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العالم

فرنسا

مشروع هوالند حول «الطوارئ» والجنسية:

تمهيد الستحقاق الرئاسة؟
استغل الرئيس الفرنسي فرانسوا هوالند ،اعتداءات باريس
للتمهيد لالنتخابات الرئاسية التي ستجري العام المقبل،
وهو في هذا اإلطار عمل على إقرار حزمة إجراءات ،منها
تعديل دستوري يسمح بتوسيع مروحة إسقاط الجنسية
عن المدانين باعتداءات إرهابية .لكن هذا التعديل ،إن َم ّر،
سيكون رمزيًا ولن يشكل أداة قانونية فعالة في التعامل
مع العناصر الراديكالية
موريس قديح
لم ّ
يفوت الرئيس االشتراكي ،فرانسوا
هـ ــوالنـ ــد ،ف ــرص ــة اع ـ ـت ـ ــداءات ب ــاري ــس
األخيرة في  13تشرين الثاني املاضي
ل ـت ـع ــوي ــم ن ـف ـس ــه سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ت ـم ـه ـي ـدًا
النتخابات الرئاسة التي ستجرى في
نيسان وأيار  ،2017فألقى خطابًا أمام
الـكــونـغــرس الـفــرنـســي ،تـضـ ّـمــن حزمة
إج ــراءات ،منها إعــان حــال الـطــوارئ،
إضــافــة إلــى مـشــروع تعديل دستوري
ي ـس ـم ــح بـ ـت ــوسـ ـي ــع م ـ ــروح ـ ــة إسـ ـق ــاط
ال ـج ـن ـس ـي ــة ال ـف ــرن ـس ـي ــة عـ ــن املـ ــدانـ ــن
باعتداءات إرهابية.
يهدف اقتراح التعديل الدستوري هذا
إل ــى قـطــع الـطــريــق عـلــى الـيـمــن وشــق
صـفــوفــه مــن خ ــال وضـعــه فــي موقف
صعب سياسيًا من جهة ،واألخــذ في
االعـتـبــار ال ــرأي ال ـعــام الـفــرنـســي الــذي
يؤيد بنسبة مرتفعة اقتراحات كهذه،
خاصة بعد اعتداءات باريس ،وقبلها
ظــاهــرة الـتـحــاق ع ــدد مــن اإلســامـيــن
الفرنسيني من أصول أجنبية ،وأيضًا
مـ ــن أصـ ـ ـ ــول ف ــرنـ ـسـ ـي ــة ،ب ــال ـج ـم ــاع ــات
اإلرهابية في سوريا.
ت ـق ـن ـي ــا ،يـ ـق ــع الـ ـتـ ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــوري
امل ـق ـتــرح ف ــي م ــادت ــن :األول ـ ــى تتعلق
ُ
بحالة ال ـطــوارئ ،تـضــاف تحت الرقم
 1-36بعد املادة التي تحمل الرقم ،36
والثانية تتعلق بالجنسية ،تتضمن
اس ـت ـبــدال الـبـنــد الـثــالــث مــن امل ــادة 34
ببند جــديــد ،وإضــافــة بند آخــر بعده
تمامًا.
يشمل التعديل شقني :األول توسيع
وتبسيط شروط فرض حالة الطوارئ
فــي فــرنـســا ،لتشمل ال ـحــاالت الـتــي ال
تنص عليها املادتان  16و 36لدستور
الجمهورية الخامسة ( 4تشرين األول
 ،)1958املـتـعـلـقـتــان بـحــالــة ال ـط ــوارئ
وح ــال ــة ال ـح ـص ــار ت ـب ــاع ــا .إذ تتطلب
األولـ ـ ـ ــى شـ ــروطـ ــا م ـت ـع ـل ـقــة بــان ـق ـطــاع
فــي العمل املنتظم للسلطات العامة
ال ــدس ـت ــوري ــة ،ف ـي ـمــا تـتـطـلــب الـثــانـيــة
خطرًا داهمًا ناتجًا من حرب خارجية
ّ
أو عـصـيــان م ـســلــح .وه ــو م ــا يعكس
اهتمامات املرحلة التي حكمت وضع
دستور  ،1958خاصة أحداث الجزائر
وحالة عــدم االستقرار التي انعكست
عـلــى فــرنـســا الـقــاريــة نفسها .ويـشــار
إل ــى أن إعـ ــان ح ــال الـ ـط ــوارئ مـنــوط
برئيس الجمهورية بعد استشارات
رسمية مع رئيس الحكومة ،رئيسي
مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية،
إضافة إلى رئيس املجلس الدستوري.
أما حالة الحصار ،فيكون اتخاذها في
مجلس ال ــوزراء ،وملــدة  12يومًا قابلة
للتجديد ،إنما ً
بناء على إذن السلطة
الـتـشــريـعـيــة .وإلعـ ــان ح ــال ال ـطــوارئ
بعد أح ــداث بــاريــس األخ ـيــرة ،ونظرًا
إل ــى ع ــدم تــوافــر ال ـش ــروط املـنـصــوص
عليها فــي الـنــص الــدسـتــوري ،عمدت
ال ـح ـكــومــة إلـ ــى ت ــأوي ــن ق ــان ــون يـعــود
إل ــى ع ــام  ،1955عـبــر تعديله بقانون
بتاريخ  20تشرين الثاني  ،2015أي
بعد أسبوع على االعتداءات.

شرح التعديل الدستوري في
شقيه
ي ـق ـت ــرح نـ ــص ال ـت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــوري

تخفيف شروط حالة الطوارئ لتتالءم
مــع طبيعة الـتـهــديــدات الـحــالـيــة التي
تواجهها فــرنـســا ،فينيط إع ــان حال
ال ـطــوارئ بـمــرســوم يتخذ فــي مجلس
الــوزراء ،في حال خطر داهــم ناتج من
اعتداءات خطيرة على االنتظام العام،
أو فــي ح ــال وق ــوع أح ــداث تـشـكــل ،من
ح ـيــث طـبـيـعـتـهــا وخ ـط ــورت ـه ــا ،طــابــع
الـ ـك ــارث ــة أو ال ـن ـك ـبــة الـ ـع ــام ــة .إض ــاف ــة
إل ــى ذل ــك ،يلحظ الـنــص املـقـتــرح دورًا
للسلطة التشريعية فــي تمديد حالة
الـطــوارئ األصلية ألكثر من  12يومًا،
إضافة إلى أدواتها القانونية ،ويذكر
بدور القضاءين اإلداري والعدلي بما
ـاض م ــن جـ ــراء حــالــة
ق ــد يـنـتــج م ــن ت ـق ـ ً ٍ
ال ـ ـطـ ــوارئ ،وصـ ـ ــوال إلـ ــى ان ـت ـه ــاء هــذه
الحالة.
قد يبدو النص مقنعًا إلــى حد بعيد،
خاصة في ضوء ثالثة معطيات :األول
أن طـبـيـعــة ال ـت ـه ــدي ــدات ال ـت ــي حكمت
ش ــروط ال ـنــص الــدس ـتــوري األســاســي
العائد لسنة  1958قــد تغيرت كثيرًا،
ً
م ــا ي ـف ــرض ت ـب ــدي ــا ف ــي ال ـن ــص يتيح
للسلطات التصرف بهامش أكبر من
الحرية في حــاالت مثل التي عاشتها
فرنسا بعد  13تشرين الثاني املاضي.
ثانيًا ،الدور الذي تضطلع به الجمعية
الــوط ـن ـيــة ف ــي ت ـمــديــد حــالــة ال ـط ــوارئ
ألكثر من  12يومًا .أخيرًا ،الــدور الذي
ي ـل ـع ـبــه الـ ـقـ ـض ــاء ،والـ ـقـ ـض ــاء اإلداري
تـحــديـدًا ،فــي تشكيل حماية لــأفــراد،
خ ــاص ــة ف ــي حـ ــاالت ال ـتــداب ـيــر املــانـعــة
ل ـل ـح ــري ــة ،فـ ــي دول ـ ــة ص ــاح ـب ــة تـقـلـيــد
قضائي عريق ونظام قضائي فعال.
أمـ ـ ـ ــا الـ ـ ـش ـ ــق الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي مـ ـ ــن الـ ـتـ ـع ــدي ــل
ال ــدسـ ـت ــوري ف ـهــو أك ـث ــر إش ـك ــال ـي ــة ،إذ
يتعلق «بــدس ـتــرة» إس ـقــاط الجنسية
ال ـفــرن ـس ـيــة ع ــن فــرن ـس ـيــن بـ ــالـ ــوالدة،
ب ـ ـعـ ــدمـ ــا كـ ـ ـ ــان هـ ـ ـ ــذا اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ي ـش ـمــل
الفرنسيني بالتجنيس فقط ،وبقانون
عادي.
عمليًا ،إن إسقاط الجنسية الفرنسية
إجراء تنص عليه املادة  25من القانون
املدني وتحصره صراحة باملجنسني،
وهـ ــو مـ ـش ــروط بـ ــأن ي ـك ــون الـشـخــص
يـحـمــل جـنـسـيــة أخ ــرى ك ــي ال يصبح
عــديــم الـجـنـسـيــة ،بـمــوجــب ال ـتــزامــات
فــرن ـســا ال ــدولـ ـي ــة ،ت ـح ــدي ـدًا املـ ـ ــادة 15
مــن اإلع ــان الـعــاملــي لحقوق اإلنـســان
وامل ـ ــادة  8مــن اتـفــاقـيــة األم ــم املـتـحــدة
لـ ـع ــام  1961ح ـ ــول الـ ـح ــد م ــن ح ــاالت
عديمي الجنسية .مع العلم أن فرنسا
ت ـس ـت ـط ـيــع ن ـظ ــري ــا ع ـ ــدم ال ـت ــزام ـه ـم ــا،
خــاصــة االتـفــاقـيــة الـثــانـيــة العـتـبــارات
عديدة يطول تفنيدها.
والـفــرنـســي بالتجنيس هــو األجنبي
ال ـ ــذي اك ـت ـس ــب ال ـج ـن ـس ـيــة الـفــرنـسـيــة
بـ ـم ــوج ــب أح ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ــروط اك ـت ـس ــاب ـه ــا
كالزواج ،اإلقامة ،أو الوالدة من أبوين
أجـنـبـيــن ،واإلق ــام ــة ف ــي فــرنـســا وفــق
شــروط معينة ...أو حــاالت التجنيس
بـ ـن ــاء ع ـل ــى قـ ـ ــرار ال ـس ـل ـط ــات ال ـع ــام ــة.
تحدد املــادة  25املــذكــورة شــروط نزع
الجنسية عن الفرنسي بالتجنيس.
فــي حــالــة أخ ــرى وحـيــدة يـنــص البند
ال ـس ــاب ــع م ــن امل ـ ـ ــادة  23م ــن ال ـق ــان ــون
املـ ـ ــدنـ ـ ــي ،عـ ـل ــى أن الـ ـف ــرنـ ـس ــي ال ـ ــذي
يتصرف كمواطن في بلد آخر يحمل
جنسيته ،يمكن إعالنه فاقدًا للجنسية

يقترح نص التعديل الدستوري تخفيف شروط حالة الطوارئ لتتالءم مع طبيعة التهديدات التي تواجهها فرنسا (أ ف ب)

هوالند يزور المسجد الكبير في باريس
زار الرئيس الفرنسي ،فرنسوا هوالند ،أمس ،بشكل مفاجئ املسجد الكبير
في باريس ،وذلك عقب تكريم ضحايا االعتداءات «الداعشية» في تشرين
الثاني وكانون األول املاضيني ،في ساحة الجمهورية ،بحسب أوساط الرئاسة
الفرنسية.
وأضافت املصادر أن «الرئيس تبادل الحديث وسط أجواء من العيش املشترك
حول كوب من الشاي» ،في وقت تفتح فيه املساجد أبوابها ،خالل العطلة
األسبوعية ،إلحياء ذكرى ضحايا االعتداءات.
بالتوازي ،أعلن وزير الداخلية الفرنسي ،برنار كازنوف ،أن الرجل الذي قتلته
الشرطة ،الخميس املاضي ،بعدما حاول مهاجمة مفوضية في باريس ،لم
«يكن لديه شركاء».
وعن املعلومات األخيرة املتعلقة
باملهاجم ،دعا كازنوف وسائل
اإلعالم إلى «توخي أقصى درجات
الحذر» ،مضيفًا أن ما نعرفه «هو
أنه من أصل تونسي ،واسمه طارق
بلقاسم ،وأقام في عدد من بلدان
االتحاد األوروبي».
( أ ف ب)

يراهن فرانسوا هوالند على
انقسام اليمين حول هذا
المشروع وهو رهان صائب
الفرنسية ً
بناء على مرسوم وبعد أخذ
رأي مـلــزم مــن مجلس ش ــورى الــدولــة.
كــذلــك يـمـكــن الـفــرنـســي الـ ــذي اكتسب
جنسية أخــرى طلب إسقاط جنسيته
الفرنسية عنه بفعل إرادي.
الجديد الــذي يأتي به النص املقترح
هو توسيع مروحة إسقاط الجنسية
لتشمل املولودين فرنسيني مع حملهم
لجنسية أخــرى ،كاملولودين لزوجني
أحدهما فرنسي ،أو مولود في فرنسا
وف ــق أح ـكــام امل ــادة  19وم ــا يليها من
القانون املدني ،وهو ما يتعارض مع

كــل القوانني الفرنسية السابقة التي
نصت على إسقاط الجنسية ،لكونها
ن ـص ــت ع ـل ـي ـهــا ل ـل ـم ـج ـن ـســن ح ـص ـرًا،
كقوانني  ،1927 ،1915و ،1938وهو ما
يذكر به نص األسباب املوجبة املقدم
للجمعية الــوطـنـيــة ص ــراح ــة .إضــافــة
إل ــى م ــا س ـبــق أن أش ــرن ــا إل ـي ــه م ــن أن
الفرنسي بــالــوالدة ال يفقد جنسيته
إال بفعل إرادي أو من جراء أمر واقع،
يكون فيه للمرسوم املنصوص عليه
قانونًا وال ــذي يعلن فـقــدان الشخص
لجنسيته الفرنسية بمثابة مرسوم
ذات مفعول إعــانــي ال إنشائي ،ومن
باب أولــى ال يشكل إجــراء عقابيًا كما
هو الحال في إسقاط الجنسية.
يـ ـ ـح ـ ــدد الـ ـ ـن ـ ــص ش ـ ــرط ـ ــن إض ــافـ ـي ــن
إلسـ ـ ـق ـ ــاط ال ـج ـن ـس ـي ــة ع ـ ــن ال ـف ــرن ـس ــي
ب ـ ــال ـ ــوالدة ،أول ـ ـهـ ــا أن يـ ـك ــون ال ـح ـكــم

الصادر بحق الشخص املعني مبرمًا
(بانقضاء املدة أو نفاذ طرق الطعن)،
وإال يصبح الشخص عديم الجنسية.
ي ـض ـيــف ن ــص األس ـ ـبـ ــاب امل ــوج ـب ــة أن
إس ـق ــاط الـجـنـسـيــة م ـح ـفــوظ ل ـحــاالت
الجرائم التي تشكل انتهاكًا ملصالح
األمـ ــة ،ويـنـيــط بــالـسـلـطــة التشريعية
تحديد مضمون مفهوم الجرائم التي
تشكل مثل هكذا انتهاك.

...وأسئلة بشأن الجدوى
يراهن فرانسوا هوالند على انقسام
الـ ـيـ ـم ــن حـ ـ ــول هـ ـ ــذا امل ـ ـ ـشـ ـ ــروع ،وه ــو
رهــان صــائــب .وفــي الــوقــت عينه فهو
ي ـح ـتــاج ل ـق ـســم م ــن ال ـي ـمــن وال ــوس ــط
إلمــرار املشروع أمــام مجلس الشيوخ
والـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة ،إذ ي ـح ـت ــاج
ال ـت ـع ــدي ــل ال ــدسـ ـت ــوري إل ـ ــى  5/3مــن
األصوات ،أي إلى  555صوتًا من أصل
 ،925إذا ّ
صوت الجميع.
أخيرًا ،يطرح السؤال نفسه عن جدوى
ه ــذه ال ـخ ـط ــوة .إذ ل ــو ج ــرت مـحــاولــة
ت ـعــديــل ال ـق ــان ــون الـ ـع ــادي ،وال سيما
املادتان  7-23و 25من القانون املدني،
الصـ ـط ــدم ال ـت ـعــديــل ب ــرق ــاب ــة املـجـلــس
الــدسـتــوري ،أمــا التعديل الدستوري
ن ـف ـس ــه ف ـي ـش ـك ــل الـ ـتـ ـف ــاف ــا عـ ـل ــى ه ــذا
االحتمال ،خاصة أن الطريقة الثانية
أي االس ـت ـف ـتــاء غ ـيــر م ـطــروحــة ال ـيــوم
أب ـ ـدًا ،ألن ـه ــا سـتـشـكــل اس ـت ـف ـتـ ً
ـاء على
ش ـخــص الــرئ ـيــس أك ـث ــر م ــن أي شــيء
آخر.
األكيد هو ّأن هذا التعديل إن ّ
مر ـ وهو
أمــر مــن املبكر الحكم عليه ـ ـ سيكون
رم ــزي ــا أك ـث ــر م ــن أي ش ــيء آخـ ــر ،ولــن
يشكل أداة قانونية فعالة في التعامل
مع العناصر الراديكالية ،خاصة تلك
العائدة من سوريا .كان األجــدى عدم
السير بسياسة تشريعية سائبة في
املجال الجزائي ،همها الهدم املمنهج
مل ــا بـ ـن ــاه ال ــرئ ـي ــس الـ ـس ــاب ــق ،نـيـكــوال
ســاركــوزي ،في هــذا املـجــال ،والتركيز
عـلــى مـنــع الـعـنــاصــر الــراديـكــالـيــة من
االل ـت ـح ــاق بــال ـج ـمــاعــات املـسـلـحــة في
سـ ــوريـ ــا ،أو ض ـب ـط ـهــا ف ـ ــور عــودت ـهــا
إل ــى فــرن ـســا ،ب ــدل الـبـحــث عــن زخــرف
دستوري للصرف االنتخابي.

