
 المراسیم التطبیقیة: ھكذا تعّطل الحكومات القوانین التي یسنّھا البرلمان

 

2020كانون الثاني  6سیاسة  تحقیق  راجانا حمیة  اإلثنین    

قانوناً معّطلة عن العمل ألسباب  52قانوناً محفوظة الیوم في أدراج «السلطة التنفیذیة» التي تمتنع عن إصدار مراسیمھا التطبیقیة.  52
معظمھا وثانیھما تقني. ولكن، حتى في الشّق الذي یقف حائالً دون  الغالب حول أمرین: أولھما سیاسي، وھوغیر كثیرة، تتمحور في 

، ما یبّرر، فالتقني مجّرد «تھریبة» ال غایة منھا سوى 2014اآلخر من التعطیل، ال تجد لجنة متابعة تطبیق القوانین، التي أنشئت عام 
 تعطیل القانون، ومن خلفھا تعطیل اإلصالح اإلداري

 

دت حماسة أعضاء المجلس النیابي إلقرار مجموعة من القوانین التي تلبّي مطالب «الثورة». قوانین ال تحتمل  في غمرة االنتفاضة، اشت
انون مكافحة الفساد وإنشاء االنھیار. ومن بینھا، قاالنتظار، قال ھؤالء، لناحیة أنھا تعّري الفاسدین المسؤولین عن الوصول إلى حافة 

انون إنشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالیة. لشّدة الحماسة إلقرارھما، حّدد رئیس المجلس النیابي جلسة الھیئة الوطنیة لمكافحة الفساد وق
أولى استثنائیة، بعد ثالثین یوماً من االنتفاضة. لكنھا طارت قبل حدوثھا، ثم جلسة ثانیة لم یكتمل نصابھا. اإلصرار على إقرار تلك 

لسات االستثنائیة التي تجریھا اللجان النیابیة المشتركةالقوانین ال یزال قائماً، بدلیل الج . 

.  لكْن، مقابل ھذه الحماسة الفائقة، ثمة خوف من أن یؤول مصیرھا إلى ما آل إلیھ سواھا: انتظار المراسیم التطبیقیة… التي ال تأتي أبداً 
قانوناً  52م التطبیقیة كي تصبح واقعاً. باألرقام، ھي نحو والخوف، ھنا، نابع من «دستة» القوانین المقّرة، والتي ال تزال تنتظر المراسی

 .«یحتاج تطبیقھا إلى مراسیم تتقاعس السلطة التنفیذیة والوزراء المعنیون عن تنفیذھا، بحسب آخر جردة ما قبل «الھبّة التشرینیة

مي وال یزال في انتظار المراسیم التي قانوناً، بعضھا «معتّق»، مّر علیھ زمن طویل بال مراسیم و«عاصر» أكثر من عھٍد حكو 52
المتعلق بحقوق األشخاص  220/2000وال یزال مستمراً، واألمثلة كثیرة، منھا قانون  2000تعطیھ صفة «النافذ». وھو زمن بدأ عام 

قطاع  یتعلق بتنظیم 2002، وثالث صدر في العام 2003، وقانون وسیط الجمھوریة الصادر عام 2000المعّوقین والصادر عام 
، 2011و 2010و 2009و 2008یتعلق بسالمة الطیران المدني، وغیرھا كثیر في أعوام  2005الكھرباء، ورابع صدر في العام 

 .«و«الحبل ع الجرار

قانوناً غیر نافذة حتى أواخر شباط الماضي. غیر أن الجردة  45تمكنت من «أرشفة»  2014لجنة متابعة تنفیذ القوانین التي تشّكلت عام 
ً  52لم تكتمل، فقد أضاف رئیس اللجنة، النائب یاسین جابر، إلیھا سبعة قوانین أخرى لتصبح الحصیلة حتى أواخر أیلول الماضي  قانونا . 

قانوناً. عاماً بعد آخر، صارت الالئحة تكبر، حتى  30، كان عدد القوانین التي بال مراسیم 2014عندما بدأت اللجنة عملھا في عام 
تحصل تلقائیاً، إلى أن وصلت إلى ھذا الرقم المرّشح إلى الزیادة صارت اإلضافات . 

الیوم، ھناك محاوالت إلقرار قوانین جدیدة، من دون أن یعني ذلك أنھا ستصبح نافذة. وھذه «عادة» باتت مألوفة في عمل المجلس الذي 
القتراحات إلى قوانین. في المبدأ، قد یؤّشر ذلك إلى ال تكاد تمّر جلسة من جلساتھ من دون أن یخرج من یھلّل من المشرعین بتحّول ا

األخرى من «عافیة» النظام التشریعي. لكن، ھذا جزء من السیرة غیر المكتملة لمسار بلد اشتٍُھر بتسمیة «بلد التشریع». فعلى الضفّة 
ى، والمتعلّق بالتطبیق. فصدور القوانین ال جلسات الھیئة العامة التي تخرج منھا القوانین مصادقة، ثمة جانب آخر من الحكایة ال یُرو

لتخرج من قائمة «الحبر على الورق»،  -كھیئة تنفیذیة  -یعني أنھا باتت نافذة، إذ یعوزھا صدور مراسیمھا التطبیقیة عن مجلس الوزراء 
اتیةوإال تبقى تلك اإلنجازات وكأنھا إنجازات فردیة لمن تقّدم باالقتراح یصّح أن یضعھ في… سیرتھ الذ ! 

  كما أن ھناك جانباً آخر ال یقّل أھمیة عن ضرورة تطبیق القوانین، وھو المتعلق باستكمال السلطة التشریعیة مھاّمھا المتمثّلة بمتابعة
التشریعات من خالل دورھا الرقابي الذي ینص علیھ الدستور والقوانین، والذي یكاد یكون معدوماً على أرض الواقع. ففي وقت حدد 

) األدوات الموضوعة بتصرف النواب في مجال الرقابة البرلمانیة «وھي األسئلة 143إلى  124الداخلي للمجلس النیابي (المواد النظام 
النیابیة  واالستجوابات والتحقیق البرلماني (…) كما حّق النواب في مساءلة الحكومة اثناء جلسات المناقشة العامة وأثناء اجتماعات اللجان 

من قبل أعضاء البرلمان كنوع من الدعایة داخل المجلس وعبر وسائل  -إن حدث  -ال استخدام «ھذه الوسائل الرقابیة (...)»، ال یز
 .اإلعالم، كي یظھر النواب وكأنھم المدافعون الوحیدون عن الوطن»، على ما یقول أحد المشّرعین

ن «إنجازات»، وإنما في الشق المتعلّق بالتطبیق. في «الفصام» المشكلة في تشریع القوانین لیست في «التخمة» التي یسمیھا المشّرعو
تسعى جاھدة إلجھاض ما شّرعتھ وكأنھ لم یكن الذي تعیشھ الدولة في مؤسساتھا، فمن ناحیة، ھي تشّرع، ولكنھا من الناحیة األخرى ! 



 

 أسباب الحجر على المراسیم

اإلشارات اإلیجابیة حول جدیة أي عمل حكومي، وتكمن في مكاٍن واحد:  مطلع العام الماضي، حّدد رئیس المجلس النیابي، إحدى أھم
تطبیق القوانین». أما العبرة من ھذا اإلسراع، فھو «أن تطبیق القوانین سیقضي على القسم األكبر من الفساد ویردع كل  «اإلسراع في

لة األخیرة، وھي التي تحول أصالً دون تطبیق القوانین، على من تسّول لھ نفسھ اإلقدام على ھذا العمل». إذاً، العبرة تكمن ھنا. في الجم
ما یؤكد جابر. من ھنا، ینطلق جابر للحدیث عما یحول دون صدور المراسیم التطبیقیة للقوانین المكّدسة. ثمة أسباب كثیرة، ولكن یحلو 

اسیین، أولھما تقني وثانیھما سیاسي، وإن كان یترك لجابر، كما لغیره من المتابعین لحال تلك القوانین، حصر تلك األسباب في عاملین أس
حیّزاً لـ«حسن النیة»، وخصوصاً في ما یتعلق بالقوانین الصادرة حدیثاً والتي یعوزھا بعض الوقت. ما دون ذلك، فثمة سوء نیة في  

قھ على عدم صدور مراسیم قانون حق التعاطي مع القوانین. وفي ھذا المكان بالذات، یالقیھ النائب قاسم ھاشم الذي قال في معرض تعلی
 .«الوصول إلى المعلومات التطبیقي أنھ «إذا أحسنا الظن فنقول تقصیراً وإذا ذھبنا أبعد من ذلك فنقول إن ھناك نوایا خبیثة 

ھ یبقى جزءاً  في الجزء المتعلق بالسبب التقني، یشیر جابر إلى أن «بعض الوزارات ال تمتلك خبرات تقنیة لكتابة المراسیم»،. غیر أن
ملت اللجنة على حلّھ من خالل «االستعانة بخبراء لمساعدة الوزارات في كتابة المراسیم». أما في الشق اآلخر، فھناك ضئیالً، وقد ع

 «قرار سیاسي بعدم تطبیق القوانین». ھذا بیت القصید الذي یعّطل غالبیة القوانین. بعد خمس سنوات من عمل اللجنة، یستكشف المتابعون
أن «ھناك تمنّعاً من قبل عدد من الوزراء في ما یخص تطبیق القوانین، ولذلك یعملون على تعطیلھا بطرق مختلفة، من خالل امتناعھم 
عن إصدار المراسیم نظراً إلى أن القوانین ال تعجبھم». ولئن كانت بعض القوانین معّطلة ألنھا ال «تسیر حكماً إال بإصدار مراسیمھا 

فإن ھناك قوانین أخرى «جرى ربطھا بذلك اإلصدار، علماً أنھا تحتاج فقط إلى تعیین بعض الھیئات على أن تقوم األخیرة التطبیقیة»، 
بصوغ المراسیم، أي أن التعیین یسبق المراسیم»، على ما یقول النائب السابق غسان مخیبر. ویمكن ذكر قانون حق الوصول إلى  

ن «عّراب» الكثیر من القوانین المعلّقة الیوم، یتحدث عن جانب «خبث»، مستغرباً في الوقت نفسھ المعلومات كمثال ھنا. مخیبر الذي كا
 .سبب ربط جّل القوانین بالمراسیم

ما یقولھ مخیبر یعید تالوتھ المحامي بول مرقص، رئیس منظمة «جوستیسیا لإلنماء وحقوق اإلنسان». ال یجد األخیر تعبیراً لما یحصل 
السیاسة». جھة «عسر ھضم تشریعي» لكثرة القوانین المصادق علیھا وتعطیل للقوانین المقّرة من جھة أخرى «بقوة  سوى أن ھناك من

مع ذلك، ال یفترض، بحسب مرقص، أن یعلّق العمل بالقوانین المقّرة بسبب المراسیم، فثمة أشیاء بدیھیة یمكن تطبیقھا في انتظار صدور 
ألشخاص المعّوقین. في ھذه الحالة، ال یُفھم مثالً ما الذي یمنع الصندوق الوطني للضمان االجتماعي من المراسیم. یمكن ھنا ذكر قانون ا

حرمان أصحاب العمل الذین ال یلتزمون بكوتا توظیف ذوي االحتیاجات من براءات الذمة للمؤسسة؟ لماذا التقاعس عن القیام بواجب قبل  
 أن یكون منصوصاً بقانون؟

ربط جّل القوانین بالمراسیم التطبیقیة  یكمن «الخبث» في  

 

ال  ما یحدث الیوم أن «كل وزیر یرید أن یحصر بیده كل شيء، ما یشّرع الفساد». وإال ما الذي یعنیھ مثالً تعطیل الكثیر من القوانین التي 
في  2002تتطلب مراسیم وإنما ھیئات ناظمة أو مجلس إدارات؟ ماذا یعني مثالً تعطیل قانون إعادة ھیكلة قطاع الكھرباء العالق منذ عام 

الوزراء؟ من جملة ما یحتاج إلیھ ھذا القانون تعیین مجلس إدارة «ولكن ثمة من ال یعجبھ القانون ویرید أن یُخصي المجلس». ما  مجلس
 2011یحصل في ھذه القوانین «لیس صدفة»، یقول جابر، وإنما «تعّمد»، ویعطي مثاالً ھنا عن «خطة الكھرباء التي وضعت عام 

یین مجلس إدارة، وھو الذي لم یحصل حتى الیوموالتي تعھد خاللھا الكل بتع ». 

المشكلة تكمن في أن القوانین المعّطلة ھي تلك التي ترتبط بما یُسمى سلة «اإلصالح البنیوي»، والتي تمس تالیاً الجزء الخدماتي 
رباء والمطار واالتصاالت «بسبب  واألساسي في حیاة الناس. ومنھا مثالً تأخیر صدور مراسیم تطبیقیة لقوانین مجاالت حیویة مثل الكھ

قانوناً، وھو أن «ال أحد یرید العمل على تطویر  52الخالفات السیاسیة». ھذا التمنّع الذي یقود إلى الخالصة النھائیة لمسار تعطیل 
دكتور عصام إسماعیل. اإلدارة، فعدم إصدار األنظمة یدخل ضمن باب النیة في عرقلة اإلدارة وعدم تطویرھا»، یقول األستاذ الجامعي، ال

 .«یختصر إسماعیل كل تلك القصة بعبارة واحدة، فما یحصل برأیھ «ال ھدف لھ سوى ضرب اإلصالح

 

 

 ما ھو المرسوم التطبیقي؟



لتنفیذ وتطبیق التشریعات العادیة أي القوانین  -مجلس الوزراء  -ھو مجموعة من القرارات والتدابیر التي تتخذھا السلطة التنفیذیة 
ھو عبارة عن القواعد التي تسنّھا الحكومة لتفصیل   -أو التنظیمي  -ادرة عن السلطة التشریعیة. وبتعبیر آخر، المرسوم التطبیقي الص

التشریع العادي وتحدید مفھومھ وتوضح تالیاً كیفیة تطبیقھ. فالمشّرع یكتفي بسّن القواعد القانونیة في عمومیتھا وأحكامھا الجوھریة، 
ة التنفیذیة مھاّم تفصیل الجوانب التي یتوقف علیھا تطبیق القانونتاركاً للسلط . 

https://www.al-akhbar.com/Politics/282019/ البرلما-ھا-یسن-التي-القوانین-الحكومات-ل-تعط-ھكذا-التطبیقیة-المراسیم  
 


