم االغتصــاب أو التحــرش الجنــ�ي 
الوثائــق  نــ�ش  المرســوم  نفــس  مــن   61 الفصــل  وتحجــ�ي  لألطفــال،  اإلباحيــة  والمــواد  القــرّص  ضــد 
األســاسي  القانــون  مــن   9 الفصــل  قبــل تاوتهــا بجلســة علنيــة وكذلــك صــورة  بالتحقيــق  المتعلقــة 
ف  ي 23 أكتوبــر 2018 المتعلــق بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــ�ي

عــدد 50 لســنة 2018 المــؤرخ �ف
ف العنــرصي والتفــوق العنــرصي  العنــرصي الــذي يحجــر نــ�ش أي وســيلة تحمــل أفــكارا قائمــة عــى التميــ�ي
أو الكراهيــة العنرصيــة. كمــا يمكــن أن تحّجــر المؤلفــات مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة بمقتــىف أوامــر أو 

مناشــ�ي أو قــرارات.

ف أساســية  ف عاديــة أو قوانــ�ي ّع يحيــل عــى قوانــ�ي  ال تطــرح الصــورة األوىل أّي إشــكال، باعتبــار أن المــ�ش
ي تحّجــر فيهــا المؤلفــات مــن  أخــرى لتحديــد مفهــوم "المؤلفــات المحجــرة"، خافــا للصــورة الثانيــة الــ�ت
ع نصا غامضا ثّم يفّوض صاحية تحديد عنا� التجريم  قبل الســلطة التنفيذية حيث يســّن الم�ش
عيــة الجرائــم والعقوبــات، مــن  للســلطة التنفيذيــة157. وهــو أســلوب يتعــارض مــع مقتضيــات مبــدأ �ش
يعيــة ســلطة ســن  اط دقــة ووضــوح النــص التجريــمي ومــن حيــث احتــكار الســلطة الت�ش حيــث اشــ�ت

ذلــك النــص.

121 مكــرر م ج عبــارة "تحــت عنــوان آخــر"  الفصــل  ع صلــب  المــ�ش إضافــة إىل ذلــك، يســتعمل 
ي ن�ش وترويــــج مؤلفات  ف جرائم بيع وتوزيــــع ونقل المؤلفات المحجرة، من جهة، وجريم�ت ف ب�ي للتمي�ي
محجــرة تحــت عنــوان آخــر، مــن جهــة أخــرى، دون أن يحــدد موطــن االختــاف بينهمــا. وبذلــك تكــون 
هــذه العبــارة غــ�ي واضحــة الداللــة مــن شــأنها أن توّســع نطــاق التجريــم ليشــمل أفعــاال ال حــرص لهــا. 
 صياغتــه ال 

ّ
وبالتــاىلي يمكــن أن نخلــص إىل أن الفصــل 121 مكــرر م ج هــو نــص غــري دســتوري ألن

ي هــذه الثغــرات.
ع لتــا�ف ، ممــا يســتدعي تدخــل المــرش تســتجيب لضوابــط صياغــة النــص التجريــ�ي

.Ibid, p. 93 - 157
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الجرائــم  عيــة  لمبــدأ �ش م ج  ثالثــا   121 الفصــل  ام  احــرت مــدى  السادســة:  الفقــرة 
والعقوبــات

 يستدعي تحديد نطاق التجريم بالفصل 121 ثالثا م ج إبداء الماحظات التالية:

ون  هــا ت تجــاوز مجموعهــا األربــــع وعــ�ش
ّ
 تعــد قائمــة األفعــال المجرمــة بهــذا الفصــل مطّولــة جــّدا بمــا أن

: ي
جريمــة تتمّثــل �ف

ي من شأنها تعك�ي صفو النظام العام. - تجريم توزيــــع الكتابات األجنبية المصدر ال�ت
ي من شأنها النيل من األخاق الحميدة. - توزيــــع الكتابات األجنبية المصدر ال�ت

ي من شأنها تعك�ي صفو النظام العام. - توزيــــع المناش�ي األجنبية المصدر ال�ت
ي من شأنها النيل من األخاق الحميدة. - توزيــــع المناش�ي األجنبية المصدر ال�ت

ي من شأنها تعك�ي صفو النظام العام. ات األجنبية المصدر ال�ت - توزيــــع الن�ش
ي من شأنها النيل من األخاق الحميدة. ات األجنبية المصدر ال�ت - توزيــــع الن�ش

ي من شأنها تعك�ي صفو النظام العام. ات األجنبية المصدر ال�ت - بيع الن�ش
ي من شأنها النيل من األخاق الحميدة. ات األجنبية المصدر ال�ت - بيع الن�ش

ي من شأنها تعك�ي صفو النظام العام عى العموم.  ات األجنبية المصدر ال�ت - عرض الن�ش
ي من شأنها النيل من األخاق الحميدة عى العموم. ات األجنبية المصدر ال�ت - عرض الن�ش

ي من شأنها تعك�ي صفو النظام العام بنية ترويجها. ات األجنبية المصدر ال�ت - مسك الن�ش
ي من شأنها النيل من األخاق الحميدة بنية ترويجها. ات األجنبية المصدر ال�ت - مسك الن�ش

. ي
ي من شأنها تعك�ي صفو النظام العام لغرض دعا�ئ ات األجنبية المصدر ال�ت - بيع الن�ش

. ي
ي من شأنها النيل من األخاق الحميدة لغرض دعا�ئ ات األجنبية المصدر ال�ت - بيع الن�ش

. ي
ي من شأنها تعك�ي صفو النظام العام لغرض دعا�ئ ات األجنبية المصدر ال�ت - عرض الن�ش

. ي
ي من شأنها النيل من األخاق الحميدة لغرض دعا�ئ ات األجنبية المصدر ال�ت - عرض الن�ش

غــري حرصيــة ألّن  بأنهــا، عــاوة عــى طولهــا، قائمــة  ف  نتبــ�ي أن  القائمــة، يمكــن  باالطــاع عــى هــذه 
هــا".  ع يســتعمل، بعــد تعــداد مجمــوع األفعــال صلــب الفصــل 121 ثالثــا م ج، عبــارة "أو غ�ي المــ�ش
بــأن يفتــح نطــاق التجريــم  بــل ويقلبــه إىل مجــرد ذكــر  نتيجــة ذلــك، يفقــد أســلوب الحــرص جــدواه 
يســتجيب  الــذي ال  "المفتــوح"  بالتجريــم  يســّم  مــا  األفعــال158، وهــو  مــن  نهائيــا  عــددا ال  ليشــمل 
هــا" مــن شــأنها أن تســتوعب جرائــم  عيــة الجرائــم والعقوبــات. كمــا أن عبــارة "أو غ�ي لضوابــط مبــدأ �ش
هــا وترويجهــا تحــت  الفصــل 121 مكــرر م ج الــذي يجــرم توزيــــــع وبيــع ونقــل المؤلفــات المحجــرة ون�ش
عنوان آخر. وبذلك تكون نفس األفعال مجّرمة بمقتىف الفصل 121 مكرر م ج و121 وبمقتىف 
ثالثــا م ج، وهــو مــا ال يســتقيم، خاصــة وأنهمــا ينّصــان عــى عقوبــات جزائيــة مختلفــة159. فالفصــل 

، المرجع السابق، ص. 216. ، عىي قيقة ومحمد المنو�بي الفرشي�شي 158 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي
، المرجع السابق، ص. 429. 159 - سناء الشا�بي
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ف  ف ســت�ي اوح مقدارهــا بــ�ي ط عقوبــة الســجن لمــدة ســتة عــ�ش يومــا وخطيــة يــ�ت
ّ
121 مكــرر م ج يســل

ف أّن الفصــل 121 ثالثــا م ج ينــص عــى عقوبــة بالســجن مــن ســتة أشــهر  ي حــ�ي
دينــارا وســتمائة دينــار، �ف

، ممــا يؤكــد  ي دينــار، وهي أشــد بكثــ�ي يــن دينــارا إىل ألــف ومائــ�ت إىل خمســة أعــوام وخطيــة مــن مائــة وع�ش
الصياغــة غــري الدســتورية للفصــل 121 ثالثــا م ج.

 يفقد أسلوب الحصر جدواه بل ويقلبه إىل مجرد ذكر بأن يفتح نطاق 
التجريم ليشمل عددا ال نهائيا من األفعال، وهو ما يسّمى بالتجريم 

"المفتوح" الذي ال يستجيب لضوابط مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات. 

ات والكتابــات  ــع النــ�ش ـ ـ ـ  إضافــة إىل كّل ذلــك، ال يشــمل نطــاق التجريــم بالفصــل 121 ثالثــا م ج توزيـ
ع الفرنــ�ي الــذي جــّرم هــذه األفعــال بدايــة  ونيــة160، وذلــك خافــا للمــ�ش باســتعمال الوســائل االلك�ت
ي 29 جويليــة 

مــن ســنة 2004 عــ�ب تنقيحــه للفصــل 23 مــن القانــون المتعلــق بحريــة التعبــ�ي المــؤرخ �ف
121 ثالثــا م ج موّســعا، يســتوعب عــددا غــري  وبالتــاىلي يكــون نطــاق التجريــم بالفصــل   .1881
ات والكتابــات باســتعمال  ــع النــرش ـ ـ ـ محــدد مــن األفعــال المجرمــة، وضيقــا، ال يطــال أفعــال توزيـ

نفســه. اآلن  ي 
�ف ونيــة،  االلكرت الوســائل 

160 - خافا للفصل 50 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 الذي يجرم التحريض عى ارتكاب جرائم بواسطة خطب 
ي 

و�ف أو أقوال أو كتابات معروضة لنظر للعموم أو بواسطة أي وسيلة من وسائل االعام السم�ي والبرصي وااللك�ت
الواردة بالفصل 51 من نفس المرسوم.

 Christiane Féral-Schuhl, « La liberté d’expression sur Internet : un mirage ? «, in: L’exigence
.de justice,  Mélanges offerts à Robert Badinter, , éd. Dalloz, 2016, p. 394
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عيــة الجرائــم  ف 125 و126 م ج لمبــدأ �ش ام الفصلــ�ي الفقــرة الســابعة: مــدى احــرت
والعقوبــات 

ي حــق موظــف عمــومي أو شــبهه 
 ينظــم الفصــان 125 161 و126 162 م ج جريمــة هضــم الجانــب �ف

. وتعــرف الفقــرة األوىل مــن الفصــل 82  ي حــق موظــف مــن النظــام العــدىلي
وجريمــة هضــم الجانــب �ف

م ج الموّظــف بكونــه "كل شــخص تعهــد إليــه صاحيــات الّســلطة العموميــة أو يعمــل لــدى مصلحــة 
هــا  مــن مصالــح الدولــة أو جماعــة محليــة أو ديــوان أو مؤسســة عموميــة أو منشــأة عموميــة أو غ�ي
ي فقرتــه الثانيــة، شــبه 

." كمــا عــّرف ذات الفصــل، �ف ي تســي�ي مرفــق عمــومي
ي تســاهم �ف مــن الــذوات الــ�ت

الموّظــف العمــومي بكونــه "كّل مــن لــه صفــة المأمــور العمــومي ومــن انتخــب لنيابــة مصلحــة عموميــة 
أو مــن تعّينــه العدالــة للقيــام بمأموريــة قضائيــة." ولعــّل مــن أبلــغ تعريفــات الموّظــف العمــومي مــا جــاء 
ــح  ـ ـ ـ : "يؤخــذ مــن �يـ ي 05/ 02/ 1998 163 الــذي يتضمــن مــا يــىي

بالقــرار عــدد 79474 المــؤرخ �ف
، ولــو مؤقتــا، 

ّ
الفصــل 82 مــن المجلــة الجزائيــة أن صفــة العمــومي تنســحب عــى كل شــخص تــوىل
خطــة يرتبــط القيــام بهــا بمصلحــة مــن النظــام العــام ســواء كان ذلــك بأجــر أو بدونــه".

ي جريمــة هضــم الجانــب أن توّجــه األفعــال المجرمــة ضــد موظــف عمــومي محــدد، فتعــد هــذه 
وتقتــىف

طــا أساســيا لقيامهــا164. كمــا تقتــىفي جريمــة الفصــل 125 م ج أن "ال لــزوم ألن يكــون  المواجهــة �ش
الموظــف الواقــع هضــم جانبــه ماســكا للســلطة أو لجــزء منهــا لتكــون جريمــة هضــم الجانــب متوافــرة 
ط لقيــام الجريمــة أن ترتكــب  ي أن يكــون موظفــا عمومّيــا أو مشــّبها بــه165". وال يشــ�ت

األركان، بــل يكــ�ف

كل  دينــارا  ون  وعــ�ش مائــة  قدرهــا  وبخطيــة  عــام  مــدة  بالســجن  “يعاقــب  أنــه  ج عــى  م   125 ينص الفصــل   -  161
تهــا.” تــه لوظيفتــه أو بمناســبة مبا�ش من يـــهضم جانب موظــف عمــومي أو شــبهه بالقــول أو اإلشــارة أو التهديــد حــال مبا�ش

ي فقرتــه األوىل عــى أنــه: "إذا كان هضم الجانــب واقعــا بالجلســة لموظــف مــن النظــام 
162 - ينص الفصــل 126 م ج �ف

" ف العــدىلي فالعقــاب يكــون بالســجن مــدة عامــ�ي
، المرجع السابق، ص. 244. ، عىي قيقة ومحمد المنو�بي الفرشي�شي 163 - البش�ي المنو�بي الفرشي�شي

ي جرائــم الوظيفــة العامــة والجرائــم الــ�تي تقــع عــى 
164 - عبــد الوهــاب مصطــ�ف ورابــح لطــ�في جمعــة، مرجــع الفقــه والقضــاء �ف

، عالم الكتب، مرص، 1963، ص. 314. ف ف العمومي�ي الموظف�ي
ف وّســع مــن مفهــوم الموظــف العمــومي ليشــمل جميــع رجــال األمــن  إال أن فقــه القضــاء التونــ�ي اعتــ�ب خــاف ذلــك حــ�ي
: تــع. ج. 7350 صــادر بتاريــــــخ 15/ 12/ 2014: "وحيــث وخافــا لمــا انتهــت إليــه محكمــة الموضــوع، فــإن  ي والجيــش الوطــ�ف
ا لوظيفتــه  ي بدعــوى "أنــه ال بــد أن يكــون الموظــف المعتــدى عليــه مبــا�ش

اســتبعادها تطبيــق الفصــل 125 مــن القانــون الجــزا�ئ
ي قضيــة الحــال الكتســاء الكليــب 

زمــن االعتــداء عليــه بالقــول أو اإلشــارة أو بمناســبة ممارســة وظيفتــه وهــو مــا لــم يتحّقــق �ف
ي غــ�ي طريقــه ومتجافيــا ومــا انتجتــه 

ي العمــوم ولــم يخــّص بهــا موظــف بعينــه وأثنــاء ممارســته لوظيفتــه" �ف
عــى أقــوال وأفعــال �ف

ة  ي حالــة مبــا�ش
ي ومنــذ مــدة طويلــة �ف ز بوضــوح أن رجــال األمــن والجيــش الوطــ�ف األبحــاث والواقــع، لكــون اســتقراء الواقــع يــ�ب

ســلة ومتواصلــة دون توقــف أو انقطــاع وال يزالــون إىل حــد الســاعة رغــم  مســتمرة لوظائفهــم والقيــام بمهامهــم بصــورة مس�ت
ار جســيمة ذهبــت بــأرواح الكثــ�ي منهــم وهي كلهــا وقائــع موثقــة ومحفوظــة وال يمكــن ألي  مــا لقيــه هــؤالء مــن صعوبــات وأ�ف
ي هــذا الخصــوص لتحريفهــا للوقائــع 

ي حــق هــؤالء، وهــو األمــر الــذي يســتوجب نقــض مــا انتهــت إليــه �ف
كان انــكار حدوثهــا �ف

ي  المنــو�ب البشــ�ي   : ي
-12- 2014 منشــور �ف ي -15 

مــؤرخ �ف  7350 عــدد  ي 
ي جــزا�ئ تعقيــ�ب قــرار  القانــون".  وتجاهلهــا منطــوق 

، المرجــع الســابق، الصفحــة 666. ي
ي الفرشــي�ش ، عــىي قيقــة ومحمــد المنــو�ب ي

الفرشــي�ش
اة  ، المجلــة الجزائيــة، مجلــة حمايــة الطفــل، مــ�ث ي 10 /03/ 1976.نــزار كــرمي

165 - القــرار التعقيــ�بي عــدد 10872 المــؤرخ �ف
بقرارات تعقيبية، الطبعة األوىل، 2018، ص. 99.
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ة الموظــف لوظيفتــه بــل يمكــن أن تكــون بمناســبتها166. عــى عكــس جريمــة الفصــل 126  أثنــاء مبــا�ش
ي الجلســة عــى موظــف مــن الّنظــام 

ي تقــوم كلمــا ارتكــب هضــم الجانــب �ف مــن المجلــة الجزائيــة الــ�ت
العــدىلي )حــكام، كتبــة، حجــاب(167.

يــ�ي  168 لتجــاوز الغمــوض الت�ش ي
 لكــن، مــا المقصــود ب"هضــم الجانــب"؟ ســ� فقــه القضــاء الجــزا�ئ

ف 125 و126 م ج من خال تأويل عبارة "هضم الجانب" بكونها مرتبطة باحتقار الوظيفة  للفصل�ي
ف أو كرامــة أو اعتبــار الموظــف العمــومي أو شــبهه. أو المــّس بــ�ش

 . ي صياغــة النــص التجريــمي
ا عــن هــذا االتجــاه بالرغــم مــن االختــاف �ف ف المقارنــة كثــ�ي ال تختلــف القوانــ�ي

ي يعرفهــا  ع مصطلــح "اإلهانــة" الــ�ت ي المــادة 133 مــن قانــون العقوبــات المــرصي يســتعمل المــ�ش
فــ�ف

ي 
فقــه القضــاء المــرصي بكونهــا "كل قــول أو فعــل يحكــم العــرف بــأّن فيــه ازدراء وحّطــا مــن الكرامــة �ف

اء ". وبذلــك، تشــمل هــذه العبــارة كل مــا يوجــه ضــد  ف النــاس وإن لــم يشــمل قذفــا أو ســّبا أو افــ�ت أعــ�ي
ّع  همــا. وقــد اعتمــد المــ�ش فــه أو كرامتــه أو احساســه قذفــا أو ســبا أو غ�ي الموظــف ويكــون ماســا ب�ش
. ي ي المغــر�ب

ف األوىل والثانيــة مــن الفصــل 263 مــن القانــون الجنــا�ئ ي أيضــا نفــس العبــارة بالفقرتــ�ي المغــر�ب
ــة بالفصــل 433-5 

ّ
وط قيــام هــذه الجريمــة بدق وكذلــك فعــل القانــون الفرنــ�ي الــذي عــّدد أركان و�ش

مــن المجلــة الجزائيــة الفرنســية

وط قيــام  هــا ســعت إىل تدقيــق �ش
ّ
ف أن ف المقارنــة، يمكــن أن نتبــ�يّ ي مجمــل هــذه القوانــ�ي

بالّتمحيــص �ف
جريمــة هضــم الجانــب أو اإلهانــة اســتجابة إىل مــا جــاءت بــه النصــوص الدوليــة المنظمــة لحريــة الــرأي 

والتعبــ�ي والقيــود المســلطة عليهمــا. 

 نخلــص ممــا ســبق إىل أن عبــارة "هضــم الجانــب" تعــد مفهومــا غامضــا يتعــارض ومقتضيــات 
عيــة الجرائــم والعقوبــات، يســتوجب تعديلــه بهــدف تحديــد نطــاق هــذه الجريمــة عــرب  مبــدأ �ش
: " كل قــول أو إشــارة يؤخــذ مــن ظاهرهــا االحتقــار واالســتخفاف بالموظــف  ي التعريــف التــاىلي

تبــىف
فــه واعتبــاره169 حــىت وإن لــم يشــمل هــذا الفعــل قذفــا  الموّجهــة إليــه أو تحتــوي عــى مســاس برش

اء170". أو ســّبا أو افــرت

166 - أحمــد محمــود خليــل، جرائــم أمــن الدولــة العليــا معلقــا عليهــا بأحــكام محكمــة النقــض المرصيــة، المكتــب الجامــ�ي 
الحديــث، 2009، ص. 470.

167 - رضا خماخم، المرجع السابق، ص. 196.
ي 16 أكتوبــر1968: "مــن األركان القانونيــة الــ�تي تقــوم عليهــا جريمــة االعتــداء بالقــول 

168 - تــع ج. عــدد 6079 المــؤرخ �ف
تــه لوظيفتــه أو بمناســبة القيــام بهــا أن يكــون المجــرم قاصــدا احتقــار الوظيفــة والمــس بكرامــة أو  عــى موظــف حــال مبا�ش

: رضــا خماخــم، المرجــع الســابق، ص. 195. ي
ف أو باعتبــار الموظــف"، منشــور �ف بــ�ش

169 - عبد الوهاب مصط�ف ورابح لط�في جمعة، المرجع السابق، ص. 306.
170 - طعن رقم 1116، جلسة 22/ 02/ 1933. مذكور لدى أحمد محمود خليل، المرجع السابق، ص. 469.
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 عبارة "هضم الجانب" تعد مفهوما غامضا يتعارض ومقتضيات مبدأ 
شرعية الجرائم والعقوبات، يستوجب تعديله بهدف تحديد نطاق هذه 

الجريمة عبر تبني التعريف التالي: "كل قول أو إشارة يؤخذ من ظاهرها االحتقار 
واالستخفاف بالموظف الموّجهة إليه أو تحتوي على مساس بشرفه واعتباره 

حتى وإن لم يشمل هذا الفعل قذفا أو سبّا أو افتراء". 

المبحث الثاني: ضوابط تقييد الحقوق والحريات 
الدستورية: الفصل 49 من الدستور

ي مســتهل البــاب 2 المتعلــق بالحقــوق والحريــات جــاء بالفصــل 21 مــن الدســتور أّن الدولــة تضمــن 
�ف

ع  المــ�ش عمــد  ذلــك،  بعــد  ة  مبــا�ش والعامــة.  الفرديــة  والحريــات  الحقــوق  والمواطنــات  ف  للمواطنــ�ي
الدســتوري إىل تعــداد هــذه الحقــوق والحريــات بالفصــول مــن 22 إىل 48، وقــد ضّمنهــا حريــة التعبــ�ي 
ف 31171 37172 ليخلص إىل ضبط نطاق هذه الحقوق بالفصل 49173.  وحق التجمع السلمي بالفصل�ي

: " يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات  ينّص الفصل 49 من الدستور عى ما يىي
ورة  المضمونــة بهــذا الدســتور وممارســتها بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا. وال توضــع هــذه الضوابــط إال لــرصف
أو  العــام،  األمــن  لمقتضيــات  أو   ، الغــ�ي ـهــدف حمايــة حقــوق  وبـ تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة 
ف هــذه الضوابــط  ام التناســب بــ�ي ي أو الصحــة العامــة، أو اآلداب العامــة، وذلــك مــع احــ�ت الدفــاع الوطــ�ف
ســخ هــذه  وموجباتهــا. وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك". وت�ت
الحمايــة مــن خــال التأكيــد عــى أنــه "ال يجــوز ألي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق اإلنســان 

ي هــذا الدســتور". 
وحرياتــه المضمونــة �ف

الــدوىلي  تــّم اعتمــاد نفــس هــذا التــدرج صلــب عديــد المعاهــدات الدوليــة ومــن ضمنهــا العهــد  وقــد 
ي الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 19 حريــة التعبــ�ي 

الخــاص بالحقــوق المدنّيــة والسياســية الــذي كــّرس �ف
وحــدد نطاقهــا صلــب الفقــرة الثالثــة مــن نفــس الفصــل. كمــا نّظــم العهــد حــق التجمــع الســلمي بالمــادة 
ي تفــرض طبقــا  21 مؤكــدا عــى أنــه "ال يجــوز أن يوضــع مــن القيــود عــى ممارســة هــذا الحــق إال تلــك الــ�ت

171 - ينص الفصل 31 من الدستور "حرية الرأي والتعب�ي واإلعام والن�ش مضمونة".
172 - ينص الفصل 37 من الدستور "حرية االجتماع والتظاهر السلمي�يف مضمونة".

: يكت�في النظام األول بالتنصيص  ف ف اثن�ي 173 - تنقسم النظم الدستورية بخصوص تنظيم حدود حرية التعب�ي اىل نظام�ي
ف الداخلية مهمة ضبط هذه االستثناءات، وهو النظام المعتمد  عى محدودية مبدأ حرية التعب�ي ويحيل إىل القوان�ي

، أن الدستور ينظم بتنظيم األحكام العامة وال يع�ف بالجزئيات وأنه يقترص عى  ف . ويرد ذلك لسب�ب بالدستور التون�ي
ي فيضبط حدود حرية التعب�ي بدقة صلب الدستور. محمد الزين، 

ضمان الحقوق والحريات العامة. أما النظام الثا�ف
ي "ثاثينية المجلة القانونية التونسية 1983-1953"، 

"، �ف ي الدستور التون�ي
ف الحرية والسلطة �ف "مسألة التوازن ب�ي

المجلة القانونية التونسية، 1983، ص. 19.
 Thomas HOCHMANN, « Qu’est-ce qu’un délit d’opinion ? «, Les Cahiers de Droit, V. 53, N. 4,

.Décembre 2012, p. 803
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، لصيانــة األمــن القــومي أو الســامة العامــة أو  ي مجتمــع ديمقــراطي
وريــة، �ف للقانــون وتشــكل تدابــ�ي �ف

اآلداب العامــة أو حمايــة حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم".

ــد التعليــق العــام رقــم 34174 عــى المــادة 19 مــن العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
ّ
وقــد أك

ي حريــة التعبــ�ي تســتتبع واجبــات ومســؤوليات خاصــة. ولهــذا 
والسياســية عــى "أن ممارســة الحــق �ف

ام حقــوق اآلخريــن أو ســمعتهم، أو بمقتــىف  ، إمــا بمقتــىف احــ�ت ف ي صورتــ�ي
الســبب، يســمح بتقييدهــا �ف

حماية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة". كما أكد عى أن الفقرة الثالثة 
وط: فيجــب أن تكــون "محــددة  ف فــرض قيــود إال إذا كانــت تخضــع لهــذه الــ�ش مــن الفصــل 19 ال " تجــ�ي
ف )أ( و)ب( مــن الفقــرة 3؛ وأن تكــون  ي الفقرتــ�ي

بنــص القانــون" وأال ُتفــَرض إال ألحــد األســباب الــواردة �ف
ورة والتناســب. وال يجــوز فــرض قيــود عــى أســس غــ�ي  متائمــة مــع اختبــارات صارمــة تتعلــق بالــرصف
ر فــرض القيــود عــى حقــوق أخــرى  ّ ي الفقــرة 3، حــ�ت وإن كانــت هــذه األســس تــ�ب

األســس المحــددة �ف
ي وضعــت مــن أجلهــا كمــا يجــب أن  تخضــع لحمايــة العهــد. وال يجــوز تطبيــق القيــود إال لألغــراض الــ�ت
اكوزا  ي هــذا اإلطــار، صــدرت مبــادئ ســ�ي

ة بالغــرض المحــدد الــذي تأسســت عليــه175". و�ف تتعلــق مبــا�ش
ي تضمنهــا العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية176ثم مبــادئ  المتعلقــة بالمــواد الــ�ت
ج المتعلقــة بحريــة التعبــ�ي واألمــن القــومي والوصــول إىل المعلومــات177 الــ�تي تبيــح وتنظــم  جوهانســ�ب

ضوابــط تســليط قيــود عــى حقــوق األفــراد وحرياتهــم.

أّمــا اإلعــان العالــمي لحقــوق اإلنســان فقــد نــّص عــى حريــة التعبــ�ي صلــب المــادة 19 وحــق التجمــع 
الســلمي بالمــادة 20 وضبــط نطاقهمــا بالمــادة 29، حيــث أخضهمــا لقيــود "يقررهــا القانــون فقــط، 
العــام  للنظــام  العادلــة  المقتضيــات  امهــا ولتحقيــق  الغــ�ي وحرياتــه واح�ت اف بحقــوق  لضمــان االعــ�ت

." ي مجتمــع ديمقــراطي
والمصلحــة العامــة واألخــاق �ف

كمــا اعتمــدت كاالتفاقيــة األوروبيــة لحقــوق اإلنســان نفــس التــدرج، مــن المبــدأ إىل االســتثناء. فنظمــت 
ة وأخضعتهمــا لعــدة قيــود بالفقــرة الثانيــة178.  حريــة التعبــ�ي صلــب الفقــرة األوىل مــن المــادة العــا�ش

ي األمــم المتحــدة، الفقــرة 
174 - التعليــق العــام رقــم 34 عــى المــادة 19 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان �ف

21، ص. 7. 
ي األمــم المتحــدة، الفقــرة 

175 - التعليــق العــام رقــم 34 عــى المــادة 19 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان �ف
22، ص. 8.

 Siracusa principles on the limitation and derogation of provisions in the international - 176
.covenant on civil and political rights

ي 28 سبتم�ب 1984.
تم اعتمادها �ف

 The Johannesburg principles on national security, freedom of expression and access to - 177
.information, freedom of expression and access to information

ي غرة أكتوبر 1995.
تم اعتمادها �ف

ي 
ورية �ف ي القانون، والتيتش كالتداب�ي �ف

178 - "لبعــض المعامات أو الشــروط أو القيــود أو العقوبات المنصوص عليها �ف
ي أو الســامة العامــة أو حمايــــة النظــام و منــع الجريمــة، أو لحمايــة 

ي أو ســــامة األرا�ف ، لألمــن الوطــ�ف المجتمــع الديمقــراطي
الصحــــة أو األخــاق، أو لحمايــة ســــمعة الغيــــر أو حقوقــه، أو لمنــع الكشــــف عــن معلومــات ســــرية، أو لضمــان ســلطة القضــاء 

و نزاهتــه”.
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ي 22 نوفمــ�ب 1969 
كذلــك ضمنــت االتفاقيــة األمريكيــة لحقــوق االنســان "ســان جوزيــه" المؤرخــة �ف

 . صلــب المــادة 13 179 حريــة التعبــ�ي

الدوليــة  األحــكام،  هــذه  لجملــة  التونســية180  التعقيــب  محكمــة  اســتندت  نفســه،  ي 
التمــ�ش باتبــاع   

ط أن تكــون  يــ�ي و�ش والداخليــة، لتقــر بأنــه "ال يمكــن التقييــد مــن حريــة التعبــ�ي إال بمقتــىف نــص ت�ش
ام حقــوق وكرامــة اآلخريــن أو حفــظ النظــام العــام  ي احــ�ت

وعــة تتمثــل �ف الغايــة مــن تحقيقــه مصلحــة م�ش
". وهــو نفــس االتجــاه الــذي اتبعــه فقــه القضــاء المقــارن، كالمحكمــة  ي وحمايــة الدفــاع واألمــن الوطــ�ف
ي 

ي جميــع األزمنــة و�ف
ت أن حريــة التعبــ�ي ال تعــ�ي لصاحبهــا حقــا مطلقــا "�ف ي اعتــ�ب األمريكيــة العليــا الــ�ت

جميــع الظــروف"181.

قيــود  بضبــط  الدســتور  مــن   49 الفصــل  ي 
�ف التونســية  الدولــة  م  ف تلــ�ت المتطلبــات،  لهــذه  اســتجابة   

الحقــوق والحريــات الدســتورية بهــدف حمايــة بعــض المصالــح )الفقــرة األوىل( وفــق مــا يتــاءم مــع 
وطــة )الفقــرة الثانيــة(. أحــكام الدســتور واالتفاقيــات الدوليــة الــواردة أعــاه، فتكــون هــذه القيــود م�ش

الفقرة األوىل: المصالح المراد حمايتها
ي 

 تضبــط حريــة التعبــ�ي بقيديــن: إمــا بمقتضيــات النظــام العــام )أ( أو حقــوق اآلخريــن )ب(. فيكــون �ف
الصــورة األوىل الحفــاظ عــى النظــام العــام للدولــة حــّدا للحقــوق والحريــات الدســتورية بينمــا تكــون 

ي الصــورة الثانيــة، حــدا لهــا.
حمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة لآلخريــن، �ف

ي البحث عن مختلف أنواع المعلومات واألفكار 
، ويشمل هذا الحق حريته �ف ي حرية الفكر والتعب�ي

179 - لكل انسان الحق �ف
ي أو بأية وسيلة يختارها. ي قالب ف�ف

وتلقيها ونقلها إىل اآلخرين، دونما اعتبار للحدود، سواء شفاها أو كتابة أو طباعة أو �ف
ي الفقــرة الســابقة لرقابــة مســبقة، بــل يمكــن أن تكــون موضوعــا 

وال يجــوز أن تخضــع ممارســة الحــق المنصــوص عليــه �ف
وريــة مــن أجــل ضمــان  لفــرض مســؤوليته الحقــة يحددهــا القانــون �احــة وتكــون �ف

ام االخرين وسمعتهم أ-اح�ت
ب-حماية االمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو األخاق العامة.

اف الحكــومي أو غــ�ي الرســمي عــى  ي اســتعمال اال�ش
ة، كالتعســف �ف ال يجــوز تقييــد حــق التعبــ�ي بأســاليب أو وســائل غــ�ي مبــا�ش

ي نــ�ش المعلومــات، أو 
ورق الصحــف، أو تــردد موجــات االرســال االذاعيــة أو التلفزيونيــة، أو اآلالت أو األجهــزة المســتعملة �ف

بأيــة وســيلة أخــرى مــن شــأنها أن تعرقــل نقــل األفــكار واآلراء وتداولهــا وانتشــارها.
عــى الرغــم مــن أحــكام الفقــرة 2 الســابقة، يمكــن إخضــاع وســائل التســلية العامــة لرقابــة مســبقة ينــص عليهــا القانــون، ولكــن 

. ف لغايــة وحيــدة هي تنظيــم الحصــول عليهــا مــن أجــل الحمايــة األخاقيــة لألطفــال والمراهقــ�ي
وأن أيــة دعايــة للحــرب أو أيــة دعــوة اىل الكراهيــة القوميــة أو الدينيــة، واللذيــن يشــكان تحريضــا عــى العنــف المخالــف 
ي ذلــك 

ي آخــر أو مشــابهة ضــد أي شــخص أو مجموعــة أشــخاص، مهمــا كان ســببه، بمــا �ف
للقانــون، أو أي عمــل غــ�ي قانــو�ف

، تعتــ�ب جرائــم يعاقــب عليهــا القانــون". ســبب العــرق أو اللــون أو الديــن أو اللغــة أو األصــل القــومي
، عىي قيقة  ي البش�ي المنو�بي الفرشي�شي

ي 15ديسم�ب 2014، منشور �ف
ي عدد 7350 المؤرخ �ف

180 - القرار التعقي�بي الجزا�ئ
، المرجع السابق، الملحق عدد، ص. ي

ي الفرشي�ش ومحمد منو�ب
 L’affaire CHPLINSKY, 1942.DEYSINE Anne, « liberté d’expression et poursuite - 181

pénales aux Etats-Unis ", les archives de politique criminelle, 2018/1, n°40, p 189-
.209
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أ- تقييد الحقوق والحريات الدستورية بهدف الحفاظ عى النظام العام

 من خال قراءة تأليفية للنصوص الواردة أعاه يستشّف أن األصل هو حرية التعب�ي وحق التجمع 
، باعتبارهما حقان دســتوريان، أما االســتثناء فهو التقييد من هذه الحقوق لمساســها بإحدى  الســلمي
ع ارتــكاب أمــر موحــش ضــد  . ويمكــن القــول بــأّن تجريــم المــ�ش ي

ي يحميهــا القانــون الجــزا�ئ المصالــح الــ�ت
رئيــس الدولــة، وإلبــداء الــرأي لتكويــن مؤامــرة، وللتجمهــر، وللتحريــض عــى العصيــان ولهضــم جانــب 
ي تحديد 

رها الحفاظ عى النظام العام. غ�ي أن اإلشــكال يكمن أساســا �ف ، هي قيود ي�ب موظف عمومي
مفهــوم النظــام العــام.

ع معنــاه. ويطــرح  ي دون أن يحــدد المــ�ش
 تتعــدد اســتعماالت مصطلــح النظــام العــام بالقانــون الجــزا�ئ

ي الفقــه وفقــه القضــاء صعوبــة حقيقيــة، ذلــك أنــه يشــمل مجــاالت متعــددة 
تحديــد هــذا المفهــوم �ف

ي والصحــة العامة183واألمــن 
ي للدولــة182 والمصلحــة العامــة واألمــن الغــذا�ئ كاألمــن الداخــىي والخــار�ب

ي تجســد انتهــاكا للنظــام العــام للدولــة لكنهــا ال  االقتصــادي. فيمكــن عمليــا ضبــط بعــض األفعــال الــ�ت
ي محــددة، ويــرد 

ي معــا�ف
يمكــن أن تكــون قائمــة حرصيــة وحتميــة184، إذ يصعــب حــرص هــذا المفهــوم �ف

ذلــك إىل اختافــه طبقــا لألطــر االجتماعيــة والسياســية والتاريخيــة للــدول والمجتمعــات185، وخاصــة 
ع186. لذلــك ال يمكــن االتفــاق عــى معــ�ف موحــد لــه ينطبــق  للسياســة الجزائيــة المتبعــة مــن قبــل المــ�ش
ات التاريخيــة187. ومــا يدعــم هــذا التوجــه هــو أن هــذه المفاهيــم جــاءت  ي كل الفــ�ت

عــى جميــع الــدول و�ف

.Mohamed MAHFOUDH, Cours de droit pénal, éd. P.U.F., Tunis, p. 307 - 182
ي العهــد الــدوىلي للحقــوق المدنيــة 

اكوزا الخاصــة بنصــوص التقييــد لألحــكام الــواردة �ف ي الجــزء الســادس مــن مبــادئ ســ�ي
ورد �ف

ي تحــد مــن حقــوق معينــة إال إذا تــم اتخاذهــا لحمايــة وجــود  يــر التدابــ�ي الــ�ت والسياســية أنــه "ال يجــوز التــذّرع باألمــن القــومي لت�ب
األمــة أو ســامتها اإلقليميــة أو اســتقالها الســياسي مــن خطــر اســتعمال القــوة أو التهديــد باســتخدامها". أمــا بالنســبة للنظــام 
ي تضمــن ســ�ي أمــور المجتمــع  اكوزا بكونــه "مجمــوع القواعــد الــ�ت ون مــن مبــادئ ســ�ي ي والعــ�ش

العــام، فقــد عرفــه المبــدأ الثــا�ف
ام حقــوق االنســان جــزء  ــد نفــس المبــدأ عــى أّن "احــ�ت

ّ
ي يقــوم عليهــا المجتمــع". كمــا أك أو مجموعــة المبــادئ األساســية الــ�ت

مــن النظــام العــام".
Abdelfattah AMOR, « considérations sur le paragraphe 3 de l’article 19 du pacte in- - 183

 ternational relatif aux droit civils et politiques «, Mélanges offerts à Kalthoum Miziou, éd.
.P.U.F., Tunis, 2013, p. 8

 Liberté et ordre public ", 8ème séminaire des cours constitutionnelles tenu à Ereven "
 du 2 au 5 octobre 2003 : " les principaux critères de limitation des droits de l’homme

 .dans la pratique de la justice constitutionnelle ", p 3
.Abdelfattah AMOR, op. cit., p. 8 - 184
.Abdelfattah AMOR, op. cit., p. 8 - 185

.Mohamed MAHFOUDH, op. cit., p. 304 - 186
187 - محمد الزين، المرجع السابق، ص. 20.

العــام بكونــه  النظــام   2012 مــاي   3 ــخ  ـ ـ ـ بتاريـ 15885 صــادر  قــرار جنــا�ي عــدد  ي 
بتونــس �ف المحكمــة االبتدائيــة   عرفــت 
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ف الداخليــة للــدول188. وبالتــاىلي فــإن محاولــة  عامــة بالمعاهــدات الدوليــة تحيــل مهمــة تحديدهــا للقوانــ�ي
ي نفــس الوقــت، تكمــن 

ي ســياقات محــددة يعــد مــن بــاب "المغامــرة"189. �ف
حــرص مفهــوم النظــام العــام �ف

ي صــورة وجــود ظــروف 
ي إمكانيــة تغليبهــا وإزاحــة جميــع الحقــوق والحريــات �ف

خطــورة هــذه المفاهيــم �ف
اســتثنائية190 تقتــىفي ذلــك، مــن خــال إعــان حالــة الطــوارئ مثــا191. 

م ج   79 الفصــل  نجــد  الدســتورية  والحريــات  الحقــوق  عــى  قيــدا  تشــكل  ي  الــ�ت الفصــول  ف  بــ�ي مــن   
المتعلــق بجريمــة التجمهــر، حيــث يعاقــب "كل مــن كان ضمــن جمــع مــن شــأنه اإلخــال بالراحــة 
ف كانــت حريتــا التعبــ�ي واالجتمــاع الســلمي مضمونتــان بالدســتور فــإن اإلفــراط فيهمــا  العامــة". فلــ�ئ
يمكــن أن يــؤدي إىل االخــال بالراحــة العامــة كتعطيــل حركــة المــرور وتعطيــل الحركــة االقتصاديــة، بمــا 
ع الحــد منها192.كذلــك يجــرم الفصــل 79 م ج التجمهــر الــذي يكــون "القصــد منــه ارتــكاب جريمــة  يــ�ش
أو التعــرض لتنفيــذ قانــون أو حجــز أو حكــم"، إذ تكفــل الدولــة الحفــاظ عــى األمــن العــام مــن خــال 
ــع المناشــ�ي  ـ ـ ـ االســتئثار بســلطة تنفيــذ القانــون193. وكذلــك الفصــل 121 ثالثــا م ج الــذي يجــرم "توزيـ
ي مــن شــأنها المســاس بالنظــام العــام أو النيــل مــن  هــا" الــ�ت ات والكتابــات األجنبيــة المصــدر أو غ�ي والنــ�ش
ة االعتــداء عــى رجــال األمــن  األخــاق الحميــدة. وقــد طبقــت محكمــة التعقيــب194 هــذا الفصــل معتــ�ب

ي تكــون  ي التنظيــم االجتمــاعي أو مجموعــة األســس السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة الــ�ت
"مجموعــة المبــادئ األساســية �ف

ف وبتعبــ�ي آخــر هــو مجموعــة القواعــد القانونيــة الملزمــة  ي وقــت معــ�ي
ف �ف الــذي يقــوم عليــه مجتمــع معــ�ي العــام  المعتقــد 

، المرجــع  ي
ي الفرشــي�ش ، عــىي قيقــة ومحمــد المنــو�ب ي

ي البشــ�ي المنوبيالفرشــي�ش
ي ال يجــوز مخالفتهــا"، منشــور �ف للمجتمــع والــ�ت

الســابق، الملحــق عــدد، ص.
.Thomas HOCHMANN,op. cit., p. 810 - 188

.Abdelfattah AMOR, op. cit., p. 9 - 189
190 - محمد الزين، المرجع السابق، ص. 20.

ف قمع الحقوق والحريات. 191 - ينظم األمر عدد 43 لسنة 1978 حالة الطوارئ وينص عى أحكام خاصة تج�ي
 Rierette PONCELA,» La pénalisation des comportements dans l’espace public ", - 192

.in archives de politique criminelle, 2010/1, n 32, p. 5-21
193 - ينــص الفصــل 12 مــن الدســتور عــى أن "األمــن الوطــ�في أمــن جمهــوري قواتــه مكلفــة بحفــظ األمــن العــام وحمايــة 

ي إطــار الحيــاد التــام".
ام الحريــات و�ف ي كنــف احــ�ت

األفــراد والمؤسســات والممتلــكات وانفــاذ القانــون �ف
ي 15 ديســم�ب 2014 "وحيــث خافــا لمــا انتهــت إليــه محكمــة الموضــوع فــإن 

194 - تــع ج عــدد 7350 المــؤرخ �ف
ي تضمــن  ز تجافيــه ومبــادئ دســتور البــاد الــ�ت اســتقراء فحــوى ذلــك العمــل تحــت عنــوان "البوليســية كاب" يــ�ب
ي تفوقهــا وتجددهــا وتأصلهــا 

ي وتدعــم الثقافــة الوطنيــة �ف
ي وأن الدولــة تشــجع االبــداع الثقــا�ف حريــة اإلبــداع الفــ�ف

ف الحضــارات  بمــا يكــرس قيــم التســامح ونبــذ العنــف والكراهيــة واالنفتــاح عــى مختلــف الثقافــات والحــوار بــ�ي
ي هويتهــا 

ي وتضمــن حــق األجيــال القادمــة فيــه وهي تعمــل عــى تأصيــل الناشــئة �ف
وتحــمي الدولــة المــوروث الثقــا�ف

ي وعــى ترســيخ اللغــة العربيــة ودعمهــا ونــ�ش ثقافــة حقــوق االنســان. ولذلــك  العربيــة اإلســامية وانتماءهــا الوطــ�ف
ي حكمهــا المنتقــد مــن كــون " اقتصــار الفعــل المجــرم عــى كلمــات نســبها المتهــم ألعــوان 

فــان مــا انتهــت إليــه �ف
األمــن بصفــة عامــة يعــ�ب فيهــا عــن موقفــه بكلمــات بذيئــة وإشــارات مخلــة بالحيــاء" اســتخلصت لذلــك انتفــاء 
ي العصيــان 

ف بالعنــف غــ�ي مســبوق بعمــل اســتعدادي والمشــاركة �ف أركان جريمــة التآمــر والتعــدي عــى الموظفــ�ي
، فالخطــاب يدعــو إىل مناهضــة  ف فــإن هــذه النتيجــة تتجــا�ف ومــا أنتجتــه األبحــاث منطــوق ذلــك العمــل المشــ�ي

رجــال األمــن".
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ي ويشــكل  نــت يتجــا�ف ومبــدأ حريــة اإلبــداع الفــ�ف ي مــن خــال أقــوال منشــورة بفيديــو عــى االن�ت الوطــ�ف
ت المحكمــة  انتهــاكا للنظــام العــام للدولــة ويكــون، بذلــك، جريمــة التحريــض عــى العصيــان. كمــا اعتــ�ب
يــط أجنــ�بي عــى العمــوم يجســد الــذات االالهيــة،  االبتدائيــة بتونــس195 الــذي قضــت فيــه بــأن عــرض �ش

فيــه مســاس بالنظــام العــام للدولــة.

مســا  التهديــد  أو  باإلشــارة  أو  بالقــول  وأشــباههم  ف  العموميــ�ي ف  الموظفــ�ي عــى  االعتــداء  يشــكل  كمــا 
ي الدولــة ال يســتهدف 

ي موّجــه إىل موّظــ�ف
باألمــن وبالنظــام العــام للدولــة، ذلــك أّن أّي اعتــداء لفــ�ف

ي يمارســونها196 خاصــة إن كانــت هــذه الّســلطة  شــخصهم بقــدر مــا يســتهدف الّســلطة أو الوظيفــة الــ�ت
ي 

ف 125 و126 م ج. ألّن �ف ع هــذه األفعــال بالفصلــ�ي . لذلــك يجــرم المــ�ش ي
ي أو قضــا�ئ ذات طابــع أمــ�ف

ي  ي والمعنــوي الموجــه لهــم حمايــة للوظيفــة الــ�ت
ف مــن جميــع أشــكال االعتــداء اللفــ�ف حمايــة الموظفــ�ي

يمارسونها وبالتاىلي حماية النظام العام للدولة.

ب- تقييد الحقوق والحريات الدستورية بهدف حماية حقوق اآلخرين

ار بالغــ�ي يمثــل  ه، لذلــك فــإّن اإل�ف ف تبــدأ حّريــة غــ�ي  مــن المعــروف أن حــدود حّريــة الفــرد تنتــىي حــ�ي
ــد عليــه الفصــل 49 مــن الدســتور مــن خــال اعتمــاد 

ّ
حــدا لممارســة الحــق أو الحريــة197، وهــو مــا أك

ــه مــن المفيــد التذكــ�ي أّن حقــوق الغــ�ي تعــد طبقــا للتعليــق العــام 
ّ
". ولعل عبــارة "حمايــة حقــوق الغــ�ي

رقــم 34 عــى المــادة 19 مــن العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية "أول األســباب 
ي الفقــرة الثالثــة". ويشــمل مفهــوم "الحقــوق"، حقــوق اإلنســان 

وعــة لفــرض القيــود الــواردة �ف الم�ش
ي القانــون الــدوىلي لحقــوق اإلنســان بصفــة عامــة. أمــا عبــارة 

ي العهــد، و�ف
ف بــه �ف عــى النحــو المعــ�ت

"اآلخريــن" فتشــمل جميــع األشــخاص الذيــن يترصفــون بصفــة فرديــة أو جماعيــة198".

ي  يــة الــ�ت ي الكرامــة الب�ش
ل قيــدا عــى حريــة التعبــ�ي نجــد الحــق �ف

ّ
ي يمكــن أن تشــك ف حقــوق الــ�ت  مــن بــ�ي

يــة".  وقــع إقرارهــا صلــب الفصــل 23 مــن الّدســتور الــذي جــاء بــه أنــه "تحــمي الدولــة كرامــة الــذات الب�ش
حقــا  باعتبــاره  للفــرد،  الخاصــة  الحيــاة  حمايــة  ورة  �ف مــع  الغــ�ي  ام كرامــة  احــ�ت ي 

�ف الحــق  ويتكامــل 
فــا بــه عــى المســتوى الــدوىلي تــم التنصيــص عليــه بالمــادة 12 مــن اإلعــان العالــمي  دســتوريا199 ومع�ت

يــط  ي أن عــرض �ش
195 - جنــا�ي صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس عــدد 15885 بتاريــــــخ 3 مــاي 2012 "ال جــدال �ف

بمــا تخللــه مــن مشــاهد تتضمــن تجســيدا للــذات االالهيــة وألفــاظ نابيــة آل إىل تعكــ�ي صفــو النظــام العــام القائــم عــى قواعــد 
ي واجتمــاعي وعقائــدي أصبغــت عليــه صفــة االلــزام ممــا جعــل مــن الركــن المــادي لجريمــة الفصــل 

أساســية ومخــزون ثقــا�ف
ي عــى العمــوم مــن خــال قنــاة تلفزيــة كثبــوت  يــط األجنــ�ب 121 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة قائمــا بثبــوت واقعــة عــرض ال�ش

هــا لصفــو النظــام العــام ومســها مــن األخــاق الحميــدة". ي تعك�ي
االثــار الناجمــة عــن واقعــة العــرض والمتمثلــة أساســا �ف

 Yves MAYAUD, " infractions contre les personnes ", revue de science criminelle et - 196
 de droit pénal comparé, 2016/1, n°1, p 63 à 74.FONTIER Rémy, " à propos de l’outrage
 et, plus généralement, de la protection des fonctionnaires ", journal du droit des

.jeunes, 2002/9, n°219, page 12 à 17
.op. cit., p. 5 à 11 ,Denis RAMIND - 197

ي األمــم المتحــدة، الفقــرة 
198 - التعليــق العــام رقــم 34 عــى المــادة 19 الصــادر عــن اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان �ف

28، ص. 10
199 - ينص الفصل 24 من الدستور عى أنه: "تحمي الدولة الحياة الخاصة".
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لحقــوق اإلنســان200، والمــادة 17 مــن العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية201 إضافــة 
إىل العديــد مــن النصــوص اإلقليميــة202.

عــى غــرار النظــام العــام، يصعــب رصــد تعريــف محــدد لمفهــوم "ألخــاق الحميــدة" وذلــك الختــاف 
ي إطــار 

ي رأي أبدتــه �ف
محتــواه باختــاف ثقافــة كل مجتمــع203، وهــو مــا أقرتــه لجنــة حقــوق االنســان �ف

ورة ضبط  قراءة الفصل 18 من العهد الدوىلي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية مؤكدة عى �ف
حــدود حريــة التعبــ�ي المرتبطــة باألخــاق دون التقيــد بخصوصيــات ثقافــة محــددة204.

 على غرار النظام العام، يصعب رصد تعريف محدد لمفهوم
 "ألخالق الحميدة" وذلك الختالف محتواه باختالف ثقافة كل مجتمع. 

 

ي حياته الخاصة".
200 - تنص المادة 12 من اإلعان العالمي لحقوق اإلنسان عى أنه: "ال يعرض أحد لتدخل تعس�في �ف

201 - تنــص المــادة 17 مــن العهــد الــدوىلي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية عــى أنــه: "ال يجــوز تعريــض أي شــخص 
ي خصوصياتــه".

لتدخــل �ف
202 - تنــص المــادة 21 مــن الميثــاق العــر�بي لحقــوق اإلنســان عــى أنــه "ال يجــوز تعريــض أي شــخص عــى نحــو تعســ�في أو 

ي خصوصياتــه".
ي للتدخــل �ف

غــ�ي قانــو�ف
 Abdelfattah Amor, op. cit., p. 9.Stéphane Bernatches, « La signification du droit à la - 203
 liberté d’expression au crépuscule de l’idéal «, Les cahiers de droit, V. 53, N, 4, décembre

.2012, p. 706
.Observation n 22 du comité des droits de l’homme, Abdelfattah Amor, op. cit., p. 12 - 204
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ف ومبــادئ االحتشــام  وقــد عرفــت المحكمــة االبتدائيــة205 األخــاق الحميــدة بكونهــا "مشــاعر الــ�ش
باألخــاق،  المتعلقــة  واألحــكام  القواعــد  مجموعــة  أي  المجتمــع،  بوجــدان  الداخــل  العــام  والــذوق 
ف  ف المفهومــان )أي مفهــوم النظــام العــام واألخــاق الحميــدة( كونهمــا مطاطــ�ي ك بــ�ي والقاســم المشــ�ت
ي المجتمــع الواحــد 

ي كل منهمــا، كمــا يختلفــان �ف
ويختلفــان مــن مجتمــع إىل آخــر باختــاف المقاييــس �ف

فقــه  يقــوم  األســاس،  هــذا  وعــى  ه...".  تفكــ�ي مراحــل  وباختــاف  المــكان،  وحــ�ت  الزمــان  باختــاف 
ي الشــارع...

ي رمضــان أو تبــادل القبــل �ف
القضــاء بمعاقبــة الّتجاهــر باإلفطــار �ف

ي 
 إن اعتماد عبارات واسعة من قبيل "األخاق الحميدة" من شأنه أن يفتح المجال للتأويل �ف

206، ذلك أّن "طابعها المطاطي يسمح بإقامة 
اتجاهات مختلفة يّتسع معها نطاق النص التجريمي

ف الحرية والسلطة كما أنه يسمح تحت غشاء التوازن بالشطط  أنواع وصيغ مختلفة للتوازن ب�ي
عى حساب الحرية والسلطة"207. 

بالنصــوص  واســعة  مصطلحــات  اســتعمال  ع  للمــ�ش يمكــن  ــه 
ّ
أن يــرى  الفقــه  مــن  آخــر  شــقا  أن  إاّل   

ي تحّقــق "مرونــة"208 و"نجاعــة"209 األحــكام  الجزائيــة، كعبــارة النظــام العــام واألخــاق الحميــدة الــ�ت
ع، مــن  ف السياســة الجزائيــة للمــ�ش ي ضمــان التوفيــق بــ�ي

ي الجــزا�ئ
الجزائيــة بحيــث تســمح بتــوىلي القــا�ف

جهــة، والحقــوق الدســتورية، مــن جهــة أخــرى210.

 

ف  ي 3 ماي 2012: "مشاعر ال�ش
205 - حكم جنا�ي صادر عن المحكمة االبتدائية بتونس تحت العدد 15885 مؤرخ �ف

ومبــادئ االحتشــام والــذوق العــام الداخــل بوجــدان المجتمــع، أي مجموعــة القواعــد واألحــكام المتعلقــة باألخــاق، والقاســم 
ي كل منهمــا، كمــا يختلفــان 

ف ويختلفــان مــن مجتمــع إىل آخــر باختــاف المقاييــس �ف ف المفهومــان كونهمــا مطاطــ�ي ك بــ�ي المشــ�ت
ي هــذا الصــدد 

ه. لكــن مــا يمكــن التنويــه اليــه �ف ي المجتمــع الواحــد باختــاف الزمــان وحــ�ت المــكان، وباختــاف مراحــل تفكــ�ي
�ف

ف عملــت عــى صيانــة الشــعور العــام بالحيــاء والمحافظــة عــى األخــاق الحميــدة وذلــك ألهميــة  ـــع والقوانــ�ي أن جــل التشــاريـ
ي  ف ومــا تمثلــه مــن أســاس وجــود كل أمــة وقوامهــا، وأن تصــدي القانــون للعديــد مــن االعتــداءات الــ�ت ي تربيــة الناشــئ�ي

األخــاق �ف
ي المحافظــة عــى النظــام العــام"، قــرار جنــا�ي 

ي حقيقــة األمــر دوره األســاسي �ف
ز �ف مــن شــأنها أن تنــال مــن حيــاء المجموعــة يــ�ب

 ، ي
ي الفرشــي�ش ي البشــ�ي المنــو�ب

صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس تحــت العــدد 15885 بتاريــــــخ 3 مــاي 2012، منشــور �ف
، المرجــع الســابق، الملحــق عــدد 16، ص 684. ي

ي الفرشــي�ش عــىي قيقــة ومحمــد المنــو�ب
، "هل نحن بحاجة إىل مجلة جزائية جديدة؟"، إصاح القضاء اآلن، عدد 4، ص. 24. 206 - فاتن المباركي

 Jean-Yves Dupeux, « Liberté d’expression et respect des croyances «, Mélanges offerts à
.Robert Badinter, « L’exigence de justice «, éd. Dalloz, 2016, p. 359

207 - محمد الزين، المرجع السابق، ص. 19.
.Abdelfattah Amor, op. cit., p. 6 - 208

 Geneviève Guidicelli-Delace, « Les crimes et délits conte la nation, l’Etat et la paix - 209
.publique «, in « Nouveau code pénal «, R.S.C., N.3, Juillet-Septembre 1993, pp. 498-500

210 - منصور القديدي جراية، "القاضي وحقوق اإلنسان"، م.ق.ت.، عدد 8، أكتوبر 2003، ص. 474.
.Abdelfattah Amor, op. cit., p. 427-428.Mohamed Mahfoudh, op. cit., p



55

ع الكنــدي اســتعمال  ي القانــون المقــارن. فعــى ســبيل المثــال، اختــار المــ�ش
ف نجدهمــا �ف نفــس االتجاهــ�ي

ع  عبــارات عامــة لتقييــد حريــة التعبــ�ي صلــب الفصــل 181 مــن المجلــة الجنائيــة211. خافــا للمــ�ش
المجرمــة صلــب  األفعــال  مــن  مــن خــال قائمــة حرصيــة  التعبــ�ي  تقييــد حريــة  الــذي خــ�ي  الفرنــ�ي 

ي 29 جويليــة 1881.
الفصــل 24212 مــن القانــون المتعلــق بحريــة الصحافــة المــؤرخ �ف

ي التعبــ�ي انتهــاك حقــوق 
ي إطــار ممارســة الحــق �ف

ــه "ال يجــوز �ف
ّ
 يمكــن القــول ترتيبــا عــى مــا تقــدم أن

اآلخريــن والمــس مــن كرامتهــم واعتبارهــم ولذلــك جــاءت فكــرة إرســاء حــدود لتلــك الحريــة"213. بنــاء 
عــى ذلــك، يمكــن أن يكــون الفعــل مجرمــا لمساســه بالنظــام العــام للدولــة، كالتنويــه بالجرائــم ضــد 
 ، ي ار باالقتصــاد الوطــ�ف اإلنســانية والتحريــض عــى االعتــداء عــى ســيادة الدولــة والتحريــض عــى اإل�ف
ي اآلن نفســه كى 

أو إلخالــه باألخــاق الحميــدة للمجتمــع. ويمكــن أن يمــّس نفــس الفعــل االجــرامي �ف
العــام  النظــام  مــن  المجتمــع ويمــس  ي 

المتعــارف عليهــا �ف الحميــدة  الحديــن، فيحيــل عــى األخــاق 
للدولــة214، كاالعتــداء عــى حريــة الضمــ�ي والتهكــم عــى المعتقــدات الدينيــة215 الــ�تي تمــّس مــن الحــق 

 Code criminel canadien, L.R.C. 1985, c.C-46, article 181 « est coupable d’un  -  211
 acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque,
 volontairement, publie une déclaration, une histoire ou une nouvelle qu’il sait fausse
 et qui cause, ou est de nature à causer, une atteinte ou du tort à quelque intérêt

." public
La Loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse - 212

 Article 24 « Seront punis de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros
 d'amende ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article précédent, auront

 directement provoqué, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie
…: d'effet, à commettre l'une des infractions suivantes

 Ceux qui, par les mêmes moyens, auront directement provoqué à l’un des crimes et délits
 portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévus par le titre Ier du livre IV du

.code pénal, seront punis des mêmes peines
Seront punis de la même peine ceux qui, par l’un des moyens énoncés en l’article 23, au-
 ront fait l’apologie des crimes visés au premier alinéa, des crimes de guerre, des crimes

 contre l’humanité, des crimes de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne
 réduite en esclavage ou des crimes et délits de collaboration avec l’ennemi, y compris si ces

.crimes n’ont pas donné lieu à la condamnation de leurs auteurs
 Tous cris ou chants séditieux proférés dans les lieux ou réunions publics seront punis de

.« l’amende prévue pour les contraventions de la 5° classe
قيقــة  عــىي   ، الفرشــي�شي المنــو�بي  البشــ�ي  ي 

�ف منشــور   ،2014 ديســم�ب   15 ي 
�ف مــؤرخ   7350 عــدد  ي 

جــزا�ئ ج  تــع   -  213
.657 ص.   ،15 الملحــق  الســابق،  المرجــع   ، ي

الفرشــي�ش ي  ومحمدالمنــو�ب
.Mohamed Mahfoudh, op. cit., p. 311 - 214

 Jean-Yves Dupeaux, « Liberté d’expression et respect des croyances «, Mélanges - 215
 offerts à Robert Badinter, « L’exigence de justice «, éd. Dalloz, 2016, p. 354, Mohamed

.Mahfoudh, « Cours de droit pénal «, éd. C.U.P., 2004, Tunis, p. 331



56

ف االســتئناس  ي هــذا اإلطــار، يتعــ�ي
الدســتوري لألفــراد وتشــكل خطــرا عــى اســتقرار وأمــن الدولــة216. �ف

ــخ 3 مــاي 2012217 باعتبــاره جامعــا  ـ ـ ـ بالقــرار الجنــا�ي الصــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس بتاريـ
يــط تضمــن  ي أن قنــاة تلفزيــة تولــت عــرض �ش

لــكل مــا تقــدم ذكــره، إذ تتلخــص وقائــع هــذا القــرار �ف
وإحالــة  عموميــة  دعــوى  إثــارة  إثرهــا  عــى  تمــت  نابيــة.  وألفاظــا  االالهيــة  للــذات  تجســيد  مشــاهد 
بــّث تلــك المشــاهد  ت أن  ي اعتــ�ب القضيــة عــى الدائــرة الجناحيــة بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس الــ�ت
شــكل، مــن جهــة، اعتــداء عــى النظــام العــام، حيــث كان "وقعهــا عــى المجتمــع ثابتــا بــأن عكــرت صفــوه 
ف معــارض ومؤيــد وآلــت إىل إحــداث شــغب وعنــف" وعــى األخــاق الحميــدة،  وانســجامه وقســمته بــ�ي
مــن جهــة أخــرى، ذلــك أنــه يجــب أن يكــون التغيــ�ي "بصــورة ال تتنــا�ف مــع القيــم والعــادات حســبما 

." ي ي والديــ�ف
يمليــه المــوروث الثقــا�ف

ف القيد والحق ط التوازن ب�ي الفقرة الثانية: �ش
ــدت محكمــة التعقيــب218 عــى مــا يــىي "ال يمكــن التقييــد مــن حريــة التعبــ�ي إال بمقتــىف نــص 

ّ
98. أك

ي مجتمــع ديمقــراطي 
وريــة ومتناســبة مــع مــا يلــزم اتخــاذه مــن إجــراءات �ف ط...أن تكــون �ف يــ�ي و�ش ت�ش

الحيثيــة  مــن هــذه  التعبــ�ي واإلعــام". نســتنتج  ي حريــة 
الحــق �ف ودون أن تمثــل خطــرا عــى جوهــر 

باألخــاق  أو  للدولــة  العــام  بالنظــام  المخــل  الفعــل  يكــون  أن  يجــب  المجــّرم  التعبــ�ي  أّن  المنهجيــة 
ر الــذي مــن الممكــن أن  ي وأن يكــون التقييــد متوازنــا مــع الخطــر أو الــرصف

الحميــدة مضمنــا بنــص قانــو�ف
تــب عنــه. ي�ت

ف ذلــك أنــه يصــدر عــن الســلطة  ي ســلم ترتيــب القوانــ�ي
ف �ف 99. يحتــل المرســوم درجــة أد�ف مــن القوانــ�ي

القانــون  ي إطــار 
2011 الصــادر �ف 115 لســنة  أنــه ونظــرا لخصوصيــة المرســوم عــدد  التنفيذيــة. إال 

يعيــة220. انطاقــا  ف الصــادرة عــن الســلطة الت�ش المنظــم للســلط العموميــة219 فإنــه يمتلــك قــوة القوانــ�ي
قانونيــة  نصــوص  بمقتــىف  التعبــري  حريــة  قيــود  تحديــد  ف  يتعــ�ي بأنــه  القــول  يمكــن  تقــدم،  ممــا 

جزائيــة221، عامــة أو خاصــة222. 

يــــع اإلسامي إال أنه يوجد  216 - فعى الرغم من أن المجلة الجزائية قد أعلنت منذ إصدارها "القطيعة" مع الت�ش
يعة: تواصل أم قطيعة؟"،  يعة رغم شكلية القطيعة" محمد رضا األجهوري، "المجلة وال�ش ف المجلة وال�ش "تواصل ب�ي

، األحكام العامة،  ي
، الحا�ف والمستقبل"، ص. 652، محمد محفوظ، قانون جزا�ئ ي

ي "مائوية المجلة الجزائية: الما�ف
�ف

األطرش، تونس، 2018.
 Jean-Yves Dupeaux, « Liberté d’expression et respect des croyances «, Mélanges offerts à

.Robert Badinter, « L’exigence de justice «, éd. Dalloz, 2016, p. 354
، عــىي  ي البشــ�ي المنــو�بي الفرشــي�شي

ي 3 مــاي 2012، منشــور �ف
217 - المحكمــة االبتدائيــة بتونــس العــدد 15885 الصــادر �ف

، الملحــق عــدد 16، ص 684. ي
ي الفرشــي�ش قيقــة ومحمــد المنــو�ب

ي 15 ديسم�ب 2014.
218 - تع ج عدد 7350 المؤرخ �ف

ي 16 ديسم�ب 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط.
219 - القانون األساسي عدد 9 لسنة 2011 المؤرخ �ف

220 - أنظر ص. 12-13.
.Abdelfattah Amor, op. cit., p. 7 - 221
.Abdelfattah Amor, op. cit., p. 7 - 222
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 يتعين تحديد قيود حرية التعبير
 بمقتضى نصوص قانونية جزائية، عامة أو خاصة 

ف الحفــاظ عــى الحقــوق والحريــات الدســتورية والحــد منهــا عندمــا يكــون هــذا الحــد  يتحقــق التــوازن بــ�ي
طان كرســتهما المحكمة اإلدارية223 والمجلس الدســتوري  ي ذات الوقت، وهما �ش

وريا ومتناســبا �ف �ف
225. فمــا هــو  ي اســتثناءات حريــة التعبــ�ي

طــان ضمانــا لعــدم التوســع �ف الســابق224. ويعتــ�ب هــذان ال�ش
ورة والتناســب؟ المقصــود بالــرصف

ورة إاّل بالتكامــل  ، إذ ال يســتقيم تطبيــق مبــدأ الــرصف ف طــ�ي  بدايــة، يجــب التأكيــد عــى ترابــط هذيــن ال�ش
ي 

ورة، ألن المبــدأ الثــا�ف ف مبــدأ التناســب ومبــدأ الــرصفّ ف بــ�ي مــع مبــدأ التناســب. بــل إنــه يصعــب التميــ�ي
ورة تتحقــق إذا مــا وجــدت حاجــة ملحــة  بــأن الــرصف يحتــوي المبــدأ األول"226. إال أنــه يمكــن القــول 

رهــا أســباب معقولــة227.  ت�ب

وع فإنــه يكــون مــن   لــ�ي يمكــن اإلقــرار بــأن القيــد المســلط عــى الحقــوق والحريــات هــو قيــد مــ�ش
وري عرضــه عــى اختبــار التناســب. ويعــّد هــذا االختبــار منهجيــة قضائيــة ابتدعتهــا المحكمــة  الــرصف
ي القــرن التاســع عــ�ش وطبقتــه المحكمــة الفيدراليــة الســوي�ية بصفــة �يحــة 

اإلداريــة العليــا بروســيا �ف
ي أعقــاب الحــرب العالميــة 

منــذ ســنة 1939. وقــد أعــادت المحكمــة الدســتورية األلمانيــة صياغتــه �ف
ي إىل العديــد مــن 

التناســب مــن فقــه القضــاء الّدســتوري األلمــا�ف انتقــل اختبــار  الثانيــة. و�عــان مــا 
228. وتأثــرت المحكمــة العليــا بالواليــات المتحــدة 

أنظمــة القضــاء الوطنيــة األخــرى وإىل القضــاء الــدوىلي

223 - القرار اإلداري عدد 10722/1 صادر بتاريــــخ 7 جويلية 2010: "وحيث أن ممارسة اإلدارة لنشاط الضبط اإلداري 
يعيــة  ورة تقيــد اإلدارة بالقواعــد الت�ش ي �ف

ي تقتــىف ي اســتقر عليهــا القضــاء اإلداري والــ�ت يخضــع إىل مجموعــة الضوابــط الــ�ت
ورة". رهــا مقتضيــات النظــام العــام ومســتوجبات الــرصف ّ ي حــدود ضيقــة ت�ب

المنظمــة للحقــوق والحريــات وأال تحــّد منهــا إال �ف
ف أن يضبــط  224 - إن "القانــون الــذي يحــد حــق... ال يجــب أن يقتــرص عــى وضــع القيــود عــى ممارســة هــذا الحــق بــل يتعــ�ي
ر تحديــده  ام هــذا الحــق واألســاس الــذي يــ�ب ف مقتضيــات احــ�ت ي حــد ذاتهــا جملــة مــن الضمانــات تــوازن بــ�ي

إجــراءات توفــر �ف
ي 2007.خالــد 

ــخ 26 جانــ�ف ـ ـ ـ ع وبرقابــة المجلــس الدســتوري، الــرأي عــدد 2007-2 الصــادر بتاريـ بحســب مــا يقــدره المــ�ش
الماجــري، المرجــع الســابق، ص. 97.

 Jean-Marc R, Délit d’apologie d’actes de terrorisme, commentaire de la décision n - 225
.2018-706 GPC de 18 mai 2018 du conseil constitutionnel «, p. 20

 BEN ACHOUR yadh, droit administratif, CPU, 2010, p 303. Cité chez : LOUKIL Firas, op - 226
.cit,, p 102

، المؤسسة الدولية  227 - خالد الماجري، ضوابط الحقوق والحريات، تعليق عى الفصل 49 من الدستور التون�ي
للديمقراطية واالنتخابات، تونس، 2017، ص. 83.

 Abdelfattah Amor, op. cit., p. 6.Jean-Marc R, Délit d’apologie d’actes de terrorisme,
 commentaire de la décision n 2018-706 GPC de 18 mai 2018 du conseil constitutionnel «, p.

.20.Internet
228 - خالد الماجري، المرجع السابق، ص. 95-96.
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يســم  التعبــ�ي  لحــدود حريــة  اعتبــاره خرقــا  يمكــن  لمــا  مقياســا  االختبــار ووضعــت  بهــذا  األمريكيــة 
"باختبــار ميلــر".

: ي
بدأ العمل بهذا االختبار منذ سنة 1973 من خال االعتماد عى ثاثة مبادئ رئيسية تتمثل �ف

ي المجتمع يرون طريقة التعب�ي مقبولة،
- ما إذا كان غالبية الناس �ف

ف الجزائية للوالية، - ما إذا كانت طريقة إبداء الرأي تعارض القوان�ي

- ما إذا كانت طريقة عرض الرأي تتحى بصفات فنية أو أدبية جادة229.

ــر باختبــار ميلــر، حيــث جــاء بــه أنــه "ال 
ّ
ولعــّل الفصــل األول مــن مرســوم عــدد 115 لســنة 2011 يذك

ط: يــ�ي وبــ�ش يمكــن التقييــد مــن حريــة التعبــ�ي إال بمقتــىف نــص ت�ش

ام حقــوق وكرامــة اآلخريــن أو حفــظ  ي احــ�ت
وعــة تتمثــل �ف - أن تكــون الغايــة منــه تحقيــق مصلحــة م�ش

. ي النظــام العــام أو حمايــة الّدفــاع واألمــن الوطــ�ف

ي مجتمــع ديمقــراطي ودون أن 
وريــة ومتناســبة مــع مــا يلــزم اتخــاذه مــن إجــراءات �ف - وأن تكــون �ف

ي حّريــة التعبــ�ي واإلعــام".
تمثــل خطــرا عــى جوهــر الحــق �ف

وط بالنســبة للقيــود المضمنــة بالفصــول موضــوع الدراســة المســلطة عــى  فهــل تتحقــق هــذه الــ�ش
الدســتورية؟ الحقــوق والحريــات 

ي 
بخصــوص تقييــد حــق التجمــع الســلمي يمكــن الرجــوع إىل القانــون عــدد 4 لســنة 1969 المــؤرخ �ف

ي 1969 المتعلــق باالجتماعــات العاّمــة والمواكــب واالســتعراضات والمظاهــرات والّتجمهــر 
24 جانــ�ف

ي صــورة مــا إذا كان 
ي الفصــل 19 منــه أنــه، "�ف

متماشــيا مــع المعايــ�ي الدوليــة المذكــورة، حيــث ورد �ف
ي أن يكــرر 

ي بالتفريــق ينبــ�ف
تشــتت التجمهــر بالقــوة يســتوجب اســتعمال األســلحة، فــان األمــر الثــا�ف

ف بإحــدى اإلشــارات الســمعية أو الضوئيــة المذكــورة". أمــا "إذا وجــد أعــوان األمــن أنفســهم أمــام  مرتــ�ي
متجمهريــن يأبــون التفريــق رغــم اإلنــذارات الموجهــة لهــم والمنصــوص عليهــا بالفصــول المتقدمــة مــن 

هــذا القانــون، فــان يســتعملون بالتــدرج الطــرق التاليــة لتشــتيتهم: 

- الرش بالماء أو المطاردة بالعىي

- الرمي بالقنابل المسيلة للدموع 

- طلق النار عموديا 

- طلق النار فوق رؤوسهم 

- طلق النار صوب أرجلهم"230.

، عــىي قيقــة  : البشــ�ي المنــو�بي الفرشــي�شي ي
ي عــدد 7350 صــادر بتاريــــــخ 15 /12/ 2014 منشــور �ف

229 - قــرار تعقيــ�بي جــزا�ئ
، المرجــع الســابق، ص. 664. ي

ي الفرشــي�ش ومحمــد المنــو�ب
ي 24 جان�في 1969 المتعلق باالجتماعات العامة والمواكب واالستعراضات 

230 - القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ �ف
والمظاهرات والتجمهر، الفصل 20.
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الطــرق  جميــع  اســتعمال  رغــم  بالقــوة  مقاصدهــم  بلــوغ  إىل  المتجمهــرون  عمــد  إذا  مــا  صــورة  ي 
و�ف

المنصــوص عليهــا بالفصــول المتقدمــة، فــان الفصــل 22 مــن ذات القانــون يأمــر "أعــوان األمــن )بــأن( 
ة". النــار مبــا�ش يطلقــون 

ي يجــب التطــرق إليهــا  ف أبــرز القضايــا الــ�ت ي 2011 مــن بــ�ي
تعتــ�ب القضايــا الناتجــة عــن أحــداث 14 جانــ�ف

عنــد الحديــث عــن مــدى تناســب التدابــ�ي واإلجــراءات المتخــذة مــن قبــل أعــوان األمــن231. أّمــا بعــد 
ذلــك، فــإن ّأحــداث الــرش بســليانة تعتــ�ب واقعــة نموذجيــة بخصــوص عــدم تناســب التدابــ�ي األمنيــة 

له التجمهــر بالطريــق العــام. 
ّ
مــع الخطــر الــذي يشــك

معــرض  ي 
�ف ط  الــ�ش هــذا  م  احــ�ت قــد  القضــاء  فقــه  أن  القــول  يمكــن   ، التعبــ�ي حريــة  بخصــوص  أمــا 

232 تعلقــت وقائعــه بتوجيــه عبــارة "البوليســية 
ي ي قــرار تعقيــ�ب

ف 125 و126 م ج �ف تطبيقــه للفصلــ�ي
ا حــول مــدى اعتبارهــا عمــا فنيــا أو خطابــا يحــّرض  أثــارت جــدال كبــ�ي ي  كاب" لرجــال األمــن، والــ�ت
عــى الكراهيــة والعنــف تجــاه رجــال األمــن. وقضــت محكمــة التعقيــب بأن"ذلــك العمــل الــوارد تحــت 
ي وأن  ي تضمــن حريــة األبــداع الفــ�ف ز تجافيــه ومبــادئ دســتور البــاد الــ�ت عنــوان "البوليســية كاب" يــ�ب
ي تنّوعهــا وتجّددهــا وتأّصلهــا بمــا يكــّرس 

الثقافــة الوطنيــة �ف ي وتدعــم 
الثقــا�ف الّدولــة تشــّجع االبــداع 

رايتــس  "هيومــن  وثقــت  مخالــف،  ســياق  ي 
�ف أنــه  غــ�ي  والكراهيــة233".  العنــف  ونبــذ  الّتســامح  قيــم 

وا عــن نيتهــم  ي ُرفعــت ضــّد أشــخاص كانــوا قــد رفعــوا دعــاوى أو عــ�ب ووتــش" سلســلة مــن القضايــا الــ�ت
ي رفعهــا ضــّد أعــوان أمــن عــى أســاس اهانتهــم أو احتجازهــم بطريقــة تعســفية أو االعتــداء عليهــم، 

�ف
تــه  ف ب"هضــم جانــب موظــف عمــومي حــال مبا�ش فوجــودا أنفســهم قــد تحّولــوا مــن ضحايــا إىل مّتهمــ�ي
لوظيفتــه"، كمــا قــد صــدر الحكــم بالّســجن عــى العديــد منهــم دون دليــل إثبــات قاطــع عــى حقيقــة 

توفــر اإلهانــة مــن عدمهــا234.

ورة والتناســب  ي والــدوىلي بمبــدأي الــرصف
اف الوطــىف  يمكــن أن نخلــص انطاقــا ممــا تقــدم إىل أن االعــرت

ورة مراجعــة جميــع النصــوص المقيــدة للحقــوق والحريــات، عمومــا، وحريــة  أدى إىل اإلقــرار بــرصف
235 لممارســة هــذه 

ي ورة تفعيــل الــدور الرقــا�ب ي التجّمــع الســل�ي خاصــة. مــع رصف
التعبــري والحــق �ف

ي 
ي مــن عــدة هيــاكل كمحكمــة التعقيــب والمحكمــة الدســتورية الــىت القيــود، إذ يمــارس الــدور الرقــا�ب

لــم تتشــكل بعــد.

، "نــواب الشــعب إحالــة قضيــة شــهداء وجــر� الثــورة إىل القضــاء  231 - للمزيــد حــول الموضــوع، أنظــر: ســامي الســامي
ــخ 13 /09/ 2019.  ـ ـ ـ "، موقــع تــورس، 14/ 04/ 2014. أطلــع عليــه بتاريـ ي

المــد�ف
، المرجع السابق، ص. 864. ي

�ف 232 - سلوى ال�ش
، المرجــع  ، عــىي قيقــة ومحمــد المنــو�بي الفرشــي�شي لــدى: البشــ�ي المنــو�بي الفرشــي�شي ي مذكــور 

233 - قــرار تعقيــ�بي جــزا�ئ
.663-665 الصفحــة  الســابق، 

 ،HUMAIN RIGHTS WATCH مقال منشور عى موقع ، ف 234 - هيومن رايتس واتش، تونس من ضحايا إىل متهم�ي
04/ 07/ 2017، أطلع عليه بتاريــــخ 01 /09/ 2019.

.Chafik SAID, op. cit., p. 47 - 235
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الجزء الثالث: الّتوارد236 بين قانون مكافحة اإلرهاب والجرائم 
موضوع الّدراسة

ي ذلــك يرجــع إىل 
ف الجزائيــة الوضعيــة بالجريمــة اإلرهابيــة، ولعــّل الســبب �ف  تأخــر اهتمــام القوانــ�ي

ف الجريمــة السياســية237. إال أن �عــة انتشــار الجريمــة اإلرهابيــة وتفاقــم  صعوبــة الفصــل بينهــا وبــ�ي
خطورتهــا دفــع فيمــا بعــد إىل إرســاء ترســانة مــن النصــوص القانونيــة الوطنيــة والدوليــة للتصــّدي لهــا. 
ع  يعيــة الجزائيــة الداخليــة لاتفاقيــات الدوليــة238، أصــدر المــ�ش ي إطــار ماءمــة المنظومــة الت�ش

و�ف
ومنــع  اإلرهــاب  لمكافحــة  الــدوىلي  المجهــود  بدعــم  يتعلــق  خاّصــا  قانونــا   239  2003 ســنة  التونــ�ي 
مــن خــرق للحقــوق والحريــات  لمــا يشــكله  لــه  أّن االنتقــادات عديــدة وّجهــت  غســل األمــوال. غــ�ي 
وري مراجعتــه بمــا يحقــق  الدســتورية240. لذلــك، ومــع إصــدار دســتور ســنة 2014، بــات مــن الــرصف
7 أوت  التونــ�ي قانــون  ع  المــ�ش انســجامه مــع أحــكام الدســتور الجديــد. ترتيبــا عــى ذلــك، أصــدر 

2015 241 المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال.

ع  عــى الرغــم مــن أن تعريــف الجريمــة اإلرهابيــة مــا يــزال موضــوع نقــاش غــ�ي محســوم، إال أن المــ�ش
التونــ�ي عرفهــا بكونهــا كل "فعــل مــن األفعــال موضــوع الفصــل 12 والفصــول 28 إىل 36 مــن هــذا 
ف الســكان أو حمــل  ي ســياقه، إىل بــث الرعــب بــ�ي

القانــون ويكــون ذلــك الفعــل هادفــا، بحكــم طبيعتــه أو �ف
دولــة أو منظمــة دوليــة عــى فعــل أو تــرك أمــر مــن عائقهمــا"242. مــن خــال هــذا التعريــف الــذي تبّنــاه 
ف الســكان  ف أن الجريمــة اإلرهابيــة تهــدف باألســاس إىل بــّث الّرعــب بــ�ي "243، نتبــ�ي ي

فقــه القضــاء الجــزا�ئ

ف نفس األفعال المجرمة. ف مستقل�ي ع بفصل�ي ي الموضوع، فينظم الم�ش
236 - يقصد بتوارد النصوص القانونية اتحادها �ف

ي "مائويــة المجلــة الجزائيــة 
ي مجــال مكافحــة اإلرهــاب، مســألة المنهــج"، �ف

ي �ف
ــع الجنــا�ئ ـ ـ ـ يـ 237 - توفيــق بوعشــبة، "الت�ش

الســابق، 277-278. المرجــع  ي والحــا�ف والمســتقبل"، 
المــا�ف

238 - نفس المرجع، ص. 279.
ي 10 ديســم�ب 2003 المتعلــق بدعــم المجهــود الــدوىلي لمكافحــة اإلرهــاب 

239 - القانــون عــدد 75 لســنة 2003 المــؤرخ �ف
ي 19ديســم�ب 2003، ص. 3808.

ومنع غســل األموال، الرائد الرســمي للجمهورية التونســية عدد 99 لســنة 2003 المؤرخ �ف
ام المعاي�ي الدولية لحقوق اإلنسان"، المحاماة،  ف سيادة القانون واح�ت ، "قانون مكافحة اإلرهاب ب�ي 240 - أحمد القل�ي

، ص. 20. ف ف التونسي�ي جويلية 2015، مركز الدراسات والبحوث للمحام�ي
ي 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال، 

241 - القانون األساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ �ف
ي 7 أوت 2015، ص. 2163.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 لسنة 2015 المؤرخ �ف
242 - الفصــل 12 مــن القانــون األســاسي لمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال لســنة 2015 كيفمــا تــم تنقيحــه بمقتــىف 
ي 2019 المتعلــق بتنقيــح واتمــام القانــون األســاسي عــدد 26 

ي 23 جانــ�ف
القانــون األســاسي عــدد 9 لســنة 2019 المــؤرخ �ف

للجمهوريــة  الرســمي  الرائــد  األمــوال،  غســل  ومنــع  اإلرهــاب  بمكافحــة  المتعلــق   2015 أوت   7 ي 
�ف المــؤرخ   2015 لســنة 

ي 2019.
ي 29 جانــ�ف

التونســية عــدد 9 لســنة 2019 المــؤرخ �ف
 ، ي

، فقــه قضــاء جــزا�ئ ار كــرمي ــخ 17/ 12/ 2015، منشــور فيــ�فف ـ ـ ـ ي عــدد 23264 الصــادر بتاريـ
ي جــزا�ئ

243 - حكــم اســتئنا�ف
جرائــم اإلرهــاب، المغاربيــة لطباعــة وإشــهار الكتــاب، تونــس، 2017، ص. 84: "الجريمــة اإلرهابيــة هي كل جريمــة مــن 
وط األساســية إلضفــاء الصبغــة اإلرهابيــة عــى الجريمــة  شــأنها إشــاعة الذعــر وترويــــــع النــاس وتفريعــا عــى ذلــك فإنــه مــن الــ�ش
ف النــاس أو ترويعهــم وأن تتجــه نيتــه إىل  ي ألفعــال أو اللجــوء إىل اســتعمال وســائل مــن شــأنها إشــاعة الذعــر بــ�ي

ارتــكاب الجــا�ف
ف يعــد مرتكبــا  ــع الســكان المدنيــ�ي ـــ ترويعهــم وإشــاعة الذعــر بينهــم. كمــا أن كل تنظيــم يرتكــب جرائــم مــن إشــاعة الذعــر وترويـ

لجريمــة إرهابيــة دون الخــوض فيمــا إذا كان هــذا التنظيــم قــد صنــف ضمــن التنظيمــات اإلرهابيــة".
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واالعتــداء عــى النظــام العــام. حيــث غالبــا مــا يكــون الهــدف مــن ارتكابهــا تهديــد كيــان الدولــة ووجودهــا، 
ف جرائــم االعتــداء عــى أمــن الدولــة موضــوع  ف الجريمــة االرهابيــة وبــ�ي وهــو مــا يمثــل نقطــة التقــاء بــ�ي
ي الفصــول 67، 69، 70، 79، 121، 121مكــرر، 121 ثالثــا، 125 و126 مــن 

الدراســة. وبالتمّعــن �ف
ف أن التــوارد  المجلــة الجزائيــة، مــن جهــة، وأحــكام قانــون مكافحــة اإلرهــاب، مــن جهــة أخــرى، نتبــ�ي
يمكــن أن يقــع مــع جريمــة اإلشــادة وتمجيــد األفــكار اإلرهابيــة )المبحــث األول(، وجريمــة التحريــض 
( وجريمــة التكفــ�ي )المبحــث الثالــث( وجريمــة تكويــن واالنضمــام إىل  ي

عــى اإلرهــاب )المبحــث الثــا�ف
وفــاق )المبحــث الرابــع(. فتقيــد جملــة هــذه النصــوص الحقــوق والحريــات الدســتورية، وبذلــك فــإن 

تزاحمهــا مــن شــأنه أن يــؤدي إىل توســيع نطــاق تلــك القيــود، أي إىل خــرق أحــكام الدســتور.

المبحث األول: الّتوارد مع جريمة اإلشادة والّتمجيد باإلرهاب
 ينــص الفصــل 31 مــن القانــون األســاسي عــدد 26 المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب عــى أنــه "يعــد مرتكبــا 
لجريمــة إرهابيــة... كل مــن يتعّمــد داخــل الجمهوريــة أو خارجهــا علنــا وبصفــة �يحــة اإلشــادة أو 
التمجيد بأي وسيلة كانت بجريمة إرهابية أو بمرتكبيها أو بتنظيم أو وفاق له عاقة بجرائم إرهابية 
أو بأعضائه أو بنشاطه أو بآرائه وأفكاره المرتبطة بهذه الجرائم اإلرهابية". بقراءة هذا الفصل يمكن 
ف  ف بــأن التــوارد يمكــن أن يحــدث مــع جريمــة هضــم جانــب موظــف عمــومي الــواردة بالفصلــ�ي أن نتبــ�يّ
ط هــذه الجريمــة أن يتــّم هضــم جانــب الموظــف العمــومي أو شــبهه بالقــول  125 و126 م ج، إذ تشــ�ت
أو باإلشــارة أو بالتهديــد وبالتــاىلي تتحــد جريمــة اإلشــادة والتمجيــد باإلرهــاب مــع جريمــة هضــم جانــب 
؟ ف ي وســائل ارتــكاب الجريمــة، فهــل يمكــن تبعــا لذلــك اســتنتاج تطابــق كى الجريمتــ�ي

موظــف عمــومي �ف

 ال يمكــن اإلجابــة عــن هــذا الســؤال باإليجــاب ذلــك أن جريمــة اإلشــادة والتمجيــد باإلرهــاب تتطلــب 
ف الســكان أو حمــل دولــة أمنظمــة  ي أن يهــدف الفعــل "إىل بــث الرعــب بــ�ي

توفــر ركــن خــاص يتمثــل �ف
دوليــة عــى فعــل أو تــرك أمــر مــن عائقهمــا". أمــا جريمــة هضــم الجانــب فتتطلــب لقيامهــا أن يتوجــه 
الفعــل ضــد موظــف عمــومي أو شــبهه، فــإذا مــا تــم هضــم جانــب موظــف عمــومي بعبــارات تهــدف إىل 
طــة مــن أجــل  ي أو عــون حــرس أو �ش

ف الســكان، كأن تتــّم إهانــة موظــف عمــومي أو قــا�ف بــث الرعــب بــ�ي
. فكيــف  ي قيامــه بوظيفتــه باعتبــاره ينتــمي للدولــة ولســلطاتها مــن قبــل شــخص حامــل للفكــر اإلرهــا�ب
مكافحــة  قانــون  مــن   31 الفصــل  أم  125 م ج  الفصــل  نطبــق  هــل  األفعــال؟  هــذه  تكييــف  يمكــن 

اإلرهــاب لســنة 2015؟

يكمــن تأســيس اإلجابــة عــن هــذا التســاؤل إّمــا بتقديــم النــص الخــاص عــى النــص العــام المنصــوص 
عليهــا بالفصــل 540 م إ ع، أو بتطبيــق قاعــدة التــوارد المنصــوص عليهــا بالمجلــة الجزائيــة244. فــإذا 
مــا أخذنــا بالقاعــدة األوىل يطبــق الفصــل 31 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب باعتبــاره النــص الخــاص، 
ويســتبعد الفصــل 125 م ج باعتبــاره النــص العــام. أمــا إذا مــا أخذنــا بالقاعــدة الثانيــة يطبــق الفصــل 
الــذي تضّمــن العقوبــة األشــد. وبالرجــوع إىل الفصــل 31 المشــار إليــه نجــده ينــص عــى عقوبــة ســجنية 
ة آالف دينــار أمــا الفصــل 125 م  مــن عــام إىل خمســة أعــوام وخطيــة مــن خمســة آالف دينــار إىل عــ�ش

244 - الفصــل 54 م ج "إذا تكــون مــن الفعــل الواحــد عــدة جرائــم فالعقــاب المقــرر للجريمــة الــ�تي تســتوجب أكــ�ب عقــاب 
هــو الــذي يقــع الحكــم بــه وحــده".
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ج فيضبــط عقوبــة الســجن لمــدة عــام وخطيــة قدرهــا مائــة دينــار. وباعتبــار أن الفصــل 31 هــو النــص 
، يقــدم الفصــل 31 مــن قانــون مكافحــة  ف ي كلتــا الحالتــ�ي

الــذي يحتــوي عــى العقوبــة األشــد، فإنــه، �ف
اإلرهــاب عــى الفصــل 125 م ج. 

المبحث الثاني: الّتوارد مع جريمة الّتحريض على ارتكاب 
الجرائم اإلرهابية

يعــات الجزائيــة األجنبيــة245، يجــّرم الفصــل الخامــس مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب246  عــى غــرار الت�ش
الّتحريــض عــى اإلرهــاب. ويشــمل فعــل الّتحريــض عمومــا كل مــا مــن شــأنه التأثــ�ي عــى الغــ�ي ودفعــه 
افهــا. فالمحــّرض هــو مــن يخلــق فكــرة الجريمــة لــدى الغــ�ي أو يشــّجعه عــى  نحــو إتيــان الجريمــة واق�ت
ع  المــ�ش جــرم  واألفــراد،  الدولــة  عــى  خطــر  مــن  اإلرهابيــة  الجريمــة  تحملــه  لمــا  ونظــرا  ارتكابهــا247. 
248، وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إىل  ي ي بارتــكاب عمــل ارهــا�ب

ــر وجــود خطــر حقيــ�ت
ّ
التحريــض عليهــا كلمــا توف

تواردهــا مــع جريمــة إبــداء الــرأي الرتــكاب مؤامــرة )الفقــرة األوىل( وجريمــة التحريــض عــى العصيــان 
)الفقــرة الثانيــة( وجريمــة هضــم جانــب موظــف عمــومي أو شــبهه )الفقــرة الثالثــة(. 

ي قانــون مكافحــة اإلرهــاب وجريمــة 
ف جريمــة الّتحريــض �ف الفقــرة األوىل: الّتــوارد بــ�ي

الفصــل 70 مــن المجلــة الجزائيــة

ع البلجي�ي التحريض عى ارتكاب الجرائم اإلرهابية بالفصل 140 مكرر من المجلة الجزائية  245 - يجرم الم�ش
 Alicia Pastor y Camarasa, « Constitution et lutte antiterroriste : le cas belge «, in Annuaire

.International de Justice Constitutionnelle, N 32, 2016-2017, p. 35
ي بقانون سنة 2006

يطا�ف ع ال�ب وكذلك الم�ش
Aurli Duffy, « Constitution et terrorisme au Royaume-Uni «, in Annuaire International de Jus-

 .tice Constitutionnelle, N 32, 2016-2017, p. 73
والقانون الكندي بالفصل 281 من المجلة الجنائية

 Denis Buron, « Liberté d’expression et diffamation de collectivités : Quant le droit à l’égalité
 .s’exprime «, Les cahiers de droit, V. 29, N. 2, 1988, p. 529

246 - ينص الفصل 5 من قانون مكافحة اإلرهاب كما تّم تنقيحه بالقانون األساسي عدد 9 لسنة 2019 بتاريــــخ 23 
ي 2019 أنه "يعد مرتكبا للجرائم اإلرهابية المنصوص عليها بهذا القانون ويعاقب بنصف العقوبات المقررة لها 

جان�ف
ي سياقه، خطرا باحتمال 

كل من …يحرض بأي وسيلة كانت عى ارتكابها عندما يولد هذا الفعل، بحكم طبيعته أو �ف
ي 2019.

ارتكابها." المنقح بالقانون األساسي عدد 9 لسنة 2019 بتاريــــخ 23 جان�ف
ي البــاد التونســية، الطبعــة األوىل، تونــس، 2017، ص. 116. جنــدي عبــد 

، تنــامي الظاهــرة اإلرهابيــة �ف 247 - نــزار كــرمي
، ص. 705. ــخ نــ�ش ـ ـ ـ الملــك، الموســوعة الجنائيــة، الجــزء األول، دار العلــم للجميــع، لبنــان، دون تاريـ

ام المعايــ�ي الدوليــة لحقــوق اإلنســان"، مجلــة  ف ســيادة القانــون واحــ�ت ، "قانــون مكافحــة اإلرهــاب بــ�ي 248 - أحمــد القعــىي
للكتــاب  األطــرش  مجمــع  أخــرى،  قانونيــة  ومواضيــع  والواقــع  القانــون  ف  بــ�ي اإلرهــاب  مقاومــة  الســابع:  العــدد  المحامــاة، 

.22 2015، ص.  المختــص، جويليــة 
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 ينّظــم الفصــل 70 م ج إبــداء الــرأي لتكويــن مؤامــرة بقصــد ارتــكاب إحــدى االعتــداءات ضــد أمــن 
الدولــة الداخــىي المنصــوص عليهــا بالفصــول 63، 64 و72 م ج. فــإذا مــا اســتهدف التعبــ�ي عــن الــرأي 
تكويــن مؤامــرة االعتــداء عــى حيــاة رئيــس الدولــة أو عــى ذاتــه أو لتبديــل هيئــة الدولــة أو حمــل الســكان 
اب التونــ�ي أو "بــث  عــى مهاجمــة بعضهــم بعضــا بالســاح أو إثــارة الهــرج والســلب أو القتــل بالــ�ت
ف الســكان أو حمــل دولــة أو منظمــة دوليــة عــى فعــل أو تــرك أمــر مــن عائقهمــا249" فــإّن  الرعــب بــ�ي
ي 

احمــان، وهي صــورة الحكــم الجــزا�ئ ف ف 70 م ج و5 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب ت�ت ي الفصلــ�ي جريمــ�ت
70 م ج  الفصــل  المذكــور واســتبعدت   5 الفصــل  المحكمــة االبتدائيــة بتونــس  الــذي طبقــت فيــه 
ي 

حينمــا أقــرت مــا يــىي "أفــاد المتهــم .... أنــه تخاطــب مــع ابــن جهتــه وصديــق طفولتــه المتهــم ... �ف
ع  ي لغايــة إقناعــه حــول مفهــوم الطاغــوت لكونــه يعمــل صلــب دولــة ال تحكــم بــ�ش ســلك الجيــش الوطــ�ف
ف  ي يســتمع اليهــا بغايــة اســتقطابه. وأكــد حصــول حــوار بينــه وبــ�ي هللا مســتدال بالخطــب الدينيــة الــ�ت
المتهــم وليــد حــول تغيــ�ي الرايــة التونســية برايــة التوحيــد باعتبارهــا غايــة يطمــح إليهــا250". وبذلــك، 
ي يتــم تداولهــا خطــرا حقيقيــا للمســاس باألمــن الداخــىي للدولــة،  تجســد مثــل هــذه اآلراء واألفــكار الــ�ت
ي نفــس الوقــت الــذي يمكــن أن ينطبــق 

وهــو مــا يجعــل منهــا مكونــة للتحريــض عــى جريمــة إرهابيــة �ف
فيــه الفصــل 70 م ج بمــا يــؤدي إىل تزاحــم النصــوص.

249 - الفصل 12 من القانون األساسي لمكافحة اإلرهاب لسنة 2015.
 ، ي نــزار كــرمي

ــخ 13 مــاي 2016، مذكــور �ف ـ ـ ـ ي عــدد 32581 صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس بتاريـ
250 - حكــم جــزا�ئ

، جرائــم اإلرهــاب، المرجــع الســابق، ص. 74. ي
فقــه قضــاء جــزا�ئ
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ي قانــون مكافحــة اإلرهــاب وجرائــم 
ف جريمــة التحريــض �ف الفقــرة الثانيــة: التــوارد بــ�ي

الفصــول 121، 121 مكــرر و121 ثالثــا مــن المجلــة الجزائيــة
 مــن خــال قــراءة أوىل للفصــل 5 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب والفصــول الفصــول 121، 121 مكــرر 
و121 ثالثــا م ج المنظمــة الجريمــة التحريــض عــى العصيــان بالمجلــة الجزائيــة، يمكــن أن يتبــادر إىل 
الذهــن تزاحــم هــذه الفصــول. فــاألول يجــّرم فعــل "التحريــض" وكذلــك فصــول المجلــة الجزائيــة. غــ�ي 
ي عديــد المواطــن 

هــا تختلــف �ف
ّ
ف اجتمعــت هــذه الفصــول عــى تجريــم فعــل "التحريــض"، إال أن أنــه ولــ�ئ

ي إمكانيــة تزاحمهــا. فالفصــل 121 م ج يجــرم الدعــوة إىل العصيــان. وبالرجــوع إىل 
األخــرى بمــا ينــ�ف

ي كل اعتــداء بالعنــف أو التهديــد بــه "للتعــا�ي عــى موظــف 
الفصــل 116 م ج يتمثــل العصيــان �ف

ي إلعانــة ذلــك 
ي أو عــى كل إنســان اســتنجد بــه بوجــه قانــو�ف

عمــومي مبــا�ش لوظيقتــه بالوجــه القانــو�ف
الموظــف". أمــا الفصــل 5 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب لســنة 2015 فيجــرم التحريــض عــى ارتــكاب 
الجرائــم اإلرهابيــة، وهي األفعــال المذكــورة حــرصا بالفصــل 14251 مــن نفــس القانــون الــ�تي تهــدف إىل 
ف الســكان أو حمــل دولــة أو منظمــة دوليــة عــى فعــل أو تــرك أمــر مــن عائقهمــا. إضافــة  بــث الرعــب بــ�ي
المشــاركة  قبيــل  مــن  العصيــان  عــى  التحريــض  فعــل  121 م ج  بالفصــل  ع  المــ�ش يعتــ�ب  ذلــك،  إىل 
ع بالفصــل 5 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب التحريــض عــى  طبقــا للفصــل 32 م ج. بينمــا يعتــ�ب المــ�ش
ارتــكاب جرائــم إرهابيــة فعــا أصليــا يحمــل مرتكبهــا صفــة الفاعــل األصــىي المعنــوي. ترتيبــا عــى ذلــك 
ف جريمــة التحريــض الــواردة بالفصــل 121 م ج وجريمــة التحريــض المضمنــة  ف انتفــاء التــوارد بــ�ي يتبــ�ي

بالفصــل 5 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب.

251 - ينص الفصل 14 من قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 2015 عى ما يىي "أوال: قتل شخص.
ف 218 و319 من المجلة الجزائية ب أو غ�ي ذلك من أنواع العنف المقررة بالفصل�ي ثانيا: إحداث جروح أو �ف

ار  ب أو غــ�ي ذلــك مــن أنــواع العنــف ولــم تكــن داخلــة فيمــا هــو مقــرر بالصــورة الثانيــة، رابعــا: اإل�ف ثالثــا: إحــداث جــروح أو �ف
بمقــر بعثــة دبلوماســية أو قنصليــة أو منظمــة دوليــة. 

ي والبيئــة بمــا يخــّل بتــوازن المنظومــات الغذائيــة والبيئيــة أو المــوارد الطبيعيــة أو يعــرض حيــاة 
ار باألمــن الغــذا�ئ خامســا: اإل�ف

ف أو صحتهــم للخطــر.  المتســاكن�ي
سادســا: فتــح مفرغــات الفيضانــات للســدود عمــدا أو ســكب مــواد كيمياويــة أو بيولوجيــة ســاّمة بتلــك الســدود أو المنشــآت 

 . ف ار بالمتســاكن�ي المائيــة قصــد األ�ف
ار بالممتلــكات العامــة أو الخاصــة أو بالمــوارد الحيويــة أو بالبنيــة األساســية أو بوســائل النقــل أو االتصــاالت أو  ســابعا: اإل�ف

بالمنظومــات المعلوماتيــة أو بالمرافــق العموميــة
ف األجناس واألديان والمذاهب أو الدعوة إليهما.  ثامنا: التكف�ي أو الدعوة إليه أو التحريض عى الكراهية أو التباغض ب�ي

ف الفعل المشار إليه بالصورة األوىل أو إذا تسببت األفعال  يعاقب باإلعدام وبخطية قدرها مائتا ألف دينار كل من يق�ت
ي موت شخص".

المشار إليها ببقية الصور �ف
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ف  ي قانــون اإلرهــاب وجريمــة الفصلــ�ي
ف جريمــة الّتحريــض �ف الفقــرة الثالثــة: الّتــوارد بــ�ي

125 و126 م ج
هــم  ف لغايــة تحق�ي ف عموميــ�ي ف 125 و126 م ج عــى توجيــه أقــوال إىل موظفــ�ي  تقــوم جريمــة الفصلــ�ي
ي بعــض 

ام الواجــب لوظيفتهــم، إال أن هــذه االقــوال يمكــن أن تحتــوي �ف وإهانتهــم والمــس مــن االحــ�ت
إرهابيــة ضدهــم  ارتــكاب جريمــة  عــى  ي، طابعــا تحريضيــا  التحقــ�ي إىل طابعهــا  باإلضافــة  األحيــان، 
ة، وهومــا يكــون جريمــة التحريــض عــى اإلرهــاب. مثــا، يتضمــن نعــت  ة أو غــ�ي مبــا�ش بطريقــة مبــا�ش
ف لغــ�ي  ف ب"الطاغــوت"252 أو نعــت موظــ�في القضــاء ب"المحكمــ�ي طــة والحــرس الوطنيــ�ي أعــوان ال�ش
ع هللا" تحريضــا ضمنيــا يمكــن أن تتولــد عنــه جرائــم عنــف أو قتــل ضــد أعــوان الســلط العامــة  �ش
ف اعتــ�ب أّن "الحديــث عــن الطواغيــت  ــد فقــه القضــاء التونــ�ي هــذا التوجــه حــ�ي

ّ
أو القضــاة. وقــد أك

والزبانيــة هي خطــب تفيــد بشــكل واضــح تحريضــا عــى ارتــكاب جرائــم القتــل واالعتــداء عــى الحرمــة 
ف  الجســدية لإلنســان253". انطاقــا مــن ذلــك، يمكــن أن تشــمل األقــوال المســاس بكرامــة الموظفــ�ي
ام الواجــب تجــاه وظيفتهــم كذلــك تحريضــا ضمنيــا يمكــن أن تتولــد عنــه جرائــم  والتقليــص مــن احــ�ت
ي هضــم  عنــف أو قتــل ضــد أعــوان الســلطة العامــة أو القضــاة، وهــو مــا يجعــل منهــا مكونــة لجريمــ�ت

ي نفــس الوقــت.
الجانــب والتحريــض عــى الجريمــة اإلرهابيــة �ف

المبحث الثالث: التوارد مع جريمة التكفير
 ينــص الفصــل 14 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب عــى أنــه "يعــد مرتكبــا لجريمــة إرهابيــة كل مــن يرتكــب 
ف  فعــا مــن األفعــال اآلتيــة:... ثامنــا: التكفــ�ي أو الدعــوة إليــه أو التحريــض عــى الكراهيــة أو التباغــض بــ�ي
. وعــى خــاف  األجنــاس واألديــان والمذاهــب أو الدعــوة إليهمــا"، فيجــرم الفصــل 70 المذكــور التكفــ�ي
جريمــة الحــق العــام، فــإن جريمــة التكفــ�ي ترتبــط بالمرجعيــة الدينيــة للمجتمــع، وهي تعــد مــن الجرائــم 

الخطــ�ي ذلــك أن كل مــن تّوجــه لــه تهمــة الكفــر، جــاز فيــه حكــم الــّردة254 وأصبــح دمــه حــاال.

ي حــق رئيــس 
وعــى هــذا األســاس، يمكــن أن تتــوارد جريمــة التكفــ�ي مــع جريمــة ارتــكاب أمــر موحــش �ف

أو  أو شــبهه  أو هضــم جانــب موظــف عمــومي  الــرأي الرتــكاب مؤامــرة  إبــداء  أو جريمــة  الجمهوريــة 
 . ، فيجــم الفصــل 10 المذكــور التكفــ�ي موظــف لــدى النظــام العــدىلي

ي حــق رئيــس الجمهوريــة مــن 
تقــوم جريمــة ارتــكاب أمــر موحــش المنصــوص عليهــا بالفصــل 67 م ج �ف

ي 
خــال توجيــه عبــارات مهينــة مســيئة إىل شــخصه وماســة بكرامتــه، األمــر الــذي يمكــن أن يتحقــق �ف

ي لصاحبهــا مــن ذلــك  ي تدلــل عــى الّتشــدد والتعّصــب الديــ�ف صــورة توجيــه عبــارات ذات طابــع إرهــا�ب

ف الوضعيــة واألعــراف والعــادات الجاهليــة القبليــة  ، الطاغــوت، الحكــم بالقوانــ�ي ي
252 - ســعيد بــن عــىي بــن وهــف القحطــا�ف

، ص.  ــخ نــ�ش ـ ـ ـ ، دون تاريـ ي
ي ضــوء الكتــاب والســنة وآثــار الصحابــة، سلســلة مؤلفــات ســعيد بــن عــىي بــن وهــف القحطــا�ف

�ف
.209-214

 : ي
ي جنــا�ي عــدد 31208 صــادر عــن المحكمــة االبتدائيــة بتونــس بتاريــــــخ 22 ديســم�ب 2015، مذكــور �ف

253 - حكــم ابتــدا�ئ
ي جرائــم اإلرهــاب، الطبعــة األوىل، 2017، ص. 19.

، فقــه قضــاء جــزا�ئ نــزار كــرمي
، المرجع السابق، ص. 107. ي

254 - سعيد بن عىي بن وهف القحطا�ف
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. حيــث تمــّس  نعــت رئيــس الجمهوريــة بـ"الّطاغــوت" و"الكافــر" وهي عبــارات مكونــة لجريمــة الّتكفــ�ي
ي طّياتهــا إهانــة لــه باعتبــار أنهــا ال تقتــرص عــى 

مثــل هــذه العبــارات بهيبــة رئيــس الدولــة، كمــا تحمــل �ف
اف بــه كممثــل ومســؤول عــن الدولــة255، األمــر  إخراجــه مــن ديــن اإلســام بقــدر مــا تفيــد عــدم االعــ�ت

ر عصيانــه والتمــّرد عليــه. ّ الــذي يــ�ب

ك جريمــة التكفــ�ي مــع جريمــة الفصــل 70 م ج المتمثلــة فيإبــداء الــرأي الرتــكاب   ويمكــن أن تشــ�ت
ب أو إحــدى  مؤامــرة بهــدف االعتــداء عــى حيــاة رئيــس الدولــة أو االعتــداء عــى رئيــس الدولــة بالــرصف
ف 63 و64 م ج، فإبــداء الــرأي أو تبــادل األفــكار حــول االعتــداء عــى حيــاة  األفعــال الــواردة بالفصلــ�ي
ه بهــدف تطبيــق حكــم الــردة  رئيــس الجمهوريــة أو عــى ســامته الجســدية قــد يكــون مــن خــال تكفــ�ي
الســكان عــى مهاجمــة بعضهــم بعضــا  أو حمــل  الّدولــة  تبديــل هيئــة  الّتشــاور حــول  أن  كمــا  عليــه. 
اب التونــ�ي وهي األفعــال موضــوع الفصــل 72 م ج قــد  بالســاح وإثــارة الهــرج والقتــل والســلب بالــ�ت
يكــون الغايــة منهــا تحقيــق األهــداف اإلرهابيــة المنصــوص عليهــا بالفصــل 12 مــن القانــون األســاسي 
ي نفــس الوقــت 

لمكافحــة اإلرهــاب لســنة 2015 وإهانــة وتهديــد ســامته الجســدية وحياتــه الخاصــة �ف
طبقــا للفصــل 70 م ج.

 إضافــة إىل ذلــك، يمكــن أن يكــون تكفــ�ي الموظــف العمــومي أو شــبهه جريمــة إرهابيــة نظــرا وأن جريمــة 
ي يمثلها  ام الســلطة العامــة الــ�ت افــا �يحــا بعــدم احــ�ت التكفــ�ي تهــدف لإلقصــاء والقتــل كمــا أنهــا تمثــل اع�ت
ف بالحماية  الموظف أو شــبهه .وبذلك، فإن جميع ألفاظ التكف�ي الموجهة إىل األشــخاص المشــمول�ي

. ف 125 و126 م ج تكّون جريمة هضم الجانب إضافة إىل جريمة التكف�ي الجزائية بالفصل�ي

المبحث الرابع: التوارد مع جريمة تكوين واالنضمام إلى 
وفاق إرهابي

256، ذلــك أنهــا تقــوم 
ي  تشــكل الشــبكات اإلرهابيــة الحديثــة تهديــدا غــ�ي مســبوق لألمــن الــدوىلي والوطــ�ف

ع تكويــن أو االنضمــام  عــى تنظيــم محكــم يتخــذ بعــدا دوليــا بمــا يصّعــب مكافحتهــا. لذلــك يجــرم المــ�ش
ي الفصــل 32 مــن القانــون عــدد 26 لســنة 2015 

إىل التنظيمــات أو الوفاقــات اإلرهابيــة، حيــث جــاء �ف
ي عــ�ش عامــا وبخطيــة  أنــه "يعــد مرتكبــا لجريمــة إرهابيــة ويعاقــب بالســجن مــن ســتة أعــوام إىل اثــ�ف
ف ألــف دينــار كل مــن انضــّم عمــدا، بــأي عنــوان كان، داخــل تــراب  يــن ألــف دينــار إىل خمســ�ي مــن ع�ش
ي لــه عاقــة بالجرائــم اإلرهابيــة أو تلــ�ت تدريبــات، بــأي  الجمهوريــة أو خارجــه، إىل تنظيــم أو وفــاق إرهــا�ب
عنــوان كان، داخــل تــراب الجمهوريــة أو خارجــه بقصــد ارتــكاب إحــدى الجرائــم اإلرهابيــة المنصــوص 
ف  يــن عامــا والخطيــة مــن خمســ�ي ة أعــوام إىل ع�ش عليهــا بهــذا القانون.وتكــون مــدة العقوبــة مــن عــ�ش
ي التنظيمــات أو الوفاقــات المذكــورة". مــن خــال هــذا التحديــد 

ألــف دينــار إىل مائــة ألــف دينــار لمكــو�ف
ف إمكانيــة تــوارد هــذه الجريمــة مــع كل مــن جريمــة الفصــل 69 والفصــل 79 م ج. يــ�ي نتبــ�ي الت�ش

255 - نفس المرجع، ص. 209-214.
256 - هيكل بن محفوظ، المرجع السابق، ص. 25.
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ي وجريمــة  إرهــا�ب لوفــاق  االنضمــام  أو  تكويــن  ف جريمــة  بــ�ي التــوارد  األوىل:  الفقــرة 
الجزائيــة المجلــة  مــن   69 الفصــل 

. وبذلــك، فــإن  ف أو أكــ�ث ف شــخص�ي بــ�ي تقــوم جريمــة المؤامــرة بالوفــاق والتقــارر والعــزم عــى الفعــل 
ن بالتقــارر والعــزم عــى الفعــل.  ي إطــار جريمــة الفصــل 69 م ج وهــو ذلــك المقــ�ت

الوفــاق المجــرم �ف
ي إطــار الجريمــة اإلرهابيــة فقــد عرفــه بالفصــل الثالــث قانــون مكافحــة اإلرهــاب لســنة 

أمــا الوفــاق �ف
2015 بأنــه "كل تآمــر تكــّون ألي مــدة كانــت مهمــا كان عــدد أعضائــه بقصــد ارتــكاب إحــدى الجرائــم 
ــع محــدد ورســمي لــألدوار  ـ ـ ـ المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون دون أن يلــزم وجــود تنظيــم هيــكىي أو توزيـ
بينهــم أو أن تســتمر عضويتهــم فيــه"، كمــا عّرفــه فقــه القضــاء بأنــه: "كل مجموعــة تتكــون مــن أكــ�ث 
ف  ي المخطــط والهــدف يتــم للغــرض تنســيق وتقســيم األدوار بــ�ي

ف يكــون بينهمــا رابــط �ف مــن شــخص�ي
ي 

ف جريمــة المؤامــرة والجريمــة اإلرهابيــة �ف مختلــف أعضائــه257". غــ�ي أّن التــوارد يمكــن أن يقــوم بــ�ي
ي الفصل 68 

بعض الصور. فجرائم الفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية المنصوص عليها �ف
ي لــدى فاعلهــا بارتــكاب 

مــن ذات المجلــة يمكــن أن تتكــون منهــا أفعــال إرهابيــة إذا توفــر القصــد الجــزا�ئ
ن الوفــاق بالعــزم عــى التنفيــذ، فمجــّرد االنضمــام إىل الوفــاق  هــذا الصنــف مــن الجرائــم. وإذا مــا اقــ�ت

ليــس مجرمــا بالنســبة لجريمــة المؤامــرة عــى عكــس الجريمــة اإلرهابيــة. 

ع  ي بــأن "حيــث أن مقصــد المــ�ش ي هــذا الســياق عــرف فقــه القضــاء جريمــة االنضمــام إىل تنظيــم إرهــا�ب
�ف

هــا مــن  ي صحتهــا وســامتها ويعت�ب
ي أفــكار عدائيــة يعتقــد �ف

ي مفهــوم االنضمــام هــو مــا يختلــج الفــرد �ف
�ف

هــا وتثبيتهــا واقعــا عــى عامــة النــاس وذلــك قصــد  ي ن�ش
المبــادئ الثابتــة الواجــب تكريســها بالســ�ي �ف

تقويــض األنظمــة الســائدة واالســتعاضة عنهــا بنظــام آخــر اعتقــادا منــه أنــه األمثــل وال يتــم ذلــك إال 
ه فكــرة ومــادة فتتحــد  باســتعمال القــوة والســاح والتخريــب ويكــون قــد تهيــأ لذلــك واســتعد مــع غــ�ي
نامجهــم المؤســس عــى  وع والتنفيــذ ل�ب ي تلــك المبــادئ قبــل ادراكهــم مرحلــة الــ�ش ارادتــه بإرادتهــم لتبــ�ف
ي نطــاق االتفــاق والتقــارر والعــزم عــى الفعــل"258. كمــا اعتــ�ب أن "اإللتحــاق المتهــم 

التهديــد والوعيــد �ف
ي الــذي  وع اإلرهــا�ب بتلــك الكتيبــة اإلرهابيــة وترســخ فكــرة القتــال لديــه يؤكــد اســتعداده لتحقيــق المــ�ش
تأســس عليــه ذلــك التنظيــم لمــا تبــ�ف أفــكاره ومبادئــه واتحــدت ارادتــه مــع إرادة التنظيــم عــى تنفيــذ 
كا يســتنبطه أفــراد الجماعــة ويســعون إىل تحقيقــه شــكل ذلــك الركــن  وعــه الــذي أصبــح هدفــا مشــ�ت م�ش

المعنــوي المســتوجب لقيــام هــذه الجريمــة"259.

257 - حكــم ابتدائــي جزائــي عــدد 31198 صــادر بتاريــخ 12 فيفــري 2016، مذكــور لــدى نــزار كرمــي، فقــه قضــاء 
جزائــي –جرائــم اإلرهــاب-، المرجــع الســابق، ص. 64.

، جرائــم  ي
، فقــه قضــاء جــزا�ئ ي نــزار كــرمي

ي 21 أكتوبــر 2016، مذكــور �ف
ي عــدد 33522 المــؤرخ �ف

ي جــزا�ئ
258 - حكــم إبتــدا�ئ

اإلرهــاب، المرجــع الســابق، ص. 80.
، جرائــم  ي

، فقــه قضــاء جــزا�ئ ار كــرمي ي 08 جويليــة 2016، مذكــور فيــ�فف
ي عــدد 33184 المــؤرخ �ف

ي جــزا�ئ
259 - حكــم ابتــدا�ئ

اإلرهــاب، المرجــع الســابق، ص. 79.
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ي وجريمــة  ف جريمــة تكويــن أو االنضمــام لوفــاق إرهــا�ب بــ�ي التــوارد  الثانيــة:  الفقــرة 
79 م ج الفصــل 

تقــوم جريمــة التجمهــر بانضمــام الفــرد إىل جمــع مــن األفــراد القصــد منــه ارتــكاب جريمــة أو التعــرض 
لتنفيــذ قانــون أو جــ�ب أو حكــم ومــن شــأنه االخــال بالّراحــة العامــة، وهــو مــا يجعــل مــن فرضّيــة تــوارد 
هــذه الجريمــة مــع جريمــة الفصــل 32 مــن قانــون مكافحــة اإلرهــاب واردة، حيــث ال يختلــف مفهــوم 
، ف"االنضمــام كمفهــوم مــادي  ي انضمــام الفــرد إىل تجمهــر عــن انضمامــه إىل تنظيــم أو وفــاق إرهــا�ب
ي األوامــر 

هــو كل انخــراط ضمــن مجموعــة مــن األشــخاص وتخضــع إىل ســلطة هرميــة مــن حيــث تلــ�ت
ي التنــازل عــن اإلرادة الفرديــة 

وط �ف ي مفهومــه المعنــوي اســتعداد مطلــق وال مــ�ش
وتنفيذهــا. هــو �ف

ي الوســائل واألهــداف والعقيــدة260". وبذلــك 
اك �ف لفائــدة اإلرادة الجماعيــة ونكــران الــذات مــع االشــ�ت

ي انخــراط الفــرد داخــل تنظيــم صّنــف بكونــه 
ي أو وفــاق �ف تقــوم جريمــة االنضمــام إىل تنظيــم إرهــا�ب

. وال يمكــن أن تتحقــق جريمــة االنضمــام إال بموافقــة الفــرد والمجموعــة عــى االنضمــام مــع  ي إرهــا�ب
ي النفــس مســبقا261 عــى ارتــكاب الجرائــم اإلرهابيــة. وهــو مــا أكــده فقــه 

وجــود النّيــة والّرغبــة الكامنــة �ف
ي عندمــا قــىف بأنــه "تســتوجب جريمــة االنضمــام إىل تنظيــم اتخــذ مــن اإلرهــاب وســيلة 

القضــاء الجــزا�ئ
بأعمــال  القيــام  أفرادهــا وعزمــوا عــى  تقــارر  ي منتميــا إىل جماعــة 

الجــا�ف يكــون  أن  لتحقيــق أغراضــه 
ــع النــاس وتقويــض األنظمــة السياســية القائمــة  ـ ـ ـ إرهابيــة وصــوال إىل أهدافهــم ومــن شــأن ذلــك ترويـ
إرهــا�بي  تنظيــم  أو  إىل وفــاق  االنضمــام  ف جريمــة  بــ�ي التــوارد  أن  غــ�ي  القــوة والســاح262".  باســتعمال 
ض جريمــة التجمهــر أن يكــون االنضمــام إىل  وجريمــة الفصــل 79 م ج ال يعتــ�ب حتميــا، حيــث تفــ�ت
ف  ، فــإن التــوارد بــ�ي ي المســاحات الخاصــة. وبالتــاىلي

ي مســاحات عامــة وهــو مــا يقــىي التجّمــع �ف
جمــع �ف

ي مســاحات عامــة يســعون مــن 
ف �ف ي صــورة انضمــام الفــرد إىل تجّمــع إلرهابيــ�ي

ف يمكــن أن يــرد �ف الجريمتــ�ي
خالــه إىل القيــام بأعمــال إرهابيــة

الخاتمة والتوصيات

تؤكــد دراســة الفصــول 67، 69، 70، 79، 121، 121مكــرر، 121 ثالثــا، 125 و126 م ج المتعلقــة 
بجرائــم باالعتــداء عــى أمــن الدولــة وعــى النظــام العــام عجــز المجلــة الجزائيــة عــن مواكبــة واســتيعاب 
ي تعميــق هــذا 

الظواهــر اإلجراميــة المســتحدثة، بمــا يجعلهــا مجلــة "هرمــة". وقــد زاد دســتور 2014 �ف
ي الوقــت الــذي نجــد الدســتور الجديــد بضمــن حقوقــا وحريــات جديــدة ويضــع مامــح 

خ. فــ�ف الــ�ش

 ، ي
، فقــه قضــاء جــزا�ئ ــخ 09 مــاي 2016، مذكــور لــدى نــزار كــرمي ـ ـ ـ ي عــدد 23853 صــادر بتاريـ

ي جــزا�ئ
260 - حكــم اســتئنا�ف

جرائــم اإلرهــاب، المرجــع الســابق، ص. 83.
261 - نزار كرمي، تنامي الظاهرة اإلرهابية في البالد التونسية، المرجع السابق، ص. 119.

ــري 2016،  ــخ 11 فيف ــس بتاري ــتئناف بتون ــة االس ــن محكم ــادر ع ــدد 21065 ص ــي ع ــتئنافي جزائ ــم اس 262 - حك
ــابق، ص. 85. ــع الس ــاب، المرج ــم اإلره ــي، جرائ ــه قضــاء جزائ ــي، فق ــزار كرم ــي ن ــور ف مذك
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ي وضعــت منــذ أكــ�ث مــن قــرن مــن الزمــان، لــم تعــد  سياســة جزائيــة مغايــرة، فــإن المجلــة الجزائيــة الــ�ت
قــادرة عــى االنصهــار صلــب السياســة الجزائيــة الجديــدة، وهــو مــا دفــع إىل تكويــن لجنــة أوكلــت لهــا 
مهمــة تنقيحهــا. لكــن كيــف يجــب أن تراجــع هــذه الفصــول بمــا يضمــن انســجامها مــع الحقــوق 

والحريــات الدســتورية؟

يجــرم الفصــل 67 م ج االعتــداء "بأمــر موحــش" عــى رئيــس الدولــة. وتطــرح عبــارة "األمــر الموحــش" 
صعوبــة تأويليــة بمــا يفســح المجــال للســلطة السياســية الســتعمالها كأداة لقمــع الحقــوق والحريــات 
وفــرض االســتبداد، وهــو مــا حــدث ســابقا مــع محكمــة أمــن الدولــة. ويتأكــد ســوء صياغــة هــذا الفصــل 
لغيــت بمقتــىف المرســوم 

ُ
هــا أ

ّ
مــن خــال إحالتــه عــى فصــول مــن مجلــة الصحافــة لســنة 1975 حــال أن

ف تنقيــح هــذا الفصــل واســتبدال عبــارة "االمــر الموحــش" بعبــارة  عــدد 115 لســنة 2011. لذلــك، يتعــ�يّ
: "يعاقــب بالســجن مــدة... وبخطيــة قدرهــا ...  "اإلهانــة" وإلغــاء اإلحالــة وتغيــ�ي الصياغــة كالتــاىلي
ــق االمــر 

ّ
ف رئيــس الدولــة أو يمــّس مــن كرامتــه ســواء تعل ف فقــط، كّل مــن يهــ�ي أو بإحــدى العقوبتــ�ي

بأعمالــه الوظيفيــة أو بحياتــه الخاصــة".
ان األعمــال الذهنيــة بأعمــال ماديــة، وبذلــك  ط اقــ�ت كمــا يجــّرم الفصــل 69 م ج المؤامــرة دون أن يشــ�ت
التعبــ�ي ويفســح المجــال  ا مــن حريــة  ل مّســا خطــ�ي

ّ
النوايــا، وهــو مــا يشــك يجــرم هــذا الفصــل مجــرد 

للتأويل طبقا العتبارات سياسية أو شخصية قد تؤدي إىل المساس بالحقوق والحريات الدستورية 
ي هــذه الثغــرات مــن خــال وضــع تعريــف واضــح 

وبحريــة التعبــ�ي عــى وجــه الخصــوص. ويمكــن تــا�ف
ي  اط تحقــق فعــل مــادي يثبتهــا. لذلــك، يمكــن تبــ�ف ــة مــع اشــ�ت

ّ
لجريمــة المؤامــرة وتحديــد أركانهــا بدق

ف أو أكــرث يتجســد واقعيــا  ف شــخص�ي الصياغــة التاليــة: "تحصــل المؤامــرة بالوفــاق والتقــارر والعــزم بــ�ي
". إضافــة إىل  بفعــل أو بأفعــال ماديــة مــن أجــل ارتــكاب إحــدى االعتــداءات عــى أمــن الدولــة الداخــىي
ف إلغــاء جريمــة إبــداء الــرأي لتكويــن مؤامــرة الــواردة بالفصــل 70 م ج إلغــاء كليــا لمــا تمثلــه  ذلــك، يتعــ�يّ

. مــن خــرق �يــــــح لحريــة التفكــ�ي والتعبــ�ي
العامــة  بالراحــة  االخــال  شــأنه  مــن  الــذي  التجمهــر  عــى جريمــة  ينــّص  ــه 

ّ
فإن م ج   79 الفصــل  أّمــا 

ــه مــن الحــري تغيــ�ي عبــارة "الراحــة 
ّ
والتجمهــر المســلح. ال تثــ�ي هــذه الجريمــة صعوبــة خاصــة ولــو أن

العامــة" بأخــرى أكــ�ث دقــة.
ي دراسة الفصول 121، 121 مكرر و121 ثالثا م ج إىل إبداء الماحظات التالية:

ما ت�ف
ف  ف كل مــن الفصــل 121 م ج والفصلــ�ي أوال: ال توجــد أي حالــة مــن حــاالت التعــارض أو االســتيعاب بــ�ي
. كذلــك  50 و51 مــن المرســوم عــدد 115 لســنة 2011 المنظــم لمهنــة الصحافــة والطباعــة والنــ�ش
األمــر بالنســبة للفصــل 121 مكــرر م ج والفصــول 60، 61، 62، 63 و64 مــن المرســوم المذكــور، 
أحــكام  تعتــ�ب  وبذلــك  المرســوم.  نفــس  مــن   54 والفصــل  ج  م  ثالثــا   121 للفصــل  بالنســبة  وأيضــا 

الفصــول 121، 121 مكــرر و121 ثالثــا م ج أحكامــا نافــذة.
ف المرســوم عــدد 115 لســنة  ع الجرائــم المتعلقــة بالصحافــة والطباعــة والنــ�ش بــ�ي ثانيــا: يقســم المــ�ش
2011 والمجلــة الجزائيــة ممــا أّدى إىل ازدواج المصــادر الشــكلية لجرائــم الصحافــة. وهــو مــا يســتدعي 

ع مــن خــال اتخــاذ إحــدى خياريــن:  تدّخــل المــ�ش
أ-إمــا تجميــع النصــوص الجزائيــة المتعلقــة بمهنــة الصحافــة والطباعــة والنــ�ش صلــب المجلــة الجزائيــة 
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وإلغــاء أحــكام المرســوم عــدد 115 لســنة 2011، حيــث تتبــوأ هــذه األحــكام موقعــا مســتقا عــن بقيــة 
الجرائــم األخــرى. فيمكــن مثــا تجميــع النصــوص المنظمــة لجريمــة العصيــان وجريمــة هضــم جانــب 
ي السلطة 

ي حماية موظ�ف
ي تحت عنوان "�ف

ف وجريمة االمتناع عن اإلنجاد القانو�ف ف العمومي�ي الموظف�ي
العامــة"، وتنظيــم جرائــم الصحافــة والطباعــة والنــ�ش صلــب قســم مســتقل.

ي إعــادة تنظيــم األحــكام المتعلقــة بجرائــم الصحافــة والطباعــة والنــ�ش 
ي فيتمّثــل �ف

ب-أمــا الخيــار الثــا�ف
ف 121 مكرر و121 ثالثا م ج بهدف تحقيق التعايش  ي الفصل�ي

صلب قانون أســاسي مســتقل يل�ف
ف أحــكام المجلــة الجزائيــة والنصــوص الخاصــة. الســليم بــ�ي

لســوء  ثالثــا م ج  121 مكــرر و121   ،121 الفصــول  المطروحــة بخصــوص  الصعوبــات  ُتــرّد  ثالثــا: 
ف  صياغتهــا واســتعمالها عبــارات واســعة مــن قبيــل "النظــام العــام" و"األخــاق الحميــدة". لذلــك يتعــ�ي

. مراجعتهــا تجنبــا لســوء تأويلهــا وحفظــا لحريــة التعبــ�ي
رابعــا: يحــّد الفصــل 121 ثالثــا م ج مــن الحقــوق والحريــات الدســتورية وفــق ضوابــط الفصــل 49 مــن 
. وبالّنظر لخطورة األحكام  ي

ع الجزا�ئ ع الدستوري هذه الصاحية للم�ش الدستور، فيفوض بذلك الم�ش
ي تمارســها محكمــة  الــواردة بالفصــل 121 ثالثــا م ج عــى الحقــوق والحريــات، بــأّن للســلطة الرقابيــة الــ�ت

ي تأويــل الفصــل 121 ثالثــا م ج.
ي ضمــان عــدم التوســع �ف

التعقيــب والمحكمــة الدســتورية دور محــّدد �ف
حمايــة  بهــدف  الفصــول  هــذه  تنقيــح  ورة  عــى �ف التأكيــد  يمكــن  الماحظــات،  هــذه  مــن  انطاقــا 
ح إلغــاء الفصــل 121 مكــرر م ج وإلغــاء عبــارة "أو  نــا نقــ�ت

ّ
الحقــوق والحريــات الدســتورية. لذلــك فإن

الحميــدة"  العــام" و"األخــاق  "النظــام  عبــارة  واســتبدال  ثالثــا م ج   121 بالفصــل  الــواردة  هــا"  غ�ي
الدســتورية.  الحقــوق والحريــات  ام  احــ�ت ــة تضمــن 

ّ
أكــ�ث دق بأخــرى 

إضافــة إىل ذلــك، تكشــف دراســة الفصــول 125 و126 م ج عــّدة ثغــرات يمكــن أن تــؤدي إىل انتهــاك 
ح التوصيــات التاليــة: ، نقــ�ت يــ�ي الفصــل 31 مــن الدســتور. وحــ�ت يتــم تجــاوز هــذا الخلــل الت�ش

1- إلغاء عبارة "هضم الجانب" واعتماد عبارة "اإلهانة".
ي تقــوم عليهــا مــع اعتمــاد  يــ�ي دقيــق لجريمــة "اإلهانــة" وتحديــد األركان الــ�ت 2- وضــع تعريــف ت�ش

عبــارات عرصيــة ودقيقة.
بالســجن  "يعاقــب  التــاىلي  النحــو  عــى   125 الفصــل  وتعديــل صياغــة   126 الفصــل  3-الغــاء 
ف موظفــا عموميــا أو شــبهه حــال  ون دينــارا كل مــن يهــ�ي مــدة عــام وبخطيــة قدرهــا مائــة وعــ�ش
تهــا بقــول أو إشــارة يؤخــذ مــن ظاهرهــا االحتقــار وفيهــا  تــه لوظيفتــه أو بمناســبة مبا�ش مبا�ش
ام الواجب تجاه سلطته أو تهديد له وإن لم يشمل هذا  فه أو باالح�ت مساس بكرامته أو ب�ش

اء". الفعــل قذفــا أو ســبا أو افــ�ت
بناء عى جملة هذه الماحظات، يمكن القول بأن الصياغة الركيكة والفضفاضة للفصول موضوع 
وإىل  الدســتور  مــن  ي 

الثــا�ف بالبــاب  المكرســة  والحريــات  الحقــوق  خــرق  إىل  ورة  �ف تــؤدي  الدراســة 
الخــروج عــن نطــاق الفصــل 49 مــن الدســتور، فيعمــم بذلــك القيــد ويضيــق الحــق. كمــا تــؤدي هــذه 
الصياغــة إىل تــوارد جرائــم االعتــداء عــى أمــن الدولــة وعــى النظــام العــام الــواردة بالمجلــة الجزائيــة مــع 
جرائــم الصحافــة والطباعــة والنــ�ش المضمنــة بالمرســوم عــدد 115 لســنة 2011 والجرائــم اإلرهابيــة 

المنظمــة بالقانــون األســاسي لســنة 2015.
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 جرائم اإلعتداء
 على المال العام

من إنجاز األستاذ محّمد العيادي 
 و عضو الهيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة

و مكافحة الفساد
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المـــقّدمــــــة 
العتبــارات واقعيــة مرتبطــة بالوضــع الســياسي الســائد بالبــاد التونســية قبــل الثــورة، أجمــع لماحظــون 
عــى أّن النظــام الســابق كان نظامــا ديكتاتوريــا مــن إفرازاتــه فــرض تمّتــع الرئيــس الســابق زيــن العابديــن 
ف معهــم بحصانــة مطلقــة ضــد التتّبــع  بــن عــىي وأفــراد عائلتــه وعائلــة زوجتــه ليــى الطرابلــ�ي والمرتبطــ�ي
ي خصــوص مــا علــق بشــأنهم مــن تجــاوزات وجرائــم، أنتجــه هــذا 

أو حــ�ت مجــرد البحــث والتقــىي �ف
ي الســلط اإلداريــة والقضائيــة، 

ف مؤسســة الرئاســة كســلطة سياســية وبــا�ت الواقــع مــن تداخــل كبــ�ي بــ�ي
ي  ولذلــك كان مــن البديــىي أن تكــون مقاومــة الفســاد إحــدى المحــاور األساســية للمطالــب الشــعبية الــ�ت
برزت بشــدة وطفت عى الســطح إثر الثورة، كما أّدى ذلك للمطالبة بالتعجيل بإدخال اإلصاحات 
والمؤّسســة  والقضائيــة  السياســية  ف  الســلطت�ي مــن  عمــل كل  ولواقــع  القانونيــة  لألنظمــة  وريــة  الرصف

ي المؤسســات والمنشــآت العموميــة ذات الصلــة.
األمنيــة وبــا�ت

، فإّن قدم المنظومة الجزائية النافذة بالباد التونسية والقائمة باألساس  ي
أّما عى المستوى القانو�ف

يــن، األّول هــو األمــر العــىي المــؤّرخ  ف يعــود تاريــــــخ صدورهمــا لبدايــات القــرن الع�ش ف قانونيــ�ي عــى نّصــ�ي
ي هــو القانــون عــدد 23 لســنة 1968 

ي 9 جويليــة 1913 المتعلــق بإصــدار المجلــة الجنائيــة، والثــا�ف
�ف

ي والــذي يعــود تاريــــــخ 
ي 24 جويليــة 1968 المتعلــق بإعــادة تنظيــم قانــون المرافعــات الجنــا�ئ

المــؤرخ �ف
صــدوره لــألول مــرة ليــوم 30 ســبتم�ب 1921، مّثــل عامــا إضافيــا ميــّ�ا لقبــول المطالــب الشــعبية 
المناهضــة للفســاد وتفعيلهــا عــى أرض الواقــع، وذلــك عــ�ب اإلعــان منــذ ســنة 2014 عــن تكويــن 

ف تعــ�ف بمراجعــة كل مــن المجلــة الجزائيــة و مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة . ف مختصتــ�ي لجنتــ�ي

جانبيهــا  ي 
�ف التونســية،  الجزائيــة  المنظومــة  أّن  خلــت  ســنوات  منــذ  ي 

القضــا�ئ التطبيــق  أفــرز  فقــد   
، تشــكو مــن العديــد مــن النقائــص ونقــاط الضعــف، بمــا جعلهــا قــا�ة وغــ�ي  ي

الموضــوعي واإلجــرا�ئ
لــة لمواجهــة جميــع أوجــه صــور وأشــكال الفســاد والرشــوة واالعتــداء عــى المــال العــام، وقــد تعــّزز 

ّ
فعا

وز جرائــم مســتحدثة تعتمــد أســاليب وآليــات تقنيــة ومعلوماتيــة متطــورة، فضــا عــن  هــذا الوهــن بــ�ب
ف فيهــا. ف والمشــارك�ي صفتهــا العابــرة للحــدود الوطنيــة بمــا يعــّ� عمليــة تتّبعهــا وحــرص المســاهم�ي

ي جــزء منهــا تشــّجع عــى الفســاد وتكّرســه، بــل 
كمــا أّن المنظومــة الجزائيــة المشــار إليهــا أعــاه كانــت �ف

ّع بإيعــاز مــن الســلطة  يــات ذلــك نذكــر تدّخــل المــ�ش
ّ
هي أحيانــا حاميــة ومحّصنــة للفاســدين، ومــن تجل

ي نذكــر منهــا:
السياســية قصــد خلــق حــاالت فــراغ قانــو�ف

• تعريــف 	 أّي  الوطنيــة  القانونيــة  نصوصهــا  تونــس ضمــن  تعتمــد  لــم   ،2010 ســنة  حــدود  إىل 
لذلــك،  أو ضمنيــة  إشــارة �يحــة  أّي  مــن  يعيــة  الت�ش إذ خلــت األحــكام  لمصطلــح "الفســاد" 
ــخ 24  ـ ـ ـ وذلــك بالرغــم مــن مصادقتهــا عــى اّتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد منــذ تاريـ
ي اعتمــاد 

مــارس 2008، عــى أّن هــذه المصادقــة أبــرزت تــرّددا واضحــا للنظــام القائــم آنــذاك �ف
. أحكامهــا وتفعيــل مقتضياتهــا 

• ف أمضــت تونــس عــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد منــذ 30 مــارس 2004 ســالفة 	 لــ�ئ
ــع ســنوات قبــل المصادقــة عليهــا، بمــا يمّثــل إشــارة �يحــة  ـ هــا اســتغرقت حــواىلي أربـ

ّ
الذكــر، فإن

ي اعتمــاد أحكامهــا.
عــن عــدم الرغبــة الحقيقيــة �ف
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• فاقيــة األمميــة المشــار إليهــا ألزمــت كل دولــة طــرف بــأن تبعــث 	
ّ
بالرغــم مــن أّن المــادة 6 مــن االت

ام زمــن النظــام الســابق.  ف هيئــة أو هيئــات لمنــع الفســاد، فــإّن تونــس لــم تــوف بتعهدهــا إزاء هــذا االلــ�ت

• وريــة لمنــع 	 أوجبــت المــادة 12 مــن ذات االتفاقيــة عــى كل دولــة طــرف أن تّتخــذ التدابــ�ي الرصف
ّع التونــ�ي لــم ينضبــط كذلــك لهــذا اإللــزام  ي الفســاد، غــ�ي أّن المــ�ش

ضلــوع القطــاع الخــاص �ف
ي القطــاع الخــاص إىل حــّد 

الــدوىلي لتبــ�ت النصــوص الجزائيــة التونســية غــ�ي مجّرمــة للفســاد �ف
ــخ. ـ ـ ـ التاريـ

 المنظومة الجزائية المشار إليها أعاله كانت
  في جزء منها تشّجع على الفساد وتكرّسه، بل هي

 أحيانا حامية ومحّصنة للفاسدين 

ــع التونــ�ي تعريفــا لمصطلــح "الفســاد" ألّول مــّرة ضمــن المرســوم عــدد 7  ـ ـ ـ يـ ف اعتمــد الت�ش هــذا ولــ�ئ
ي 18 فيفــري 2011 والمتعلــق بإحــداث لجنــة وطنيــة لتقــىي الحقائــق حــول 

لســنة 2011 المــؤرخ �ف
ي 14 نوفمــ�ب 

الرشــوة والفســاد، ليتكــّرر ذلــك بالمرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 المــؤرخ �ف
ف المذكوريــن عــن الفســاد اإلداري  ي المرســوم�ي

2011 والمتعلــق بمكافحــة الفســاد، حيــث تــّم الحديــث �ف
ــف عنــد مســتوى تقديــم التعريــف ودون التوّجــه لســّن 

ّ
ي القطــاع الخــاص، فــإّن ذلــك توق

والفســاد �ف
ي يمكن من خالها التصّدي له بصفة ناجعة وفّعالة . ف المجّرمة لهذا الصنف من الفساد وال�ت القوان�ي

الحوكمــة  الفســاد وتعزيــز قواعــد وآليــات  آفــة  مــن  البــاد  ف  الــّرامي إىل تحصــ�ي ي 
ّ التمــ�ش وبغايــة دعــم 

يــ�ي بعــد الثــورة  ي المــال العــام، كانــت انطاقــة التطــور الت�ش
ي التــرصف �ف

الرشــيدة ومكافحــة الفســاد �ف
ي 2014 متضّمنا مجموعة من المبادئ والقواعد الدستورية ذات العاقة، 

بإصدار دستور 27 جان�ف
حيــث حيــث تــّم التنصيــص بالدســتور الجديــد عــى إحــداث هيئــة دســتورية تعــ�ف بمكافحــة الفســاد 
ضمــن مجمــوع الهيئــات الدســتورية المســتقلة الخمــس، فضــا عــن تضمينــه عديــد األحــكام الراميــة 
ي فقرتيهــا 1 و3، 

إىل القطــع مــع الفســاد وإرســاء الحكــم الرشــيد، منهــا بالخصــوص مــا ورد بالتوطئــة �ف
ه"...ووفــاء لدمــاء شــهدائنا األبــرار ولتضحيــات 

ّ
ي 2014 بهــا أن

إذ أورد المؤّسســون لدســتور 27 جانــ�ف
ــه "تأسيســا 

ّ
ف والتونســيات عــى مــّر األجيــال، وقطعــا مــع الظلــم والحيــف والفســاد"، وأن التونســي�ي

ي إطــار دولــة مدنيــة الســيادة فيهــا للشــعب...يكون فيهــا حــق 
، �ف لنظــام جمهــوري ديمقــراطي تشــاركي

التنّظــم القائــم عــى التعدديــة وحيــاد اإلدارة والحكــم الرشــيد... تضمــن فيــه الدولــة علويــة القانــون 
ف  بــ�ي والواجبــات  الحقــوق  ي 

�ف والمســاواة  القضــاء  واســتقالية  اإلنســان  وحقــوق  الحريــات  ام  واحــ�ت
ف الجهــات". ف والمواطنــات والعــدل بــ�ي جميــع المواطنــ�ي

فضــا عــن ذلــك، فقــد كــّرس الدســتور الجديــد ضمــن الفصــول 10 و11 و12 و15 و32 جملــة مــن 
ي تلــزم الدولــة بمختلــف هياكلهــا السياســية واإلداريــة المركزيــة والمحليــة بالعمــل عــى منــع  المبــادئ الــ�ت
، وبوجــوب اعتمــاد مبــادئ الحيــاد والمســاواة والشــافية  ف الفســاد ومقاومــة التهــرب والغــش الجبائيــ�ي

ي تســي�ي اإلدارة العموميــة.
اهــة والنجاعــة والمســاءلة �ف ف وال�ف
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ي  وعــاوة عــى مــا جــاء بالدســتور الجديــد، فقــد تتــاىلي تباعــا إقــرار العديــد مــن النصــوص القانونيــة الــ�ت
ي مــن الفســاد ومكافحتــه وموائمــا للمعايــ�ي الدوليــة المضّمنــة 

تضمــن مبدئيــا إطــارا قانونيــا مقبــوال للّتــو�ت
ي صادقــت عليهــا تونــس منــذ ســنة 2008، وقــد تجّســم كل  باالتفاقيــة األمميــة لمكافحــة الفســاد الــ�ت

ذلــك بصــدور النصــوص التاليــة: 

ي النفــاذ 
ــق بالحــق �ف

ّ
ي 24 مــارس 2016 المتعل

- القانــون األســاسي عــدد 22 لســنة 2016 المــؤّرخ �ف
إىل المعلومــة.

ي 
ــق بالقطــب القضــا�ئ

ّ
ي 6 ديســم�ب 2016 المتعل

- القانــون األســاسي عــدد 77 لســنة 2016 المــؤرخ �ف
. االقتصــادي والمــاىلي

ــق باإلبــاغ عــن الفســاد 
ّ
ي 7 مــارس 2017 المتعل

- القانــون األســاسي عــدد 10 لســنة 2017 المــؤرخ �ف
، والــذي تضّمــن تعريفــا جديــدا للفســاد ولحاالتــه. ف غــ�ي

ّ
وحمايــة المبل

ــق بهيئــة الحوكمــة 
ّ
المتعل  2017 24 أوت  ي 

المــؤرخ �ف  2017 59 لســنة  القانــون األســاسي عــدد   -
الفســاد. ومكافحــة  الرشــيدة 

ــح بالمكاســب  ـ ـ ـ ــق بالترصيـ
ّ
ي 1 أوت 2018 المتعل

- القانــون األســاسي عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرخ �ف
وع وتضــارب المصالــح المعــ�بّ عنــه بقانــون "مــن أيــن لــك هــذا". والمصالــح وبمكافحــة اإلثــراء غــ�ي المــ�ش

 2019 أفريــل   30 ي 
المــؤرخ �ف  2019 لســنة   41 عــدد  األســاسي  القانــون  الختــام بصــدور  ليكــون   -

المحاســبات. بمحكمــة  المتعلــق 

ي مجال مكافحة الفســاد أضحت اليوم مبدئيا 
يعية الوطنية �ف ســانة الت�ش ي الظاهر أّن ال�ت

ف يبدو �ف ول�ئ
ي حاجــة لمزيــد التطويــر تحقيقــا للتناســق فيمــا بينهــا وضمانــا لتاؤمهــا 

ي تقديرنــا �ف
هــا تبــ�ت �ف

ّ
مكتملــة، فإن

ي عى حّد 
ف الموضوعي واإلجرا�ئ ي مكافحة الفساد وذلك عى المستوي�ي

الكامل مع المعاي�ي الدولية �ف
الســواء، وهــو األمــر الــذي ســنحاول إبــرازه عــ�ب هــذه الدراســة مــن خــال تحليــل مــدى اّتســاق األحــكام 
الموضوعيــة المتعلقــة بحمايــة المــال العــام والمنصــوص عليهــا بالخصــوص بالفصــول مــن 82 إىل 
115 مــن المجلــة الجزائيــة، مــع المبــادئ الدســتورية مــن جهــة، وكذلــك مــع ســائر األحــكام القانونيــة 
ف  األخــرى ذات العاقــة مــن جهــة أخــرى )مبحــث أّول(، مــرورا برصــد مــدى التناســق الحاصــل بــ�ي
ي المــادة الجزائيــة مــع المبــادئ والقواعــد الدســتورية المقــّررة، ومــع 

المنظومــة اإلجرائيــة التونســية �ف
اح التعديــات  (، كل ذلــك توّصــا إىل اقــ�ت ي

ســائر األحــكام القانونيــة األخــرى ذات العاقــة )مبحــث ثــا�ف
وريــة لضمــان ماحقــة فعالــة وناجعــة للجرائــم المّتصلــة بالمــال العــام،  ي نراهــا �ف والتنقيحــات الــ�ت

ف خطــورة األفعــال والعقــاب المقــّرر. وتحقيقــا للتناســب المطلــوب بــ�ي

 ولئن يبدو في الظاهر أّن الترسانة التشريعية الوطنية 
في مجال مكافحة الفساد أضحت اليوم مبدئيا مكتملة، 
فإنّها تبقى في تقديرنا في حاجة لمزيد التطوير تحقيقا 
للتناسق فيما بينها وضمانا لتالؤمها الكامل مع المعايير 

الدولية في مكافحة الفساد 
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المبحث األّول: مدى تناسق المنظومة الجزائية 
الموضوعية مع المبادئ الدستورية المقّررة ومع سائر 

النصوص القانونية األخرى ذات العالقة 
ي 

يعيــة الدوليــة �ف التعــرض أّوال للتوجهــات الت�ش وري  الــرصف نــرى مــن  التطــرق لهــذه المســألة،  قصــد 
ــع التونــ�ي  ـ ـ ـ يـ ي مرحلــة ثانيــة مقارنتهــا بواقــع الت�ش

مجــال الحمايــة الجزائيــة للمــال العــام )أ(، لنتــوىل �ف
مــن خــال نــص الدســتور، وكذلــك مــن خــال النصــوص التجريميــة النافــذة )ب(.

يعية الدولية لمكافحة الفساد  أ : أهّم التوجهات الترش

وري  ي مجــال مكافحــة الفســاد، يكــون مــن الــرصف
ــع الــدوىلي �ف ـ ـ ـ يـ بغايــة اإللمــام بالتوجهــات العامــة للت�ش

. ي بهــا االّتفاقيــات الدوليــة وتوصيــات مجموعــة العمــل المــاىلي ي أهــم آلياتــه، ونعــ�ف
البحــث �ف

فاقيات الدولية
ّ
* االت

ــرات العقليــة 1988، 
ّ
ي المخــدرات والمؤث

وع �ف  - اّتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غــ�ي المــ�ش
ــدت عــى وجــوب تجريــم غســل األمــوال ) المــادة 3 (، وتوفــ�ي أو حجــز الوثائــق البنكيــة 

ّ
ي أك والــ�ت

عيــة  والماليــة والتجاريــة ) المــادة 5 فقــرة 3 ( وعــى وجــوب قلــب عــبء اإلثبــات عــى مــن يــّدعي �ش
مصــدره مــن أمــوال ومتأّتيــات ) المــادة 5 فقــرة 7 (.

اّتخــاذ  عــى  الــدول  حّثــت  ي  والــ�ت  ،"1999 "نيويــورك  اإلرهــاب  تمويــل  لقمــع  الدوليــة  االّتفاقيــة   -
ام تدابــ�ي التحّقــق مــن هويــة الحرفــاء  التدابــ�ي الملزمــة لمؤّسســاتها الماليــة والمهنيــة قصــد احــ�ت

.)  1 18 فقــرة  )المــادة  الماليــة  العمليــات  ومــن 

ــدت 
ّ
ي أك - اّتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عــ�ب الوطنيــة "بالرمــو 2000"، والــ�ت

غســل  بينهــا  مــن  الجرائــم  مــن  لمجموعــة  الداخليــة  قوانينهــا  عــ�ب  الــدول  تجريــم  وجــوب  عــى 
ف بمــا فيهــم األجانــب ) المــادة 8 (. ف العموميــ�ي العائــدات اإلجراميــة ) المــادة 6 ( ورشــوة الموّظفــ�ي

يــ�ي الــدوىلي  ي تمّثــل اليــوم اإلطــار الت�ش - اّتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، والــ�ت
ف )المــادة  غــ�ي

ّ
يــــــع واتخــاذ تدابــ�ي لحمايــة المبل ي حّثــت الــدول ســّن ت�ش األّول لمكافحــة الفســاد، والــ�ت

ف 14 و58 (. كمــا ألزمــت هــذه االّتفاقيــة  33 ( وعــى إنشــاء وحــدة لاســتخبارات الماليــة ) المادتــ�ي
الــدول المصادقــة عليهــا عــى بعــث هيئــة أو هيئــات لمكافحــة الفســاد ) المــادة 6 (، وعــى تجريــم 
ف  غســل العائــدات المتأّتيــة مــن جريمــة )المــادة 23(، واعتمــاد تدابــ�ي لمنــع غســل األمــوال )المادتــ�ي
ي 

ف األجانــب أو موّظــ�ف ف العموميــ�ي يعيــة لتجريــم رشــوة الموّظفــ�ي 14 و52(، واّتخــاذ التدابــ�ي الت�ش
ف  العموميــ�ي ف  للموّظفــ�ي وع  المــ�ش غــ�ي  اإلثــراء  وتجريــم   ،)16 )المــادة  عموميــة  دوليــة  مؤّسســة 
ي القطــاع العــام )المــواد مــن 7 

)المــادة 20(، واعتمــاد التدابــ�ي القانونيــة الازمــة لمكافحــة الفســاد �ف
ي القطــاع الخــاص )المــادة 12(.

إىل 11( وكذلــك �ف

* توصيات مجموعة العمل الماىلي

أنشــأت مجموعــة العمــل المــاىلي بباريــس ســنة 1989، وهي هيئــة حكوميــة دوليــة تتكــّون حاليــا مــن 
عــى  تعمــل  األمــوال، حيــث  اإلرهــاب وغســل  تمويــل  تقنيــات  مهّمــة دراســة  تتــوىل  بلــدا، وهي   36
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ف للنظــام المــال  ي األنظمــة الماليــة الوطنيــة بغايــة منــع اســتعمال المجرمــ�ي
تحديــد مواطــن الضعــف �ف

قــة بمكافحــة غســل األمــوال وتمويــل 
ّ
ي هــذا اإلطــار بإعــداد وتطويــر الّسياســات المتعل

،وتقــوم �ف العالمي
ي تنفيــذ التدابــ�ي المقــّررة.

اإلرهــاب، ومتابعــة مــدى التقــّدم الــذي تحــرزه الــدول األعضــاء �ف

مــن  العديــد  عــى  يــ�ي  الت�ش المجــال  ي 
�ف المــاىلي  العمــل  لمجموعــة  ف  األربعــ�ي التوصيــات  ــدت 

ّ
أك وقــد 

ي فــرض اّتخــاذ التدابــ�ي الازمــة لإلبــاغ عــن 
ي عاقــة بموضوعنــا الماثــل، يتمّثــل �ف

، لعــل أبرزهــا �ف المعايــ�ي
العمليــات المشــبوهة مــن طــرف المؤّسســات الماليــة والمهــن غــ�ي الماليــة )التوصيــة 20(، ووجــوب 
ف 24  تيبــات القانونيــة ) التوصيتــ�ي ف مــن األشــخاص االعتباريــة وال�ت التعريــف بالمســتفيدين الحقيقيــ�ي
و25 (، فضــا عــن تطبيــق جريمــة غســل األمــوال عــى أكــ�ب عــدد مــن الجرائــم األصليــة )التوصيــة 3(، 
والعمــل عــى جعــل المصــادرة والتدابــ�ي المؤقتــة مــن أهــداف السياســة الجزائيــة للــدول )التوصيــة 4(.

ب: مدى تطابق القواعد الموضوعية الوطنية مع التوجهات الدولية للحماية الجزائية للمال 
العام : 

البــاد مــن آفــة الفســاد خاصــة عــ�ب تعزيــز قواعــد وآليــات  ف  الــرامي إىل تحصــ�ي ي 
التمــ�ش بغايــة دعــم 

الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، تضّمــن الدســتور الجديــد للبــاد عديــد األحــكام المرتبطــة بهــذا 
واســتقالية  اإلنســان  الحريــات وحقــوق  ام  واحــ�ت القانــون  لعلويــة  تكريســه  عــى  عــاوة  الموضــوع، 

ف والمواطنــات. المواطنــ�ي ف جميــع  بــ�ي ي الحقــوق والواجبــات 
القضــاء والمســاواة �ف

فضــا عــن ذلــك، فقــد كــّرس الدســتور ضمــن الفصــول 10 و11 و12 و15 و32 جملــة مــن المبــادئ 
المّتصلــة بإلــزام الدولــة بمختلــف هياكلهــا السياســية واإلداريــة المركزيــة والمحليــة بالعمــل عــى منــع 
، وبوجــوب اعتمــاد مبــادئ الحيــاد والمســاواة والشــفافية  ف الفســاد ومقاومــة التهــرب والغــش الجبائيــ�ي

ي تســي�ي اإلدارة العموميــة. 
اهــة والنجاعــة والمســاءلة �ف ف وال�ف

ات التطابق واالمتثال:
*مؤ�شّ

يعيــة التونســية، وبالعــودة  ي مــادة التجريــم بالمنظومــة الت�ش
تمّثــل المجلــة الجنائيــة القانــون العــام �ف

ي منهــا لزجــر الجرائــم 
هــا قــد خّصصــت البــاب الثالــث مــن الكتــاب الثــا�ف

ّ
لنصــوص هــذه المجلــة، نــرى أن

تهــم وظائفهــم. وقــد  ة أو بمناســبة مبا�ش ف أو أشــباههم حــال مبــا�ش ف العموميــ�ي المرتكبــة مــن الموّظفــ�ي
87 مكــّرر(،  115 مــع إضافــة الفصــل  82 إل الفصــل  35 فصــا )مــن الفصــل  البــاب  تضّمــن هــذا 
وقــد تــّم تقســيم هــذه الفصــول إىل أربعــة أقســام: األّول جــاء تحــت عنــوان "أحــكام عامــة"، ويشــمل 
ي اإلرتشــاء واإلرشــاء، فهــو يضــّم الفصــول مــن 

ي الــوارد تحــت عنــوان "�ف
الفصــل 82، أمــا القســم الثــا�ف

، وهــو يشــمل  ف ف العموميــ�ي ــق القســم الثالــث باالختــاس مــن طــرف الموظفــ�ي
ّ
ف تعل ي حــ�ي

83 إىل 94، �ف
ي  الــ�ت ، فقــد جــاء تحــت عنــوان "االختاســات  الرابــع واألخــ�ي أّمــا القســم   ،98 95 إىل  الفصــول مــن 

يرتكبهــا المؤتمنــون العموميــون، وهــو يشــمل الفصــول مــن 99 إىل 115 .

ي عاقــة 
، �ف ــد اســتعراض المجلــة الجزائيــة التونســية لألفعــال الصــادرة عــن الموظــف العمــومي

ّ
ويؤك

ّع عــى إيجــاد التــاؤم المطلــوب مــع المقتضيــات الدوليــة ســالفة  بحمايــة المــال العــام حــرص المــ�ش
ز ذلــك عــى األقــل مــن خــال المعطيــات التاليــة: الذكــر، ويــ�ب
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	 وهــو المصطلــح الــذي تــّم ، االرتبــاط الوثيــق لحمايــة المــال العــام مــع شــخص الموظــف العمــومي
:"يعتــ�ب موظــف عمــومي تنطبــق عليــه أحــكام  تعريفــه بالفصــل 82 مــن المجلــة الجزائيــة كمــا يىي
هــذا القانــون كل شــخص تعهــد إليــه صاحيــات الســلطة العموميــة أو يعمــل لــدى مصلحــة مــن 
هــا  مصالــح الدولــة أو جماعــة محليــة أو ديــوان أو مؤسســة عموميــة أو منشــأة عموميــة أو غ�ي
، ويشــّبه بالموظــف العمــومي كل مــن لــه صفــة  ي تســي�ي مرفــق عمــومي

ي تســاهم �ف مــن الــذوات الــ�ت
المأمــور العمــومي ومــن أنتخــب لنيابــة مصلحــة عموميــة أو مــن تعّينــه العدالــة للقيــام بمأموريــة 

قضائيــة".

أنــه  ، هــو  التونــ�ي بالقانــون  العمــومي  الموظــف  ي لصفــة 
الجــزا�ئ التعريــف  ف هــذا  ّ يمــ�ي مــا  ولعــّل 

أوســع مــن حيــث مجــال االنطبــاق، مــن التعريــف الــوارد بقانــون الوظيفــة العموميــة، األمــر الــذي 
ي حــاالت مســتثنات �احــة أو ضمنيــا بموجــب الفصــل األول مــن 

يســمح بانطبــاق الفصــل 82 �ف
القانــون المذكــور 263 .

ي المسند للموظف العمومي لم يحل دون بروز 
ي الجزا�ئ

ي المفهوم القانو�ف
غ�ي أّن هذا التوسع �ف

ي عاقــة بالقضايــا المثــارة ضــد الرئيــس األســبق للجمهوريــة 
ي أروقــة المحاكــم التونســية �ف

نقــاش �ف
ا الســؤال وال زال حــول  ي 2011، حيــث تــرّدد كثــ�ي

ووزراء النظــام الســياسي قبــل ثــورة 14 جانــ�ف
ي حــق هــؤالء، وقــد كان باإلمــكان تجــاوز هــذا الجــدل 

ــر صفــة الموظــف مــن عدمهــا �ت
ّ
مــدى توف

ي لــو تــّم تعديــل نــص الفصــل 82 مــن المجلــة الجزائيــة ليتطابــق مــع التعريــف المعتمــد 
القضــا�ئ

ي عّرفــت الموظــف العمــومي بالفقــرة )أ(  باالتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003 والــ�ت
ــه:

ّ
مــن المــادة الثانيــة بأن

يعيــا أو تنفيذيــا أو إداريــا أو قضائيــا لــدى دولــة طــرف، ســواء  1/ أّي شــخص يشــغل منصبــا ت�ش
كان معّينــا أم منتخبــا، دائمــا أم مؤقتــا، مدفــوع األجــر أم ال،

ي ذلــك لصالــح جهــاز عمــومي أو منشــأة 
يــؤّدي وظيفــة عموميــة، بمــا �ف  2/ أّي شــخص آخــر 

ي القانــون الداخــىي للدولــة الطــرف،
عموميــة، أو يقــّدم خدمــة عموميــة، حســب التعريــف الــوارد �ف

ي القانون الداخىي للدولة الطرف".
ه موظف عمومي �ف

ّ
 3/ أّي شخص آخر معّرف بأن

	 التونــ�ي عــى تجريــم جميــع أوجــه وحــاالت ّع  المــ�ش ي حــرص 
، فيتمثــل �ف ي

الثــا�ف أّمــا المعــ� 
االعتــداء الممكنــة عــى المــال العــام ســواء اّتخــذت شــكل جريمــة رشــوة أو اســتياء أو اختــاس، 
ــع  ـ ـ ـ يـ الت�ش ي 

إذ يكتــ�ف لــم تحّقــق،  أو  ة للمظنــون فيــه  وســواء حّققــت منفعــة شــخصية ومبــا�ش
ر الاحــق بــاإلدارة لتأكيــد قيــام  التونــ�ي بالفصــل 96 بإثبــات تحقيــق المنفعــة للغــ�ي أو الــرصف

الجريمــة. أركان 

ي 12 ديســم�ب 1983 المتعلــق بضبــط النظــام األســاسي العــام 
263 -ينــّص الفصــل األول مــن القانــون عــدد 112 المــؤرخ �ف

النظــام  هــذا  :"ينطبــق  يىي مــا  عــى  اإلداريــة  الصبغــة  ذات  العموميــة  والمؤسســات  المحليــة  والجماعــات  الدولــة  ألعــوان 
ف بــأي عنــوان كان بــاإلدارات المركزيــة للدولــة والمصالــح الخارجيــة التابعــة  األســاسي العــام عــى جميــع األعــوان المســتخدم�ي
لهــا والجماعــات العموميــة المحليــة أو المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة، وال ينطبــق هــذا النظــام عــى رجــال 
ف وأعــوان قــوات األمــن الداخــىي وأعــوان المؤسســات العموميــة ذات الصبغــة الصناعيــة والتجاريــة  القضــاء و العســكري�ي

ة ".  ف الذيــن يخضعــون إىل نصــوص متمــ�ي
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	 الجزائيــة المجلــة  بنصــوص  المقــّررة  العقوبــات  ي 
�ف النظــر  أّن  مفــاده  المعطيــات  هــذه  وآخــر 

يــ�ي نحــو التشــديد فيهــا، وذلــك بجعــل كل جرائــم التعــدي عــى  التونســية، يؤكــد التوجــه الت�ش
ي كل الحــاالت عــن خمــس 

ي ال يقــّل �ف
المــال العــام معاقــب عنهــا بصفــة مزدوجــة بعقــاب بــد�ف

اوح  ي شــكل خطيــة تــ�ت
ســنوات ســجن ) باســتثناء الفصــل 87 مكــّرر(، وبعقــاب مــاىلي يكــون �ف

ف قيمــة المنفعــة الواقــع الحصــول عليهــا وضعفهــا، هــذا فضــا عــن تعزيــز التوجــه  قيمتهــا بــ�ي
ف الحكم بالعقوبات التكميلية  ف المحكمة من مبدأ الخيار ب�ي ي الزجري من خال تمك�ي العقا�ب
المنصــوص عليهــا بالفصــل 5 مــن المجلــة الجزائيــة )الحرمــان مــن بعــض الحقــوق( مــن عدمــه 
بالنســبة للجرائــم موضــوع األقســام 2 و3 و4، وفــرض ترصيحهــا بعقوبــة ماليــة إضافيــة تّتخــذ 
شــكل الــّرد لمــا وقــع االســتياء عليــه أو اختاســه أو قيمــة مــا حصــل عليــه مــن منفعــة أو ربــــح، ولــو 
انتقلــت إىل أصــول الفاعــل أو فروعــه أو إخوتــه أو زوجــه أو أصهــاره، ســواء بقيــت تلــك األمــوال 
عــى حالهــا أو وقــع تحويلهــا إىل مكاســب أخــرى 264، وذلــك بالنســبة للجرائــم موضــوع القســم 3 

وجريمــة الفصــل 99 المدرجــة بالقســم 4 .

بالنصــوص  عاقــة  ي 
�ف أعــاه  بيانهــا  الواقــع  الموضوعيــة  المعطيــات  جملــة  تؤكــد  أوليــة،  وبصفــة 

المســتوجبات  مــع  التونســية، تطابقهــا  الجزائيــة  بالمجلــة  المنطبقــة عليهــا  التجريميــة وبالعقوبــات 
المتحــدة  األمــم  اّتفاقيــة  مــن   11 إىل   7 مــن  المــواد  مقتضيــات  منهــا  وخاصــة  الدوليــة،  يعيــة  الت�ش
لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، والمــادة 8 مــن اّتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الجريمــة المنظمــة 
ي القطــاع العــام وتجريــم 

يعيــة لمنــع الفســاد �ف عــ�ب الوطنيــة لســنة 2000 المتعلقــة باتخــاذ التدابــ�ي الت�ش
، حيــث تــّم اســتيعاب تلــك المســتوجبات بنصــوص المجلــة الجزائيــة، هــذا باإلضافــة  ف رشــوة الموظفــ�ي

. إلســتجابتها لمتطلبــات التوصيــة عــدد 4 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المــاىلي

التونــ�ي بعــد  ــع  ـ ـ ـ يـ يعيــة المضمنــة بالمجلــة الجزائيــة، فقــد شــهد الت�ش وباإلضافــة للنصــوص الت�ش
ام  ف ي كّرســت بصفــة فعليــة االلــ�ت ي عاقــة بحمايــة المــال العــام، صــدور عديــد النصــوص الــ�ت

الثــورة، �ف
ي بالمعايــ�ي الدوليــة، نذكــر منهــا باألســاس:  الوطــ�ف

ي 7 أوت 2015 
ي قّدمهــا القانــون األســاسي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ �ف يعيــة الــ�ت - اإلضافــة الت�ش

المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال والمنّقــح بالقانــون األســاسي عــدد 9 لســنة 2019 
ز ذلــك  ي 2019 265 عــى مســتوى التطابــق المطلــوب مــع المعايــ�ي الدوليــة، ويــ�ب

ي 23 جانــ�ف
المــؤّرخ �ف

 : عــ�ب عــدة أمثلــة نســوق منهــا باألســاس مــا يــىي

ي جميــع الصــور المنصــوص عليهــا بالفصــول 96 و 97 أن تحكــم 
264 -الفصــل 98 مــن المجلــة الجزائيــة: "عــى المحكمــة �ف

ف بــرد مــا وقــع االســتياء عليــه أو اختاســه أو قيمــة مــا حصــل عليــه مــن منفعــة  فضــا عــن العقوبــات المبينــة بهذيــن الفصلــ�ي
أو ربــــح و لــو انتقلــت إىل أصــول الفاعــل أو فروعــه أو إخوتــه أو زوجــه أو أصهــاره ســواء بقيــت تلــك األمــوال عــى حالهــا أو وقــع 

تحويلهــا إىل مكاســب أخــرى....".
الفصــل 99 مــن المجلــة الجزائيــة : يعاقــب بالســجن ......و تنســحب وجوبــا أحــكام الفصــل 98 عــى الجرائــم المنصــوص 

عليهــا بهــذا الفصــل 
 10 ي 

المــؤرخ �ف  2003 75 لســنة  القانــون عــدد  التونــ�ي لغســل األمــوال كان بموجــب  265 -منطلــق التجريــم بالقانــون 
ديســم�ب 2003 المتعلــق بدعــم المجهــود الــدوىلي لمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال والواقــع إلغائــه وتعويضــه بالقانــون 

ي 7 أوت 2015 .
األســاسي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ �ف
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	 تجريــم غســل األمــوال واعتبــاره جريمــة مســتقلة ) تطابقــا مــع المــادة 3 مــن اتفاقيــة فيانــا لســنة 
1988 ومــع المــادة 6 مــن اتفاقيــة بالرمــو لســنة 2000 ومــع المــادة 23 مــن اتفاقيــة مريــدا لســنة 

،) 2003
	 ي هــذا المجــال باتخــاذ مــا يلــزم مــن تدابــ�ي العنايــة

إلــزام المؤّسســات الماليــة والمهــن المتداخلــة �ف
لحرفائهم)الفصــول مــن 107 إىل 113(، واإلبــاغ عــن العمليــات المشــبوهة )الفصــل 125(، 
ف  ف عــدد 10 و20 لمجموعــة العمــل المــاىلي و ومــع المادتــ�ي بمــا يمّثــل تطابقــا إضافيــا مــع التوصيتــ�ي
مــن   18 المــادة  ومــع   2003 لســنة  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم  اّتفاقيــة  مــن  و52   14

اّتفاقيــة نيويــورك لســنة 1999،
	 إقــرار آليــة التجميــد والحجــز المؤقــت لألمــوال موضــوع التجريــم، كإقــرار المصــادرة كعقوبــة 

غســل  لجريمــة  المقــّررة  والماليــة  البدنيــة  للعقوبــات  باإلضافــة  المحكمــة  بهــا  تنطــق  إلزاميــة 
ع التونــ�ي لمقتضيــات التوصيــة عــدد 4 مــن توصيــات  األمــوال، كل ذلــك اســتجابة مــن المــ�ش

مجموعــة العمــل المــاىلي .

ي 7 مــارس 2017 المتعلــق باإلبــاغ عــن 
- دخــول القانـــون األســاسي عــدد 10 لســنة 2017 مــؤرخ �ف

ف التنفيــذ والــذي حــدد صيغــة وإجــراءات التبليــغ عــن الفســاد وآليــات  ّ ف حــ�ي الفســاد وحمايــة المبلغــ�ي
ف كمــا جعــل مــن هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد الجهــة الوحيــدة المخولــة  حمايــة المبلغــ�ي
ي تطابــق مــع مقتضيــات المــادة 33 مــن اتفاقيــة 

ي اإلبــاغ عــن الفســاد الموجــب للحمايــة وذلــك �ف
لتلــ�ت

األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003.

بالحــق  المتعلــق   2016 مــارس   24 ي 
المــؤرخ �ف  2016 22 لســنة  القانــون األســاسي عــدد  - صــدور 

ف أهدافــه، طبــق مــا أورده فصلــه األول، تعزيــز مبــدأي  ي النفــاذ إىل المعلومــة والــذي حــّدد مــن بــ�ي
�ف

توائــم  ي 
�ف المذكــور  القانــون  يجعــل  بمــا  العــام  بالمرفــق  يتعلــق  فيمــا  والمســاءلة خاصــة  الشــفافية 

ي النفــاذ إىل 
ي اإلعــام والحــق �ف

تــاّم مــع مقتضيــات الفصــل 32 مــن الدســتور الــذي أرس الحــق �ف
المعلومــة.

ي 6 ديســم�ب 2016 المتعلــق بالقطــب 
 - صــدور القانــون األســاسي عــدد 77 لســنة 2016 المــؤرخ �ف

أن  بعــد  متخّصــص  واقتصــادي  مــاىلي  قضــاء  إلرســاء  جــاء  والــذي  والمــاىلي  االقتصــادي  ي 
القضــا�ئ

ــخ  ـ ـ ـ ي 2013 تاريـ
ــخ 23 جانــ�ف ـ ـ ـ ي بتونــس منــذ تاريـ

ســيطرت حالــة مــن الضبابيــة عــى الواقــع القضــا�ئ
، حيــث أحــدث ألّول بمجــرد مذكــرة صــادرة عــن وزيــر العــدل  بدايــة العمــل الفعــىي للقطــب المــاىلي

ــخ 3 أوت 2012. ـ ـ ـ بتاريـ

ي كونــه 
ي االقتصــادي والمــاىلي بموجــب قانــون أســاسي �ف

ي للقطــب القضــا�ئ
ف القانــو�ف كــ�ي وتكمــن مزيــة ال�ت

عيــة اإلجــراءات المعتمــدة  ي واللبــس القائــم حــول مــدى �ش
ي للنقــاش القانــو�ف

ل عنــرص قطــع نهــا�ئ
ّ
شــك

ــه حّقــق التطابــق المطلــوب مــع 
ّ
عنــد بعثــه عــى الصيغــة المقــّررة خــال ســنة 2012، فضــا عــن أن

مــن توصيــات مجموعــة   31 والتوصيــة  الفســاد  لمكافحــة  المتحــدة  األمــم  اّتفاقيــة  مــن   36 المــادة 
. العمــل المــاىلي

ي 24 أوت 2017 المتعلــق بهيئــة الحوكمــة 
- صــدور القانـــون األســاسي عــدد 59 لســنة 2017 مــؤرخ �ف

القانونيــة  بالشــخصية  تتمّتــع  مســتقلة  دســتورية  هيئــة  أنشــأ  والــذي  الفســاد  ومكافحــة  الرشــيدة 
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ي تناســق محمــود مــع أحــكام الدســتور التونــ�ي الصــادر 
واالســتقالية اإلداريــة والماليــة 266، وذلــك �ف

ي 2014 267 ومــع مقتضيــات المــادة 6 مــن االتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد لســنة 
ي 27 جانــ�ف

�ف
. 2003

ــح  ـ ـ ـ ي 1 أوت 2018 المتعلــق بالترصيـ
- إصــدار القانــون األســاسي عــدد 46 لســنة 2018 المــؤرخ �ف

ي تناســق تــاّم مــع أحــكام 
وع وتضــارب المصالــح �ف بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة اإلثــراء غــ�ي المــ�ش

رئاســة  أو  الجمهوريــة  رئاســة  يتــوىل  مــن  "عــى كل  أنــه  اقتــىف  والــذي  الدســتور  مــن   11 الفصــل 
الحكومــة أو عضويتهــا أو عضويــة مجلــس نــواب الشــعب أو عضويــة الهيئــات الدســتورية المســتقلة 
ف هــذا القانــون  أو أّي وظيفــة عليــا أن يــرّصح بمكاســبه وفــق مــا يضبطــه القانــون"، فضــا عــن تضمــ�ي

ف لهمــا عاقــة بموضــوع بحثنــا:  عنرصيــن هامــ�ي

	 ــح بالمكاســب والمصالــح بموجــب القانــون ـ ـ ـ ف بالترصيـ ي تجــاوز قائمــة المطالبــ�ي
األول، يتمّثــل �ف

ر بالتأويــل الواســع  ّ لألشــخاص الواقــع التعــرض لهــم بصفاتهــم بنــص الدســتور، وهــو تجــاوز مــ�ب
ــن مــن اســتيعاب عديــد المهــن والوظائــف 

ّ
لعبــارة الوظائــف العليــا المعتمــدة بالدســتور بشــكل مك

ي بــاب إرســاء قواعــد 
ي تــّم التنصيــص عليهــا بالقانــون، وهــو توّســع محمــود ألثــره المجــدي �ف الــ�ت
ي مقاومــة جرائــم الفســاد عمومــا، 

ي الحيــاة العامــة و�ف
اهــة �ف ف الشــفافية وال�ف

	 ي تاريخــه إىل اعتمــاد مبــدأ قلــب
ع التونــ�ي وللمــرة الثانيــة �ف ي توجــه المــ�ش

، فيتمّثــل �ف ي
 أّمــا الثــا�ف

عيــة مداخيلــه واعتبــار عجــزه عــن ذلــك  يــر �ش ئ اإلثبــات268، وذلــك بدعــوة المظنــون فيــه لت�ب عــ�ب
وع بحكــم فســاد مكاســبه بحكــم القانــون وبالتــاىلي  قرينــة عــى اإلدانــة بجريمــة اإلثــراء غــ�ي المــ�ش
ي الســجن والخطيــة والمصــادرة إذا 

تســليط العقوبــات المخّصصــة لهــذه الجريمــة والمتمّثلــة �ف
العقوبــات  قائمــة  إىل  فتنضــاف  الشــخص معنويــا،  إذا كان  أّمــا   ، بشــخص طبيــ�ي األمــر  ــق 

ّ
تعل

عقوبــة الحــّل269.

، وخاصــة منهــا  ــع الــدوىلي ـ ـ ـ يـ يــ�ي متطابقــا مــع مقتضيــات الت�ش ف كان هــذا التوّجــه الت�ش ــه، ولــ�ئ
ّ
غــ�ي أن

ي المخّدرات والمؤثرات 
وع �ف جار غ�ي الم�ش

ّ
المادة 5 فقرة 7 من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة االت

العقليــة "فيانــا " 1988، وكذلــك مــع المــادة 20 مــن اّتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 

ي مكافحــة الفســاد بتونــس تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 6 مــن االتفاقيــة الدوليــة 
ي لهيئــة مختصــة �ف

266 -أّول ظهــور قانــو�ف
ي 18 فيفــري 2011 المتعلــق بإحــداث 

لمكافحــة الفســاد لســنة 2003 كان بموجــب المرســوم عــدد7 لســنة 2011 المــؤرخ �ف
لجنة وطنية لتقىي الحقائق حول الرشــوة و الفســاد والذي تم إلغاؤه بموجب المرســوم اإلطاري عدد 120 لســنة 2011 

ئ للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد . ي 14 نوفمــ�ب 2011 و المنــ�ش
المــؤرخ �ف

ي سياســات الحوكمــة 
267 -الفصــل 130 مــن دســتور 2014 نــص عــى " تســهم هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد �ف

اهــة والمســاءلة . تتــوىل  ف الرشــيدة ومنــع الفســاد ومكافحتــه ومتابعــة تنفيذهــا ونــ�ش ثقافتهــا، و تعزيــز مبــادئ الشــفافية وال�ف
ف العــام والخــاص، والتقــىي فيهــا، والتحقــق منهــا، وإحالتهــا عــى الجهــات المعنيــة  ي القطاعــ�ي

الهيئــة رصــد حــاالت الفســاد �ف
ف المتصلــة بمجــال اختصاصهــا...." ي مشــاريــــع القوانــ�ي

. تستشــار الهيئــة وجوبــا �ف
ي 2 

ئ اإلثبــات كانــت ضمــن مجلــة الديوانــة الصــادرة �ف ع التونــ�ي لقلــب عــ�ب 268 -المــرة األوىل الــ�تي توّجــه مــن خالهــا المــ�ش
:"إذا أقيمــت الدعــوى بنــاء عــى محجــوز، فــإّن عــبء إثبــات عــدم  جــوان 2008، حيــث نــص الفصــل 345 منهــا عــى مــا يــىي

ارتــكاب المخالفــة أو الجنحــة يحمــل عــى المحجــوز عليــه".
269 -الفصول 4 و37 و41 و46 من القانون عدد 46 لسنة 2018 .
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ي عاقتــه بالفصــل 27 مــن الدســتور والــذي اقتــىف أّن "المتهــم 
ــه أثــار بعــض الجــدل �ف

ّ
2003، فإن

ي أطــوار التتبــع 
ي محاكمــة عادلــة تكفــل لــه فيهــا جميــع ضمانــات الدفــاع �ف

بــريء إىل أن تثبــت إدانتــه �ف
والمحاكمــة".

بالقانــون  التونــ�ي  ع  المــ�ش طــرف  مــن  المعتمــد  اإلثبــات  ئ  عــ�ب قلــب  نحــو  التوّجــه  بخصــوص  أّمــا   
ي 

وع وتضارب المصالح، فهو �ف المتعلق بالترصيــــح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة اإلثراء غ�ي الم�ش
ورة الواقعيــة المّتجهــة نحــو مكافحــة جرائــم الفســاد المســتفحلة ببادنــا،  تقديرنــا ســليم وتفرضــه الــرصف
ي 

وع �ف ر بســبق مصادقــة تونــس عــى اّتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة االتجــار غــ�ي المــ�ش ّ كمــا هــو مــ�ب
ئ اإلثبــات  المخــّدرات والمؤثــرات العقليــة "فيانــا 1988" منــذ 24 جويليــة 1990، علمــا بــأّن قلــب عــ�ب
ي أطــوار 

ــر معايــ�ي المحاكمــة العادلــة مــن حيــث توفــ�ي جميــع ضمانــات الدفــاع �ف
ّ
ي آليــا عــدم توف ال يعــ�ف

التتبــع والمحاكمــة طبــق مــا تفرضــه أحــكام الفصــل 27 مــن الدســتور.

ف جملــة النصــوص القانونيــة المشــار إليهــا أعــاه ال تحجــب وجــود  ّ  والمؤكــد اليــوم، أّن الزخــم الــذي مــ�ي
ي عاقــة بالنصــوص التجريميــة المعنيــة بمجــال حمايــة المــال 

يــ�ي �ف بعــض أوجــه النقــص والخلــل الت�ش
ي للمنظومة القانونية  ي بعض المجاالت لإلقرار بتواصل وجود عدم امتثال نس�ب

العام والذي يؤدي �ف
ي إصــدار النصــوص التطبيقيــة الازمــة 

التونســية مــع المعايــ�ي الدوليــة، ذلــك أنــه لوحــظ تأّخــر كبــ�ي �ف
هــم أو  ف ف وتحف�ي غــ�ي

ّ
ف عــى أرض الواقــع عــى غــرار تلــك المتعلقــة بحمايــة المبل لتفعيــل أحــكام القوانــ�ي

وع وتضــارب المصالــح،  تلــك المتعلقــة بالترصيــــــح بالمكاســب والمصالــح وبمكافحــة اإلثــراء غــ�ي المــ�ش
يــ�ي المتعلــق بتمويــل األحــزاب والجمعيــات. فضــا عــن عــدم اســتكمال اإلطــار الت�ش

 لوحظ تأّخر كبير في إصدار النصوص التطبيقية الالزمة لتفعيل 
أحكام القوانين على أرض الواقع على غرار تلك المتعلقة بحماية 

المبلّغين وتحفيزهم أو تلك المتعلقة بالتصريح بالمكاسب 
والمصالح وبمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح، فضال 

عن عدم استكمال اإلطار التشريعي المتعلق بتمويل األحزاب 
والجمعيات 

ف أسند دستور 2014 لمحكمة المحاسبات اختصاص مراقبة حسن الترصف  ومن جهة أخرى، ول�ئ
ي المــال العــام )الفصــل 117 مــن الدســتور( ومقاومــة الفســاد، ورغــم صــدور القانــون األســاسي عــدد 

�ف
لمجمــل  متضّمنــا  المحاســبات  بمحكمــة  المتعلــق   2019 أفريــل   30 ي 

�ف المــؤرخ   2019 لســنة   41
ي هــذا المجــال لــدى ســائر األنظمــة القضائيــة الماليــة المقارنــة، 

المبــادئ والمعايــ�ي الدوليــة المعتمــدة �ف
فــإّن هــذه المحكمــة ال تحــ�ف بالمــوارد واإلمكانيــات الازمــة مــن قبــل الســلط العموميــة، بمــا انجــّر عنــه 
ي حمايــة األمــوال 

ي مقاومــة الفســاد و�ف
نهــا مــن أداء دورهــا المنتظــر عــى الوجــه المأمــول �ف

ّ
عــدم تمك

العموميــة.
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ي تجّســد عــدم تــاؤم واضــح لبعــض  عــاوة عــى مــا تقــّدم، فقــد لوحــظ تواجــد بقــاء بعــض الحــاالت الــ�ت
النصــوص التجريميــة مــع نــص الدســتور.

*حاالت عدم االمتثال أو عدم المائمة:

ي منــه 
ي القطــاع الخــاص إشــكاال جوهريــا تعــا�ف

يمّثــل غيــاب النصــوص القانونيــة المجّرمــة للفســاد �ف
ي ذات الوقــت خلــا مقارنــة 

ي مجــال مكافحــة الفســاد، فهــو يمّثــل �ف
المنظومــة الجزائيــة التونســية �ف

يعيــة  الت�ش النصــوص  مســتوى  عــى  فاضحــة  مائمــة  عــدم  وحالــة  الدوليــة  يعيــة  الت�ش بالتوجهــات 
ز ذلــك مــن خــال المعطيــات التاليــة :  الوطنيــة، ويــ�ب

 يمثّل غياب النصوص القانونية المجرّمة للفساد في القطاع 
الخاص إشكاال جوهريا تعاني منه المنظومة الجزائية التونسية في 

مجال مكافحة الفساد 

	 ف أمضــت تونــس عــى االّتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة الفســاد منــذ ســنة 2004 وصادقــت عليهــا لــ�ئ
ي 24 مارس 2008، وبالرغم من أّن المادة 12 منها تفرض عى كل دولة طرف وفقا للمبادئ 

�ف
ي الفســاد وتفرض عند 

األساســية لقانونها الداخىي "اّتخاذ تداب�ي لمنع ضلوع القطاع الخاص �ف
االقتضــاء عقوبــات مدنيــة أو إداريــة أو جنائيــة تكــون فعالــة ومتناســبة ورادعــة"270، وبالرغــم مــن 
ي مــن 

ــخ يعــا�ف ـ ـ ـ ــع التونــ�ي ال يــزال إىل حــّد التاريـ ـ ـ ـ يـ مــرور أكــ�ث مــن 11 ســنة عــى ذلــك، فــإّن الت�ش
ي القطــاع الخــاص.

غيــاب نصــوص تجــّرم الفســاد �ف
	 ي تدفــع نحــو ي 2011، والــ�ت

بالرغــم مــن تتــاىلي صــدور النصــوص القانونيــة بعــد ثــورة 14 جانــ�ف
ي القطــاع الخــاص بدايــة مــن نــص الفصــل 130 مــن دســتور 2014، مــرورا 

تجريــم الفســاد �ف
 2017 59 لســنة  للقانــون األســاسي عــدد  2011 وصــوال  7 و120 لســنة  ف عــدد  بالمرســوم�ي
حــد  إىل  ياحــظ  حيــث  التجريميــة،  بالنصــوص  ي عاقــة 

�ف يــ�ي  الت�ش الفــراغ  اســتمّر  فقــد   ،271

ي 
ي النصــوص الخاصــة يؤّســس لتجريــم الفســاد �ف

اليــوم غيــاب أي نــص بالمجلــة الجزائيــة أو ببــا�ت
القطــاع الخــاص ويرّتــب عنــه العقوبــات الجزائيــة الرادعــة والمتناســبة. 

ي المنظومــة القانونيــة الجزائيــة، فــإّن اســتعراض جملــة النصــوص 
وباإلضافــة لهــذا الخلــل الجوهــري �ف

: ي
ي نتــوىل رصــد أهمهــا كاآل�ت ز لنــا عديــد اإلشــكاالت والــ�ت ي عاقــة بحمايــة المــال العــام تــ�ب

العقابيــة �ف

270 -مقتطف من نص المادة 12 من االتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لسنة 2012.
ف  271 -الفصــل 3 مــن المرســوم عــدد 7 لســنة 2011 و الفصــل 1 مــن المرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 و الفصلــ�ي

4 و 5 من القانون األســاسي عدد 59 لســنة 2017 .
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1: حاالت عدم التاؤم مع المجلة الجزائية : 

ي المســند بالفصــل 82 مــن 
ي عاقــة بقصــور المفهــوم القانــو�ف

باإلضافــة لمــا تمــت اإلشــارة إليــه أعــاه �ف
المجلــة الجزائيــة عــن اإلحاطــة بجملــة الوضعيــات الواقعيــة ذات العاقــة بالحمايــة الجزائيــة للمــال 
العــام ومــا شــابهه بمــا ال يتــاءم والمفهــوم المســند لنفــس المصطلــح باالّتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة 
ة عــى  ــر بصفــة مبــا�ش

ّ
ي تؤث الفســاد، يمكــن التأكيــد عــى أّن موضــوع تحديــد المفاهيــم القانونيــة، والــ�ت

ي النقــص المســّجل صلــب 
ف تــم تــا�ف ــه ولــ�ئ

ّ
قيــام األركان القانونيــة للجرائــم تثــ�ي إشــكاالت أخــرى، ذلــك أن

المجلــة الجزائيــة مــن جهــة غيــاب تعريــف بهــا لمصطلــح "المــال" بصــدور القانــون األســاسي عــدد 
ي 7 أوت 2015 المتعلــق بمكافحــة الفســاد ومنــع غســل األمــوال، فــإّن 

26 لســنة 2015 المــؤرخ �ف
مصطلــح "المكاســب" الــوارد ذكــره بالفصــل 96 مــن ذات المجلــة الجزائيــة 272لــم يقــع تعريفــه قانونــا 
ــل مــن فعاليــة 

ّ
ي مــن شــأنها التأثــ�ي عــى األحــكام الصــادرة ويقل بمــا يفتــح المجــال لعديــد التأويــات الــ�ت

الحمايــة القانونيــة المســندة للمــال العــام صــورة عامــة.

وباإلضافة لإلشــكاليات المتعلقة بتعريف المصطلحات القانونية، فإّن النصوص التجريمية الواردة 
ي رأينــا إبــداء الماحظــات التاليــة: 

بالمجلــة الجزائيــة تســتدعي �ف

• ف 	 ف عــّرف الفصــل 82 مــن المجلــة الجزائيــة الموظــف العمــومي وربــط بالفصــول الاحقــة لــه بــ�ي لــ�ئ
الفعــل الصــادر عنــه وقيــام الجرائــم الماســة بالمــال العــام، فــا وجــود ألّي تنصيصــات خاصــة 
ي المؤسســات الدوليــة 

ف األجانــب وموظــ�ف ف العموميــ�ي بــذات الجرائــم والمرتكبــة مــن الموظفــ�ي
األمــم  اّتفاقيــة  مــن   16 المــادة  مقتضيــات  مــع  امتثــال  عــدم  حالــة  يمّثــل  مــا  وهــو  العموميــة، 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003 ومــع المــادة 8 مــن اّتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة 

الجريمــة المنظمــة العــ�ب وطنيــة "بالرمــو" لســنة 2000 .

• ، فقد اقترص تأسيس 	 ي القانون التون�ي
ي القطاع الخاص �ف

ي غياب أي نص تجريمي للفساد �ف
�ف

مــع   ، العمــومي كفاعــل أصــىي الموظــف  العــام عــى شــخص  المــال  ي مجــال حمايــة 
التجريــم �ف

ي يطــرح بالنســبة 
التوجــه نحــو إصبــاغ صفــة المشــارك عــى مــن عــداه، غــ�ي أّن اإلشــكال التطبيــ�ت

ي يؤّســس لهــا الفصــل 32 مــن المجلــة الجزائيــة، ذلــك أّن هــذا األخــ�ي  لجريمــة المشــاركة الــ�ت
ف  ف مــن غــ�ي الموظفــ�ي ال يجــّرم فعــل االســتفادة مــن الجريمــة بمــا يفتــح البــاب لعديــد المّتهمــ�ي
ف مــن الجريمــة قصــد اإلفــات مــن العقــاب  ف والذيــن يثبــت أنهــم المســتفيدون الفعليــ�ي العموميــ�ي

ي تبديــد المــال العــام .
ويســاهم بالتــاىلي �ف

• ف جريمــة الرشــوة بالفصــول مــن 83 إىل 94 مــن المجلــة الجزائيــة، وقــد رّتــب عنهــا 	 تــّم تقنــ�ي
ّع عقوبــة مبدئيــة ال تقــّل عــن 10 ســنوات ســجن وخطيــة ماليــة قدرهــا ضعــف قيمــة  المــ�ش
التونــ�ي تشــديد  ّع  المــ�ش تــوىل  10 آالف دينار،كمــا  األشــياء المقبولــة، عــى أن ال تقــّل عــن 
ي يكــون فيهــا الموظــف  ، األوىل موضوعيــة وهي الحالــة الــ�ت ف ي وضعيتــ�ي

العقوبــات المفروضــة �ف
الفاعــل  بصفــة  عاقــة  ي 

�ف شــخصية  والثانيــة  الجريمــة،  ارتــكاب  عــى  الباعــث  هــو  العمــومي 

ي القضايا 
ر بما تم ماحظته من تهافت السلطة القضائية عى إستعمال هذا الفصل �ف 272 -أهمية هذه الوضعية ت�ب

المنشورة ضد رموز النظام السابق وذلك منذ سنة 2011 .
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ة بعــض الماحظــات، ذلــك أّن التشــديد الــوارد  ي مثــا، وتســتدعي هــذه الوضعيــة األخــ�ي
كقــا�ف

يــن لقضايــا جزائيــة بمــا  ف 88 و89 مــن المجلــة الجزائيــة اقتــرص عــى القضــاة المبا�ش بالفصلــ�ي
هــا مــن القضايــا خاضعــة فقــط للنــص العــام وهــو الفصــل 83  ي غ�ي

ي �ف
يجعــل مــن رشــوة القــا�ف

ي حــال تعّمــد 
طا أّي عقــاب �ف

ّ
ي الذكــر لــم يســل

ف 88 و89 ســال�ف مــن ذات المجلة،كمــا أّن الفصلــ�ي
ي ال تســتوجب عقوبــة اإلعــدام أو الســجن المؤيــد،  ي الجرائــم الــ�ت

ي عــدم تســليط عقوبــة �ف
القــا�ف

ي 
ي حــق القــا�ف

همــا أســقطا عقوبــة الخطيــة وكذلــك العقوبــات التكميليــة �ف
ّ
هــذا باإلضافــة إىل أن

ع نحــو تشــديد  ي القضايــا الجزائيــة، بمــا يدفــع للتســاؤل حــول حقيقــة توّجــه المــ�ش
ي �ف

المرتــ�ش
، أينمــا انتصــب، كافيــة لوحدهــا لتكــون ظــرف تشــديد  ي

العقوبــة فعليــا، والحــال أّن صفــة القــا�ف
كلمــا علقــت بأعمالــه جريمــة رشــوة.

• ع التونــ�ي ســنة 1998 مــن خــال تنقيــح المجلــة الجزائيــة وذلــك بإضافــة الفصــل 	 تدّخــل المــ�ش
87 مكــّرر إليهــا، وقــد جــاء بهــذا الفصــل أنــه "يعاقــب بالســجن مــدة 5 أعــوام وبخطيــة قدرهــا 5 
ة  ه بــدون حــق ســواء بصفــة مبــا�ش آالف دينــار كل موظــف عمــومي أو شــبهه يقبــل لنفســه أو لغــ�ي
ة عطايــا أو وعــودا بالعطايــا أو هدايــا أو منافــع كيفمــا كانــت طبيعتهــا لمنــح الغــ�ي  أو غــ�ي مبــا�ش
تيبيــة الضامنــة  يعيــة وال�ت امتيــازا ال حــق لــه فيــه وذلــك بمقتــىف عمــل مخالــف لألحــكام الت�ش
مهــا المؤسســات العموميــة والمنشــآت  ي ت�ب ي الصفقــات الــ�ت

لحريــة المشــاركة ولتكافــؤ الفــرص �ف
ي رأس 

ي تســاهم الدولــة أو الجماعــات المحليــة �ف العموميــة والدواويــن والجماعــات المحليــة الــ�ت
ة ". ة أو غــ�ي مبــا�ش مالهــا بصفــة مبــا�ش

ّع عــى النحــو المذكــور ســلفا توّجــه باألســاس إىل التخفيــف مــن العقوبــة  والماحــظ أّن تدّخــل المــ�ش
ف قيامــه بمخالفــة القانــون واإلجــراءات لتحقيــق  المســتوجبة عــادة للموظــف العمــومي أو شــبهه حــ�ي
ه والمنصــوص عليهــا بالفصــل 96 مــن المجلــة الجزائيــة، وذلــك بالحــط مــن  منفعــة لنفســه أو لغــ�ي
ي الذكــر مــن 10 إىل 5 ســنوات، كالحــط كذلــك مــن مبلــغ 

عقوبــة الســجن المقــّررة بالفصــل األخــ�ي �ف
ي تقديرنــا مثــاال 

الخطيــة مــن قيمــة المنفعــة المتحصــل عليهــا إىل 5 آالف دينــار فقــط، وهــو مــا يعتــ�ب �ف
يــ�ي  يــ�ي باعتبــاره يكشــف بوضــوح توّجــه النظــام الســياسي الســابق )التدخــل الت�ش حّيــا للفســاد الت�ش
ي أثبتــت  ي خصــوص بعــض الجرائــم الــ�ت

رة لتخفيــف العقوبــات �ف ّ حصــل ســنة 1998( بصفــة غــ�ي مــ�ب
أعمــال التقــىي الواقعــة مــن طــرف الهيــاكل الرقابيــة والقضائيــة والهيئــات المتعاقبــة لمكافحــة الفســاد 
ي  بأنهــا مّثلــت المجــال الحيــوي للنشــاطات المشــبوهة ألفــراد عائلــة الرئيــس األســبق وزوجتــه، ونعــ�ف

بــه مجــال الصفقــات العموميــة.

ف الخاصة: 2: حاالت عدم التاؤم الواردة ببعض القوان�ي

ي هذا المجال من خال الحاالت التالية : 
يمكن استخاص حاالت عدم التاؤم �ف

• المتعلــق 	  2015 أوت   7 ي 
المــؤرخ �ف  2015 لســنة   26 عــدد  األســاسي  القانــون  عــى مســتوى 

 : األمــوال  ومنــع غســل  اإلرهــاب  بمكافحــة 

ي 10 ديســم�ب 2003 
ي تراجــع عمــا كان عليــه األمــر بالقانــون عــدد 75 لســنة 2003 المــؤرخ �ف

 - �ف
المتعلــق بدعــم المجهــود الــدوىلي لمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال، فقــد قّيــد الفصــل 92 مــن 
القانــون عــدد 26 لســنة 2015 نطــاق اعتمــاد الجريمــة األصليــة لجريمــة غســل األمــوال بالجرائــم 
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يــ�ي يتعــارض  المســتوجبة لعقوبــة بدنيــة بثــاث ســنوات أو أكــ�ث باســتثناء التهريــب، وهــو تقييــد ت�ش
فاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد لســنة 2003، وكذلــك 

ّ
بجــاء مــع مقتضيــات المــادة 23 مــن ات

ي تحــّث كل الــدول المصادقــة عــى وجــوب  مــع التوصيــة 3 مــن توصيــات مجموعــة العمــل المــاىلي والــ�ت
ــه يتناقــض مــع 

ّ
تطبيــق جريمــة غســل األمــوال عــى أوســع مجموعــة مــن الجرائــم األصليــة، كمــا أن

ي هــذا المجــال، ذلــك أّن "تقريــر التقييــم 
ات المحليــة الصــادرة �ف ســائر التقييمــات الوطنيــة والمــؤ�ش

ي لمخاطــر غســل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب" الصــادر عــن اللجنــة التونســية للتحاليــل الماليــة  الوطــ�ف
خــال شــهر أوت مــن ســنة 2017 كشــف أّن قائمــة التهديــدات يتصدرهــا، إضافــة للتهريــب جرائــم 
أشــد  تتجــاوز  ال  ة،  األخــ�ي الجرائــم  هــذه  أّن  العجيبــة  المفارقــات  ومــن  أنــه  غــ�ي   ، ي يــىب الرصف التهــرب 
ي منها باألســاس أحكام الفصل  ف التونســية وال�ت ي خصوصها طبقا للقوان�ي

العقوبات البدنية المقّررة �ف
92 مــن القانــون عــدد 26 لســنة 2015 ســالف اإلشــارة، 3 ســنوات ســجن .

  - خافــا لمــا تقتضيــه الفقــرة 7 مــن المــادة 5 مــن اّتفاقيــة فيانــا لســنة 1988، فــإّن ذات 
ي 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة 

الفصل 92 من القانون األســاسي عدد 26 لســنة 2015 المؤرخ �ف
ئ اإلثبــات، بــل اكتــ�ف  ة لــم يتوجــه إىل قلــب عــ�ب ي فقرتــه قبــل األخــ�ي

اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال �ف
عية األموال. ي من القرائن واألدلة عى عدم �ش

بالتنصيص عى أّن اإلثبات ال يكون إال بتوفر ما يك�ف

• ي 24 فيفــري 1994 المتعلــق بإصــدار 	
عــى مســتوى القانــون عــدد 35 لســنة 1994 المــؤّرخ �ف

ي والفنــون التقليديــة:
اث األثــري والتاريــ�ف مجلــة حمايــة الــ�ت

 تضمــن هــذا القانــون عقوبــات مخففــة لجملــة الجرائــم ذات العاقــة بالتــرصف واالعتــداء عــى 
ي واآلثــار، غــ�ي أّن مــا يثــ�ي االنتبــاه أّن جريمــة التنقيــب عــن اآلثــار دون الحصــول عــى 

اث الوطــىف الــرت
رخصــة ال تتجــاوز عقوبتهــا 6 أشــهر ســجن فقــط و 5 آالف دينــار كحــّد أقــى273، كمــا لــم ينــص هــذا 
ي صــورة تصديــر تلــك اآلثــار خــارج حــدود الوطــن دون رخصــة، والحــال 

القانــون عــى عقوبــات خاصــة �ف
ف المقارنــة لحــد األشــغال الشــاقة المؤبــدة274. أّن مثــل هــذه الجرائــم تصــل عقوباتهــا بالقوانــ�ي

ــع التونــ�ي  ـ ـ ـ يـ ي المحصلــة، يمكــن التأكيــد عــى أّن الخــروج بتوصيــف شــامل لمــدى تطابــق الت�ش
و�ف

ي مــادة حمايــة المــال العــام مــع ســائر المبــادئ الدســتورية والقانونيــة ومــع المعايــ�ي الدوليــة 
القائــم �ف

ي عاقــة 
ي مجــال مكافحــة الفســاد، يدفعنــا حتمــا، عــاوة عــى مــا تمــت اإلشــارة إليــه أعــاه �ف

المنطبقــة �ف
ي جانــب ال يّقــل أهميــة عــن ســابقه، أال وهــو مــدى 

يعيــة الموضوعيــة، للنظــر كذلــك �ف بالقواعــد الت�ش
تــاؤم القواعــد اإلجرائيــة الجزائيــة الوطنيــة مــع المعايــ�ي الدوليــة.

اث األثري والتاري�في والفنون التقليدية. ف 61 و 82 من مجلة حماية ال�ت 273 -الفصل�ي
274 -مثل القانون المرصي .
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الجزائيــة  المنظومــة  تناســق  مــدى  الثانــي:  المبحــث 
ــوص  ــائر النص ــع س ــتورية وم ــادئ الدس ــع المب ــة م اإلجرائي

العالقــة  ذات  األخــرى  القانونيــة 
ي المــادة الجزائيــة 

ي تقــوم عليهــا المنظومــة اإلجرائيــة التونســية �ف إّن مــن أهــم المبــادئ الدســتورية الــ�ت
ف  ف كل التونسي�ي تلك الواردة بالفصل 21 من الدستور، حيث تم إقرار مبدأ المساواة أمام القانون ب�ي
اءة 276، فضــا عمــا  ــح لقرينــة الــ�ب ــ ـ و التونســيات 275، وكذلــك مــا تضّمنــه الفصــل 27 مــن تكريــس �يـ
ي حالــة التلبــس أو بقــرار 

ورد بالفصــل 29 مــن أنــه "ال يمكــن إيقــاف شــخص أو االحتفــاظ بــه إال �ف
، ويعلــم فــورا بحقوقــه وبالتهمــة المنســوبة إليــه، ولــه أن ينيــب محاميــا. وتحــّدد مــدة اإليقــاف  ي

قضــا�ئ
واالحتفــاظ بقانــون" .

وينضــاف لمجمــل هــذه مثــل هــذه المبــادئ الدســتورية العامــة بعــض المعايــ�ي الدوليــة المنبثقــة عــن 
اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد و الــواردة خاصــة بالمــادة 30 فقــرة 2، حيــث تــّم التأكيــد 
ف أّي حصانــات أو  ة عــى وجــوب اّتخــاذ كل دولــة طــرف التدابــ�ي المناســبة إلرســاء تــوازن بــ�ي بهــذه األخــ�ي
ورة بعمليــات تحقيــق وماحقــة  ف إمكانيــة القيــام عنــد الــرصف امتيــازات قضائيــة ممنوحــة لموظفيهــا، وبــ�ي
بالحمايــة  ي عاقــة 

�ف األمميــة،  اإلتفاقيــة  ذات  مــن  و36   30 ف  المادتــ�ي تفــرض  فعالــة كمــا  ومقاضــاة 
اء و الضحايــا، اتخــاذ "مــا قــد يلــزم مــن تدابــ�ي لضمــان وجــود هيئــة أو هيئــات  الممنوحــة للشــهود والخــ�ب

ي مكافحــة الفســاد".
ف �ف متخّصصــة أو أشــخاص متخّصصــ�ي

ي مــن الدراســة الماثلــة، تســليط نظرنــا وبحثنــا 
ي إطــار هــذا الجــزء الثــا�ف

ومــن هــذا المنطلــق، كان لزامــا، �ف
ف ذات  ي القوانــ�ي

ي وخاصــة مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة وبــا�ت ــع الوطــ�ف ـ ـ ـ يـ ام الت�ش ف نحــو إبــراز مواطــن الــ�ت
العاقــة بهــا مــن عدمــه مــع ســائر المبــادئ الدســتورية والمعايــ�ي الدوليــة المشــار إليهــا، كتحديــد نقــاط 

ي هــذا اإلطــار.
الضعــف إن وجــدت �ف

أعى مستوى الحصانات القانونية:

ي تث�ي إشكاالت  ف أو شببههم من أهم المسائل ال�ت  تعّد الحصانة القانونية الممنوحة لبعض الموظف�ي
قانونيــة وتطبيقيــة إزاء المبــدأ الدســتوري المعلــن عنــه بالفصــل 21 والــذي يؤّســس لمبــدأ المســاواة 
أمام القانون، ذلك أّن تلك الحصانة تمنع من انطاق إجراءات التتبع والتحقيق ضّدهم بالرغم من 
، وبتعلــق  ي

ي بعــض الحــاالت حــول ارتكابهــم لتجــاوزات قــد تبلــغ حــّد التجريــم الجــزا�ئ
الشــبهة القائمــة �ف

الجمهوريــة،  لرئيــس  الممنوحــة  تلــك  أّولهــا  الحصانــة:  مــن  أنــواع  بثاثــة  التونــ�ي  القانــون  ي 
األمــر �ف

ف تتعلــق الثالثــة بالحصانــة الممنوحــة للقضــاة،  ي حــ�ي
وثانيهــا هي الممنوحــة لنــواب مجلــس الشــعب، �ف

وهي جميعهــا حصانــات تســتدعي الوقــوف عنــد نطاقهــا وإجــراءات حجبهــا.

• الحصانــة الرئاســية : تــّم تنظيمهــا بموجــب الفصــل 87 مــن الدســتور، وهي بدورهــا تنقســم إىل 	

ي الحقــوق والواجبــات، وهــم 
275 -ينــص الفصــل 21 مــن دســتور 2014 عــى أّن "المواطنــون والمواطنــات متســاوون �ف

." ف ســواء أمــام القانــون مــن غــ�ي تميــ�ي
ي محاكمــة عادلــة تكفــل لــه فيهــا جميــع 

276 -ينــص الفصــل 27 مــن الدســتور عــى أّن " المتهــم بــريء إىل أن تثبــت إدانتــه �ف
ي أطــوار التتبــع والمحاكمــة ". 

ضمانــات الدفــاع �ف
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ي قــام بهــا رئيــس الجمهوريــة  ، أّولهــا حصانــة مطلقــة ضــد التتبــع، وتتعلــق باألعمــال الــ�ت ف قســم�ي
ة توليــه  ي إطــار أداء مهامــه، وثانيهــا حصانــة نســبية تتحقــق بمنــع تتبعــه أو محاكمتــه طيلــة فــ�ت

�ف
ي .

ف زوال المانــع القانــو�ف الرئاســة مــع تعليــق كافــة آجــال التقــادم والســقوط إىل حــ�ي

• ف 68 و69 مــن الدســتور وكذلــك الفصــول مــن 	 الحصانــة النيابيــة : تــّم تنظيمهــا بموجــب الفصلــ�ي
لمانيــة بدورهــا  28 إىل 33 مــن النظــام الداخــىي لمجلــس نــواب الشــعب، وتشــمل الحصانــة ال�ب
ي مــا 

ي أو اإليقــاف أو المحاكمــة �ف
ي أو الجــزا�ئ

، أحدهــا حصانــة مطلقــة ضــّد التتبــع المــد�ف ف نوعــ�ي
ي ارتبــاط بمهامــه 

ي يقــوم بهــا �ف ي يبديهــا النائــب أو األعمــال الــ�ت احــات الــ�ت يّتصــل بــاآلراء أو االق�ت
النيابية 277،أما الثانية، فىي نســبية، وتشــمل الحصانة من التتبعات ضد الجرائم المرتكبة من 
ي حــاالت 

طــرف نائــب الشــعب أثنــاء المــدة النيابيــة، وهــذا النــوع مــن الحصانــات يمكــن رفعــه �ف
ي النائــب طواعيــة عــن االعتصــام بالحصانــة، وثانيهــا بموجــب قــرار 

ّ
أربعــة: أوالهــا بموجــب تخــى

بانتهــاء  التلبــس، والرابعــة  ي حالــة 
الشــعب، والثالثــة �ف نــواب  المختصــة بمجلــس  اللجنــة  مــن 

المــدة النيابيــة.

• 	 1967 29 لســنة  القانــون عــدد  22 مــن  تــّم تنظيمهــا بموجــب الفصــل  الحصانــة القضائيــة: 
ي كل 

للقضــاء والقانــون األســاسي للقضــاة، وهي �ف القضــاء والمجلــس األعــى  المتعلــق بنظــام 
ي حالــة التلبــس بالجريمــة، وكذلــك بموجــب إذن مــن 

الحــاالت حصانــة نســبية يمكــن تجاوزهــا �ف
المجلــس األعــى للقضــاء.

ي أصنافهــا الثاثــة بعــض الماحظــات ذات العاقــة بموضــوع 
ي للحصانــة �ف

ويســتدعي النظــام القانــو�ف
 : ي مــا يــىي

بحثنــا، حيــث نــورد أهمهــا �ف

ف تــّم تقييــد الحصانــة المطلقــة المســندة لــكّل مــن رئيــس الجمهوريــة وألعضــاء مجلــس نــواب  - لــ�ئ
ي إطــار ممارســة المهــام النيابيــة أو الرئاســية 

ي تّمــت �ف الشــعب بوجــوب االرتبــاط باألعمــال واألقــوال الــ�ت
دون ســواها، فــإّن إطــاق اللفــظ وعموميتــه مــن الناحيــة اللغويــة مــن شــأنه أن يمنــح الحصانــة لهــذه 
ي جميــع الحــاالت والصــور، وهي وضعيــة ثبــت واقعــا إمكانيــة اســتغالها لمخالفــة القانــون 

الفئــة �ف
العــودة  الخصــوص  هــذا  ي 

�ف ي 
ويكــ�ف العــام،  المــال  تمــّس  جرائــم  وارتــكاب  العقــاب  مــن  واإلفــات 

ي تلــت ســقوط النظــام الســياسي الســابق، حيــث كشــف القضــاء مــن خــال عديــد األحــكام  ة الــ�ت للفــ�ت
ي للجنــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد والرشــوة، عــن 

القضائيــة، وكــذا الشــأن عــ�ب مــا تضّمّنــه التقريــر النهــا�ئ
ة عــن عديــد  ي تلــك الفــ�ت

ضلــوع الرئيــس األســبق زيــن العابديــن بــن عــىي وكذلــك بعــض نــواب الشــعب �ف
ة مــن المــال العــام .  ي نهــب مبالــغ ماليــة كبــ�ي

ي تســّببت �ف التجــاوزات الــ�ت

ف تضّمنــت   - بخصــوص الحصانــة النســبية المســندة لــكل مــن أعضــاء مجلــس الشــعب والقضــاة، ولــ�ئ
ف أو شــبههم، تحديــدا لإلجــراءات الواجــب اعتمادهــا  ف مــن الموظفــ�ي ف الخاصــة بهذيــن الصنفــ�ي القوانــ�ي
هــا لــم تحــّدد المــدة القصــوى الممنوحــة لــكل مــن 

ّ
وللجهــة المعنيــة باّتخــاذ قــرار رفــع الحصانــة، فإن

ي حــدود نظــره، التخــاذ القــرار، األمــر الــذي فتــح 
مجلــس النــواب وللمجلــس األعــى للقضــاء، كل �ف

ي عديــد المطالــب المقّدمــة إليهمــا تباعــا بالرغــم مــن طــول 
المجــال مــن الناحيــة الواقعيــة لعــدم البــّت �ف

مــدة تعهدهمــا بتلــك المطالــب .

. 277 -الفصل 68 من الدستور التون�ي



88

- إّن مــا تــم تضمينــه بالنظــام الداخــىي لمجلــس نــواب الشــعب مــن تنظيــم إلجــراءات رفــع الحصانــة 
وطهــا ال يجــد ســندا لــه بنــص الدســتور، فاإلشــارة بالفصــل 29 مــن هــذا النظــام الداخــىي إىل إرفــاق  و�ش
ي 

ي التطبيــق لبســا �ف
ملــف القضيــة بمطلــب رفــع الحصانــة المقــّدم مــن الســلطة القضائيــة، أنتجــت �ف

خصــوص مــدى وجــوب توجيــه أصــل ذلــك الملــف أو بنســخة منــه فقــط، فضــا عــن التســاؤل حــول 
ــق منــه بالنائــب موضــوع طلــب رفــع 

ّ
مــدى اإللــزام بتوجيــه كامــل الملــف دون االكتفــاء بالجــزء المتعل

الحصانــة، خاصــة وأّن التســليم بإطــاق اإلجــراء مــن شــأنه بــأن يخــّل بمبــادئ قانونيــة جوهريــة لعــّل 
مــن أهّمهــا �يــة التحقيــق .

ط لقبــول طلــب رفــع الحصانــة عــن أعضــاء  - مــن جهــة أخــرى، فــإّن النظــام الداخــىي للمجلــس اشــ�ت
ي 

ــه غفــل �ف
ّ
مجلــس نــواب الشــعب شــكا تعبــ�ي النائــب عــن عــدم اعتصامــه بالحصانــة كتابــة، غــ�ي أن

ي ال يســتجيب فيهــا المطلــوب لاســتدعاء الموّجــه لــه مــن طــرف  المقابــل عــن تنظيــم الوضعيــة الــ�ت
الســلطة القضائيــة للتعبــ�ي عــن مــدى اعتصامــه بحصانتــه، األمــر الــذي خلــق عديــد اإلشــكاالت مــن 

ي بعــض الحــاالت.
الناحيــة التطبيقيــة بعــد ثبــوت هــذا التخلــف �ف

ي مكافحة الفساد
ب: عى مستوى الصاحيات المسندة للّسلط والهيئات المختصة �ف

يــ�ي التونــ�ي يقــّر  ــه، وإىل حــدود ســنة 2011 لــم يكــن النظــام الت�ش
ّ
وري التذكــ�ي بأن قــد يكــون مــن الــرصف

ي مكافحــة جريمــة الفســاد، ذلــك أّن ســلطة 
ف بالتخّصــص �ف ف ألشــخاص معّينــ�ي وجــود هيئــات أو يعــ�ت

ف 9 و 10 مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة  معاينــة الجرائموالبحــث مســندة قــرصا بموجــب الفصلــ�ي
ف لخطــط قضائيــة وأصنــاف مــن أعــوان  للضابطــة العدليــة دون ســواها ) وهــم أساســا بعــض الشــاغل�ي
بمعاينــة جرائــم  القانــون  بموجــب  ف  فــ�ي

ّ
المكل الخاصــة  اإلدارات  أعــوان  وبعــض  الحــرس،  و  طــة  ال�ش

التقليــدي  العــدىلي  للقضــاء  األحــكام مســندة  اعــات وإصــدار  ف ال�ف ي 
البــّت �ف أّن ســلطة  كمــا   ،) محــّددة 

الدوليــة،  المعايــ�ي  ومــع  الدســتورية  النصــوص  مــع  متائمــة  غــ�ي  فحســب، وهي وضعيــة  بدرجتيــه 
الوطنيــة لمكافحــة  الهيئــة  مــن  بإقــرار كّل  انتــى  مــن مناســبة  أكــ�ث  ي 

ّع �ف المــ�ش ر تدّخــل  ّ يــ�ب مــا  وهــو 
ي 

ي ســتعّوضها والقطــب القضــا�ئ الفســاد والهيئــة الدســتورية للحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد الــ�ت
ي جرائــم الفســاد .

، كجهــات حديثــة مختّصــة تباعــا بالمعاينــة والبحــث والحكــم �ف االقتصــادي والمــاىلي

1-بالنســبة لهيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة الفســاد، فــىي هيئــة دســتورية تــّم إقرارهــا بموجــب 
الفصل 130 من الدستور، وقد تّم بعثها تفعيا للدستور بموجب القانون األساسي عدد 59 لسنة 
ها بموجب  ف ي تّم ترك�ي ي 24 أوت 2017 لتعّوض الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ال�ت

2017 المؤرخ �ف
المرســوم اإلطــاري عــدد 120 لســنة 2011 المتعلــق بمكافحــة الفســاد. وتســاهم الهيئــة الدســتورية 
ي إرســاء سياســات ونظــم منــع 

هــا عــى أرض الواقــع، طبقــا للفصــل 5 مــن قانونهــا �ف ف المرتقــب ترك�ي
ي متابعــة تنفيذهــا ونــ�ش ثقافتهــا.

الفســاد ومكافحتــه وكشــف مواطنــه، و�ف
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 2017 59 لســنة  القانــون األســاسي عــدد  أهــم إضافــات  أّن  التأكيــد عــى  وري  الــرصف ــه مــن 
ّ
أن ونــرى 

 : يــىي مــا  ي 
تتمّثــل �ف إنمــا  الراهنــة،  ي عاقــة بموضــوع دراســتنا 

الدســتورية، �ف الهيئــة  لهــذه  المحــدث 
	 الفســاد حــاالت  "رصــد  ي 

�ف الحــق  الفســاد  مكافحــة  و  الرشــيدة  الحوكمــة  هيئــة  القانــون  منــح 
ف العــام والخــاص والتقــىي فيهــا والتحّقــق منهــا وإحالتهــا عــى الجهــات المعنيــة  ي القطاعــ�ي

�ف
التونــ�ي  ي 

للقانــون اإلجــرا�ئ الــدور إضافــة  العمل"278،ويعتــ�ب هــذا  بهــا  الجــاري  ف  القوانــ�ي طبــق 
فــة بمعاينــة جرائــم 

ّ
ي والدة جهــة جديــدة مكل

ف عــى األقــل: أّولهــا يتمّثــل �ف ف إثنــ�ي عــى مســتوي�ي
ي الهيئــة لــم تكــن منصــوص عليهــا بالفــص 9 مــن مجلــة اإلجــراءات 

الفســاد ورصدهــا ممّثلــة �ف
لجرائــم  الهيئــة  اختصــاص  امتــداد  مســتوى  عــى  فتتمظهــر  الثانيــة،  اإلضافــة  أمــا  الجزائيــة، 
ي غيــاب النصــوص 

نهــا حــ�ت �ف
ّ
ف العــام والخــاص عــى حــّد الســواء، بمــا يمك ي القطاعــ�ي

الفســاد �ف
ي القطــاع الخــاص، مــن إجــراء األبحــاث الازمــة وتعهيــد 

ي للفســاد �ف
الموضوعيــة للتجريــم الجــزا�ئ

ي 
الجهــات اإلداريــة المختصــة بتســليط العقوبــات التأديبيــة، وذلــك كمرحلــة أوىل عــى األقــل �ف

يعية التونســية لمكافحة الفســاد واعتمادها تجريما موضوعيا  انتظار اســتكمال المنظومة الت�ش
ي القطــاع الخــاص.

للفســاد �ف
	 ــن الفصــل 19 مــن القانــون األســاسي عــدد 59 لســنة 2017 أعــوان قســم مكافحــة الفســاد

ّ
مك

ي الشــهادات وجمــع 
اف الســلطة القضائيــة المتعهــدة، مــن تلــ�تّ المحــدث داخلهــا، وتحــت إ�ش

نهــم مــن القيــام بعمليــات التفتيــش وحجــز الوثائــق والمنقــوالت 
ّ
المعلومــات واألدلــة، كمــا مك

هــذه  شــأن  ومــن  االقتضــاء.  عنــد  العامــة  بالقــوة  واالســتعانة  والتقاريــر  المحــارصف  وتحريــر 
ــن أعــوان قســم مكافحــة الفســاد بالهيئــة مــن الســلطات الازمــة للبحثوالتقــىي 

ّ
المهــام أن تمك

ف فيهــا عــى الجهــات القضائيــة المختصــة، بمــا يجعــل منهــا  و كشــف جرائــم الفســاد والضالعــ�ي
ف العــام  ي القطاعــ�ي

ي معاينــة وبحــث جرائــم الفســاد �ف
بصفــة قانونيــة وفعليــة هيئــة متخّصصــة �ف

و الخــاص.
	 ،أســند الفصــل 19 مــن قانــون الهيئــة صفــة الضابطــة العدليــة ألعــوان قســم مكافحــة الفســاد

ي معاينــة جرائــم الفســاد والبحــث 
وعــاوة عــى مــا تســنده قانونــا هــذه الصفــة مــن اختصاصــات �ف

هــا ســتتيح للســلطة القضائيــة مــن الناحيــة العمليــة اعتمــاد أعــوان مكافحــة الفســاد 
ّ
فيهــا، فإن

57 مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة  أّن أحــكام الفصــل  ، ذلــك  ف ف منّوبــ�ي ي الذكــر كباحثــ�ي
ســال�ف

ر عليــه إجــراء بعــض 
ّ

ي صــورة مــا تعــذ
ي التحقيــق، �ف

ــن قــا�ف
ّ
ي صيغــة لغويــة مطلقــة تمك

وردت �ف
ي غــ�ي دائرتــه أو مأمــوري الضابطــة 

ف �ف األبحــاث بنفســه أن ينيــب، إّمــا قضــاة التحقيــق المنتصبــ�ي
ي هي من خصائص  ي دائرته وخارجها،كّل فيما يخّصه، بإجراء األعمال ال�ت

ف �ف العدلية المنتصب�ي
وظيفــه، مــا عــدا إصــدار البطاقــات القضائيــة، واعتقادنــا أّن هــذه اإلجــازة القانونيــة مــن شــأنها 
ي مكافحــة الفســاد، وذلــك 

ف كفاعــل أســاسي ومتخّصــص �ف ّ ــن الهيئــة مــن احتــال دور ممــ�ي
ّ
أن تمك

ي لــم  ي الملفــات والقضايــا الــ�ت
بالتعهــد مــن خــال أعــوان قســم مكافحــة الفســاد بهــا، بالبحــث �ف

القضائيــة،  الســلطة  ف  وبــ�ي بينهــا  التنســيق  بمزيــد  هــا ستســمح حتمــا 
ّ
أن كمــا  ة،  مبــا�ش هــا هي  ت�ث

ي االقتصــادي والمــاىلي .
وخاصــة منهــا القطــب القضــا�ئ

278 - الفقرة 2 من الفصل 5 من قانون هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد . 
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 هذه اإلجازة القانونية من شأنها أن تمكّن الهيئة من 
احتالل دور مميّز كفاعل أساسي ومتخّصص في مكافحة 

الفساد، وذلك بالتعهد من خالل أعوان قسم مكافحة 
الفساد بها، بالبحث في الملفات والقضايا التي لم تثرها 
هي مباشرة، كما أنّها ستسمح حتما بمزيد التنسيق 

بينها وبين السلطة القضائية، وخاصة منها القطب 
القضائي االقتصادي والمالي 

ــت إضافــات القانــون عــدد 59 لســنة 2017 المتعلــق بهيئــة الحوكمــة الرشــيدة 
ّ
ف تجل ي المقابــل، ولــ�ئ

�ف
ي عاقــة بمجــال الحفــاظ عــى المــال العــام، فــإّن 

ومكافحــة الفســاد للمنظومــة اإلجرائيــة الجزائيــة �ف
ي هذا المجال، قد يكون أهّمها توّجه هذا القانون نحو 

ي تســجيل بعض الهنات الواردة �ف
ذلك ال ين�ف

إســناد صفــة الضابطــة العدليــة بصفــة حرصيــة ألعــوان قســم مكافحــة الفســاد دون أعضــاء مجلــس 
هــذا  أّن  ، حــ�ت  البحــث والتقــىي ي 

الهيئــة ككّل �ف لفعاليــة دور  يمّثــل حــّدا  أن  مــن شــأنه  بمــا  الهيئــة 
ر بالمقارنــة مــع مــا تــّم إســناده مــن صاحيــات ذات عاقــة بالضابطــة  ّ التوجــه يعــّد تراجعــا غــ�ي مــ�ب
العدليــة ألعضــاء اللجنــة الوطنيــة لتقــىي الحقائــق حــول الرشــوة والفســاد بموجــب المرســوم عــدد 
7 لســنة 2011 وكذلــك ألعضــاء الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد بموجــب المرســوم اإلطــاري عــدد 
120 لســنة 2011، فضــا عــن أّن القانــون األســاسي عــدد 59 لســنة 2017 ســالف الذكــر أخضــع 
ون أعمالهــم تحــت رقابــة  اف رئــاسي مــزدوج، فهــم يبــا�ش أعــوان قســم مكافحــة الفســاد المذكوريــن إل�ش
اف الســلطة القضائيــة مــن جهــة، ويخضعــون كذلــك للســلطة اإلداريــة لرئيــس هيئــة الحوكمــة  وإ�ش
الرشــيدة ومكافحــة الفســاد مــن جهــة أخــرى، وهــو مــا سيشــّتت ويربــك حتمــا تدخاتهــم بفعــل ثقــل 

طة عليهــم. 
ّ
الرقابــة المســل

، وعــى غــرار هيئــة الحوكمــة الرشــيدة ومكافحــة  ي االقتصــادي والمــاىلي
2- بالنســبة للقطــب القضــا�ئ

إطــار  ي 
�ف مختصــة،  قضائيــة  والمــاىلي كجهــة  االقتصــادي  ي 

القضــا�ئ القطــب  يعــث  ينــدرج  الفســاد، 
ي مجــال مكافحــة هــذه النوعيــة مــن 

امــات الدوليــة �ف ف يعيــة المســتوجبة للوفــاء باالل�ت اإلصاحــات الت�ش
ي عاقــة بالنظــام 

ف هــذا القطــب بأشــخاص أو بجرائــم معينــة �ف ف لــم يرتبــط تركــ�ي الجرائــم المشــعبة، ولــ�ئ
الســياسي الســابق، إال أنــه مــن الثابــت أّن فتــح الملفــات المرتبطــة بتلــك الحقبــة كان لــه تأثــ�ي واضــح 
ورة  عــى مســتوى االقتنــاع بالحاجــة إىل قضــاء متخّصــص وغــري تقليــدي ولتنميــة الــوعي الكامــل بــرصف
ي جميــع جوانبــه بمــا فيهــا تلــك الهيكليــة، وعــى هــذا األســاس، 

يــ�ي �ف ي نســق اإلصــاح الت�ش
اإل�اع �ف

ف  ف صادرتــ�ي رتــ�ي
ّ
ي بدايــة ســنة 2013 بنــاء عــى مذك

ي عمــل القطــب القضــا�ئ
وعــى إثــر االنطــاق الفعــىي �ف

ف  كــ�ي عــن وزيــر العــدل آنــذاك، ومــع مــا صاحــب ذلــك مــن جــدل ونقــاش حــول مــدى قانونيــة إجــراءات ال�ت
يــ�ي  ــخ 6 ديســم�ب 2016 القانــون األســاسي عــدد 77 كإطــار ت�ش ـ ـ ـ المذكــور وهشاشــته، صــدر بتاريـ
ي االقتصــادي والمــاىلي مــن حيــث اختصاصــه ومهامــه 

مكتمــل الموجبــات ينّظــم بإحــكام القطــب القضــا�ئ
وكيفيــة تعهــده بالملفــات.
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• والمــاىلي 	 االقتصــادي  ي 
القضــا�ئ للقطــب   2016 لســنة   77 عــدد  القانــون  أســند  االختصــاص: 

ف تــّم تحديــد اختصاصــه  ي حــ�ي
اختصاصــا ترابيــا واســعا يمتــّد عــى كامــل الجمهوريــة التونســية، �ف

ي األفعــال موضــوع التجريــم، وهمــا عــى التــواىلي : 
ف �ف ف متازمــ�ي طــ�ي ــر �ش

ّ
الحكــمي بنــاء عــى توف

ي تتطلــب إجــراء أعمــال اســتقرائية معّمقــة ودقيقــة باســتعمال   - التشــعب، بمعــ�ف الجرائــم الــ�ت
أو هيــاكل متعــّددة  ات متخّصصــة  االســتعانة بخــرب ي 

تقتــىف فنيــة  أو  وســائل تحــري خاصــة 
ر ذلــك قــد يكــون تعــّدد المظنــون فيهــم  ّ ، ومــ�ب ي دوىلي

االختصاصــات أو اللجــوء إىل تعــاون قضــا�ئ
تبــة عنهــا أو  ار الم�ت ريــن أو أماكــن ارتــكاب الجرائــم أو المتــداد آثارهــا أو حجــم األ�ف ّ أو المترصف

لصبغتهــا المنّظمــة أو العابــرة للحــدود الوطنيــة. 
ــق بأحــد المجــاالت المنصــوص عليهــا 

ّ
- المجــاالت، أي أن يكــون الفعــل موضــوع التجريــم قــد تعل

حرصيــا بالقانــون، وهي المــال العـــام، المــال الخــاص الموضــوع تحــت يــد الموظــف العمــومي أو 
شــبهه بموجــب وظيفتــه، الديوانــة والجبايــة والــرصف، الســوق الماليــة والبنــوك والمؤسســات 

الماليــة، تمويــل األحــزاب والجمعيــات واالنتخابــات، األنشــطة التجاريــة واالقتصاديــة.
• ف : 	 ي االقتصادي والماىلي من قسم�ي

ب القطب القضا�ئ
ّ
ك كيبة: ي�ت ال�ت

	 ــون مــن ممّثــىي النيابــة العموميــة وقضــاة تحقيــق وقضــاة بدوائــر االّتهــــــام
ّ
، يتك ي

قســم قضــا�ئ
 ، ي

ي الطوريــــن االبتدائــــي والستئنا�ف
وقضاة بالدوائر الجناحية والجنائيــــــة �ف

	 ،الديوان، الجباية، المحاسبة ، ي مجال التحليل الماىلي
ف �ف ون من مختص�ي

ّ
، يتك ي قسم ف�ف

واالّتصــاالت  اإلعاميــة  العموميــة،  الماليــة  العموميــة،  الصفقــات  الماليــة،  الســوق 
والمنافســة279. والبنــوك  الــرصف  المعلوماتيــة،  والشــبكات 

ي 
ي متخّصــص �ف

ف جهــاز قضــا�ئ ي تركــ�ي
ي بــدور هــذا القانــون �ف

ــه وبالرغــم مــن اإلقــرار المبــد�ئ
ّ
غــ�ي أن

ي إىل حــد  ــه مــن الواجــب التذكــ�ي بعــدم تفعيــل قســمه الفــ�ف
ّ
تطابــق تــام مــع المعايــ�ي الدوليــة، فإن

ف بالقطــب  ل عائقــا واقعيــا يمنــع مــن تطــّور أداء القضــاة المنتدبــ�ي
ّ
ــخ، األمــر الــذي يشــك ـ ـ ـ التاريـ

ي 
ّ

ي القضايــا المتعهــد بهــا، فضــا عــن أّن اعتمــاد مبــدأ عــدم التخــى
ي آجــال الفصــل �ف

ــع �ف ـ ـ ـ والت�يـ
مــن طــرف قضــاة التحقيــق بالنســبة للقضايــا الواقــع فتــح البحــث فيهــا بتاريــــــخ الحــق عــن دخــول 
ي تقديرنــا إخــاال بالمبــدأ الدســتوري الــوارد بالفصــل 21 

ف النفــاذ مــن شــأنه مّثــل �ف ّ القانــون حــ�ي
والــذي يضمــن المســاواة أمــام القانــون.

ت: عى مستوى اإلثبات:
ي المــادة الجزائيــة التذكــ�ي بالمبــدأ العــام الــوارد بالفصــل 150 مــن مجلــة 

يســتدعي التطــرق لإلثبــات �ف
ي هــذا المجــال، حيــث نــص الفصــل المذكــور 

اإلجــراءات الجزائيــة 280 والــذي أّســس لحريــة اإلثبــات �ف
عــى أنــه : يمكــن إثبــات الجرائــم بــأّي وســيلة مــن وســائل اإلثبــات مــا لــم ينــّص القانــون عــى خافــه ... 

 وقــد اســتمّر العمــل بهــذا المنهــج دون أن تســّجل التطبيقــات القضائيــة أّي إشــكاالت تذكــر وذلــك إىل 
ي 7 أوت 2015 المتعلــق بمكافحــة 

ف صــدور القانــون األســاسي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ �ف حــ�ي
ف بصفــة خاصــة مــا أطلــق عليــه بـــــــ"طــرق التحــري الخاصــة"  اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال والــذي قــ�فّ

ي 9 أوت 2017 .
279 -الفصل 2 من األمر الحكومي عدد 855 المؤرخ �ف

ي طرق 
ي من مجلة اإلجراءات الجزائية تحت عنوان "�ف

280 - ورد الفصل 150 بمفتتح القسم الثالث من الباب الثا�ف
اإلثبات".
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ي مــن القانــون األســاسي لســنة 2015، يّتضــح أّن 
هــذا وبمراجعــة القســم الخامــس مــن البــاب الثــا�ف

 : ي ثاثــة نســتعرضها عــى التــواىلي
ع قــد حــّدد طــرق التحــري الخاصــة �ف المــ�ش

اض االّتصــاالت ) الفصــول مــن 54 إىل 56 ( : طبقــا لمــا أوردتــه أحــكام الفصــول المذكــورة،  1/ اعــ�ت
اض اّتصــاالت ذوي الشــبهة  ورة البحــث، اللجــوء إىل اعــ�ت ي تقتضيهــا �ف ي الحــاالت الــ�ت

يمكــن �ف
ي التحقيــق، وذلــك لمــّدة أقصاهــا 4 أشــهر 

ــل مــن وكيــل الجمهوريــة أو قــا�ف
ّ
بمقتــىف قــرار معل

ي هــذه الصــورة أن يشــتمل القــرار عــى بيانــات 
قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة لنفــس المــدة، ويتوّجــب �ف

المــرور والتنّصــت أو اإلطــاع عــى محتــوى االّتصــاالت وكذلــك نســخها أو تســجيلها باســتعمال 
ومشــّغىي  لإلّتصــاالت  الفنيــة  بالوكالــة  ورة  الــرصف عنــد  واالســتعانة  المناســبة  الفنيــة  الوســائل 

الشــبكات العموميــة لاّتصــاالت ومشــّغىي شــبكات النفــاذ ومــزّودي خدمــات االّتصــال 

ي  ي أو مخ�ب بموجب إذن كتا�ب
اق ) الفصول من 57 إىل 60 (: ويتّم عن طريق عون متخ�فّ 2/ االخ�ت

صــادر عــن الســلطة القضائيــة ) النيابــة أو التحقيــق (، ويجــب أن يتضّمــن اإلذن اللوحــة البصمــة 
ق، والمــّدة القصــوى للعمــل بهــذا اإلجــراء ال يمكــن  والبصمــة الجينيــة والهويــة المســتعارة للمخــ�ت
ــل صــادر عــن نفــس 

ّ
أن تتجــاوز 4 أشــهر قابلــة للتمديــد مــرة واحــدة لنفــس المــدة بموجــب قــرار معل

. الجهــة المصــدرة للقــرار األصــىي

ــل صــادر عــن 
ّ
ي معل تهــا بموجــب قــرار كتــا�ب 3/ المراقبــة الســمعية البرصيــة ) الفصــل 61 (: وتقــع مبا�ش

الســلطة القضائيــة ) النيابــة أو التحقيــق (، ومّدتهــا القصــوى شــهران قابــان للتمديــد مــرة واحــدة 
لنفــس المــدة. 

ف التطبيق، فقد خلق حالة من  ه وبجّرد دخول القانون األســاسي لســنة 2015 ح�ي
ّ
وقد أبرز التطبيق أن

رة مرّدهــا أّن تنظيــم طــرق التحــري الخاصــة ورد بالقســم الخامــس مــن  ّ اإلزدواجيــة اإلجرائيــة غــ�ي المــ�ب
البــاب األول المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب وزجــره بمــا اقتــرص معــه تطبيقــه عــى هــذا النــوع مــن الجرائــم 
هــا مــن الجرائــم المتصلــة بغســل األمــوال، وهــو األمــر الــذي يستشــف �احــة مــن الفصــل  فقــط دون غ�ي
د عى مبدأ عدم جواز �يان اإلجراءات المطبقة 

ّ
ي صيغته األصلية والذي أك

130 من قانون 2015 �ف
عــى الجرائــم اإلرهابيــة المنصــوص عليهــا بهــذا القانــون عــى جرائــم غســل األمــوال.

فضــا عــن ذلــك، فــإّن القانــون األســاسي عــدد 26 لســنة 2015 لــم يــ�ش بــأّي شــكل ألحــكام مجلــة 
اإلجــراءات الجزائيــة بمــا جعــل التطبيقــات القضائيــة تّتجــه نحــو اســتعمال بعــض وســائل التحــري 
ي غــ�ي مجــال الجرائــم اإلرهابيــة، وذلــك باعتمــاد نــص 

اض االتصــاالت �ف الخاصــة و خاصــة منهــا اعــ�ت
ي صيغــة مطلقــة بإتمــام 

الفصــل 53 مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة والــذي ســمح لحاكــم التحقيــق �ف
ف المثبتــة أو النافيــة للتهمــة"281. اهــ�ي "جميــع األعمــال المؤّديــة إىل إظهــار ال�ب

281 - نص الفقرة 2 من الفصل 53 م إ ج .
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 القانون األساسي عدد 62 لسنة 5102 لم يشر بأّي شكل 
ألحكام مجلة اإلجراءات الجزائية بما جعل التطبيقات القضائية 
تتّجه نحو استعمال بعض وسائل التحري الخاصة و خاصة منها 

اعتراض االتصاالت في غير مجال الجرائم اإلرهابية 
ي 

�ف ف  المّتهمــ�ي لفائــدة  اإلجرائيــة  الحصانــة  مــن  نــوع  إســناد  إىل  ي 
التطبيــ�ت الواقــع  هــذا  هــذا  ى 

ّ
أذ وقــد 

القضايــا اإلرهابيــة، والذيــن ال يمكــن إخضاعهــم لوســائل التحــري الخاصــة إال بموجــب أذون قضائيــة 
ي غــ�ي مجــال البحــث 

مســبقة ولمــدة معّينــة، كمــا ال يمكــن اســتعمال المعطيــات المتحصــل عليهــا �ف
ي مجــاالت أخــرى والذيــن ال يتمتعــون بمثــل 

ف �ف ي الجرائــم اإلرهابيــة 282، وذلــك عــى عكــس المتهمــ�ي
�ف

هــذه الضمانــات اإلجرائيــة.
ف خلــق التنقيــح المدخــل عــى الفصــل 130 مــن القانــون األســاسي عــدد 26  ــه ولــ�ئ

ّ
ويّتجــه التأكيــد أن

ي 2019 توازنا أك�ب 
ي 23 جان�ف

لسنة 2015 بموجب القانون األساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ �ف
ي عــ�ب تعميــم اعتمــاد وســائل التحــري الخاصــة عــى جريمــة غســل األمــوال والجرائــم 

للواقــع اإلجــرا�ئ
ي تقــوم  ــه يبــ�ت دون تحقــق المطلــوب مــن جهــة تحقيــق العدالــة اإلجرائيــة والــ�ت

ّ
المرتبطــة بهــا، فإن

باألســاس عــى المســاواة أمــام وســائل اإلثبــات.

المبحث الثالث: التوصيات والتعديالت المقترحة 
تبعــا لمــا تــّم اســتعراضه أعــاه ضمــن الدراســة الماثلــة، وبنــاء عــى مــا تــّم اســتخاصه مــن وجــود العديــد 
مــن النقائــص والثغــرات عــى مســتوى الحمايــة الجزائيــة المنشــودة للمــال العــام، نــرى أنــه يتوجــب 

يعيــة والمبــادرات العمليــة.  القيــام ببعــض التعديــات الت�ش

 : يعي 1/ عى المستوى الترش

الــوارد بالفصــل 82 حــ�ت  ي اّتجــاه توســيع مفهــوم الموظــف العمــومي 
- تنقيــح المجلــة الجزائيــة �ف

فاقيــة مكافحــة الفســاد لســنة 2003.
ّ
ات الــدوىلي المســتمّد مــن  يتطابــق مــع التعريــف 

ي القطــاع الخــاص قصــد إتمــام المنظومــة الجزائيــة التونســية وجعلهــا متطابقــة مــع 
- تجريــم الفســاد �ف

المعايــ�ي الدوليــة، وذلــك عــ�ب إقــرار اإلضافــات والتعديــات التاليــة ألبــواب التجريــم المنصــوص 
الــواردة بالمجلــة الجزائيــة:

، تمامــا  ف - تخصيــص قســم مســتقل يتــّم مــن خالــه إقــرار تجريــم الفســاد الصــادر عــن غــ�ي الموّظفــ�ي
. مثلمــا هــو الحــال بالنســبة للقانــون الفرنــ�ي

ي 
ف األجانــب وموظــ�ف ف العموميــ�ي - تخصيــص بــاب مســتقل لتجريــم الفســاد المرتكــب مــن الموظفــ�ي

المنظمــات الدوليــة المنتصبــة فروعهــا أو مكاتبهــا بتونــس.
وع وتضــارب المصالــح بالنصــوص  - االحتفــاظ بالتجريــم المتعلــق بغســل األمــوال واإلثــراء غــ�ي المــ�ش
الخاصــة الــواردة بهــا، وذلــك مراعــاة لخصوصيــة تلــك الجرائــم بالمقارنــة مــع ســائر الجرائــم الــواردة 

ي 07 أوت 2015 المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب 
282 - الفصــل 65 مــن القانــون األســاسي عــدد 26 لســنة 2015 المــؤرخ �ف

ومنــع غســل األمــوال .
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توســيع  نحــو  الســ�ي  مــع  اإلثبــات،  وســائل  حيــث  مــن  أو  األركان  حيــث  مــن  الجزائيــة  بالمجلــة 
الجزائيــة.  بالمجلــة  التجريــم  مجــاالت  توســيع  بمناســبة  ف  الموّظفــ�ي غــ�ي  عــى  انطباقهــا   مجــال 
للعقوبــة  ر  ّ المــ�ب غــ�ي  التخفيــف  لتفــادي  الجزائيــة  المجلــة  مــن  مكــّرر   87 الفصــل  أحــكام  إلغــاء 

العموميــة. الصفقــات  مجــال  ي 
�ف المقــّررة 

-تنقيــح الفصــل 92 مــن القانــون األســاسي عــدد 26 لســنة 2015 المتعلــق بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع 
ي اتّجــاه: 

غســل األمــوال �ف
• ط 	 �ش عــن  والتخــىي  األمــوال  غســل  لجريمــة  أصليــة  الجنــح كجريمــة  العتمــاد كافــة  الرجــوع 

المســتوجبة. العقوبــة 
• ي جريمة غسل األموال قصد تدعيم التوجه نحو مقاومتها.	

اعتماد مبدأ قلب عبء اإلثبات �ف
ف المنّظمــة لمختلــف أنــواع الحصانــات باّتجــاه حرصهــا فيمــا لــه عاقــة بمجــال  - تنقيــح القوانــ�ي
، كتحديــد مــّدة قصــوى للــّرد عــى مطالــب رفــع الحصانــة. ي

ي أو القضــا�ئ
لمــا�ف العمــل الرئــاسي أو ال�ب

الرشــيدة ومكافحــة  الحوكمــة  بهيئــة  المتعلــق   2017 59 لســنة  القانــون األســاسي عــدد  -تنقيــح 
الفســاد باتجــاه إســناد صفــة الضابطــة العدليــة ألعضــاء مجلــس الهيئــة المذكــورة .

إدخال تعديل عى مجلة اإلجراءات الجزائية يتم بموجبه : 
• المســاواة 	 مبــدأ  لتحقيــق  الجزائيــة ضمانــا  اإلجــراءات  بمجلــة  الخاصــة  التحــري  طــرق  تنظيــم 

اإلجرائيــة. 
• ي هذا المجال.	

إضافة التسليم المراقب كأحد طرق الّتحري الخاصة تناغما مع المعاي�ي الدولية �ف

 : 2/ عى المستوى العمىي

 : ي االقتصادي والماىلي وذلك ع�ب
- تدعيم القطب القضا�ئ

• ف به ودعم تكوينهم المختص.	 ي عدد القضاة العامل�ي
فيع �ف ال�ت

• ، حيث تّم إقراره بموجب القانون األساسي عدد 77 لسنة 2016 المؤرخ 	 ي تفعيل القسم الف�ف
ي اإلقتصــادي والمــاىلي )الفصــل 7 منــه(، لكنــه 

ي 6 ديســم�ب 2016 المتعلــق بالقطــب القضــا�ئ
�ف

ــخ رغــم صــدور األمــر الحكــومي عــدد 855 لســنة  ـ ـ ـ لــم يفّعــل عــى المســتوى الواقــ�ي لحــّد التاريـ
ف  ي 9 أوت 2017 المتعلــق بضبــط االختصاصــات الفنيــة للمســاعدين الفنيــ�ي

2017 المــؤرخ �ف
هــم،  انتدابهــم وتأج�ي وط وإجــراءات  ي االقتصــادي والمــاىلي و�ش

القضــا�ئ بالقطــب  ف  المختصــ�ي
ي 2019 

ي 25 جانــ�ف
فضــا كذلــك عــن صــدور األمــر الحكــومي عــدد 63 لســنة 2019 المــؤرخ �ف

ف  ف الملحقــ�ي ي يتمّتــع بهــا األعــوان العموميــ�ي المتعلــق بضبــط مقــدار منحــة المســاندة الفنيــة الــ�ت
وط إســنادها. ي االقتصــادي والمــاىلي و�ش

ف بالقطــب القضــا�ئ يــن كمســاعدين فنيــ�ي والمبا�ش
داد أموال وممتلكات الدولة والترصف فيها المحدث  تفعيل المجلس األعى للتصدي للفساد واس�ت
ي 31 أوت 2012 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام األمــر 

بموجــب األمــر عــدد 1425 لســنة 2012 المــؤرخ �ف
ي 1 ديســم�ب 2012 المتعلــق بإحــداث مجالــس عليــا استشــارية، 

عــدد 3080 لســنة 2012 المــؤرخ �ف
ي مجــاىلي مكافحــة الفســاد 

ف �ف ف مختلــف المتدّخلــ�ي بوصفــه إطــارا قانونيــا مائمــا للمتابعــة والتنســيق بــ�ي
ي المــوال والممتلــكات المنقولــة والعقاريــة المكتســبة بطــرق غــ�ي 

جاع والتــرصف �ف ومصــادرة واســ�ت
اللجــان  ف مختلــف  بــ�ي المعلومــات والمعطيــات  تبــادل  للدولــة، ولتســهيل عمليــة  عيــة والراجعــة  �ش
والهيــاكل اإلداريــة والقضائيــة المتدخلــة، ولتحقيــق النجاعــة والفاعليــة عــى مســتوى األداء وخاصــة 

منهــا عــى مســتوى المســاءلة القضائيــة. 
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