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ضحايا اإلستبداد في الفضاء العام، ولكن...

�أربع   2016 �سنة  نهاية  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  عقدت 

�جل�سيمة  �لإنتهاكات  ل�سحايا  علنية  �إ�ستماع  جل�سات 

�سّكلت  عملها.  مو�سوع  �لفرتة  عن  �لإن�سان  حلقوق 

�لتي  �لأوىل  �ملرة  �أنها  باعتبار  هاماً  حدثاً  �جلل�سات 

يتحدث فيها �سحايا �لفرتة �ل�ستبد�دية يف تون�س عن 

معاناتهم ب�سكل علني. وتبعا لذلك، نحجت �سهاد�تهم 

�لقليلة يف �لإ�ساءة على �أهم �أ�سكال �لإنتهاكات �خلطرية 

حلقوق �لإن�سان �لتي تن�سب للمنظومة �ل�ستبد�دية.

م�سار  �أن  �لعلنية  �لإ�ستماع  جل�سات  مع  �لتفاعل  بّي 

تون�س.  د�خل  �سعبي  بتاأييد  يحظى  �لإنتقالية  �لعد�لة 

�أنه يعد يف نظر �ملهتمي بال�ساأن �لتون�سي خارجها  كما 

�لأثر  هذ�  وبد�  �لتون�سية.  �لثورة  جناح  �سروط  من 

مو�جهة  يف  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  حتققه  هاما  �خرت�قا 

قدرتها  على  يوؤ�سر  �أثر  وهو  لها  معار�ستهم  �أعلنو�  من 

على �مل�سي قدما يف عملها رغم ما تو�جهه من عر�قيل 

خارجية وم�ساكل د�خلية. ومن دون �لتقليل من �أهمية 

�لإحتفاء بهذه �خلطوة، فاإن �سمان ��ستمر�رها وحت�سينها 

يتطلبان يف �لآن نف�سه مر�قبة نقدية لتفا�سيلها، ت�سويباً 

يقو�س  �لذي  �ملنفذ  تكون  فال  فيها،  �لإرتباك  ملكامن 

م�سار �لعد�لة �لنتقالية.

على  ت�سجل  �لتي  �لنقدية  �ملالحظات  �أهم  ومن 

�جلل�سات:  هذه 

�أنه غاب فيها �حل�س �ل�ستق�سائي �لنقدي عن خطاب 

متاهي  فقد  �جلل�سات.  �إد�رة  تولو�  �لذين  �لهيئة  �أع�ساء 

على  �ملجاملة  فيه  تغلب  �ل�سحايا  رو�يات  مع  بع�سهم 

و�جب �لبحث عن �حلقيقة،  

�إعالنه  مّت  ما  فبخالف  �ملايل.  للف�ساد  ق 
ّ
�لتطر �حت�سام 

�لعلني  �لإ�ستماع  جلل�سات  �ل�سلح  طالبي  عن ح�سور 

و�خُت�سر  منهم  �أّي  يح�سر  مل  دي�سمرب،  يف  �حلا�سلة 

�حلديث عن هذ� �ل�سنف من �لإنتهاكات ب�سهادة غري 

و�فية ل�سخ�س ُو�سف �أنه �سحية للف�ساد �ملايل.

�ل�سيا�سية  �ملو�قف  �أن  هو  للقلق  مدعاة  �لأمر  يزيد  وما 

يبدو يف  ما  تنحو على  �لتون�سية  �ل�ساحة  �ملهيمنة على 

�جتاه فر�س م�سار�ت بديلة، قو�مها �مل�ساحلة دون حاجة 

للعقاب �أو �لبحث عن �حلقائق. ويتبي من قر�ءة هذه 

�لت�سور�ت �لبديلة �أنها م�سلحية يف مبناها: فهي ت�سعى 

ل�ستثمار �أمو�ل من يتهمون بالف�ساد �ملايل و�ل�ستفادة 

من كفاءة من يتهمون بالف�ساد �لإد�ري، لتنتهي لطلب 

حقوق  بانتهاكات  يتهمون  ملن  �لإنتخابي  �ل�سوت 

�لإن�سان. وقد تكون فعليا هذه �مل�ساحلة قد حتققت على 

�أر�س �لو�قع ب�سكل �سامت. 
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مت �إنتاج  هذه �ملطبوعة بدعم مايل من هيرن�س بل، مكتب �سمال �إفريقيا تون�س، 

وموؤ�س�سة �ملجتمع  �ملفتوح، �ملكتب �لإقليمي �لعربي. �لآر�ء �لو�ردة هنا تعرب عن �آر�ء 

�ملوؤلفي وبالتايل ل تعك�س بال�سرورة وجهة نظر �جلهات �ملمولة. 

نفذ �لر�سوم لل�سفحات �لتون�سية: عثمان �سلمي 

نفذ �لر�سوم لل�سفحات �لعربية ر�ئد �سرف

ت�سميم: �ستوديو �سفر �س.م.ل

�ساحب �ملطبوعة: جمعية �ملفكرة �لقانونية

�سارك يف �لتحرير: حممد عفيف �جلعيدي ونز�ر �ساغية 

ومنة عمر ووحيد �لفر�سي�سي ومرو�ن �لط�ساين.   

   info@legal-agenda.com 

www.legal-agenda.com
Facebook: ملفكرة �لقانونية� 

 Twitter: @Legal_Agenda

فهرس
المفكرة القانونية 

�أمر  �سدر   ،2014 �سنة  من  �خلام�س  �ل�سهر  بنهاية 

�لر�سمي  بالر�ئد  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  �أع�ساء  ت�سمية 

 18 �لف�سل  لأحكام  وتطبيقا   .
1
�لتون�سية للجمهورية 

�ملحدث   2013 ل�سنة   53 �لأ�سا�سي عدد  �لقانون  من 

للهيئة، فاإنه ومب�سي �أربع �سنو�ت من هذ� �لتاريخ، ينتهي 

وليته  يف  �لتمديد  جمل�سها  يقرر  مل  ما  �لهيئة  عمل 

 2016 �سنة  بنهاية  تكون  لذلك،  تبعا  �إ�سافية.  ل�سنة 

نا�سفت مدة عملها. خالل  هيئة �حلقيقة و�لكر�مة قد 

�لتون�سي  �ل�سيا�سي  �ل�سارع  �لهيئة  ق�سمت  �ملدة،  تلك 

�لإد�رة من  بالف�ساد و�سوء  �إتهام  حولها فكانت مو�سع 

جانب منه، فيما كانت يف نظر جانب �آخر منه موؤ�س�سة 

خدمة  بها  لالإطاحة  �أعد�وؤها  ي�سعى  �لثورة  نتاج  من 

للثورة �مل�سادة.

مفترضة  عالقة  ثمة 
الروح  عودة  بين 
قانون  لمشروع 

وجلسات  المصالحة 
العلنية اإلستماع 

مل متنع كرثة �ل�سر�عات د�خل �لهيئة وحولها جمل�سها 

من �لنجاح يف جل�سات �إ�ستماع �ل�سحايا، �لتي �نعقدت 

خالل �ل�سهرين �لأخريين من �سنة 2016. وقد تعاقب 

�لإن�سان  حلقوق  ج�سيمة  لنتهاكات  �سحايا  خاللها 

 1955/07-01 بي  �ملمتدة  �لفرتة  خالل  ح�سلت 

و2013-12-31.

لعمل  تتويجاً  وم�سمونها  موعدها  يف  �جلل�سات   بدت 

جتاوزت  مبتابعة  �جلل�سات  تلك  حظيت  وقد  �لهيئة. 

�أغلبية  من  ر�ساء  حمل  كانت  كما  تون�س؛  حدود 

�أن يكون  . ويفرت�س نظريا تبعا لهذ� 
2
�لتون�سي �ملجتمع 

م�سار �لعد�لة �لنتقالية وفق ت�سوره �لذي �ساغه �أع�ساء 

متنع  مناعة  �كت�سب  قد  �لتاأ�سي�سي  �لوطني  �ملجل�س 

�ملقابل،  يف  �ل�سيا�سي.  �ملز�ج  بتغري�ت  تاأثره  م�ستقبال 

�لدللة  فائقة  �أحد�ث  �جلل�سات  هذه  مو�ز�ة  جرت يف 

و�لتي  لها  �لتح�سري  يتم  �لتي  �لتطور�ت  تعك�س  قد 

ينتظر �أن تكون مقدمة لتغيري�ت كربى يف م�سار �لعد�لة 

مع  باملقارنة  بقيت  �لأحد�ث  هذه  �أن  علما  �لإنتقالية، 

جل�سات �لإجتماع ورغم �أهميتها على هام�س �خلطاب 

�لعام. ومن �أبرز هذه �لأحد�ث ثالثة:

الحدث األول: لقاء الغنوشي 
بالقالل 

�لغنو�سي  ر��سد  �ل�سيد  جمع  �لذي  �للقاء  هنا  نق�سد 

�لذي  �لقالل   �هلل  عبد  بال�سيد  �لنه�سة  حركة  زعيم 

مع  �ل�سلطة  �سد�م  �إبان  �لد�خلية  وزير  خطة  �سغل 

�لتيار �لإ�سالمي �سنة 1991، يوما و�حد� قبل جل�سات 

ميثله  مما  تتاأتى  �للقاء  هذ�  و�أهمية  �لعلنية.  �لإ�ستماع 

�لرجالن: فالأول ميثل �ل�سق �لأهم من �ل�سحايا على 

هيئة  عن  �سدرت  �لتي  �لإح�سائية  �ملعطيات  �سوء 

ثماني  من  �أكرث  �أن  ك�سفت  و�لتي   
3
و�لكر�مة �حلقيقة 

باملائة من �سحايا �لإنتهاكات �جل�سيمة حلقوق �لإن�سان 

ت�سنيفهم  يف  �لإنتقالية  �لعد�لة  قانون  يغطيها  �لتي 

في�سلح  �لثاين  �أما   .
4
�لإ�سالميي من  هم  �ل�سيا�سي 

�لإنتهاكات  عن  بامل�سوؤولية  يتهمون  ملن  منطي  كممثل 

�جل�سيمة حلقوق �لإن�سان. و�إىل ح�سوله قبل يوم و�حد 

من بدء جل�سات �لإ�ستماع، ز�دت رمزية �للقاء و�سوحا 

يف  �لتباحث  هو  و�لذي  له  �ملعلن  �لهدف  �سوء  على 

»�لو�سع �ل�سيا�سي �لعام يف ظل �حلاجة �ملا�سة لتدعيم 

 .
5
�مل�ساحلة بي �لتون�سيي وطي �سفحة �لأحقاد«

مل يعلن �ل�سيخ كما بات ُي�سطلح حمليا على ت�سميته 

�ل�سخب �لإعالمي  بعيد� عن  جرَي 
ُ
�أ �لذي  �للقاء  عن 

�لذي ي�ساحب عادة لقاء�ته. وقد ذكرت م�سادر مقربة 

�أكد ل�سيوفه من رموز �لنظام �ل�سابق »مت�سك  باأنه   
6
منه

�أن  �لذي يجب  �لإنتقالية  �لعد�لة  �لنه�سة مب�سار  حركة 

يكون هدفه تطهري جروح �ملا�سي بعيد� عن ثقافة �لإنتقام 

و�لت�سفي«. و�أ�سافت م�سادر �أخرى مل يك�سف �لإعالم 

عن هويتها �أنه ذكر ملن ��ستقبلهم »�أن �لثورة ل تعني �إلغاء 

منجز�ت دولة �لإ�ستقالل و�حلركة �لوطنية، �أو تهمي�س 

�لكفاء�ت �لتون�سية و�لطاقات �ملعطلة، �لتي �قت�سر دورها 

 
7
يف �لغالب على تنفيذ �لتعليمات يف كنف �لإن�سباط«

و�أن خطوته تعا�سد م�سار �لعد�لة �لنتقالية.

وعليه، يتبي �أن رئي�س �حلركة �ل�سيا�سية �ملعنية �سعى 

�ل�ساملة،  للم�ساحلة  بلورة طرحه  �للقاء يف  خالل هذ� 

�لعد�لة  عن  �أبعادها  يف  خمتلفة  تكون  قد  و�لتي 

و�إن  و�لكر�مة،  �حلقيقة  هيئة  ترعاها  �لتي  �لإنتقالية 

ت�سكل  ففيما  نف�سه.  �مل�سار  �سمن  و�سعها  يف  مت�سك 

�لإنتقالية  �لعد�لة  قانون  وفق  �أ�سا�سياً  �سرطاً  �ملحا�سبة 

�مل�ساحلة  ت�سرتط  ل  مبوجبه،  �لهيئة  �أن�سئت  �لتي 

�ل�ساملة بال�سرورة �ملحا�سبة �مل�سبقة،.�إمنا على �لعك�س 

تغّلب  نقي�س(  )�أو  بديل  كم�سروع  تظهر  ذلك  من 

�عتبار�ت ك�سف �حلقيقة وجرب �ل�سرر على �ملحا�سبة. 

�لنتقالية  �لعد�لة  مل�سار  �ملفهومية  �ملر�جعة  وذ�ت 

قانون  م�سروع  من  �لعام  �لت�سريع  جلنة  موقف  �أكدها 

�لقت�سادية. �مل�ساحلة 

الحدث الثاني: لجنة 
وع قانون  يع العام ومشر التشر

االقتصادية المصالحة 
�أعلنت جلنة   ،2017-2016 مع بد�ية �لدورة �لربملانية 

بالعدول  بقر�رها  �ل�سعب  نو�ب  مبجل�س  �لعام  �لت�سريع 

وقد  �مل�ساحلة.  قانون  م�سروع  �لعمل على  مو��سلة  عن 

�ل�سابقة  �لنيابية  �لدورة  يف  موقفها  مع  �لقر�ر  هذ�  قطع 

هذ�  دّل   .
8
لها كاأولوية  �مل�سروع  هذ�  عّدت  حيث 

�ملوقف عن تر�جع �لأغلبّية عن مت�ّسكها باإفر�د �مل�ساحلة 

باإجر�ء�ت  �ملايل  بالف�ساد  يتهمون  من  مع  �لقت�سادية 

�ملفعول.  �ل�ساري  �لإنتقالية  �لعد�لة  قانون  عن  تخرج 

لكنها، ومن دون مقدمات �أو تربير، عادت �للجنة لتعلن 

�هتمامها بهذ� �مل�سروع، موؤكدة �أنها �ستخ�س�س  �ل�سهر 

.
9
�لأول من �سنة 2017 ملو��سلة عملها عليه

أن  مؤشرات  ثمة 
دون  المصالحة 

للعقاب  حاجة 
هي  والمحاسبة 

المشترك  القاسم 
البديلة لألطروحات 

ويرجح �ملوؤ�سر �لزمني وجود عالقة مفرت�سة بي عودة 

�لإ�ستماع  وجل�سات  �مل�ساحلة  قانون  مل�سروع  �لروح 

�لعلنية و�لتي تناوب عليها يف ف�سلها �لأول من ذكر �أنه 

�سحية لف�ساد مايل، و�لتي مت �لتب�سري بكونها �ستعر�س 

 .
10

يف بقية ف�سولها �عرت�فات ملن يتهمون بالف�ساد �ملايل

�مل�سروع  و�سع  �إعادة  خالل  من  ي�سرع  �مل�سرع  فكاأمنا 

�سمن �أولوياته �إىل �سحب ملف �لإنتهاكات �لإقت�سادية 

من هيئة �حلقيقة و�لكر�مة. وقد يكون �ملوقف �لعام من 

�إليها  �سي�ستند  �لتي  �لركائز  و�سفافية عملها من  �لهيئة 

لتحجيم دورها.

الحدث الثالث: موقف نواب 
الشعب من هيئة الحقيقة 

والكرامة
-07 بتاريخ  �لتون�سي  �ل�سعب  نو�ب  جمل�س  �سادق 

باأغلبية  12-2016 على مو�زنة هيئة �حلقيقة و�لكر�مة 

127 �سوتا مقابل �حتفاظ 21 نائبا باأ�سو�تهم وت�سجيل 

يف  جرت  و�حد،  بيوم  ذلك  قبل  رف�سهم.  نائبا   28

نو�ب  بي  كالمية  م�ساد�ت  �لنيابي  �ملجل�س  كو�لي�س 

�لهيئة، تخللها   و�أع�ساء من  تون�س  ند�ء  ينتمون حلزب 

و�ملايل.  �لإد�ري  �لت�سرف  ب�سوء  لرئي�ستها  �تهامات 

جل�سات  يف  �لهيئة  جناح  �أن  �إىل  �لأمر  هذ�  �أ�ّسر  وقد 

��ستهد�فها.  مو��سلة  من  مينع  ل  �لعلنية  �لإ�ستماع 

�ل�سعبي  �لو�سط  يف  له  مربر�  �لإ�ستهد�ف  هذ�  ويجد 

تعدد  مظهرها  د�خلية  �أزمات  من  �لهيئة  ت�سهده  فيما 

به  يتهم  وفيما  �سفوفها  يف  و�لإ�ستقالت  �لإقالت 

�لقائمون عليها من �سوء ت�سرف �إد�ري ومايل.

توؤكد جممل �ملوؤ�سر�ت �لو�قع ��ستعر��سها �أن �ملو�قف 

تخفي  ل  �لتون�سية  �ل�ساحة  على  �ملهيمنة  �ل�سيا�سية 

�لقائمة.  �لإنتقالية  للعد�لة  بديل  م�سار  عن  بحثها 

دون حاجة  �مل�ساحلة  �أن  �ملوؤ�سر�ت  تلك  تك�سف  كما 

لالأطروحات  �مل�سرتك  �لقا�سم  هي  و�ملحا�سبة  للعقاب 

�لبديلة  �مل�سار�ت  خطاب  قر�ءة  من  ويتبي  �لبديلة. 

ت�سعى  فهي  مبناها:  يف  م�سلحية  �أنها  للم�ساحلة 

ل�ستثمار �أمو�ل من يتهمون بالف�ساد �ملايل و�ل�ستفادة 

لتنتهي  �لإد�ري  بالف�ساد  يتهمون  من  كفاءة  من 

بانتهاكات  يتهمون  ملن  �لإنتخابي  �ل�سوت  لطلب 

قد  �مل�ساحلة  هذه  فعليا  تكون  وقد  �لإن�سان.  حقوق 
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وحيد الفرشيشي

» احلقيقة فقط ثورّية…«  جيلبار نقا�ش،

 �سهادة  يف جل�سة �ل�ستماع �لعلنية ليوم 17 نوفمرب 2016

تنظمها  �لتي  �لعلنية  �لإ�ستماع  جل�سات  �نطلقت 

 2016 نوفمرب   18 و   17 يومي  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة 

�سهريا.  ��ستماع  يومي  مبعّدل  �سنة  ملدة  وتتو��سل 

وبانطالق جل�سات �لإ�ستماع �لعلنية و�لتي نقلتها عديد 

�حلديث  عاد  و�لأجنبية،  �لتون�سية  �لتلفزية  �لقنو�ت 

من جديد عن م�سار �لعد�لة �لإنتقالية يف تون�س، هذ� 

�ملا�سي،  �أكتوبر  فمنذ  حا�سمة.  بفرتة  مير  �لذي  �مل�سار 

�أع�ساء مبا فيهم رئي�سة  �إل بت�سعة  مل تعد �لهيئة تعمل 

�نخف�س  وقد  ع�سو�ً.  ع�سر  �ل�ستة  جمموع  من  �لهيئة 

عدد �لأع�ساء على هذ� �لوجه تبعا ل�ستقالة4  �أع�ساء 

 .
1
�لتاأديب جمل�س  على  �إحالتهم  بعد  منهم   3 وطرد 

لدى  �لهيئة  عن  �سلبية  �سورة  �أعطت  �لتطور�ت  هذه 

رغم  �لإنتقالية،  �لعد�لة  �ساأن  متابعي  ولدى  �ملو�طني 

ب  قيامها  ورغم  ملفا   62340 ملجموع  �لهيئة  قبول 

وتركيز  �ل�سحايا  مع  �سرية  ��ستماع  جل�سة   14828

متنقل  مكتب  على  و�عتمادها  �جلهوية  ملكاتبها  �لهيئة 

بالن�سبة للمناطق �لبعيدة و�لأ�سخا�س �لذين ل ميكنهم 

�لتنقل �إىل �ملكتب �ملركزي �أو �ملكاتب �جلهوية.

هامة  و�آر�ء  �سهاد�ت  ت�سمنت  و�لتي  �جلل�سات  هذه 

لل�سحايا ولعائالتهم جعلتنا نت�ساءل عن مدى حتقيقها 

�أر�ساها  �لتي  �ل�سو�بط  وفق  منها  �ملن�سودة  لالأهد�ف 

وخا�سة  �لإنتقالية،  بالعد�لة  �ملتعلق   2013 قانون 

»ك�سف  �أن:  على  ين�ّس  و�لذي  منه  �لثاين  �لف�سل 

�ملو�طني  لكّل  �لقانون  يكفله  �لنتهاكات حق  حقيقة 

�مل�سا�س  ودون  وكر�متهم  �ل�سحايا  م�سلحة  مر�عاة  مع 

بحماية �ملعطيات �ل�سخ�سية«.

جلسات اإلستماع والحق
الحقيقة في 

ف على 
ّ
مّكنت جل�سات �لإ�ستماع �لر�أي �لعام من �لتعر

جمموعة هامة من �لأحد�ث �لتي �نطوت على عينات 

من �نتهاكات حقوق �لإن�سان �جل�سيمة و�ملمنهجة �لتي 

عرفتها تون�س يف فرت�ت خمتلفة من تاريخها من 1955 

�إىل �أحد�ث �لثورة �لتون�سية يف 2011. هذه �ل�سهاد�ت 

يف  حدث  ما  على  �لعام  �لر�أي  �أطلعت  و�لتي  �لهامة 

�ل�سحايا  فرت�ت �لإ�ستبد�د تطرح م�ساألة عالقة حقيقة 

باحلقيقة �لق�سائية و�حلقيقة �لتاريخية.

في الحقيقة كما »عاشها« 
الضحايا 

عملت جل�سات �لإ�ستماع �لأوىل ليومي 17 و18 نوفمرب 

�لن�ساء  �سحيتها  ذهب  حقائق  ك�سف  على   2016

و�سملت   ... و�لكهول  و�ل�سباب  و�لر�سع  و�لأطفال 

�لتي  �جل�سيمة  �لإنتهاكات  �أهم  �لإنتهاكات  �سهاد�ت 

�لعمد  �لقتل  �لنتقالية:  �لعد�لة  قانون  عليها  ن�س 

 ،2010 دي�سمرب   17 ثورة  ب�سهد�ء  يتعلق  فيما  وخا�سة 

14 جانفي 2011 و�أ�سكال �لعنف �جلن�سي، �لتعذيب، 

�لإنتهاكات  عن  نتائج  قدمت  كما  �لق�سري.  �لإختفاء 

�لتي �سملت كل �لفرت�ت من نهاية �لإ�ستعمار وفظاعات 

�لفرن�سي  �مل�ستعمر  �رتكبها  �لتي  تازركة  �أحد�ث 

�لرئي�س  فرتة  يف  و�لتعذيب  و�ل�سجن  �ليقافات  �إىل 

و�ل�سبعينيات  �ل�ستينيات  يف  بورقيبة  �حلبيب  �لأ�سبق 

نهاية  يف  و�لإختفاء  و�لتعذيب  و�لقتل  �لإنتهاكات  ثم 

�لثمانينيات وبد�ية �لت�سعينيات ثم فرتة �لألفينيات مع 

�لثورة  �أحد�ث  �إىل  وو�سول  �ملنجمي  �حلو�س  �أحد�ث 

�أن  تبي  �أن  �ل�سهاد�ت  �أوىل  حاولت  كما  �لتون�سية. 

�لنتهاكات �سملت كّل �لأعمار و�لتوجهات �ل�سيا�سية 

و�حلركة  �لي�سارية  �ملعار�سة  من  تون�س  يف  و�لن�سالية 

�لنقابية و�لطالبية و�لإ�سالمية.

و�لن�سالية،  �ل�سيا�سية  �لعائالت  هذه  جانب  و�إىل 

م�ستوى  على  �أهمية  �لأوىل  �لإ�ستماع  جلل�سات  كان 

عادة  يتم  و�لتي  �ل�سحايا  من  هامة  فئة  على  �لتاأكيد 

عند  خا�سة(  )�لق�سائية  �لتقليدية  �لأطر  يف  تنا�سيها 

�أو  �ملبا�سرين«  »غري  �ل�سحايا  وهم  �مل�سوؤوليات  حتديد 

بال�سحية  لقر�بتهم  �سرر  حلقهم  �لذين  �لأ�سرة  »�أفر�د 

10 من  �لف�سل   ( �لعام...«  �لقانون  قو�عد  على معنى 

قانون 24 دي�سمرب 2013(. وي�سار �إىل �أن عدد �مللفات 

�لنتقالية  �لعد�لة  هيئة  �أمام  �لن�ساء  قبل  من  �ملقدمة 

يقارب %20 من �مللفات �جلملية. 

�نتهاكات  من  منه  وعانو�  عا�سوه  ملا  �ل�سحايا  �سرد  �إن 

جانبا  يعك�س  عائلتهم  �أفر�د  طالت  �أو  مبا�سرة  طالتهم 

�أنه  على  يوؤخذ  �أل  يجب  و�لذي  �حلقيقة  من  هاما 

فما  �لثابتة«.  �لق�سائية  �حلقيقة  �أو  �لتاريخية  »�حلقيقة 

تتاأثر  و�لتي  �لفردية  ذ�كرتهم  �إىل  يعود  �ل�سحايا  يرويه 

بعو�مل عديدة نف�سّية �جتماعية �سحية... �إلخ. �إل �أن 

يجب  �ل�سحايا ل  ي�سردها  كما  للحقيقة  �خلا�سية  هذه 

د رو�ية فردية 
ّ
�أن تقّلل من قيمتها �أو �أن جتعل منها جمر

وذلك  بها،  يعتد  ل  وبذلك  مو�سوعية  غري  �سخ�سية 

لالأ�سباب �لتالية على �لأقل: 

�أن تو�تر رو�يات �ل�سحايا من �ساأنه �أن يوؤكد �لطبيعة  -

يف  ره 
ّ
بتكر لالإنتهاك  �ملمنهجة  وخا�سة  �جل�سيمة 

فرت�ت خمتلفة و�أماكن متعددة ولفئات �جتماعية 

وفكرية و�سيا�سية متنوعة.

حقيقة �ل�سحايا ميكن، ويف عديد �حلالت )�لقتل  -

�لإنتهاك  �لتعذيب،  �لق�سري،  �لإختفاء  �لعمد، 

�لدعاوى  حتريك  �إىل  توؤدي  �أن  يتوجب  �جلن�سي( 

عن  للك�سف  منطلقا  عندها  وتكون  �لعمومية. 

�ملوؤرخي  ت�ساعد  �أن  �ساأنها  ومن  ق�سائيا،  �حلقائق 

�سياغة  و�إمكانية  �لأحد�ث  وفح�س  �لتوثيق  على 

�لأحد�ث �لتاريخية.

من �ساأن حقيقة �ل�سحايا �أي�سا �أن ت�سكل متنف�ساً  -

لهم ل�سرد ما عا�سوه من ناحية وتقا�سمه مع �جلميع 

لإعالمهم مبدى �لأمل و�ملعاناة �لتي عا�سوها و�لتي 

مل يكن متاحا لهم �لك�سف عنها �أو �لبوح بها.

حقيقة الضحايا هي أيضا 
الحقيقة التي يودون فهمها

جزء  هي  بل  تاريخية  بحقيقة  لي�ست  �ل�سحايا  فرو�ية 

�أغلب �ل�سحايا �لذين  فاإننا نرى  منها وموؤثر فيها. ولذ� 

حتدثو� و�أدلو� ب�سهادتهم يف جل�سات �لإ�ستماع �لعلنية، 

كانو� هم �أي�سا يطالبون مبعرفة �حلقيقة. ملاذ� ح�سل لهم 

ذلك؟ ملاذ� عا�سو� ما عا�سوه؟ ولذ� يكون جزء �آخر من 

�لإنتهاكات  هذه  عن  �مل�سوؤولي  عند  موجود�ً  �حلقيقة 

�لأ�سئلة  هذه  بع�س  عن  �لإجابة  �أي�سا  ميكنهم  و�لذين 

و�مل�ساهمة يف ت�سكيل »�حلقيقة«.

جلسات اإلستماع ومراعاة كرامة 
الضحايا

من  عديد  من  كثري�  �ل�سحايا  د 
ّ
يتجر �سهاد�تهم،  يف 

كثري�  ويتحّدثون  و�لعائلية،  �لإجتماعية  �ل�سغوطات 

�لآلم  ذلك  يف  مبا  وحميميتهم  خ�سو�سياتهم  عن 

فيها  يبقى  جمتمعات  يف  و�لنف�سية،  �جل�سدية  باأنو�عها 

م�ساألة  و�جلن�سية  �جل�سدية  �خل�سو�سيات  عن  �حلديث 

 ويف �إطار 
ّ
م�سكوتاً عنها ول يتم �حلديث فيها �إل يف �ل�سر

�خل�سو�سية و�حلميمية. 

فمنظومة �لعد�لة �لإنتقالية تنبني بالأ�سا�س على مفهوم 

لل�سحايا  �لإعتبار  لرّد  تهدف  منظومة  فهي  �لكر�مة. 

�سو� له من 
ّ
و�إن�سافهم، لي�س فقط بالنظر �إىل كّل ما تعر

�أ�سر�ر مادية وحرمان من حقوق و�إعتد�ء على �لأمالك 

�أجل �لإنتهاكات �حلاطة من �لكر�مة.  بل وخا�سة من 

عما  يتحدثون  ل  �أنهم  �ل�سحايا  من  �لعديد  ح 
ّ
وي�سر

و«كر�متهم«  �سورتهم  ل�سيانة  فقط  لي�س  له،  تعر�سو� 

بل  و�لأ�سدقاء  �لعائلة  من  بهم  للمحيطي  بالن�سبة 

ما  وهو  خا�سة.  و�لأبناء  �لعائلة  مل�ساعر  حماية  �أي�سا 

يجعل �لعديد من �ل�سحايا ل يقبلون بال�سهادة �لعلنية 

و�لتي  �ل�سرية  �جلل�سات  �إطار  يف  بال�سهادة  ويكتفون 

ميكن  فكيف  جل�سة.  �ألف   15 قر�بة  �لهيئة  عقدت 

�لعلنية،  ب�سهاد�تهم  �لإدلء  عند  هوؤلء  كر�مة  �سيانة 

للم�س  جديدة  منا�سبة  �إىل  �جلل�سات  هذه  تتحول  فال 

بكر�متهم؟

�لإدلء  قبلو�  �لذين  �ل�سحايا  كل  �أن  �ملوؤكد  من 

بال�سهادة �لعلنية كانو� قد و�فقو� كتابيا على ذلك. ومن 

�ملوؤكد �أنه مت �إعالمهم باأن �ل�سهادة �ستبث لري�ها �ملاليي 

ومعارفهم  عائالتهم  �أفر�د  بينهم  من  �لأ�سخا�س  من 

مو�فقة  تكفي  فهل  ورفاقهم..  وزمالوؤهم  و�أ�سدقاوؤهم 

�ل�سحية؟ 

على م�ستوى �ل�سكل، تكون �ملو�فقة �سرطا كافيا. ولكن 

�أخرى  �إعتبار�ت  تتدخل  �لأخالقي،  �مل�ستوى  على 

تعيد  و�أن  �ل�سحايا  يف  جديد  من  توؤثر  �أن  �ساأنها  من 

توؤثر يف كر�متهم. فكيف  و�أن  لهم م�ساهد �لإنتهاكات 

و�لت�سهري  �لت�سكيك  حمالت  من  حمايتهم  ميكن 

و�لإهانة؟  و�ل�سب  �ل�ستم  درجات  �أحيانا  تبلغ  و�لتي 

يف  كانت  كما  تعد،  مل  �لعلنية  �لإ�ستماع  فجل�سات 

و��ستماع  خ�سوع  جل�سات  و�لثمانينات،  �ل�سبعينات 

»طقو�سي« لل�سحايا و�حرت�م لالآلم و�ملوتى و�ملفقودين 

وذويهم و�لثكلى و�ليتامى . هذه �ل�سورة �لتي طبعت 

جل�سات �لإ�ستماع مبا يف ذلك �جلل�سات �لقريبة زمنيا 

وجغر�فيا منا... »جل�سات �ملغرب« نر�ها ت�سطدم �ليوم 

بهذ� �مل�سهد �لإعالمي �لذي ميّكن �جلميع من �لتفاعل 

�أقو�لهم  يف  �ل�سحايا  ح 
ّ
يجر قد  مبا  و�لتعليق  و�لتعبري 

لنجاعة  حفظا  �لإطار  هذ�  يف  �ملهم  ومن  و�أ�سخا�سهم. 

�مل�سار �أن يوؤدي �لإعالميون و�لإعالميات مع �ملنظمات 

�ملدنية دور� هاما يف �لتوعية باملبادئ �لتي حتكم جل�سات 

�لإ�ستماع. 

المعطيات  حماية  في 
الشخصية:

 2013 دي�سمرب   24 قانون  من   2 �لف�سل  ��سرتط  لقد 

�جلهد  �إطار  يف  �ل�سخ�سية  �ملعطيات  حماية  وجوب 

لك�سف �حلقيقة. فما هي هذه �ملعطيات �ل�سخ�سية �لتي 

يتوجب حمايتها؟ وما هي �لآليات �لكفيلة بذلك؟

ف �لقانون �لتون�سي �ملعطيات �ل�سخ�سية باأنها: »كل 
ّ
يعر

جتعل  و�لتي  �سكلها  �أو  م�سدرها  كان  مهما  �لبيانات 

مبا�سرة  بطريقة  للتعريف  قاباًل  �أو  معرفاً  �سخ�سا طبيعياً 

�أو غري مبا�سرة با�ستثناء �ملعلومات �ملت�سلة باحلياة �لعامة 

�لقانون  من   4 )�لف�سل  قانونيا«.  كذلك  �ملعتربة  �أو 

 27 يف  و�ملوؤرخ   2004 ل�سنة   63 عدد  �لأ�سا�سي 

جويلية 2004، �ملتعلق بحماية �ملعطيات �ل�سخ�سية(. 

نالحظ  �ل�سحايا،  يقدمها  �لتي  �ل�سهاد�ت  يف  وبالنظر 

�أنها مليئة باملعطيات �ل�سخ�سية �ملبا�سرة. 

الشخصية  المعطيات  في 
ين آخر لضحايا 

�آخرين  �سحايا  �أ�سماء  �سهاد�تهم  يف  �ل�سحايا  يذكر 

حدث  وعما  عنهم  معطيات  فيها  بهم  متعلقة  و�أحد�ثا 

وخا�سة  كر�متهم  يف  مي�سهم  قد  مما  �نتهاكات،  من  لهم 

�أربع   2016 �سنة  نهاية  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  عقدت 

�جل�سيمة  �لإنتهاكات  ل�سحايا  علنية  �إ�ستماع  جل�سات 

�سّكلت  عملها.  مو�سوع  �لفرتة  عن  �لإن�سان  حلقوق 

�لتي  �لأوىل  �ملرة  �أنها  باعتبار  هاماً  حدثاً  �جلل�سات 

تون�س  يف  �ل�ستبد�دية  �لفرتة  �سحايا  فيها  يتحدث 

عن معاناتهم ب�سكل علني. وقد رتبت �لهيئة جل�سات 

�ألو�ن  خمتلف  من  �سحايا  �سمل  نحو  على  �لإ�ستماع 

�لن�سف  من  متتد  و�أحد�ثاً  �لتون�سي  �ل�سيا�سي  �لطيف 

حدود  �إىل  �لع�سرين  �لقرن  خم�سينات  من  �لثاين 

�أحد�ث �لثورة. وتبعا لذلك، نحجت �سهاد�تهم �لقليلة 

�خلطرية  �لنتهاكات  �أ�سكال  �أهم  على  �لإ�ساءة  يف 

�ل�ستبد�دية  للمنظومة  تن�سب  �لتي  �لإن�سان  حلقوق 

.
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و�لتي حتقق �لهيئة يف وقائعها

م�سار  �أن  �لعلنية  �لإ�ستماع  جل�سات  مع  �لتفاعل  بّي 

تون�س.  د�خل  �سعبي  بتاأييد  يحظى  �لنتقالية  �لعد�لة 

كما �نه يعد يف نظر �ملهتمي بال�ساأن �لتون�سي خارجها 

�لأثر  هذ�  وبد�  �لتون�سية.  �لثورة  جناح  �سروط  من 

مو�جهة  يف  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  حتققه  هاما  �خرت�قا 

قدرتها  على  يوؤ�سر  �أثر  وهو  لها  معار�ستهم  �أعلنو�  من 

على �مل�سي قدما يف عملها رغم ما تو�جهه من عر�قيل 

خارجية وم�ساكل د�خلية. ومن دون �لتقليل من �أهمية 

�لإحتفاء بهذه �خلطوة، فاإن �سمان ��ستمر�رها وحت�سينها 

يتطلبان يف �لآن نف�سه مر�قبة نقدية لتفا�سيلها، ت�سويباً 

يقو�س  �لذي  �ملنفذ  تكون  فال  فيها،  �لإرتباك  ملكامن 

�مل�سعى  هذ�  �إطار  يف  ونر�سد  �لنتقالية.  �لعد�لة  م�سار 

موؤ�سرين �إثني: 

المؤشر األول: أين البحث عن 
الحقيقة في خطاب تقديم 

الشهادات؟ 
�أد�رت رئي�سة هيئة �حلقيقة و�لكر�مة �ل�سيدة �سهام بن 

�سدرين جل�سات �لإ�ستماع. وقد عمدت يف بد�ية كل 

ليعر�س  �لهيئة  ملفو�س  بد�ية  �لكلمة  �إعطاء  �إىل  جل�سة 

تقدميا مللف �ل�سحية. كانت كلمات �ملفو�سي حما�سية 

يف �أ�سلوب �إلقائها. و�نطلقت جميعها من م�سلم مفاده 

تعمدت  �ل�سلطة  و�أن  �إليه  ن�سب  مما  بريء  �ل�سحية  �أن 

�لنقدي عن  �ل�ستق�سائي  له. غاب �حل�س  تهم  تلفيق 

�حلقيقة.  عن  يبحثون  �أنهم  يفرت�س  كان  من  خطاب 

هيئة  لأع�ساء  �أحادية  قر�ءة  عن  �خلطاب  هذ�  وك�سف 

�لتون�سي  �ل�سيا�سي  �ملجتمع  لتاريخ  و�لكر�مة  �حلقيقة 

�لعنف  يختزل  لت�سور  توؤ�س�س  قر�ءة  �لثورة،  قبل 

يعار�سه  من  لكل  وي�سند  �حلكم  نظام  يف  و�لإ�ستبد�د 

هذ�  ويبدو  �لدميوقر�طي.  �ل�سيا�سي  �ملنا�سل  �سفة 

�لت�سور جمافيا للقر�ءة �ملو�سوعية لهذه �لفرتة �لتاريخية 
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فيها ن�سطت  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأطر�ف  ولأدبيات 

وهذ� ما �أكده »�سامي بر�هم« عندما حتدث وب�سفته من 

�سلوع  �إمكانية  عن  �لن�سان  حقوق  �نتهاكات  �سحايا 

بع�س من تعر�سو� لالإنتهاكات يف �أعمال جمرمة قانونا. 

و�نتهى ليوؤكد مبد�أ هاما مفاده �أن خطاأ �ل�سحية �إن كان 

ثابتا جز�ئيا ل يربر حرمانه من حقه يف �ملحاكمة �لعادلة 

تالياً  ويوؤمل  �لأ�سا�سية.  حقوقه  حترتم  �لتي  و�ملعاملة 

هذه  �خلطاب  جل�ساتها  م�ستقبل  يف  �لهيئة  تتجاوز  �أن 

�لنظرة �لتب�سيطية، خ�سو�سا و�أنها تتحمل بحكم قانونها 

�لأ�سا�سي م�سوؤولية �إعادة كتابة تاريخ تون�س.

كلمات  انطلقت 
الهيئةمن  مفوضي 

أن  مفاده  مسّلم 
مما  براء  الضحية 

إليها  نسب 

احتشام  الثاني:  المؤشر 
التطرق للفساد المالي، هل 

كان إختيارا؟
�حلقيقة  هيئة  ع�سو   2016-11-22 بتاريخ  �أدىل 

�أو�سح  �إعالمي  بت�سريح  �لكري�سي  خالد  و�لكر�مة 

�لإ�ستماع  �سيتم  �لذين  �لإنتهاكات  مرتكبي  �أن  فيه 

م�سري�ً  و�مل�ساحلة،  �لتحكيم  طالبي  �سهاد�تهم هم  �إىل 

هو  �لإنتهاكات  ملرتكبي  �لإجباري  »�حل�سور  �أن  �إىل 

حال  ويف  �لتحكيم.  مطلب  لقبول  جوهري  �سرط 

�لهيئة  فاإن  �حل�سور،  عن  �لنتهاك  مرتكب  تر�جع 

 .
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و�مل�ساحلة.« �لتحكيم  �إجر�ء�ت  بتعليق  تقوم 

لم يحضر أّي من 
مرتكبي جرائم الفساد 

المالي واخُتصر 
الحديث عن هذا 

الصنف من اإلنتهاكات 
بشهادة وحيدة 

لشخص وصف بأنه 
ضحية للفساد المالي. 

مل   ،)2016 دي�سمرب   18( �ملذكورة  �جلل�سة  بتاريخ 

و�خُت�سر  �ملايل  �لف�ساد  مرتكبي جر�ئم  من  �أّي  يح�سر 

ب�سهادة  �لإنتهاكات  من  �ل�سنف  هذ�  عن  �حلديث 

كانت  �ملايل.  للف�ساد  ب�سحية  و�سف  ل�سخ�س  وحيدة 

�ل�سحية دبلوما�سيا �سابقا �سغل خطة �سفري لتون�س بدولة 

�ّدعت  �لثانية.  �لألفية  بد�ية  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 

�ل�سحية �أنها تعر�ست لتبعات عدلية بتهمة �لإ�ستيالء 

�أمو�ل عمومية جر�ء ف�ساد عائلة �لرئي�س �لأ�سبق  على 

لالأحد�ث  رو�يته  يف  و�أفاد  علي.  بن  �لعابدين  زين 

حما�سبة  يف  �لتدقيق  توىل  رقابياً  فريقاً  �أن  قدمها  �لتي 

�ملحليي  لالأعو�ن  و��ستمع  ي�سرف عليها  �لتي  �ل�سفارة 

على   بالإ�ستيالء  لإتهامه  و�نتهى  بها  ي�ستغلون  �لذين 

جانب من �ملو�زنة �ملخ�س�سة خلال�س هذ� �ل�سنف من 

�لأجر�ء. و�أردف �لدبلوما�سي �ل�سابق �أن وز�رة �خلارجية 

�ل�سوؤون  وزير  و�أن  �خلارج  يف  مهمته  �أنهت  �لتون�سية 

�أن رئي�س �جلمهورية يخريه بي  �أعلمه حينها  �خلارجية 

�لعدلية،  �لتتبعات  �أو  �سمت  يف  و�خلروج  �لإ�ستقالة 

فكان �أن �ختار عدم �لإ�ستقالة. وبهدف ربط �لتتبعات 

وعند  �أنه  �لديبلوما�سي  ذكر  بالف�ساد،  لها  تعر�س  �لتي 

��سطالعه مبهامه، كان يتم �إعالمه م�سبقاً بزيار�ت �أفر�د 

عائلة زين �لعابدين بن علي لدولة �لإمار�ت ليوؤمن لهم 

ت�سريفات خا�سة تتمثل يف ��ستقبال ديبلوما�سي ي�سمن 

�خل�سوع  دون  للمطار  �ل�سرفية  �لقاعة  من  �ملرور  لهم 

جاء  تتبعه  و�أن  جمركي،  وتفتي�س  تدقيق  لإجر�ء�ت 

على خلفية تعّذر حتقيق ذلك يف �إحدى زيار�ت »جليلة 

�لطر�بل�سي« �أخت زوجة بن علي وزوجها لإمارة دبي، 

ب�سبب و�سول خرب �لزيارة له ب�سكل متاأخر. وكان لفتا 

�أن من و�سف ب�سحية �لت�سدي للف�ساد ذكر �أنه تفطن 

هامة  �أمو�ل  بان 
ّ
يهر كانا  �لز�ئرين  لكون  �ملنا�سبة  بتلك 

و�أن  ذلك  �لتي حتجر  �لبالد  لقو�ني  تون�س خالفا  من 

�أو  ر�ف�س  موقف  لتخاذ  يدفعه  مل  �لأمر  لهذ�  تفطنه 

لإعالم �لوز�رة �لتي ينتمي لها بالأمر. ك�سفت �ل�سهادة 

�لتون�سية  �لدولة  موؤ�س�سات  حتّولت  كيف  دللتها  يف 

�لرئي�س.  عائلة  تخدم  �أدو�ت  �إىل  م�سوؤوليها  و�سامي 

ولكن وفيما عد� ذلك، بقيت �ل�سهادة غري كافية بحد 

ذ�تها لإقناع �أنه فعليا �سحية ذلك �لف�ساد، و�إن ذكر �أن 

حكما ق�سائيا قد �سدر قبل �لثورة و�آخر بعدها قد �أكد� 

بر�ءته من �لتهمة �لتي ن�سبت �إليه. 

بالف�ساد  يت�سل  فيما  منكفئاً  �لهيئة  بد� عمل  وبذلك، 

باملقارنة مع �نتهاكات حقوق �لإن�سان. فهي ف�سلت يف 

�لف�ساد  يف  �ل�سالعي  �إرغام  جلهة  به  وعدت  ما  حتقيق 

�ملايل على ت�سجيل �إعرت�فات علنية، من دون �ن ي�سدر 

و�لتحكيم  �مل�ساحلة  طلبات  ب�ساأن  موقف  �أي  عنها 

قوية  رو�يات  تقدمي  ف�سلت يف  كما  هوؤلء.  من  �ملقدمة 

ومتعددة تربز �لف�ساد �ملايل لنظام عرف ب�سيوع ف�ساده. 

فهل  ذلك.  �أ�سباب  حول  �ل�سوؤ�ل  يطرح  �لأمر  وهذ� 

�إىل ف�سل �لهيئة يف جتميع �سهاد�ت و�أدلة كافية  يعزى 

على �لف�ساد �أو �إقناع �ل�سحايا بالإدلء ب�سهاد�تهم علناً 

�أم �أنه يندرج �سمن نف�س �مل�ساعي �حلا�سلة على �أكرث 

�إز�ء �أ�سحاب �لنفوذ �ملايل �لذين  من �سعيد للت�ساهل 

هم �أبرز �ملتورطي بالف�ساد؟ 

�لتي  وتلك  بال�سماعات  تعلقت  �لتي  �لتفا�سيل  توؤكد 

�لعد�لة  م�سار  حاجة  �لتاريخي  �لهيئة  بخطاب  تعلقت 

خطابات  عن  بعيد�ً  �إ�سالحية  نقدية  لقر�ءة  �لإنتقالية 

�ل�سيا�سية  �ل�سلطة  �سر�ع  رمبا  فر�سها  �لتي  �لإ�سطفاف 

ل  �خلال�سة  هذه  بالطبع،  و�لكر�مة.  �حلقيقة  هيئة  مع 

�لإ�ستماع  جل�سات  حققته  ما  �أهمية  من  �أبد�ً  تخفف 

�لعلني على �سعيد �لتذّكر. 

عائالتهم.  �أفر�د  �أو  يعرفونهم  �لذين  �لأ�سخا�س  لدى 

�ملتابعي  من  كغريها  �ل�سحية  تكت�سف  ما  وعادة 

جلل�سة �لإ�ستماع �لعلنية ذكر �إ�سمها �أو �أحد�ث متعلقة 

وهنا  م�سبقا.  ذلك  على  مو�فقة  حتما  تكون  ول  بها 

توعية  يف  جد�  هاما  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  دور  يكون 

من  �لآخرين  �لأ�سخا�س  �حرت�م  بوجوب  �ل�سهود 

�ل�سحايا وخا�سة �أولئك �لذين رف�سو� �سر�حة �لإدلء 

ب�سهادتهم �لعلنية. 

الشخصية  المعطيات  في 
اإلنتهاك على  للمسؤولين 

�أ�سماء  �لك�سف عن  �ل�سحايا يف  �سهادة  �أهمية  تكمن 

و�أحد�ث ومعطيات من �ساأنها �أن تدل على �مل�سوؤولي 

�أن تخفي عنا  �لأهمية ل يجب  عن �لنتهاكات، هذه 

�أي�سا خطورة هذه �ل�سهاد�ت على �لأ�سخا�س �ملعنيي 

�أي�سا خا�سة  بها وعلى و�سعياتهم و�سورتهم وكر�متهم 

�لتي  �ملعطيات  من  متاأكدة  غري  �ل�سحية  كانت  �إذ� 

بع�س  �أو يف  ملوؤ�خذ�ت  تعر�س لحقا  قد  �أو  �ستذكرها 

�لأحيان لأعمال �نتقامية. 

حتفز  لأنها  هامة  �ل�سهاد�ت  هذه  كانت  و�إن  ولذ� 

عن  م�سوؤولي  و�عتبارهم  ذكرهم  مت  �لذين  �لأ�سخا�س 

�سهاد�تهم  وتقدمي  �لهيئة  �أمام  �حل�سور  من  �لإنتهاكات 

�ل�سهود  �سد  دعاوى  رفع  �حلالت  �أق�سى  ويف  �أي�سا 

تعر�س  من  م�سروعة  خماوف  ثمة  �أن  يبقى  �لهيئة،  �أو 

�ل�سحايا لأعمال �نتقامية مبا�سرة �أو غري مبا�سرة. وتكون 

م�ساألة حماية �ل�سحايا و�ل�سهود وعائالتهم من �مل�سائل 

�لهامة جد�. وهذ� ما �أكد عليه قانون �لعد�لة �لإنتقالية 

)�لف�سل 40 قانون 24 دي�سمرب 2013( �إل �أننا نت�ساءل 

بهذه  للقيام  للهيئة  �ملتاحة  و�لو�سائل  �لإمكانيات  عن 

�لأعمال و�لتد�بري �حلمائية. ولذ� من �ملهم توعية �ل�سهود 

بكافة هذه �مل�سائل ليكونو� على بينة منها.

جلسات اإلستماع العلنية:
 الحق في الحقيقة وكرامة الضحايا...

جرائم الفساد المالي الغائب األكبر

�لتنقل . 1 حرية  يف  �حلق  –�نتهاك  –تعذيب  تع�سفي  �عتقال 

–�نتهاك  �لق�سري  –�لطالق  �لزو�ج  يف  �حلق   – �لعمل  يف  �حلق   –

حرية �للبا�س – �حلق يف �ل�سفر - �حلق يف �لتظاهر * �حلق يف �لن�ساط 

�ل�سيا�سي- �لختفاء �لق�سري – �ملنع من �لعمل – �لعتد�ء �جلن�سي 

– �لقتل خارج �لقانون - �لف�ساد �ملايل .

 وكمثال على هذ� �خلطاب، �أّكد ع�سو �لهيئة �ل�سيد حممد بن . 2

�سامل يف تقدميه ل�سهادة �ل�سيد عبد �هلل بن �سالح �أن كل ما �سدر عن 

�ل�ساهد ورفاقه متثل يف م�سكهم ملنا�سري. ما جزم به ع�سو �لهيئة ك�سفت 

فحوى �ل�سهادة حمدودية عمقه يف قر�ءة �للحظة �لتاريخية للمحاكمة، 

�إذ بي �ل�ساهد �أنه كان على عالقة بتنظيم ين�سط بالرت�ب �لليبي حتت 

ت�سمية �جلبهة �لقومية �لتقدمية لتحرير تون�س وليبيا.

برنامج . 3 �لكري�سي  خالد  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  ع�سو  ت�سريح 

�ستيديو �سم�س -�إذ�عة �سم�س �أف �أم بتاريخ 2016-11-22

�لإد�رية . 1 للمحكمة  قر�ر�ت  تنفيذ  ترف�س  �لهيئة  �أن  وي�سجل 

باإيقاف تنفيذ عزل نائب رئي�س �لهيئة. 
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�لإ�ستماع  جل�سات  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  خ�س�ست 

�لإنتهاكات  ل�سحايا  عقدتها  �لتي  �لأوىل  �لعلنية 

�ملتهمون  عنها  وغاب  �لإن�سان،  حلقوق  �جل�سيمة 

غياب  �سبب  يكن  مل  �لنتهاكات.  تلك  يف  بال�سلوع 

�جلالدين �إنكارهم ملا ن�سب لهم، �إذ ك�سفت ع�سو �لهيئة 

عال بن جنمة �أن منهم من �عرتف يف جل�سات �لإ�ستماع 

. وهذ� �لأمر يوحي باأن 
1
�ل�سرية باقرت�ف �أعمال تعذيب

ل  �لأوىل  �حلدث يف حلقاته  �ساحة  �جلالد عن  غياب 

يعدو كونه جزء�ً من تخطيط جلل�سات �ل�ستماع، يكون 

20172 كت�سعيد 
معه ح�سور �جلالد منتظر� خالل �سنة 

�حلقيقة  هيئة  غيبت  �جلل�سات.  ن�سق  يف  مدرو�س 

ق�سد�   2016 �سنة  �لأهم  �جلالد عن حتركها  و�لكر�مة 

لكن �لغياب مل يكن كامال �إذ �أن �ل�سحايا يف حديثهم 

عن جتربتهم ��ستح�سرو� جالدهم فر�سمو� مالحمه �لتي 

ظلت ت�سكنهم.

�سلطته  مُيار�س  �أمن  عون  جتلياته  �أول  يف  �جلالد  كان 

 .
3
على ج�سد �ل�سحية فتك�سف ممار�سته عن �سخ�سيته

من  �لبي�ساء  عباءته  متنعه  ل  �لذي  �لطبيب  كان  كما 

�لإد�رة �لطبية جلل�سات �لتعذيب. وكان �لقا�سي �لذي 

يحمي �لتعذيب بتو�طئه �أو ب�سلبيته. كما كان �ل�سجن 

و�ل�سجان وكذلك �لعائلة و�ملجتمع.

األمني الجالد: أي مالمح؟ 
حيث  �لإعتقال  يوم  منذ  �ل�سحية  معاناة  رحلة  تبد�أ 

ترهيب  قوتهم، ويعملون على  �لأمنيون كل  ي�ستعر�س 

�ملعتقل وكافة �أفر�د �لعائلة و�لأجو�ر. يحلون مبقر �سكنى 

و�حدة:  �ل�سر  كلمة  وعدة.  عدد�  مدججي  �ملطلوب 

ومن  �ملعتقل  نف�س  �جلميع،  نفو�س  يف  �لرعب  بث 

�ل�سحايا.  �سهاد�ت  تتطابق  �ل�سياق،  هذ�  ويف  حوله.. 

�ملعتمد  �ل�ستعر��سي  �جلانب  لذكر  جميعهم  تعر�س 

يف �لإيقافات. يبد�أ �لإعتقال ح�سب �أغلب �ل�سهاد�ت 

متهيد�  �ل�سكنى  حمالت  على  ي�سرب  و��سع  بح�سار 

لقتحام �إ�ستعر��سي عنيف �أ�سبه ما يكون مب�ساهد �أفالم 

�حلركة. لكن �سريعا ما تتحول »�لكتيبة« �إىل جمموعة 

ي�ستولون على ما ميكنهم �ل�ستيالء عليه من  ل�سو�س 

ذ�ت  يف  بحثهم  مع  وم�سوغ  و�أمو�ل  منزلية  جتهيز�ت 

�ملنا�سبة عما ميكن �أن يكون دليل �إد�نة. وهو �أمر �أكده 

�سامي �لرب�همي وغريه ممن مت �سماعهم .

�لق�سري  خروجها  حلظة  عن  عجقني  حميدة  حتدثت 

كيف  وتذكرت  �سكرة  ب�ساحية  عائلتها  منزل  من 

�عتقلت  �لتي  �جلهة  عن  �لأمن  �أعو�ن  �أ�سقاوؤها  �ساأل 

�لتحقيق معها. كما تذكرت كيف  و�أين �سيتم  �أختهم 

�أمن  ملركز  »�سن�سطحبها  مطمئناً:  �لأمنيي  رد  كان 

�سكرة ل د�عي لالإنزعاج. ميكنكم �لإلتحاق بها هناك 

�لعائلة  �أفر�د  �أعي  عن  �لإبتعاد  مبجرد  عنها«.  لل�سوؤ�ل 

يحذر  �لأمنيي  �أحد  حميدة  �سمعت  و�لف�سوليي، 

بها  طار  بنا«.  يلتحقو�  �أن  قبل  ن�سرع  �أن  »علينا  �لآخر: 

�لأقد�م  على  جريا  مي�سكانها  كانا  �للذ�ن  �لأمن  عونا 

يف �جتاه �ل�سارع �لرئي�سي: هناك كانت �سيار�ت مدنية 

�نطلقت  د�خلها  دفعها  ومبجرد  �لإنتظار،  يف  متوقفة 

ب�سرعتها �لق�سوى نحو مقر وز�رة �لد�خلية. 

�أن  �أّكد  فقد  �سهادته.  يف  �لعبيدي  ب�سري  يختلف  مل 

تولو�  باعتقاله«  »�لتعليمات  نفذو�  �لذين  �لأمن  �أعو�ن 

جره جريا بال�سو�رع و�أمام �لكافة مع �سربه وركله ورف�سه 

ملا يزيد عن ثالثمائة مرت، وهي �مل�سافة �لتي تف�سل بي 

حمله ومركز �لأمن �لذي و�سله مغمى عليه. مل يجد 

�أن يعنف من يحتجز  �أن ي�سرق ويف  �لأمني حرجا يف 

�أمام �لعلن عالوة على عدم ��ستحيائه من �أفر�د �لأ�سرة 

يتنقلون من مقر �أمني �إىل �آخر، ي�ساألون عن �إبن �عتقله 

�لأمن ول يعرفون له ماآًل. ومل يكن هذ� �سلوكا فرديا 

�ختالف  رغم  لأخرى،  �سهادة  من  تكرره  بدليل 

�حلقبات و�جلهات و�ملُعتِقلي و�ملُعتَقلي.

عن  �لقانون  عن  ملارق  �لعلني  �لأمني  حتّول  يك�سف 

جهات  �أعي  عن  بعيدة  تكن  مل  �جلالد  �سناعة  كون 

�إ�ستعملت  �لقيادة  �أن  على  �لأمر  هذ�  ويدل  �لقر�ر. 

من  و�سط  يف  �لرعب  لت�سنع  �أعو�نها  �سلوك  وجهة 

فبذلك،  �سيا�سي.  بن�ساط  تتعلق  تالحقهم لعتبار�ت 

�ل�سارع  يف  و�لتعذيب  �لإ�ستعر��سي  �لإعتقال  ي�سبح 

للمعتقل و�لإهانة لأ�سرته مبثابة ر�سالة للم�ساهدين حتذر 

له  ت�سّول  من  كل  ينتظر  �لذي  �جلماعي  �لعقاب  من 

نف�سه �إتباع طريق �ملعتقل �أو �أن يتعاطف معه. عند هذ� 

�حلّد، ل يختلف �لأمني يف مالحمه �لأولية عن �أي من 

بلطجية �ل�سو�رع. ورمبا كان هذ� �سبب عدم حترجه كفرد 

�أفعاله  من  لل�سحية  �لجتماعي  �لو�سط  لذ�ت  ينتمي 

�لعلنية. وبالإنتقال من �لف�ساء �لعام �إىل �لف�ساء �ملغلق 

في�ستحيل  �لأمن  عون  مالمح  تتغري  �لأمني،   
ّ
�ملقر �أي 

�لفعل �لبلطجي �إىل ح�س�س تعذيب جماعي يربز فيها 

�لأمني �ملتفاين يف �نتهاك فري�سته.

يوؤكد من �أدلو� ب�سهاد�تهم �أن �سخ�س �جلالد مل يغب 

ثياب  )نزع  �لتعرية  �أن  �أمني. كما ك�سفو�  مقر  �أي  عن 

�ملعتقل بالكامل( ممار�سة مالزمة جلل�سات �لتعذيب و�أن 

�لعنف �لذي �سلط عليهم عرف يف �أيامه �لأوىل �أق�سى 

درجاته. حتدثت حمرزية �لعابد عن جتربتها فذكرت �أنها 

�ختارت �أن ت�سطحب �إبنها �لر�سيع. �أ�سحك �ختيارها 

�أن طفلها �سيكون �سفيعا  �لأمني �لذي قال »هي تظن 

لها«. �نتزع منها �لأمني مبجرد و�سولها �إىل مركز �لأمن 

لكنها  لعائلتها،  ت�سليمه  �سيتوىل  �أنه  ظنت  �لر�سيع. 

يومي بعد ذلك �كت�سفت �أن �لر�سيع �أودع يف مكتب 

من مكاتب مركز �لأمن.

لكن  جوعا.  يبكي  غ�سبا  فطم  �لذي  �لطفل  كان  رمبا 

هذ� جمرد تف�سيل لأن �أمه �لتي كانت تبكي وجعا لن 

ت�سمعه. هي عارية متاما تنقل من غرفة لأخرى، ت�سرب، 

جتلد، يتّم تعليقها. يعرتف ج�سدها لالأمني بحملها فيقرر 

مينع  �أن  �لن�ساء  تعذيب  يحب  �أمن  عون  وهو  »�لأزهر« 

ميالد »يهودي جديد«. �سرب موجه ومركز على �لبطن 

�أثره �سيالن دم غزير. وي�ستمر �ل�سرب و�لتعذيب بعد 

�لإجها�س �ألق�سري ومعه �لتهديد بالإغت�ساب. يحر�س 

�لتعذيب.  �جلن�س يف جل�سات  ��ستح�سار  �جلالد على 

ل يكفيه منظر �جل�سد �لعاري ول متنعه �لدماء و�ت�ساخ 

�إبد�ء  ومن  �جلن�سية  �ملالم�سات  من  �ل�سحية  ج�سد 

رغبته يف �غت�سابه متى كانت �ل�سحية �أنثى �أو بالتهديد 

باإغت�ساب زوجته، �أمه �أو �إبنته �ن كانت �ل�سحية ذكر�ً. 

يتجاوز �جلالد حدود ما ميكن تخيله فيبحث عن �جلمال 

حميدة  �لإطار  هذ�  يف  حتدثت  تتاأمل.  �مر�أة  ج�سد  يف 

عن حو�ر ح�سرته بي جالدين كان مو�سوعه »جمال 

�جلالد يف  ويتفانى  �ل�سحايا«.  لإحدى  �لعاري  �جل�سد 

-10-08 يوم  بركات  في�سل  مينع موت  �لتعذيب فال 

1991 حتت �لتعذيب مبركز �لأمن �لوطني مبنزل بوزلفة 

�ل�سماخي حتى  ر�سيد  تعذيب  �ملركز من  �أعو�ن ذ�ت 

�ملوت بعد ذلك باأ�سبوعي فقط.

مقر  يف  �لتعذيب  وح�س�س  �لتعذيب  م�ساعية  تتطور 

وز�رة �لد�خلية لت�ستحيل �ىل ماأ�س�سة للتعذيب. حتدث 

�ل�سحايا بخوف عن مقر �لوز�رة وعن مدخله �خللفي. 

�لدولة  وفرت  �لعمليات.  غرفة  عن  جميعهم  حتدث 

و�سائل  كل  بالدماء  جدر�نها  و�مللطخة  �ملظلمة  بالغرفة 

�لتعذيب بد�ية من �ل�سياط و�لفلقة و�نتهاء بتو�سيالت 

ميار�س  �لتعذيب  يف  �جلالد  هناك  يتخ�س�س  �لكهرباء. 

مهنته بتفاٍن ويف �إطار جدول زمني م�سبوط. 

�ل�سحية  كره  �لدولة  �أمن  فرقة  مقر  يف  �جلالد  ميار�س 

ب�سغف. يكون �جلالد �آلة تعذيب مربجمة يفتخر بعدد 

من عذبهم. هذه �ل�سورة �لقا�سية تقطع رتابتها �سهاد�ت 

تتحدث عن جالدين يلتحقون مبقر�ت عملهم يف حالة 

�سكر وجالد �آخر يبكي يف حم�سر �سحيته �سامل كردون 

وهو يقول: »�أنا ل �أحب هذ� �لعمل طلبت منهم �إعفائي 

�لتعذيب  لكنهم يرف�سون«. �سورة مهتزة جلالد ميار�س 

بحب. ولكن هذ� �حلب ل مينع من بروز عذ�ب نف�سي. 

عن  �ل�سحية  حديث  لزمت  �ملهتزة  �ل�سورة  ذ�ت 

�لطبيب �جلالد.

جالدا.. الطبيب 
ت�سخري  من  �لأطباء  من  جانبا  �أبقر�ط   ق�سم  مينع  مل 

طبيب  عن  �ل�سهاد�ت  حتدثت  �لتعذيب.  يف  علمهم 

على جل�سات  طبيا  ي�سرف  كان  �لذي  �لد�خلية  وز�رة 

�لذي  �ل�سرعي  �لطبيب  عن  حتدثت  كما  �لتعذيب. 

يتفانى يف طم�س �آثار �لتعذيب لتنتهي عند من يتعمد 

حماولة �إخ�ساء �ملوقوف ملنع تو��سل ن�سله.

قرر  يوم  تعذيبها  جل�سات  توقفت  عجقني  حميدة 

يفح�سه  �لطبيب  كردون  �سامل  ذلك.  �لفرقة  طبيب 

و� بوز�رة 
ّ
ويقرر حاجته لر�حة من �لتعذيب. كل من مر

�جلالد  خدمة  يف  كان  �لطبيب  �أن  �أكدو�  �لد�خلية 

ين�سحه مبا مينع �لإنهيار �لكامل للمعتقل، حتى يكون 

ي�سلط عليه دون  ما  �لقدرة على حتمل  �ملنهك  جل�سده 

�لتعذيب  ب�ساحة  �لطبيب  ح�سور  يهلك.و�أدى  �أن 

مار�سته  �لذي  �لتعذيب  ي�سف  لأن  �لرب�همي  ب�سامي 

يف حقه �لفرقة �ملخت�سة بالتعذيب �لعقالين يف مقارنة 

بالتعذيب �لفو�سوي �لذي مار�سه يف حقه �لأمنيون يف 

غريها من �لفرق �لأمنية.

�إذ� ما  يتكفل �لطبيب �ل�سرعي ب�سمان �سالمة �جلالد 

تقارير  �لطبيب  يحرر  �ل�سحية.  ملوت  �لتعذيب  �إنتهى 

توؤكد �أن �ملوت كانت نتيجة حادث مرور �أو �نتحار وهو 

قتل  �لذي  �لربكاتي  في�سل  �ل�سهيد  �سقيق  �أكده  �أمر 

حتت �لتعذيب مبركز �لأمن �لوطني بقعفور �سنه 1987. 

وي�سل �لأمر بطبيب �ل�سجن لأن ي�سكب مادة حارقة 

ليمنع  �لرب�همي  لل�سجي �سامي  �لذكري  �لع�سو  على 

تو��سل ن�سله.

ح�سور  من  �جلالد  للطبيب  �لالفت  �حل�سور  مينع  ل 

�لطبيب �لإن�سان و�ملهني. فهو يعالج بقدر جهده ج�سد 

حرمة  �نتهاك  من  �لأمن  �أعو�ن  مينع  �أنه  كما  �ملتهم 

�ملوؤ�س�سة �لطبية كما �أكد ذلك �أكرث من �سحية. كما مل 

يكن �لطبيب وحده حمل �تهام مب�ساركة �جلالد �سفته. 

�ل�سحايا  نظر  يف  �أي�سا  كان  �ل�سود�ء  بعباءته  فالقا�سي 

جالد�.

القاضي : جالد بتجليات 
مختلفة

حماكمتهما  متت  عجقني  وحميدة  �لرزقي  جنوى 

ل  ذلك  رغم  بال�سجن.  �أحكام  �ساأنهما  يف  و�سدرت 

ب�سكل  حتدثتا  �لقا�سي.  �سهادتهما حل�سور  ت�سري�ن يف 

�سهادتهما  يف  �لأمني  بد�  حماكمتهما.  عن  عر�سي 

�سامي  �سهاد�ت  �لقا�سي يف  �حلكم. ح�سر  ي�سنع  من 

و�سقيق  كردون  و�سامل  �سالح  بن  �هلل  وعبد  �لرب�همي 

يعنف  ع�سكري  حتقيق  قا�سي  فكان  بركاتي  في�سل 

قا�سي  كان  كما  �سالح  بن  �هلل  عبد  جتربة  �ملتهمي يف 

حتقيق ياأمر �ل�سجان بتعذيب �سامي �لرب�همي لأنه رف�س 

�لإم�ساء على حم�سر �لبحث فيما كان قا�سي �ملحكمة 

ي�ستمع  ل  �سخ�سا  كردون  �سامل  �سهادة  يف  �لع�سكرية 

للمتهمي ول للمحامي. يدير جل�سته كتلميذ يتلو ن�سا 

حفظه. و�نتهى �لقا�سي يف �سهادة �سقيق في�سل بركاتي 

جثة  مبعاينة  يكتفي  �سالحيات،  دون  من  �سخ�س  �إىل 

�سحية تعذيب دون �أن ي�سدر عنه �أي موقف .

باهتا  ح�سور�  �جلالدين  بي  �لأدو�ر  توزيع  فر�س 

�للغوي  �لإ�سطالح  تطور  �لنظر يف  ويك�سف  للقا�سي. 

�إذ  �ل�سعف.  �ملو�طن مل�س هذ�  �أن  �لتون�سية  �للهجة  يف 

دللت  من  يختزله  مبا  حاكم  م�سطلح  �أن  هنا  يذكر 

لغوية كان �إىل حدود ثمانينيات �لقرن �لع�سرين ي�سند 

هذه  وبعد  ولكن  يحكمون.  من  بو�سفهم  للق�ساة 

على  يدل  كم�سطلح 
4
�حلاكم  وبات  �لأمر  تغري  �لفرتة 

�لأمني دون �سو�ه ليختزل بذلك رجل �لأمن لوحده 

�لق�سائية  �ملوؤ�س�سة  �لوعي �جلمعي- كل مكونات  -يف 

بهيئات  مرور�ً  �لعدلية،  �ل�سابطة  �أعو�ن  من  بدء�ً 

على  يدل  قد  مبا  �حلكمية،  بالهيئات  و�نتهاء  �لتحقيق 

�أن �ملجتمع تفطن حلقيقة �لدور �لق�سائي و�أ�سبح و�عياً 

ف�سحت  �لفطن  �ملجتمع  وتبعيته وحدوده. هذ�  بو�قعه 

�سهاد�ت �ل�سحايا �أنه كان بدوره �سريكاً يف �لتعذيب.

المجتمع :جالد أقسى من كل 
الجالدين 

كان من ح�سرو� جل�سات �لإ�ستماع يتابعون �سهاد�ت 

ي�سلهم  عنهم  غريبا  �أمر�  يكت�سفون  وكاأنهم  �ل�سحايا 

يكونو�  مل  من  فعل  ردة  ذلك  وكان  مرة.  لأول  علمه 

من �سمن �ملدعويي حل�سور �جلل�سات وتابعو� �أ�سغالها 

�أفعالهم  ردود  ت�سمي  على  حر�سو�  لكنهم  بعد  عن 

�سهاد�ت  ك�سفت  �لجتماعي.  �لتو��سل  ب�سبكات 

حقيقة  فعال  تختزل  ل  �ل�سورة  تلك  �أن  �ل�سحايا 

فاملجتمع كان كما و�سفه �سامل كردون �سجنا  �مل�سهد. 

�أق�سى من �ل�سجن �ل�سيق.

تبد�أ  �ملعاناة  �سروب  �أق�سى  �أن  �ل�سابق  �ل�سجي  �أكد 

باخلروج من �ل�سجن. فالأهل و�لأقارب يتحا�سون من 

كان �سجينا خوفا من �أن ينالهم �أذ�ه. وتتدخل هنا �أي�سا 

�لدولة باأمنها لت�ستدمي �لتعذيب ومتعن يف �لت�سييق عليه 

يف تنقله وعمله وقوت يومه ونوم ليله. فتفر�س على من 

مر�قبة  خا�سة  �سبغة  ذي  ب�سجي  �ل�سجن  يف  و�سف 

�إىل  �لوطنية  �ملنا�سبات  يف  ت�سل  ود�ئمة  خا�سة  �إد�رية 

حد �لحتجاز مبقر �لأمن ل�ساعات طويلة .

�لآن  ينتظرون  من  �أن  عن  �ل�سحايا  �سهاد�ت  ك�سفت 

�لإ�ستماع  جل�سات  م�سرح  خ�سبة  على  �جلالد  ظهور 

�خل�سبة  لعتالء  يتقدمو�  �أن  منهم  ينتظر  رمبا  �لعلنية 

ليعرتفو� �أن �لتعذيب مل يكن ممار�سة �أفر�د بقدر ما كان 

ممار�سة ت�ستند لت�سور ثقايف وجتد لها حا�سنة �إجتماعية.

الجالد  حاضر  رغم غيابه

مبمار�سة . 1 يعرتفون  »�جلالدون«  �سرية:  ��ستماع  جل�سات  يف 

ب�سام   – �لتلفزية  �لقنو�ت  �سهاد�تهم يف  بث  نحو  وتوجه  �لتعذيب.. 

حمدي 30--11-2016  موقع حقائق �أون لين.

و“�جلاّلد” . 2 �لعلنية.  �ل�ستماع  جل�سات  ��ستئناف  �جلمعة... 

�سي�سّجل ح�سوره -  �ل�ساهد 2016-12-15.

باأنه . 3 �لتعذيب  �لتعذيب،  ملناه�سة  �ملتحدة  �لأمم  �تفاقية  عرفت 

»�أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذ�ب �سديد، ج�سديا كان �أم عقليا،يلحق 

�أو من �سخ�س  عمد� ب�سخ�س ما بق�سد �حل�سول من هذ� �ل�سخ�س، 

�رتكبه  عمل  على  معاقبته  �أو  �عرت�ف،  على  �أو  معلومات  ثالث،على 

�أو ي�ستبه يف �نه �رتكبه،هو �أو �سخ�س ثالث �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو 

�أو �لعذ�ب لأي  �أو عندما يلحق مثل هذ� �لأمل  �أي �سخ�س ثالث - 

�سبب يقوم على �لتمييز �أيا كان نوعه، �أو يحر�س عليه �أو يو�فق عليه 

�أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي �أو �أي �سخ�س يت�سرف ب�سفته �لر�سمية 

ول يت�سمن ذلك �لأمل �أو �لعذ�ب �لنا�سئ فقط عن عقوبات قانونية �أو 

�ملالزم لهذه �لعقوبات �أو �لذي يكون نتيجة عر�سية لها.«

على . 4 قانونا  ي�سطلح  �لع�سرين  �لقرن  ثمانينات  حدود  �إىل  كان 

ت�سمية �لق�ساة باحلاكم فكانت �لن�سو�س �لقانونية ت�سري �ىل من ي�سطلع 

��سطالحية  مر�جعات  �طار  ويف  لحقا  مت   . حاكم  باأنه  قا�س  بوظيفة 

��ستبد�ل  مت  �لعربية  للغة  �لت�سريعي  �ل�ستعمال  لتهذيب  تهدف 

م�سطلح حاكم بالقا�سي ومل مينع ذلك من ��ستمر�ر �عتماد عدد من 

�ملجالت �لقانونية مل�سطلح حاكم �ىل �لآن . يف �ملقابل، ظل �خلطاب 

�ل�سعبي ي�سطلح على ت�سمية �لق�ساة باحلكام يف ��ستعارة لدورهم �أي 

��سد�ر �لحكام. لكن لحقا تطور �لل�سان �ل�سعبي وبات ي�سند �سفة 

حاكم لرجال �لأمن يف �عرت�ف غري معلن بكون �لدولة يحكمها �لأمن 

.
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أنيسة التريشلي 

بمناســبة بــدء جلســات اإلســتماع إلــى الضحايــا فــي 

تونــس ومــا يســتدعيه مــن تذّكــر ومراجعــة مجتمعيــة، 

والمحاكــم  األمنيــة  األجهــزة  أرشــيفات  تفــرض 

اإلســتثنائية العاملــة فــي ظــل حكومــات الجمهوريــة 

ــى الباحثيــن الراغبيــن بالمســاهمة  ــى نفســها عل األول

فــي هــذا الجهــد. ويأتــي هــذا المقــال المخصــص ألحــد 

جوانــب أرشــيف محكمــة أمــن الدولــة المحفــوظ فــي 

مؤسســة األرشــيف الوطنــي مــن ضمــن هــذه المقاربــة 

وقوامــه الرســائل التــي وجههــا ضحايــا هــذه المحكمــة 

وتجــدر  فيهــا.  التحقيــق  لقضــاة  منهــم  ومقربــون 

اإلشــارة إلــى أنــه كان تــم بعــث هــذه المحكمــة بهــدف 

النظــر ب الجنايــات والجنــح التي تتعلــق بأمن الدولة 

أيــدي  علــى  بســرعة  والضــرب  والخارجــي  الداخلــي 

لضــرب  شــيطانية  فكــرة  تخامرهــم  الذيــن  العابثيــن 

أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي«1. دفعــت األزمــات 

السياســية التــي عرفهــا نظــام حكــم الحبيــب بورقيبــة 

ألن تواتــرت دعــوات هــذه المحكمــة لإلنعقــاد وألن 

تشــمل أحكامهــا كل العائــالت السياســية والناشــطين 

النقابييــن المعارضيــن للنظــام. وقــد ارتبــط تاريــخ 

محكمــة أمــن الدولــة بأزمــة الحكــم فــي ذلــك العهــد. 

الرئيــس  قــرر  االرتبــاط،  هــذا  أثــر  مــن  وللتخلــص 

الــذي أعقبــه زيــن العابديــن بــن علــي اإلســتغناء عــن 

خدماتهــا بمجــرد تســلمه للســلطة نهايــة ســنة 19872. 

منــذ ذلــك الحيــن، باتــت محكمــة أمــن الدولــة جــزءاً 

مــن التاريــخ السياســي والقضائــي التونســي. فلنتذكــر 

)المحــرر(.  

�لإ�سرت�كي  و�لعمل  �لدر��سات  »جتمع  ملف  كان 

حمكمة  هيئة  على  حتال  �لتي  �مللفات  �أول  �لتون�سي« 

�أمن �لدولة. تعّلق �مللف مبجموعة من �لطلبة و�جلامعيي 

�ل�سيوعية.  �لتوجهات  ذوي  من  �لإد�رية  و�لإطار�ت 

تطالب  ن�سو�سا  �أ�سدرو� بالغات و�ساغو�  هوؤلء  وكان 

�حلبيب  للرئي�س  �ل�سمويل  �حلكم  وتنتقد  بالإ�سالح 

وقد   ،
3
�لقائم للنظام  كبديل  �ل�سيوعية  وتطرح  بورقيبة 

�إنابته  يف  �ملحكمة  هذه  لدى  �لتحقيق  قا�سي  فهم 
ّ
عر

�ل�سيوعي  �ملذهب  يعتنقون  من  »عموم  ب  �آنذ�ك 

�لطبقات  ويثريون  �لبلبلة  ويثريون  �للينيني  �ملارك�سي 

�ل�سعبية ويحم�سونها �سد �لنظام« �أو �أي�ساً ب«من تاآمرو� 

على �أمن �لدولة« كما ورد بالإتهام �ملوجه �إليهم. وكان 

توزع  فيما  طالبا   60 منهم  متهما   157 �آنذ�ك  عددهم 

بقيتهم بي �إطار�ت عليا ممثلة ��سا�ساً يف �أ�ساتذة جامعيي 

و�إطار�ت حكومية وتربوية.

�لنظرة  ذي  �ملتهمي  نظر  ويف  �لق�سية  ملف  يف  يظهر 

ك�سخ�سية  �لتحقيق  قا�سي  �لقائم  للو�سع  �لنقدية 

يقت�سر  �لق�سائي  دوره  كان  و�إن  �لأبحاث  يف  �أ�سا�سية 

�إنابة عدلية مل�سلحة �سالمة �لرت�ب بوز�رة  على �إ�سد�ر 

�لد�خلية )فرقة �أمن �لدولة لحقا( مبا�سرة بعد �ل�سماع 

�ملتهم  لذ�ت  ثان  �سماع  ذلك  ليعقب  للمتهم،  �لأويل 

يعهد  بحث  ختم  قر�ر  باإ�سد�ر  �ملطاف  �آخر  يف  ينتهي 

على  بالإعتماد  �لدولة  �أمن  ملحكمة  �حلكمية  �لد�ئرة 

و�إز�ء  �ملناب.  �لباحث  �لتي �سجلت لدى  �لإعرت�فات 

�ملتهمي  من  �سعي  �مللفات  خالل  من  يربز  ذلك، 

هذ�  �إقناع  �إىل  معارفهم  �حلالت  بع�س  ويف  و�أ�سرهم 

ح�سبما  �أكرب  دور  لعلب  بوجوب  �لق�سائي  �ملرجع 

حفظ  فقد  �إليه.  �ملوجهة  �ملر��سالت  من  يتح�سل 

�لثالثة  �مللفات  على  موزعة  مر��سلة   77 �لأر�سيف 

للق�سية، وجهت كلها »لل�سيد قا�سي �لتحقيق مبحكمة 

م�سدرها  �أ�سا�س  على  ت�سنيفها  و�أمكن  �لدولة«،  �أمن 

وفقا لالآتي:

اأواًل: مر��سلتي �سدرتا عن مرجعيات علمية: �أولهما  

لقا�سي  ووّجهها  بفرن�سا  جامعي  �أ�ستاذ  عن  �سدرت 

�لعلمي  ز  »�لتميُّ عن  فيها  ليحدثه  �لتون�سي  �لتحقيق 

 ورجاحة فكره. رجاحة 
4
�ل�سريف �ملتهم حممد  للطالب 

�لر�أي هذه و�لإعتد�ل �للذين برر� متتيعه خالل �ل�سنة 

�لثانية،  �أما  خا�سة.  در��سية  مبنحة  فيها  �أوقف  �لتي 

ف�سدرت عن �أ�ستاذ جامعي فرن�سي ومدير كلية �لآد�ب 

بن  �أحمد  �لطالب  ملناقب  فيها  يتعر�س  �سابقا،  بتون�س 

 .
5
عثمان �لرد�وي

 ثانيًا: ثالث ع�سرة مر��سلة موجهة من �أولياء ملتهمي 

طلب  بي  يرت�وح  فيها  �لطلب  مو�سوع  كان  موقوفي 

�لباكلوريا  �متحان  باجتياز  �ملوقوف  لالإبن  �ل�سماح 

و«�لتما�س حت�سي ظروف �لزيارة« �أو«�لفر�ج عن �لإبن 

�ثنتان  �ملر��سالت،  هذه  بي  ومن  لأ�سرته«.  �لعائل 

متالحقتان وجهتهما �أم �ملتهم طالبة يف �لأوىل �ل�سماح 

لإبنها بزيارة خا�سة لو�لده �لذي يحت�سر ويتمنى روؤية 

و�لده  جنازة  بح�سور  لإبنها  يوؤذن  �أن  �لثانية  ويف  �إبنه، 

�لذي تويف من دون �أن يت�سنى له روؤيته. 

زيارة  طلبات  عن  عبارة  هي  مر��سالت  ثالث  ثالثا: 

خا�سة، و�حدة توجه بها �سديق �أحد �ملتهمي و�ثنتان 

�سدرتا عن قن�سل عام فرن�سا بتون�س وتعلقت بال�سماح 

لفرن�سيي بزيارة �أحد �ملوقوفي لعالقة ذ�تية جتمعهما به.

لقا�سي  �أنف�سهم  �ملتهمون  وجهها  مر��سلة   58 ر�بعا: 

مو�سوعها.  وفق  بدورها  ت�سنيفها  وميكن   .
6
�لتحقيق

فمنها: 

طابع  ذ�ت  وغالبها  �ملحاكمة  مبجريات  �ت�سلت  ر�سائل 

�إحتجاجي �أو ت�سمنت طلبا يف �لإ�سر�ع باملحاكمة. ومن 

��ستدعاءهما  فيهما من كتبهما  �لتم�س  ر�سالتان  بينها، 

�لتعذيب بج�سديهما قبل زو�لها وعر�سهما  �آثار  ملعاينة 

�سبع  �أي�ساً  ومنها  �لغر�س.  لهذ�  �لطبي  �لفح�س  على 

�لتحقيق  قا�سي  قر�ر  �ملتهمون على  فيها  �حتّج  ر�سائل 

قر�ره.  مر�جعة  فيها  منه  طالبي  عنهم  �لإفر�ج  رف�س 

وتربز يف هذ� �لإطار ب�سكل خا�س ر�سالة �سدرت عن 
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باحرت�م حّق �ملّتهم يف �حلرية ومن دفاع عن ��ستقاللية 

�لق�ساء. و�لالفت هنا هو �سدور هذه �لر�سالة عن متهم 

م�سلوب �حلرية يف مو�جهة قا�س ل يوؤمن بتلك �لقيمة. 

ر�سائل �ت�سلت ب�سكل مبا�سر بظروف �لتوقيف )30(، 

ت�سمنت  كما  �لإنفر�دي.  �ل�سجن  باإنهاء  كاملطالبة 

من  �مل�ساجي  بحقوق  تتعلق  مطالب  �ملر��سالت  تلك 

عن  وف�سله  ر�أي  �سجي  ب�سفة  �لإعرت�ف  طلب  قبيل 

�أقالم وكتب  �ل�سجي من  �لعام، ومتكي  �سجناء �حلق 

وكر��سات، �إ�سافة للمطالبة باحلق يف �لإ�ستماع لالإذ�عة 

وقر�ءة �ل�سحف. وقد ت�سمنت �ثنتان منها �إعالناً ببدء 

�إ�سر�ب جوع �حتجاجا على جتاهل مطالبهم. 

�جتماعي،  طابع  ذ�ت  مبمار�سة حقوق  �ت�سلت  ر�سائل 

له  �لأذن  منهما  كل  فيها  طلبا  ملتهمي  ر�سالتان  ومنها 

وعرب� عن  هويتها  ذكر  فتاة  من  �ل�سجن  قر�نه يف  بعقد 

رغبته يف �لزو�ج منها رغم »�لإعتقال«،

�لتهم  من  للتربوؤ  �سعى  فقط  و�حد  متهم  باملقابل، 

�حلاكم  للنظام  ولئه  �إعالن  خالل  من  �إليه  �ملن�سوبة 

)�نتماءه للحزب �ل�سرت�كي �لد�ستوري وتاأييده �لكلي 

للزعيم �حلبيب بورقيبة �لذي متّنى له طول �لعمر(. وقد 

ت�سمنت �لر�سالة تلك رف�ساً تاماً للفكر �ل�سيوعي. 

�ختلفت �لر�سائل بح�سب �ملطالب �لتي ت�سمنتها. مل 

يتخذ قا�سي �لتحقيق قر�ر� �يجابيا �ل فيما تعلق بطلبي 

�لفرن�سي. يف  �لعام  �لقن�سل  عن  �سدر�  �لذين  �لزيارة 

�ملقابل، كان قر�ر قا�سي �لتحقيق يف بقية �ملر��سالت هو 

نف�سه: تدوين كلمة و�حدة على ملف هوؤلء: »ت�ساف«. 

ويوؤكد تطابق �لقر�ر�ت رغم �ختالف مو��سيعها، على 

�أّن �سيا�سة جتاهل �لطلبات و�لر�سائل و�لإمتناع عن �أي 

عمل  يف  منهجي  ب�سكل  معتمد�ً  �أ�سلوباً  كانت  قر�ر 

ق�ساة �لتحقيق لدى حمكمة �أمن �لدولة.

�أن ما ت�سّمنته ر�سائل ملفات  ختاماً، جتدر �لإ�سارة �إىل 

متهمي )حمكومي( حمكمة �أمن �لدولة من مطالب �إمنا 

توؤ�سر �إىل وعي حقوقي باأن �لق�ساة �لذين تولو� تعّقب 

�ل�سرذمة �ل�ساّلة كانو� يتولون عملياً تعّقب �لفكر خدمة 

للنظام �لكلياين. و�إذ ُتظهر تلك �لر�سائل معاناة �سباب 

كان يتطلع للتمتع باحلق يف �ملعرفة و�أحياناً يف تاأ�سي�س 

خدمة  على  ريها 
ّ
حمر ت�سميم  �أي�سا  تظهر  فهي  عائلة، 

�أوطانهم وفق ت�سور�تهم �لفكرية و�إن تطلب �لأمر منهم 

يف  كثري�ً  يفيد  �ملا�سي  ملفات  فتح  كربى.  ت�سحيات 

مد�و�ة جر�حه ويف ��ست�سر�ف �مل�ستقبل. 

محســن الشيخاوي 

�لأ�ساليب  باأنها جمموعة  �لنتقالية”  “�لعد�لة  تعرف 

و�لآليات �لتي ي�ستخدمها جمتمع ما لتحقيق �لعد�لة 

يف فرتة �نتقالية يف تاريخه، تن�ساأ هذه �لفرتة غالبا بعد 

�ندلع ثورة �أو �نتهاء حرب، يرتتب عليها �نتهاء حقبة 

و�ملرور  �لبالد،  د�خل  �لقمعي  �ل�سلطوي  �حلكم  من 

مبرحلة �نتقالية نحو حتول دميقر�طي. وهنا وخالل هذه 

جد�،  هامة  �إ�سكالية  �ملجتمع  تو�جه  �لإنتقالية  �لفرتة 

�لإن�سان  حقوق  �نتهاكات  ق�سايا  مع  �لتعامل  وهي 

حتى  �أو  �قت�سادية  �أو  ج�سدية  حقوقا  كانت  �سو�ء 

فرتة  عن  عبارة  �أنها  نقول  �أن  �ملمكن  ومن  �سيا�سية. 

بها  ويق�سد  »�لثور�ت«.  �لأزمات،  بعد  ما  مرحلة  �أو 

�ل�سر�ع  باملجتمعات من حالت  تنتقل  �لتي  �لعد�لة 

�إىل حالة �لتو�فق و�ل�سالم و�سول �إىل نظام دميقر�طي 

مينع جتدد �ل�سر�عات.

عن  الهيئة  امتنعت 
العام  المكلف  مّد 

الدولة  بنزاعات 
والمؤيدات  بالوثائق 
الخصوم  قدمها  التي 

القضايا كل  في 
�لنتقالية.  للعد�لة  �لإطار  هذ�  عن  تون�س  تخرج  ومل 

فكرة  تبني  وقع   ،2011 جانفي   14 ثورة  �إندلع  فبعد 

يعنى  هيكل  �إحد�ث  خالل  من  �لإنتقالية  �لعد�لة 

�لف�سل  �سلب  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  وهو  بتحقيقها 

�إىل �لقر�ر عدد  148 من �لد�ستور �جلديد. وبالرجوع 

�ملتعلق   2014/11/22 يف  �ملوؤرخ   2014 ل�سنة   1

�حلقيقة  هيئة  �أن�سئت  للهيئة،  �لد�خلي  �لنظام  ب�سبط 

�لقانونية  بال�سخ�سية  تتمتع  م�ستقلة  كهيئة  و�لكر�مة 

و�لإ�ستقالل �ملايل، من �أهم مهامها حتديد م�سوؤوليات 

�لإنتهاكات  يف  �أخرى  �أطر�ف  �أية  �أو  �لدولة  �أجهزة 

دون  تعمل  �لتي  �ملعاجلات  و�قرت�ح  �أ�سبابها  وتو�سيح 

لأحكام  وفقا  و�مل�ساحلة  �لتحكيم  و�إجر�ء  تكر�رها 

ويقت�سي  �لإنتقالية.  للعد�لة  �لأ�سا�سي  �لقانون 

�لتو��سل  و�لكر�مة  لهيئة �حلقيقة  �ملوكلة  �ملهام  حتقيق 

�لعام  �ملكلف  �أبرزها  من  �لدولة  يف  �أجهزة   عدة  مع 

بنز�عات �لدولة باعتبار �أن �لدولة يف �سق من �لق�سايا 

كانت مت�سررة ويف �سق �آخر م�سوؤولة عن �نتهاكات قد 

لأحكام  وبالرجوع   لها.  تابعة  �أجهزة  �رتكبتها  تكون 

�لف�سول 1 و 2 و 3 من �لقانون عدد 13 ل�سنة 1988 

�لعام  �ملكّلف  من  ُترفع   ،1988 مار�س   7 يف  �ملوؤرخ 

�لدولة  �لتي تكون  �لدعوى  �أو �سده  �لدولة  بنز�عات 

طالبة  فيها  طرفا  �إد�رية  �سبغة  ذ�ت  موؤ�س�سة  �أية  �أو 

�لإد�رية  �أو  �لعدلية  �ملحاكم  لدى  مطلوبة  �أو  كانت 

تكون  و�إل  �لعقاري  �لت�سجيل  ق�سايا  ذلك  يف  مبا 

�لعام  �ملكلف  يتوىل  كما  �أ�سا�سها.  من  باطلة  �لدعوى 

لطلب  �جلزرية  �ملحاكم  لدى  �ل�سخ�سي  باحلق  �لقيام 

�ملوؤ�س�سات  �أو  للدولة  �حلا�سل  �ل�سرر  عن  �لتعوي�س 

متثيل  يتوىل  كما  �لإد�رية،  �ل�سبغة  ذ�ت  �لعمومية 

�لأجنبية  �ملحاكم  �أمام  �لعمومية  و�ملوؤ�س�سات  �لدولة 

�ل�سلح يف  �إبر�م  يتوىل  �لدولية كما  �لتحكيم  وهيئات 

�لتون�سية. �لدولة  حق 

�لكر�مة  و  �حلقيقة  لهيئة  �ملوكلة  �ملهام  من  و�إنطالقا 

�لعالقة  فاإن  �لدولة،  بنز�عات  �لعام  �ملكلف  وجلهاز 

بينهما تقت�سي تكامال وتو��سال د�ئما. وبالفعل، �نطلق 

ب�سكل  �لهيكلي  بي  �لهيئة  �إن�ساء  بدء  منذ  �لعمل 

منوذجي، لكن �سرعان ما توترت �لعالقة بينهما. فماهي 

�لأ�سباب و�لآثار �ملرتتبة على هذ� �لتوتر؟

�لهيكلي  بي  �لعالقة  جتليات  �أول  �حلقيقة،  يف 

�لدولة  بي  �سلح  �تفاق  م�سروع  �إبر�م  مبنا�سبة  كانت 

و�سهر  �لدولة  بنز�عات  �لعام  �ملكلف  ميثلها  �لتون�سية 

باإ�سر�ف هيئة �حلقيقة  �سليم �سيبوب  �ل�سابق  �لرئي�س 

�لنظام  من   25 �لف�سل  مقت�سيات  وفق  و�لكر�مة 

�لتحكيم  جلنة  �أن  على  ين�س  �لذي  للهيئة  �لد�خلي 

�ملتعلقة  �ل�سلح  مطالب  يف  بالنظر  تخت�س  و�مل�ساحلة 

 53 عدد  �لأ�سا�سي  �لقانون  معنى  على  بالإنتهاكات 

و�لقانون   2013 24 دي�سمرب  �ملوؤرخ يف   2013 ل�سنة 

12 جو�ن  �ملوؤرخ يف   2014 17 ل�سنة  �لأ�سا�سي عدد 

2014. فاملدعو �سليم �سيبوب تعلقت به عدة ق�سايا، 

بنز�عات  �لعام  �ملكلف  طرف  من  �ملرفوعة  �أبرزها 

ت�سنف  وهي  �لتون�سية،  �لدولة  حّق  يف  �لدولة 

�لدولة  منها  ت�سررت  �ملايل  �ملجال  يف  كانتهاكات 

�لنز�عات، قّدم  تبعات هذه  �لتون�سية. وللتخل�س من 

وحتديد�  و�لكر�مة  �حلقيقة  لهيئة  ملفاً  �لأخري  هذ� 

بينه  �سلح  �إبر�م  بهدف  و�مل�ساحلة  �لتحكيم  للجنة 

 5 بتاريخ  �أويل  �إتفاق  �إبر�م  مت  وفعال  �لدولة.  وبي 

يف  �لدولة  بنز�عات  �لعام  �ملكلف  بي   2016 ماي 

�لتون�سية و�سيبوب برعاية هيئة �حلقيقة و  حق �لدولة 

�لكر�مة وقد ت�سمن هذ� �لتفاق متكي �ملكلف �لعام 

�ل�سلح  عر�س  على  �لإطالع  من  �لدولة  بنز�عات 

�سيبوب على  �سليم  �ل�سابق  �لرئي�س  �ملقدم من �سهر 

و�مل�ساحلة يف ع�سون  �لتحكيم  للجنة  يقدم جو�به  �أن 

ثالثة ��سهر من تاريخ �إبر�م �لإتفاق. ورغم ذلك، مل 

�ملتفق عليها،  �ملهلة  �لعام جو�به �سمن  �ملكلف  يقدم 

هذ�  �أ�سباب  فماهي  ل�سهر.  �لتمديد  مهلة  �سمن  ول 

�لتاأخري يف �جلو�ب؟ 

هو  �ل�سلح  مو�سوع  فاإن  ب�سطه،  �سبق  ملا  تبعاً 

�لعام  �ملكلف  �أن  �أي  بالأ�سا�س  مالية  �نتهاكات 

�لدولة  حق  يف  ماليا  �سلحا  �سيربم  �لدولة  بنز�عات 

�لتون�سية. وبالرجوع لالأمر عدد 2046 ل�سنة 1997 

�لقانون حدد  �أن  1997، نتبي  20 �كتوبر  �ملوؤرخ يف 

�لدولة يف جمال  بنز�عات  �لعام  للمكلف  ماليا  �سقفا 

�ل�سلح ل ميكن جتاوزه وقد حدد هذ� �ل�سقف ب 30 

�ألف دينار. �أما �إذ� كان �ملبلغ �أكرث من 30 �ألف دينار 

يعر�س  �ل�سلح  قر�ر  فاإن  دينار،  �ألف  مائة  من  و�أقّل 

�لعقارية.  و�ل�سوؤون  �لدولة  �أمالك  وزير  م�سادقة  على 

عر�سه  فيتعي  دينار،  �ألف   100 �ملبلغ  جتاوز  �إذ�  �أما 

مو�سوع  �ملبلغ  �ن  و�لأكيد  �ملنازعات.  جلنة  على 

هذ�  بكثري  يتجاوز  �سيبوب  �سليم  �ل�سيد  مع  �ل�سلح 

بنز�عات  �لعام  �ملكلف  مت�سك  فقد  وفعال،  �ل�سقف. 

جل�سات  �أوىل  يف  �لقانونية  �لنقطة  بهذه  �لدولة 

له  لي�س  �أن  وبّي   2016 جو�ن   8 بتاريخ  �مل�ساحلة 

هذ�  لوجود  نظر�  �سيبوب  مع  �ل�سلح  لإبر�م  �ل�سفة 

ل�سنة   53 �لقانون عدد  �أن  بّي  �لقانوين. كما  �لعائق 

باإر�ساء  �ملتعلق   2013 24 دي�سمرب  �ملوؤرخ يف   2013

�لتي  �جلهة  على  ين�س  وتنظيمها  �لإنتقالية  �لعد�لة 

متثل �لدولة من دون �أن يبي �جلهة �لتي متثلها.

�آخر  قانوين  خالف  ن�سب  فقد  ذلك،  عن  ف�سال 

�حلقيقة  وهيئة  �لدولة  بنز�عات  �لعاّم  �ملكّلف  بي 

و�لكر�مة، وهو خالف تعّلق بجملة �مللّفات �لتي ميثل 

�خلالف  وهو  �لهيئة  �أمام  �لدولة  �لعام  �ملكلف  فيها 

�متنعت  فقد  �جلهتي.  بي  �لقطيعة  �أحدث  �لذي 

�لهيئة عن مّد �ملكلف �لعام بنز�عات �لدولة بالوثائق 

و�ملوؤيد�ت �لتي قدمها �خل�سوم يف كل �لق�سايا �سو�ء 

�أن  معتربة  مطلوبة   �أو  طالبة  �لدولة  فيها  كانت  �لتي 

للهيئة وحدها حق �لإطالع على تلك �لوثائق يف حي 

مت�سك �ملكلف �لعام بنز�عات �لدولة ب�سرورة �لإطالع 

على �لوثائق �إحرت�ما ملبد�أ �ملو�جهة. ويف �حلقيقة، فان 

من   31 �لف�سل  �إىل  فبالرجوع  غريب:  �لهيئة  موقف 

�لنتقالية،  �لعد�لة  باإر�ساء  �ملتعلق   53 عدد  �لقانون 

�ملوؤيد�ت  على  �حل�سول  يحق  �أنه ل  على  ين�س  جنده 

�إل من  �أو �لإطالع عليها  و�لوثائق �لتي بحوزة �لهيئة 

�حلالت  ويف  مبوجبها.  و�ملوؤ�خذين  بها  �ملعنيي  قبل 

�أو  منها  �إذن  مبقت�سى  �إل  ذلك  يكون  ل  �لأخرى، 

�لدولة  �أن  وطاملا  �لف�سل  بهذ�  وعماًل  �ملحكمة.  من 

طرف يف �لنز�ع �سو�ء كانت طالبة �أو مطلوبة، فاإنه من 

�لدولة  بنز�عات  �لعام  �ملكلف  �إطالع  �لهيئة  و�جب 

ملبد�أ  �حرت�ما  �خل�سوم  يقدمها  �لتي  �لوثائق  على 

عادلة.  حماكمة  لتحقيق  �أ�سا�سي  مبد�أ  وهو  �ملو�جهة 

�أن تقدم دفوعاتها طاملا مل تتطلع  فكبف ميكن للدولة 

على وثائق �خل�سوم؟ وكيف ميكن �حلديث عن عد�لة 

حترتم  ل  حتقيقها  على  ت�سهر  �لتي  و�لهيئة  �نتقالية 

�ملو�جهة  مبد�  هو  و  �لعادلة  �ملحاكمة  مقومات  �أدنى 

�لهيئة  بي  �خلالف  هذ�  عن  جنم  وقد  �خل�سوم؟  بي 

عّدة،  �سلبّية  �آثار  �لدولة  بنز�عات  �لعام  و�ملكلف 

جنم  مما  �لهيئة،  جلل�سات  �لعاّم  �ملكّلف  مقاطعة  �أهّمها 

�لدولة  �أن  باعتبار  �لإنتقالية  �لعد�لة  م�سار  تعطل  عنه 

طرف �أ�سا�سي يف جل �لق�سايا �ملرفوعة �أمام �لهيئة يف 

حتما  يتطلب  �لثانية  �جلمهورية  بناء  �كتمال  �أن  حي 

�لإنتقالية  �لعد�لة  �آلية  عرب  �ملا�سي  ملفات  كل  غلق 

و�مل�ستقبل.  للحا�سر  �لتاأ�سي�س  مرحلة  �إىل  و�لإنتقال 

بي  �لثقة  فقد�ن  يف  �ست�ساهم  �لقطيعة  هذه  �أن  كما 

�لهيئة  وبي  و�ل�سحايا  �لدولة  وبي  و�لهيئة  �ل�سحايا 

ن�س  من  �لإنتقالية  �لعد�لة  قانون  فيتحول  و�لدولة، 

�أفر�د  �سمل  ومّل  �ملا�سي  جر�ح  ت�سميد  �إىل  يهدف 

�ل�سعب �إىل ميد�ن للقطيعة وتعميق �جلر�ح.

للدولة  يمكن  كيف 
دفوعاتها  تقدم  أن 

على  تتطلع  لم  طالما 
الخصوم؟ وثائق 

�حلل يكمن يف نظري بالرجوع فور� لطاولة �حلو�ر بي 

�جلانبي و�لبحث عن حلول قانونية وهي ب�سيطة. ففي 

�ل�سلح  جمال  يف  �ملايل  �ل�سقف  م�سكل  خ�سو�س 

ميكن  فاإنه  �لدولة،  بنز�عات  �لعام  �ملكلف  من  �ملربم 

�إفر�د جمال  �أو  �ل�سقف  هذ�  و�إلغاء  لتنقيحه  �لتدخل 

�لإنتهاكات  بن�س خا�س يف جمال  �لنتقالية  �لعد�لة 

دون  �ل�سلح  باإبر�م  �لعام  للمكلف  ي�سمح  �ملالية 

�لهيئة  على  �أنه  كما  معي.  مايل  �سقف  على  �لوقوف 

 31 �لف�سل  �لنتقالية  �لعد�لة  قانون  �أول  حترتم  �أن 

بنز�عات  �لعام  �ملكلف  ومتكن  �ملو�جهة  ومبد�أ  منه 

�لدولة من �لإطالع على كل �ملوؤيد�ت و�لوثائق. ففي 

�لنهاية، �ملكلف �لعام جهاز ر�سمي يف �لدولة ومكون 

�لق�سائية. �ملنظومة  �أ�سا�سي من مكونات 

قراءات في ملفات محكمة أمن الدولة:
 رسائل إلى قاضي تحقيق ال يقرأ

المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة:
قطيعة تتهدد مسار العدالة اإلنتقالية في تونس

للجمهورية . 1 �لر�سمي  �لر�ئد  �لتون�سي،  �لأمة  جمل�س  مد�ولت 

�لتون�سية، عدد 19 بتاريخ 1968-09-30.

ل�سنة . 2  79 عدد  �لقانون  مبوجب  �لدولة  �أمن  حمكمة  حذف  مت 

1987 موؤرخ يف 1987-12-29

عدد . 3 �مللف  �لتحقيق  قا�سي  م�ستوى  على  �لق�سية  منطلق  كان 

26958. وقد �ختار قا�سي �لتحقيق لحقا �أن يجزئ �مللف �إىل ثالث 

ق�سايا باعتبار �لتهم �لتي وجهها. ورمبا تكون هذه �لتجزئة على عالقة 

برغبة �ل�سلطة �حلاكمة باحلد من قدرة �ملنظمات �حلقوقية على متابعتها.

15 �سهر� . 4 �إيقافه بعد ق�سائه  �أفرج عن حممد �ل�سريف من �سجن 

�أبرز  من  ليكون  �جلامعية  در��ساته  ذلك  �ثر  و�أمت  حمكوميته  مدة  من 

فقهاء �لقانون بتون�س وقد توىل خالل �لفرتة من 1990 �إىل �سنة 1994 

كان  و�ن  �لتعليم  لإ�سالح  هاما  برناجما  حينها  و�أر�سى  �لرتبية  وز�رة 

يوؤ�خذ بانتمائه للحكومة خالل �هم مر�حل �لقب�سة �لأمنية لنظام زين 

�لعابدين بن علي.

�حمد بن عثمان  �لرد�وي من �برز �لنا�سطي �حلقوقيي �لتون�سيي  . 5

من موؤ�س�سي فرع منظمة �لعفو �لدولية بتون�س تويف �سنة 2008

�ل�سجي . 6 حقوق  منح  :طلب   58 عددها  و  �مل�ساجي  ر�سائل 

�ل�سيا�سي  28 ر�سالة  - �إعالم با�سر�ب عن �لطعام  عدد 2 ر�سائل - 

طلب �لفر�ج عدد 6 ر�سائل  - طلب �ل�سماح باجتياز �متحان عدد 2 

ر�سائل - �حتجاج على �لتعذيب و �سوء �ملعاملة عدد 4 ر�سائل - طلب 

3 ر�سائل - طلب �م�ساء تفوي�س للزوجة  �حلق يف روؤية �لأهل عدد  

للت�سرف يف �أمو�ل ر�سالة  - ر�سالة �عتذ�ر  - طلب روؤية حمام عدد 2 

ر�سائل - �حتجاج على رف�س مطلب �لفر�ج عدد 7 ر�سائل - طلب 

�ل�سماح بعقد �لقر�ن عدد  2 ر�سائل 

و�ل�سيا�سيي . 7 �حلوقيي  �لنا�سطي  �أبرز  �ل�سماري  خمي�س  يعد 

�لتون�سيي قبل �لثورة مت �نتخابه �إثر �لثورة ع�سو� بهيئة �حلقيقة و�لكر�مة 

لكنه ��ستقال لحقا منها.

إلى السيد قاضي 
التحقيق، 

�ل�سماري  خمي�س  �لعار�س: 

لكم  �أعرب  �أن  يل  ويحّق  بي  يجدر  �أنه  �أقدر  �سيدي، 

�لتي  �لق�سائية  �لهيئات  لتخاذ  �لعميق  �أ�سفي  عن 

فلدي  و��سحة.  �سيا�سية  خلفية  ذ�  قر�ر�ت  متثلونها 

بالأفعال  يت�سل  ل  بحقي  �ل�سادر  قر�ركم  �أن  قناعة 

�ملعزوة �إيّل، �إمنا بكوين معار�سا �سيا�سيا للنظام �لقائم 

بالدميقر�طية،  كملتزم  ي�سعني  .ل  �سنو�ت  عدة  منذ 

بي  �لف�سل  مببد�أ  �ل�سديد  ت�سبثي  �أكرر  �أن  �إل 

وهو  د�ستورنا  و�أ�س�س  ثو�بت  من  بو�سفه  �ل�سلطات، 

�أعتقد �أن هذه �لظروف توجب تذكريكم به.  مبد�أ 

 1968 27 جو�ن  �ل�سجن �ملدين بتون�س �خلمي�س 
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محمد العفيف الجعيدي

�أمنت  �حلو�ر�ت �ل�سحفية: 

فاتن حمدي 

�لتون�سي.  �لغربي  �جلنوب  يف  وقريتها  جمنة  و�حة  تقع 

�كت�سبت  دولية«.  كاأر�س  �لقرية  كما  �ل�سيعة  وت�سنف 

�لدولة ملكية �لعقار �لذي تبلغ م�ساحته قر�بة �لأربعمائة 

�لقانون  وهو  �لزر�عي،  �جلالء  قانون  مبوجب  هكتار 

�لذي �أحال لها �لعقار�ت �لفالحية �لتي كان �غت�سبها 

�سكان  ��سطلح  نوعها،  من  فريدة  ظاهرة  ويف  �مل�ستعمر. 

�ل�سيعة على ت�سمية �لعقار �لذي يقطنون �أطر�فه »هن�سري 

�ملَُعمر« )و�ملعمر يعني باللغة �ل�سعبية �مل�ستعمر( بالن�سبة 

 
 

عامة( �سركة  �إ�سم  )وهي  �ستيل«  و«و�حة  �سيوخهم  �إىل 

ملن مل يعاي�سو� �حلقبة �ل�ستعمارية. وقد دلت �لت�سمية 

�لرقعة  عن  �ملحليي  �ل�سكان  غربة  حالة  على  بب�ساطة 

لثورة  �لأوىل  �لأيام  يف  فيها.  يقطنون  �لتي  �جلغر�فية 

14-01-2011، �نتهز �أهايل جمنة فر�سة تر�جع �ل�سلطة 

�أر�سا  ويعلنوها  �ل�سيعة  على  لي�ستولو�  و�سعفها  �لعامة 

لهم تديرها جمعية تولو� تكوينها. وقد �أ�سمو� جمعيتهم 

»جمعية حماية و�حات جمنة« مبا قطع م�سار غربتهم عن 

�أر�سهم. مار�س �سكان جمنة بو��سطة جمعيتهم لأول مرة 

�مللكية �لذي حرمتهم منه  تاريخهم مفهوم �حلق يف  يف 

دولة �لإ�ستقالل. وكان من �آثار ممار�ستهم للفعل �ملحجر 

�أن و�سفو� بغا�سبي للعقار وخارجي عن �لقانون .

تمرد واحة جمنة، قصة نجاح
�لعقار �لذي كان قبل  ��ستغلو�  �أهايل جمنة وقد  تو�سل 

لتحقيق  �أجد�دهم  �أمالك  من  عليه  �مل�ستعمر  ��ستيالء 

�جلمعية  رئي�س  ذلك  يوؤكد  كما  بارزة  تنموية  �إجناز�ت 

�ل�سيد طاهر �لطاهري. فقد �إ�ستفادو� من مد�خيل �سيعتهم 

يف »بناء قاعة مغّطاة ريا�سية لفائدة �ملعهد �لثانوي بجمنة 

وقاعات درو�س وقاعة مطالعة ووحد�ت �سحية باملدر�ستي 

�لإبتد�ئيتي، وبناء �سوق متور مغّطى لفائدة �لبلدية وتع�سيب 

�مللعب �لريا�سي و�قتناء �سيارة �إ�سعاف لفائدة مركز �لحّتاد 

�لتون�سي للقا�سرين ذهنيا )موؤ�س�سة عمومية( و�إهد�ء هذ� 

�ملعهد 50 ف�سيلة  نخلة حّتى يتمكن من توفري مو�رد ذ�تية 

يف م�ستقبل منظور. كما وفرت مو�د مكتبية )حو��سيب، 

وللمكتبة  �لوطني  �حلر�س  مركز  لفائدة  نا�سخة(  �آلت 

�لعمومية وللم�ست�سفى �ملحّلي �أي�سا، ومّولت مهرجانات 

ثقافية كما وفرت منحا در��سية لطلبة �لقرية من حمدودي 

�لدخل دون �أن تغفل �لإ�ستثمار يف �ل�سيعة بغر��سة 2500 

ف�سيل نخل جديد«.

�لربح  عليها  �لقائمون  يبغي  ل  ت�ساركية  �إد�رة  �أّدت 

م�سجرة  هكتار  مائتي  تقارب  عقارية  مل�ساحة  �خلا�س 

نخيال �إىل حتقيق تنمية كان لها �أثر على حميط �ل�سيعة 

�لطبيعي وعلى �لو�حة. وتك�سف مقاربة ب�سيطة �أن �لدولة 

�لتون�سية بكل كو�درها ومو�ردها كانت ف�سلت يف حتقيق 

�لتي  �ملوؤ�س�سة  �لدولية  �لأر��سي  فديو�ن  �لنجاح.  ذ�ت 

�لأر��سي  �أخ�سب  من  هكتار  �ألف   193 يف  تت�سرف 

�لتون�سي مل يفلح يف حتقيق تو�زنات مالية ينهي خ�سائره 

�ملتفاقمة من �سنة لأخرى. وقد �أحرج جناح �جلمعية يف 

�إد�رة  �أعياها ف�سلها يف  جتربتها �ل�سلطات �حلكومية �لتي 

نا�سطي �جلمعية  فاأقنعت  �لعمومية،  �لفالحية  �لعقار�ت 

يف �سنة 2012 بتحويلها ل�سركة �إحياء فالحي �أي ل�سركة 

��ستثمارية. وهذ� �لأمر يعني عمليا �لتحول لرجال �أعمال 

فالحة ممن يبحثون عن �لربح �خلا�س و�نخر�ط جتربتهم يف 

منظومة �ملوؤ�س�سات �لتي تعاين ف�سال يف �إد�رتها للعقار�ت 

�إحد�ث  عن  هوؤلء  تر�جع  ما  �سرعان  ولكن  �لفالحية. 

و�جلماعية  �لتطوعية  �لإد�رة  �إنهاء  ليو��سلو�  �ل�سركة 

لل�سيعة ومعها ق�سة جناحهم.

لقو�نينها  حتديا  ت�سرفهم  يف  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  وجدت 

�لقانون.  وفق  للتجربة  للت�سدي  و�جتهت  وموؤ�س�ساتها، 

بعدما  �لفعلية  �إنطالقتها  عرفت  �لطرفي  بي  �ملو�جهة 

�سنة  مو�سم  بد�ية  جمنة  و�حة  �إحياء  جمعية  �أعلنت 

2016 جلني �لتمور �عتز�مها على بيع حم�سول �لو�حة 

على روؤو�س نخله لأف�سل مز�يد. نبهت �حلكومة �جلمعية 

حكما  ��ست�سدرت  كما   ، �لبتة  �إجر�ء�ت  مو��سلة  �إز�ء 

ق�سائيا ��ستعجاليا مبنع عملية �لبيع. �كتفت �جلمعية يف 

�لبتة ليوم 2016/10/09  �أجلت موعد  باأن  مو�جهتها 

. وتبعا لنجاح 
ّ

�لق�سائي ر 
ّ
للمقر منها  �إذعاناً  معتربة ذلك 

جتربتها وم�سد�قيتها، جتّند جانب هام من �مل�سهد �حلقوقي 

ملنا�سرتها عالوة على عدد من نو�ب �ل�سعب و�لأحز�ب 

�ل�سيا�سية، مما مكنها يف �لنهاية من �إجر�ء بتة بيع حم�سول 

�سنة 2016. وقد جنح �أن�سار �لتجربة يف تثمي منجز�تها، 

فبينو� للر�أي �لعام معطيات تك�سف �أهمية �لتجربة ومنها 

�سبعة عمال  ت�سغل  �لثورة  قبل  �لتي كانت  �ل�سيعة  �أن 

قارين فقط باتت توظف 134 عامال قار� عالوة على عدد 

ت�سوغ  كانت  �حلكومة  و�أن  �ملو�سميي  �لعمال  من  �آخر 

�ل�سيعة لرجال �لأعمال �خلو��س مببلغ ل يتجاوز �لع�سرين 

�ألف دينار �سنويا حال �أن حم�سول ذ�ت �ل�سيعة مت بيعه 

�سنة 2016 مببلغ مليون و�سبعمائة �ألف دينار. ورغم ذلك، 

عمدت �حلكومة �إىل جتميد ح�ساب �جلمعية مهددة من 

��سرتى �لبتة بتحميله تبعات خرق �لقانون. وقد لقي هذ� 

�ملوقف دعما يف �لو�سط �لإعالمي و�ل�سيا�سي �لر�سمي 

�لدولة  بهيبة  �لتم�سك  خلفية  على  �لقانوين،  وحتى 

كتابة  وعر�ست  �لأمني.  لالإنفالت  حّد  و�سع  ووجوب 

�جلمعية  على  �لعقارية  و�ل�سوؤون  �لدولة  لأمالك  �لدولة 

�حلكومة  تعهد  مقابل  �لعام  �مل�سهد  من  �لإن�سحاب 

باإرجاع �ملبالغ �لتي مت ت�سبيقها يف �أعمال �ملو�سم �لفالحي 

وخال�س �أجور �لعمال. 

ل وزير �لفالحة و�ملو�رد  وبهدف �إنهاء هذه �ملو�جهة، تو�سّ

�أع�ساء  لإقناع  بالطيب  �سمري  �لبحري  و�ل�سيد  �ملائية 

مبا  فالحي  �إنتاج  تعا�سدية  �إىل  جتربتهم  بتطوير  �جلمعية 

ينهي خمالفتهم للقانون وي�سمن يف ذ�ت �حلي تو��سلها 

�لوزير  نف�سه، عر�س  بذ�ت فكرتها ومبادئها. ويف �لإجتاه 

�ألف  �أحد ع�سر  يتم تخ�سي�س  �أن  �لوزر�ء  على جمل�س 

هكتار من عقار�ت �لدولة �لفالحية موزعة على ع�سرين 

تعا�سدية فالحية جديدة من �سمنها جمنة. �أدت �لقر�ءة 

�لإيجابية لتجربة جمنة بعيد� عن فكرة �سر�ع �لدولة مع 

لالإنتاج  منو�ًل  �لتعاوين  �لإقت�ساد  �عترب  لأن  مو�طنيها 

ي�سمن �حلفاظ على �لر�سيد �لعقاري �لعمومي وي�سمح 

ترتبط  �لتي  �ملحلّية  بذ�ت �حلي بحماية حّق �ملجموعة 

بالعقار �لعمومي يف �أن متار�س حق �د�رته. 

وبذلك، قّدمت جمنة منوذجا بديال لتطوير �أد�ء �لأر��سي 

�لتون�سية  �لدولة  �إليه  �سعت  �أمر  وهو  �لدولية،  �لفالحية 

وعقدت من �أجله �لندو�ت و�لإ�ست�سار�ت دون �أن تنتهي 

لإد�رة  جمنة  حّل  وقام  بخ�سو�سه.  عملية  لت�سور�ت 

ملعاودة جتربة  �لدعوة  �لعمومية على  �لفالحية  �لعقار�ت 

�لتعا�سد �لذي �سبق و�أن جربته جمنة كما تون�س قبل 

ن�سف قرن و�نتهى م�ساره فيها للف�سل. وتفر�س ��ستعادة 

�لتجربتي،  بي  �لفو�رق  حول  �ل�سوؤ�ل  طرح  �لتجربة 

�إختالف يف  ينتظر من  ما  تف�سر  قد  �لتي  �لفو�رق  تلك 

�ملخرجات بينهما.

التعاضد حين ينبثق عن اإلرادة 
الشعبية

�لقرن  �ستينيات  بد�ية  �لتون�سية  �حلكومة  �إختارت 

�لع�سرين �لإقت�ساد �لتعاوين منطا ر�سميا لالإنتاج فاأ�سدرت 

�أو �لتعا�سديات كما  �لت�سريعات �لتي تنظم �لتعاونيات 

�إ�سالح  فر�س  وحاولت  ت�سميتها.  على  ي�سطلح  كان 

زر�عي يقوم على بعث تعا�سديات �ملالكي يف �لعقار�ت 

تعلق  فيما  �لإنتاج  وتعا�سديات  �خلا�سة  �لفالحية 

شعبية: بإرادة  تعاضد 
الفالحي  لإلصالح  نموذج  جمنة،  واحة 

بال�سيعات �لفالحية �لعمومية. �نتهت �لتجربة بد�ية �سنة 

قرى  فالحو  �سدها  �نتف�س  �أن  بعد  �لف�سل  �ىل   1969

�ل�ساحل �لتون�سي. وحفظت �لذ�كرة �ل�سعبية من تلك 

�لتجربة نو�در عن م�سرّيي �سيعات تعا�سدية كانو� يدعون 

�جناز حفريات لآبار وغر��سة حلقول �أمام و�سائل �لإعالم 

و�مل�سوؤولي �ملركزيي، حال �أنهم يف �لو�قع كانو� ي�سيئون 

�لت�سرف ويرثون على ح�ساب �سعار�ت �ملرحلة و�أمو�ل 

�ملجموعة �لوطنية. 

مقاربتها  يف  �لأوىل  �لتعا�سد  جتربة  �إ�ستذكار  من  ويظهر 

�أن �لختالف  �أنتجته جتربة جمنة  بت�سور �لتعا�سد كما 

بي �لتجربتي يتعلق باملمار�سة ل بالت�سور�ت وهي تتمثل 

�أ�سا�سا يف �لأمور �لآتية:

اأواًل: �أن �لتعا�سد �لذي �عتمد يف �ل�ستينيات جاء �سمن 

�سيا�سة حكومية �أمالها »�ملركز« �أي �ل�سلطة �ملتمركزة يف 

ي�سكل  �ملقابل،  يف  و�لفالحي.  �جلهات  على  �لعا�سمة 

�لتعا�سد �جلديد خيار�ً فر�سته �جلهات على �ل�سلطة �ملركزية.

م�سوؤولون  طبقه  �ملركزيون  �ل�سلطة  تعا�سد  �أن  ثانياً: 

حزبيون و�إد�ريون �لتزمو� مبخططات �لدولة، فيما �لتعا�سد 

�لدولة  �سيا�سة  عار�ست  �سعبية  �إر�دة  نتاج  هو  �جلديد 

�أفر�د �ملجموعة ومقدر�تهم لتغيري  �إر�دة  و�عتمدت على 

و�قعهم. وهذ� ما �أكده رئي�س جمعية حماية و�حات جمنة 

للمفكرة �لقانونية حي ذكر �أن »جتربة جمعيتهم �نطلقت 

�ملتطوعون  توىل  دينار  �ألف  وع�سرون  مائة  قدرها  بديون 

�قرت��سها و�أ�سافو� لها مو�رد من مالهم �خلا�س قدرها �أربعة 

وثالثون �ألف دينار«.

ثالثًا: �أن �لتعا�سد ك�سيا�سة عامة ُعّد يف نظر من �سملهم 

لعقار�تهم،  ملكيتهم  حق  ممار�سة  يف  حقهم  على  قيد�ً 

من  ليمار�س  فر�سة  جمنة  جتربة  خالل  من  كان  فيما 

من  لوجه  �مللكية  من حق  و�لقانون  �جلغر�فيا  حرمتهم 

ك�سيا�سة  �لتعا�سد  لذلك  تبعا  و�آل  �حلق.  هذ�  وجوه 

�لتي  �ل�سيعات  عدد  فرت�جع  �لف�سل  �إىل  حكومية 

�أو  فا�سلة  موؤ�س�سات  يكون  �أن  �إىل  و�نتهى  بها  �عتمد 

�لتعاوين  بالفكر  يوؤمنون  ل  �أ�سخا�س  يديرها  �سركات 

و�إن كانو� ي�ستفيدون من ت�سريعاته.

�أدت �لفو�رق بي �لتجربتي لأن �جته �لتعا�سد يف �سيغته 

يف  �لتعا�سد  �إجته  فيما  و�لف�سل،  �لإنح�سار  �إىل  �لأوىل 

�سيغته �لثانية لأن يتو�سع ويكون عنو�نا للنجاح يف حتقيق 

�لتنمية. ويوؤمل �أن ت�سكل جتربة جمنة �لتي عر�سنا جانبا 

ي�سري� من ف�سولها لبنة من لبنات تطور �لإقت�ساد �لذي 

يقوم على �لإن�سان كهدف وقو�م لكل تنمية. كما يوؤمل 

عملية  لت�سور�ت  �إلهام  م�سدر  �لتجربة  تلك  تكون  �أن 

�سعوبات  من  تعاين  �أخرى  قطاعات  م�ساكل  تعالج 

هيكلية �سببها ق�سور منط �لإنتاجي �لربحي على حماية 

��ستمر�ريتها. وقد تكون موؤ�س�سات �لإعالم �لورقي �لتي 

باتت يف �أغلبها مهددة بالإفال�س �لأوىل بال�ستفادة من 

جتربة جنحت بف�سل حتم�س جانب من �لإعالم ملنجز�تها.

أجرت الحوار : فاتن حمدي 

األخيرة  الفترة  خالل  الجميع  المفكرة: 

واحات  »حماية  جمعية  عن  يتحّدث 

جمنة«، لو تعّرفنا بالجمعية والواحة، من هم 

أعضائها، وماهي أهدافها؟ 

�لطاهري: تعود جذور �لو�حة �إىل �سنة 1912 عندما �فتّك 

�مل�ستعمر �لفرن�سي �أر�سا على ملك مو�طني منطقة جمنة 

وو�سع من ت�سّدى له حينها يف �ل�سجن. حّول �مل�ستعمر 

�لأر�س وبف�سل جهود �أبناء �ملنطقة �إىل �سيعة فالحية، 

�لنور«.  »دقلة  �لتمور  �أنو�ع  �أجود  تنتج  نخيل  و�حة  �أي 

�لأهايل  بي  �ّتفاق  وقع   ،1956 �سنة  �لإ�ستقالل  بعد 

و�ل�سلطة �لتون�سية على �سر�ء �أر�سهم وقامو� بدفع ن�سف 

�ملبلغ )40 �ألف دينار( ووقع ت�سكيل تعا�سدية لت�سيري 

و�يل  قبل  من  �ملجّمع  �ملال  ��ستغالل  مّت  وقد  �ل�سيعة. 

�ملنطقة يف م�ساريع جهوية ك�سركة �لنقل مبدينة »نفز�وة« 

و�سركة �لتقّدم �لتجارية ونزل �لو�حة بولية قاب�س �لتي 

كانت جمنة تتبعها تر�بيا. وبعد �جلالء �لزر�عي يف 12 

ماي 1964، و�سعت �ل�سلطة يدها على �ل�سيعة وغرّيت 

�إ�سمها �إىل �أر�س دولية لتحيلها خالل �سبعينيات �لقرن 

�ملا�سي �إىل �سركة »�ستيل« �لتي بقيت ت�ستثمرها حّتى 

�إفال�سها. ويف حدود �سنة 2002، مّت ت�سويغ �لو�حة �إىل 

بنود  يحرتما  مل  كهرباء  وطرقات  عامة  �أ�سغال  مقاويْل 

�لعقد ب�سهادة جلنة م�سرتكة بي وز�رتي �لفالحة و�أمالك 

�لدولة قام وفد منها بزيارة �لو�حة �سنة 2011. 

قبل  �أي   2011 12 جانفي  يوم  �ملنطقة  �أهايل  قام  لهذ� 

�جلمعية  وكّوّنا  �أر�سهم  با�سرتد�د  �ل�سابق  �لرئي�س  فر�ر 

�لقت�ساد  �إطار  يف  �لو�حة  ��ستغالل  من  نتمّكن  حّتى 

حم�سول  بلغ  فقد  ذلك  يف  جنحنا  وقد  �لت�سامني. 

من  �أكرث  �لو�حة  فيها  �سرّينا  �لتي  �خلم�س  �ل�سنو�ت 

ماليي دينار تون�سي . 

�إّن جمعية حماية و�حات جمنة ت�سّم 11 ع�سو� متطّوعا 

حتتوي  و�حة  على  ت�سرف  رو�تب،  على  يتح�سلون  ل 

�جلهوية  للتنمية  �أ�سا�سا  وتهدف  نخلة   11000 على 

�لعادلة وحتقيق مفهوم �لإقت�ساد �لت�سامني �لذي �أثبت 

�ل�سلطة  �عتمدتها  �لتي  �لقت�سادية  �خليار�ت  ف�سل 

ل�سني عّدة.

المفكرة: كيف تمّكنتم من خالل جمعّيتكم 

من إستغالل الواحة؟

 ،2011 ل�سنة  �لفالحي  �ملو�سم  خالل  �لطاهري: 

نتمّكن  �لأطر�ف حّتى  ��سطررنا لالإقرت��س من عديد 

باقرت��س  قمنا  لهذ�  �ملو�سم.  و�إجناح  �لو�حة  ت�سيري  من 

لنا على قر�بة 34 �ألف  قر�بة 120 �ألف دينار، كما حت�سّ

لقر�بة  �إ�سافة  �ملنطقة  �أهايل  عدد  من  كترّبعات  دينار 

باخلارج.  �ملقيمي  �لتون�سيي  من  عدد  من  دينار  �ألفي 

�سابة  بيع  من  ذ�ك  �لأول  مو�سمنا  خالل  متّكنا  وقد 

�لتمور مببلغ 969.500 دينار وهو مبلغ �عتربناه بد�ية 

�أت�ساءل بدوري  �لو�حة. وهنا  ت�سيري  �إطار  لنا يف  جّيدة 

ي�سرف على  كان  عندما  للمح�سول  �ملالية  �لقيمة  عن 

)قبل  �ملح�سول  بيع  مّت  فقد  �آخرين.  مت�سّوغون  �لو�حة 

�سنة 2011( مببلغ مل يتجاوز 16 �ألف دينار فقط. ولهذ� 

�عتربنا يف عديد �ملنا�سبات �أّن هناك �سبهات ف�ساد حتوم 

حول ت�سيري هذه �لو�حة �سابقا. 

فكرة  المنطقة  أهالي  تقّبل  هل  المفكرة: 

تسيير الواحة عن طريقة جمعيتكم؟ 

يف  �لأ�سخا�س  بع�س  حاول  �لثورة،  خالل  �لطاهري: 

�لدولية  �لأر��سي  من  م�ساحات  �إفتكاك  �لقرى  عديد 

و�ل�سيعات �لفالحية وجتزئتها وتق�سيمها فيما بينهم. ومن 

تق�ّسم  ل  �لتم�ّسي حتى  هذ�  منع  حاولنا  �ملنطلق،  هذ� 

هذه �لأر��سي. وقد تدّخل عقالء منطقة جمنة خا�سة 

�لأر��سي  وحدة  على  �ملحافظة  ب�سرورة  �لعديد  لإقناع 

�لفكرة،  بهذه  �ملو�طني  عديد  وعي  ونتيجة  �لفالحية. 

حافظنا يف منطقة جمنة على وحدة �لأر��سي. لهذ�، قمنا 

بتاأ�سي�س جمعيتنا حينها �لتي �ساندها عديد �ملو�طني. 

ويف مرحلة لحقة، قمنا بالّت�سال مبمثلي �ل�سلطة �سو�ء 

�ملحلّية �أو �ملركزية وعلى �متد�د جميع �حلكومات �ملتعاقبة 

�ل�سيا�سية  �لأحز�ب  باأغلب  �ّت�سلنا  كما  �لثورة  بعد 

�لتي تر�ّسحت جلميع �ملحّطات �لنتخابية. ومل جند �أّي 

�عرت��س من جانب جميع هوؤلء بل �إّن عدد�ً من �لوزر�ء 

�سكرو� جمهود�تنا وثّمنو� دور �جلمعية حتب قّبة �لربملان. 

�رتفاع  فبعد  �حلالية:  �حلكومة  موقف  هو  ر�عنا  ما  لكن 

قيمة �ملح�سول �لأخري و�لذي بلغ مليون و�سبعمائة �ألف 

.
ّ

دينار تون�سي تغرّي موقفها يف �جتاه �سلبي

المفكرة: هل يعني هذا أّنكم قمتم باإلستيالء 

وتوّليتم  للدولة  ملكيته  تعود  عقار  على 

التّصرف فيه دون وجه قانوني؟ 

دولية.  �أر�س  على  بالإ�ستيالء  نقم  مل  نحن  �لطاهري: 

جمنة  و�حة  يف  �لوطنية  �لوحدة  مفهوم  ج�ّسدنا  نحن 

من  باجلهة  و�لفاعلي  �ملو�طني  جميع  وّحدنا  عندما 

�أجل تطوير م�سروعنا. وهنا �أ�سري �أّن و�حة جمنة ل تعود 

ملكيتها للدولة، بل �إّن مالكيها �لأ�سليي هم مت�ساكني 

ق�سائي  حكم  على   2004 �سنة  لنا  حت�سّ ولقد  �جلهة. 

ن�ّس على رف�س جتديد وت�سجيل جزء من �لأر�س �لتابع 

للو�حة لفائدة �لدولة. كما �أّن �لف�سل عدد 28 من قانون 

على  ين�ّس  �لإ�سرت�كية  بالأر��سي  �خلا�س   1964 �سنة 

�أر��س على ملك عرو�س  ت�سويغ  �أو  متليك  �ّنه ل ميكن 

لفائدة �لدولة. لهذ�، ل نعترب �أّن و�حة جمنة على ملك 

�لدولة بل قام �مل�ستعمر �لفرن�سي بافتكاكها من مالكيها 

�لأ�سليي. ويف �سنة 1964، قمنا بدفع 40 �ألف دينار 

�أّن �لدولة �أخذت مّنا �ملال  �إّل  لإعادة �لو�حة ملالكيها. 

لتحيل من ثّم �لو�حة لفائدة �سركة �ستيل �سنة 1974 

وت�سّوغ �لهكتار بقيمة دينار تون�سي فقط. �أي�سا ويف حدود 

�إفال�سها،  »�ستيل«  �سركة  �أعلنت  وعندما   2002 �سنة 

ة �أخرى بت�سويغها مل�ستثمرْين خو��س �لأّول 
ّ
تفاجاأنا مر

��ستغّل 11 هكتار بقيمة 9 �آلف دينار يف �ل�سنة و�لثاين 

�سّوغ 74 هكتار بقيمة 9 �آلف دينار يف �ل�سنة ما يعني 

مليم   800 بقيمة  �لو�حدة  �لنخلة  �كرتت  �لدولة  �أّن 

فقط. ولهذ� �عتربنا هذه �ل�سفقة ملّف ف�ساد بامتياز. 

مشكلة  لحّل  مقترحاتكم  ماهي  المفكرة: 

الواحة والوضعية العقارية بجمنة عموما؟

�لطاهري: نحن كجمعية طالبنا بتطبيق �لف�سل عدد 14 

من �لقانون �ل�سادر �سنة 1995 �لذي ين�ّس على �ل�سماح 

للدولة بكر�ء �أو منح �أر��ٍس عن طريق �لهبة للجمعيات 

وز�رة  لكن  �لعامة،  �مل�سلحة  تر�عي  �لتي  �ملنّظمات  �أو 

�لفالحة طالبت فيما بعد بتطبيق �لف�سل عدد 16 من 

نف�س �لقانون �لذي ين�ّس على �إن�ساء تعا�سديات فالحية 

دون �أن توّجه لنا مقرتحا ر�سميا حوله. 

�سيتّم  �أّنه  موؤّخر�ً  �لفالحة  وزير  �أعلن  �أخرى،  من جهة 

�ملبد�أ  ناحية  تعا�سدية فالحية. ومن  �إىل  �لو�حة  حتويل 

�أ�سري �أّن جمعيتنا تو�فق على هذ� �ملقرتح. لكن نريد يف 

�ملقابل من وز�رة �لإ�سر�ف �أّن تقّدم لنا وبدّقة تفا�سيل 

لها طابع  �إن�ساء �سركة  نرف�س  �ليوم  �مل�سروع، لأننا  هذ� 

برفع جتميد  نطالب  �أخرى  �لو�حة. من جهة  ربحي يف 

�حل�سابات �ملالية للجمعية. فنحن �ليوم نعي�س �سعوبات 

�لعاملي  �أجور  ب�سرف  �ملتعّلقة  منها  خا�سة  مالية 

بال�سيعة يف �لفرتة �ملقبلة. 

من  يحّذر  ممّن  موقفكم  هو  ما  المفكرة: 

هيبة  على  اعتداء  دليل  باعتباره  تجربتكم 

الدولة؟   

�لطاهري: �أعترب �أّن هيبة �لدولة هي من هبة مو�طنيها. 

�أول  �سنكون  �لف�ساد  �لدولة حتارب  �أّن  نلتم�س  فعندما 

بل  �لدولة  نتحدَّ  مل  نحن  �ملقابل  ويف  لها،  �لد�عمي 

نحن موؤمنون مببادئ �لثورة �لتي نادت بال�سغل و�حلرية 

لتعميم جتربتنا على  بالن�سبة  �أّما  و�لعد�لة �لجتماعية. 

مب�ساندة  ف�سنقوم  و�لإفتكاك،  لل�سرقة  �ست 
ّ
تعر �أر��س 

تعود  �لدولية  �لأر��سي  �أغلب  لأّن  �لتجارب  هذه 

ملكيتها �لأ�سلية لفائدة �لعرو�س قبل �أن يقوم �مل�ستعمر 

�ستقوم  �لفكرة  هذه  �أّن  و�أعترب  بافتكاكها.  �لفرن�سي 

يف  وت�ساهم  �لعمل  عن  �لعاطلي  من  �لعديد  بت�سغيل 

�لتنمية �جلهوية. 

المفكرة: وزير الفالحة أعلن مؤّخرا أّن قرابة 

20 ضيعة فالحية ستمنح لعدد من الشباب 

تعتبرون  هل  العلمية،  الشهادات  أصحاب 

جديد  تصور  إرساء  في  نجح  جمنة  ملّف  أّن 

للضيعات الفالحية؟ 

�لطاهري: يف عديد �ملنا�سبات، �عتربت �أّن ملف و�حة 

�ل�سيعات  مع  �لتعامل  تغيري  �جّتاه  يف  �سيدفع  جمنة 

�لت�سامني  �لإقت�ساد  يكر�س  �أن  �ساأنه  من  �لفالحية، 

�لإجتماعي لهذه �لأر��سي �لفالحية �لتون�سي. 

الحوار مع طاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة
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المفكــرة القانونية

للمجل�س  �لأ�سا�سي  �لقانون  من   31 �لف�سل  يق�سي 

�مل�ستقلة  �لهيئة  توجه  باأن   
1
للق�ساء �لأعلى 

�لأعلى  �ملجل�س  �أع�ساء  يف  »قائمة  لالنتخابات 

�ساعة   48 يتجاوز  ل  �أجل  يف  �ملنتخبي  للق�ساء 

لرئي�س  لالإنتخابات  �لنهائية  بالنتائج  ت�سريحها  من 

و�إقت�سى  وليته«.  �ملنتهية  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س 

�لأعلى  �ملجل�س  رئي�س  يدعو  �لف�سل«�أن  ذ�ت 

لالإنعقاد  �جلديد  �ملجل�س  وليته  �ملنتهية  للق�ساء 

لقائمة  ت�سلمه  تاريخ  من  �ل�سهر  يتجاوز  ل  �أجل  يف 

فيما  منه   72 �لف�سل  �أ�سند  وقد  �لنتخابات«.  نتائج 

�نتخابات للمجل�س �لأعلى للق�ساء ب�سفة  باأول  تعلق 

للمجل�س  جل�سة  �أول  لعقد  �لدعوة  �سالحية  �إنتقالية 

�لأعلى للق�ساء لرئي�س �لهيئة �لوقتية لالإ�سر�ف على 

�مل�سرع  يتعر�س  ذلك، مل  عد�  فيما  �لعديل.  �لق�ساء 

للدعوة  �ل�سكلية  و�ل�سروط  �لإجر�ء�ت  لتف�سيل 

يكون  وقد  للق�ساء.  �لأعلى  �ملجل�س  لنعقاد  �لأوىل 

�إجر�ء  جمرد  �مل�سالة  �أن  ظّنه  �أحكامه  �قت�ساب  مرد 

�ملوؤ�س�سات. ��ستمر�رية  فكرة  يربز  بروتوكويل 

�لنهائية  �لنتائج  لالإنتخابات  �مل�ستقلة  �لهيئة  وجهت 

لرئي�س  للق�ساء  �لأعلى  للمجل�س  �نتخابات  لأول 

بتاريخ  �لعديل  �لق�ساء  على  لالإ�سر�ف  �لوقتية  �لهيئة 

 ،2016-11-21 بتاريخ  �أيام،  وبعد   .2016-11-14

�لدعوة  �أّن  منه  ي�ست�سّف  بياناً  �لأخرية  هذه  �أ�سدرت 

�إىل  حتّولت  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س  لنعقاد  �لأوىل 

�أنها  بيانها  يف  �لهيئة  �أكدت  فقد  �إ�سكايل.  حدث 

لالإنعقاد  للق�ساء  �لأعلى  للمجل�س  �لدعوة  تربط 

�حلكومة  رئا�سة  باإ�سد�ر  �أي  تركيبته  با�ستكمال 

طر�أت  �لتي  �ل�سغور�ت  ت�سّد  تعيينات  لأو�مر 

�لع�سو  �سفة  تقلدها  ملن  ت�سند  ق�سائية  خطط  على 

هذ�  من  و�إنطالقا  للق�ساء.  �لأعلى  باملجل�س  �حلكمي 

لالإ�ستمر�ر  �ساحلة  نف�سها  �لهيئة  �أعلنت  �لإعتبار، 

�ملجل�س.  �أع�ساء  �إنتخاب  من  �لرغم  على  عملها  يف 

�لإنتخابات  نتائج  عن  �لإعالن  ��ستبقت  وعلية، 

ل�سغل  �لو�رثي  ر�سو�ن  �ل�سيد  �لقا�سي  برت�سيح 

من�سب وكيل دولة عام لدى حمكمة �لتعقيب. كما 

19-11-2016 تر�سيح �لقا�سية �ل�سيدة  توّلت بتاريخ 

�لتعقيب  ملحكمة  �أوىل  رئي�سة  خلطة  علية  بن  فوزية 

�لعقارية  للمحكمة  رئي�س  �حلايف خلطة  �أحمد  و�ل�سيد 

ور�سحت �ل�سيد �لهادي �لقديري خلطة مدير م�سالح 

لأحكام  �لهيئة  ��ستندت  موقفها،  ولتربير  عدلية. 

�إر�ساء  يربط  �لذي  �لد�ستور  من   149 �لف�سل 

معتربة  تركيبته،  با�ستكمال  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س 

�لق�سائية  �خلطط  �سملت  �لتي  �ل�سغور�ت  تعدد  �أن 

�ساغلوها  يكون  )و�لتي  �لعديل  للق�ساء  �ل�سامية 

�أع�ساء حكميي يف �ملجل�س( يحول دون ذلك. كما 

�ملجل�س  �أن عدم تعيي هوؤلء قبل دعوة  �لهيئة  ر�أت 

�لرت�ّسح  يف  �ملخولي  �لعدليي  �لق�ساة  عدد  يقلل 

لرئا�سة �ملجل�س �لأعلى للق�ساء �ملكون من ممثلي عن 

�لإد�ري.  و�لق�ساء  �ملايل  و�لق�ساء  �لعديل  �لق�ساء 

وجد موقف �لهيئة معار�سة لدى جانب من �لأع�ساء 

هوؤلء  ر�أى  وقد  للق�ساء.  �لأعلى  باملجل�س  �ملنتخبي 

�لنهائية  �لنتائج  �إعالن  بعد  متت  �لرت�سيحات  �أن 

هيئة  عن  �سادرة  يجعلها  مما  جمل�سهم،  لنتخابات 

موظفة  تعيينات  بكونها  مت�سكو�  كما  �لولية.  منتهية 

�لتون�سيي �لتي  �سيا�سيا غايتها خدمة جمعية �لق�ساة 

موقفهم  هوؤلء  دّعم  وقد  �ملجل�س.  �نتخابات  خ�سرت 

باأن �ل�سغور �لوحيد �حلا�سل فعليا قبل تدخلها يتعلق 

وباأّن  �لتعقيب  حمكمة  لدى  �لعام  �لوكيل  مبن�سب 

لعدد  وهمية  �سغور�ت  ��ستحد�ث  �إىل  ذهبت  �لهيئة 

ملحكمة  �لأول  �لرئي�س  من�سب  �أهمها  �ملنا�سب،  من 

بالإ�ستقالة  �ملعار�سون  هدد  و�إذ  بتون�س.  �ل�ستئناف 

للهيئة، عرف  �حلكومة  ر�سوخ  �ملجل�س يف �سورة  من 

بلوغ  مع   2016-12-01 بتاريخ  هاما  تطور�  �ل�سر�ع 

�لعديل  �لق�ساء  على  لالإ�سر�ف  �لوقتية  �لهيئة  رئي�س 

�سن  �لعياري  خالد  �ل�سيد  �لتعقيب  حمكمة  رئي�س 

�ملجل�س  لنعقاد  يدعو  �أن  دون  من  �لقانوين  �لتقاعد 

للق�ساء.  �لأعلى 

أعضاء  المفكرة  تذّكر 
وهياكل  المجلس 

تحقق  ما  بأن  القضاة 
يشكل  تونس  في 

إليه  تتطلع  نموذجا 
كلها  العربية  البالد 

عليه  الحفاظ  وأن 
كبرى مسؤولية 

�إىل  �جلمهورية  رئا�سة  بادرت  ذلك،  كل  ظل  ويف 

�ليمي  لأد�ء  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�ساء  دعوة 

�ملهلة  �أيام  �آخر  يف  �جلمهوري  بالق�سر  �لد�ستورية 

يوم  �أي  لالإنعقاد  للمجل�س  �لأوىل  للدعوة  �لقانونية 

�أول  �لدعوة  هذه  �سكلت  وقد   .2016-12-14

�لأزمة.  م�سار  يف  �لتنفيذية  �ل�سلطة  من  تدخل 

يف  �لنظر  عن  �حلكومة  باإعر��س  �قرتن  تدخل  وهو 

�ملجل�س  �أع�ساء  من  �سق  حاول  �لهيئة.  تر�سيحات 

�لأول  �لإجتماع  لعقد  �ليمي  �أد�ء  فر�سة  �نتهاز 

للمجل�س بدعوة ت�سدر عن ثلث �أع�سائه. �إل �أن هذ� 

د�خل  �ملقابل  �ل�سق  من  فورية  معار�سة  لقي  �لتوجه 

ذ�ت �ملجل�س و�لذي مت�سك بعدم قانونية �لدعوة قبل 

يجوز  ل  �أنه  �عتبار  وعلى  �ملجل�س،  �أع�ساء  ��ستكمال 

�لق�ساء  على  لالإ�سر�ف  �لوقتية  �لهيئة  رئي�س  لغري 

�لعديل �إ�سد�ر �لدعوة لعقد �جلل�سة �لأوىل للمجل�س 

�لإ�سكال  جتاوز  �أن  هوؤلء  �أكد  وقد  للق�ساء.  �لأعلى 

لالإ�سر�ف  �لوقتية  �لهيئة  ر�سحت  من  تعيي  يفر�س 

ليدعو  �لتعقيب  لرئا�سة حمكمة  �لعديل  �لق�ساء  على 

باملقابل، مت�ّسك موؤّيدو  ب�سفته هذه �ملجل�س لالإنعقاد. 

�لوقتية  �لهيئة  مهام  بكون  لالإنعقاد  �ملجل�س  دعوة 

باأد�ئهم  قانونا  �نتهت  �لعديل  �لق�ساء  على  لالإ�سر�ف 

�ليمي �لد�ستورية و�أن ل جمال لإعادة �إحيائها. وقد 

�أدى هذ� �إختالف �ملو�قف لنق�سام حاد بي �أع�ساء 

لكل  د�خله  فريقان  فتكّون  بعد،  ينعقد  مل  جمل�س 

�ل�سر�ع  وعليه، حتول  �لد�عم.  منهما حتركاته وحز�مه 

�ملجل�س. �إىل �سر�ع د�خل  �ملجل�س �سريعاً  حول 

عدم  ماأزق  جتاوز  على  قادر  �أنه  �لأول  �ل�سق  �عتقد 

�لقانونية.  �لآجال  يف  �ملجل�س  لنعقاد  دعوة  �سدور 

�ملجل�س  �أع�ساء  ثلثي  ن�ساب  توفري  يف  يفلح  مل  و�إذ 

يفر�س  ثانية  جل�سة  �إىل  ودعا  عاد  �لأوىل،  �جلل�سة  يف 

�ملجل�س فقط.  �أع�ساء  �لقانون ل�سحتها ح�سور ن�سف 

 2016-12-21 بتاريخ  �لثانية  �جلل�سة  عقدت  وقد 

�ملكون  �ملجل�س  من  ع�سو�   21 �إل  يح�سرها  مل  لكن 

�ل�سق  هذ�  �أن  �إل  ع�سو�ً.  و�أربعي  خم�سة  من  قانونا 

�أن �ملجل�س مكّون  �أ�سا�س  �عترب �لن�ساب متوفر�ً على 

ع�سو�ً.   41 من  يعرفها  �لتي  �ل�سغور�ت  بحكم  �لآن 

عن  ك�سفت  مقرر�ت  �تخاذ  �إىل  �لإجتماع  �نتهى 

�أهمها،  ومن  و�سطا.  حال  يعتربه  ملا  �ل�سق  هذ�  ت�سور 

للمجل�س  موؤقتي  رئي�س  ونائب  رئي�س  �نتخاب 

�لأعلى  للمجل�س  دعوة  و�إ�سد�ر  للق�ساء  �لأعلى 

ي�سغلون  ق�ساة  تر�سيح  �ملجل�س  هذ�  ليتوىل  للق�ساء 

وعد  مع  �سفاتهم  بحكم  باملجل�س  �ل�ساغرة  �ملقاعد 

باإعادة �إجر�ء �نتخابات رئي�س ونائب رئي�س للمجل�س 

�لفر�غ  فر�س  �ملقابل  �ل�سق  حاول  ذلك.  بتمام 

بهدف  عنه  �مل�سوؤولية  �حلكومة  حمماًل  �ملوؤ�س�ساتي 

�لغاية،  ولهذه  �ملوؤقتة.  �لهيئة  تر�سيحات  لبت  دفعها 

�لأعلى  �ملجل�س  �نعقاد  دعو�ت  �ل�سق كل  هذ�  قاطع 

ملنعها  �لإد�ري  للق�ساء  و�لتجاأ  مبدئي  كخيار  للق�ساء 

مقرر�تها. و�إبطال 

-02 بتاريخ  �لإ�ستعجايل  �لإد�ري  �لق�ساء  فر�س 

�ملجل�س  �نعقاد  دعو�ت  كل  تاأجيل   2017-01

و�جتها  بالقر�ر  �ل�سر�ع  طرفا  �لتزم  للق�ساء.  �لأعلى 

غري  لقاء  مت  �أن  فكان  تو�فق،  حل  عن  �لبحث  �إىل 

�ملجل�س  �أع�ساء  بي   2016-01-06 بتاريخ  ر�سمي 

حتقيق  يف  �للقاء  ف�سل  و�إذ  �لعديل.  للق�ساء  �لأعلى 

جل�سة  لعقد  �سعيه  �لأول  �ل�سق  عاود  �إيجابية،  نتائج 

 2017-01-09 بتاريخ  للق�ساء  �لأعلى  للمجل�س 

جمدد�  �لتجاأ  �لذي  �ملقابل  �ل�سق  معار�سة  ظل  يف 

�لق�سائية  �لقر�ر�ت  ومبخالفة  �لد�ري  للق�ساء 

وقد  �نعقاده.  مبنع  �لإد�رية  �ملحكمة  عن  �ل�سادرة 

جتاهل  يف  متثل  خطري�  تطّور�  �ل�سر�ع  ذ�ك  �إذ  عرف 

�لق�سائية.  �ملقرر�ت  حلجية  �ملجل�س  من  �أع�ساء 

�لق�ساة  من  موؤقتا  رئي�سا  جمدد�  �حلا�سرون  �نتخب 

وفتحو�  ملجل�سهم  �ملحامي  من  موؤقتة  رئي�س  ونائبة 

ملحكمة  �أول  رئي�س  من�سب  ل�سغل  �لرت�سحات  باب 

�لتعقيب.  ملحكمة  دولة  ووكيل  �لتعقيب 

�لق�سائي  �لو�سط  من  مبعار�سة  �ملوقف  هذ�  ��سطدم 

من  طليعة  يف  �لقانونية  �ملفكرة  كانت  و�حلقوقي 

�أن  �ل�سق  هذ�  على  �ملعار�سة  هذه  وفر�ست  �أعلنوها. 

-12 �أعلن فيه بتاريخ  يرت�جع عن موقفه مبوجب بيان 

�لق�سائي.  للمقرر  �سيذعن  �أنه   2016-01

�ل�سر�ع ف�سال  �سّقا  وحتى كتابة هذه �لأ�سطر، �سّجل 

من  ملزيد  �ملر�سح  لل�سر�ع  حلول  �إيجاد  يف  مدويا 

عن  �لبحث  ميكنهما  كان  فيما  و�لت�سعيد،  �لتعقيد 

ت�سور�ت م�سرتكة تنهي �خلالف مبا ي�سمن �لإعرت�ف 

عن  بعيد�ً  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س  �نعقاد  ب�سرورة 

و�لإعرت�ف  ن�سو�سه  قر�ءة  يف  �لإجر�ئي  �لت�سدد 

وب�سرورة  �ملعار�سي  موؤ�خذ�ت  مبعقولية  ذلك  مبو�ز�ة 

لها.  �إيجاد حلول 

�أع�ساء  تذّكر  �أن  �لإطار  هذ�  يف  �لقانونية  �ملفكرة  يهّم 

باأن  �لق�ساة  هياكل  ومعهم  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�س 

طويلة  ن�سالت  لول  ممكناً  كان  ما  تون�س  يف  حتقق  ما 

�لدولية  �ملعايري  تكري�س  يف  �لنجاح  و�أن  وم�سنية، 

ل�ستقالل �لق�ساء �إمنا ي�سكل منوذجا تتطلع �إليه �لبالد 

�لعربية كلها و�أن �حلفاظ على هذ� �لإجناز وعلى �سدقيته 

وثقة �ملتقا�سي و�لق�ساة فيه م�سوؤولية كربى ملقاة �لآن 

عن  �لبحث  عليهم  حتتم  م�سوؤولية  وهي  عاتقهم،  على 

�سبل للخروج بحكمة وم�سوؤولية كبرية من قمقم �ملاأزق 

نف�سه جمتمع  �لوقت  يف  تنّبه  وهي  �إليه.  �نزلقو�  �لذي 

�لق�ساة باأن �ملجل�س �لأعلى للق�ساء لي�س غاية بذ�ته �إمنا 

هو �إحدى �ل�سمانات ل�سمان ��ستقالليتهم، وهو يفقد 

حكما �سبب وجوده يف حال دفع �ل�سر�ع حوله �أع�ساءه 

وهياكل �لق�ساة معهم �إىل �لبحث عن حتالفات �سيا�سية 

 �إ�سر�ر�ً ج�سيما 
ّ
�أو �لإ�سطفاف �سيا�سياً، ب�سكل قد ي�سر

يكون  تر�ه  فمن  مظهرها.  يف  �أقله  ��ستقالليتهم،  يف 

�سوت �حلكمة فيبادر ويجمع يف و�سط هذه �ل�سو�ساء؟ 

صراع مبكر داخل المجلس األعلى للقضاء:
دعوة إلعالء صوت الحكمة على قرع الطبول

2013 يتعلق باإحد�ث . 1 2 ماي  2013 موؤرخ يف  13 ل�سنــة  �أ�سا�سي عدد  قانـــون 

هيئة وقتية لالإ�سر�ف على �لق�ساء �لعديل

محمود يعقوب

كر�س �لد�ستور �لتون�سي ل�سنة 2014 ب�سفة عملية �أ�س�س 

على  خا�سة  ب�سفة  وركز  �ل�سلط  بي  �ملتو�زن  �لتفريق 

�لق�سائية. وك�سمانة لعدم جتاوز هذه  �ل�سلطة  ��ستقالل 

�لأ�س�س، مت �إحد�ث �ملحكمة �لد�ستورية �لتي �ستتكفل 

برقابة د�ستورية �لقو�ني �سو�ء عن طريق �لدعوى �أو عن 

د�ستورية  �آجال  و�سع  �لد�ستور  �أن  ورغم  �لدفع.  طريق 

لإحد�ث هذه �ملحكمة، فقد جتاوزنا هذه �لآجال نتيجة 

�لتاأخر �حلا�سل يف �إر�ساء �ملجل�س �لأعلى للق�ساء و�لآن 

مفتعال  �لتعطيل  يكون  �أن  ُي�ستبعد  ول  �جتماعه.  يف 

ق�سد مترير جمموعة قو�ني غري د�ستورية تت�سمن �عتد�ًء 

ونحن  �لق�سائية.  �ل�سلطة  �سالحيات  على  �سارخاً 

�ملنو�ل،  هذ�  على  موؤ�ّسر�  نر�ه  ما  �ملقال  هذ�  يف  نتناول 

�سحب  من   2017 ل�سنة  �ملالية  قانون  ت�سمنه  ما  قو�مه 

�ل�سلطة  تتبع  �أجهزة  �إىل  ونقلها  ق�سائية  لخت�سا�سات 

. ومن �أبرز ما ت�سمنه 
1
�لتنفيذية بتعلة �ل�سرعة و�لنجاعة

م�سروع �لقانون �ملذكور ما يلي:

�إلغاء مرحلة �ل�سلح �لق�سائي: �إحد�ث جلان �سلح -- 1

وطنية وجهوية تتعهد مبلفات �ملر�جعة �جلبائية و�إبد�ء 

�لتوظيف  قر�ر�ت  �إ�سد�ر  قبل  نتائجها  يف  �لر�أي 

�لإجباري وذلك بناء على طلب من �ملطالب بالأد�ء 

�ل�سلح  مرحلة  حذف  مع  �لإد�رة  من  مببادرة  �أو 

�لق�سائي. وقد عللت �حلكومة توجهها بقلة جدوى 

�لبت  �سرعة  ول�سمان  �لق�سائي  �ل�سلح  مرحلة 

�لق�ساء  من  ت�سحب  �أنها  �أي  �جلبائية.  �لق�سايا  يف 

�سالحية مر�قبة �ل�سلح بتعلة �جلدوى متجاهلة �أن 

�لقول  وميكن  له.  و�سمانة  للمو�طن  حق  �لق�ساء 

�أن هذ� �لتعدي على دور �لق�ساء هو �سنة متبعة يف 

قو�ني �ملالية، فكلما وجدت �لإد�رة �أن �لق�ساء ي�سع 

�سحب  �إىل  عمدت  تغولها،  مع  تتعار�س  �سو�بط 

�لخت�سا�س منه.

�إحد�ث �ل�سرطة �جلبائية �أو »فرقة �لأبحاث ومكافحة -- 2

�لتهرب �جلبائي«: مع متكينها من �سالحيات و��سعة 

�إن مل نقل  �لق�ساء  �مل�سا�س بدور  �أحيانا حّد  ت�سل 

�لقانون. فح�سب �لف�سل 33  حد �فتكاكه مبوجب 

�إىل جملة  �ملالية، �ست�ساف جملة ف�سول  قانون  من 

�حلقوق و�لإجر�ء�ت �جلبائية )80 مكرر حتى 80 

�سابعا( تتعلق بهذ� �جلهاز منها:

مر�قبة  - يف  �حلق  �جلبائية  �ل�سرطة  �أعو�ن  منح 

�لب�سائع �ملنقولة بالطريق �لعام وتفتي�س �لعربات 

�مل�ستعملة يف نقلها، و�لإطالع على وثائق هوية 

و�أمتعتهم.  متنها  على  هم  �لذين  �لأ�سخا�س 

ويجب على �سو�ق �لعربات �خل�سوع لأو�مرهم. 

وهي �سالحيات ل تخ�سع لرقابة �لق�ساء رغم 

تهديدها للحقوق و�حلريات.

�جلبائية  - �ل�سرطة  لأعو�ن  �لتحقيق  يعهد حكام 

�جلبائية  �ملخالفات  �لتحقيق يف  باأعمال  بالقيام 

�إنابات  مبقت�سى  بدنية،  لعقوبة  �ملوجبة  �جلز�ئية 

توحي  �لن�س  �سياغة  �أن  �لو��سح  ومن  عدلية. 

قا�سي  �إلز�م  عمليا  يعني  ما  وهو  بالوجوب 

�لتحقيق بالتخلي عن �سالحياته جلهاز �إد�ري، 

و�خلطري يف �لأمر �أنه مل يقع منح �ملحامي �أي دور 

�أمام هذ� �جلهاز �ملحدث، وهو ما ي�سكل خطر�ً 

كبري�ً على �حلريات.

�جلبائية«  - »�ل�سرطة  فاإن  �لأ�سباب  �سرح  ح�سب 

�ستتوىل، عالوة على �ملهام �ملوكلة مل�سالح �جلباية، 

�لك�سف عن �ملخالفات �جلبائية �جلز�ئية ومعاينتها 

للمحاكم. مع  وتقدميهم  و�لبحث عن مرتكبيها 

�أن  يفرت�س  �ملحاكم  على  �لإحالة  �أن  نعلم  �أننا 

تكون من مهام وكيل �جلمهورية مبدئيا.

تب�سيط �إجر�ء�ت رفع �ل�سر �ملايل: ين�س �لف�سل -- 3

37 من قانون �ملالية على �أنه: تلغى �أحكام �لف�سل 

17 من جملة �حلقوق و�لإجر�ء�ت �جلبائية وتعو�س 

و�لبنوك  �ملركزي  �لبنك  على  يتعي  يلي:  مبا 

و�ملوؤ�س�سات �ملالية، مبا يف ذلك �لبنوك و�ملوؤ�س�سات 

حمافظ  يف  �لت�سرف  و�سركات  �ملقيمة،  غري  �ملالية 

�ل�ستثمار  و�سركات  �لغري  لفائدة  �ملالية  �لأور�ق 

�ملن�سو�س عليها  �ل�سناديق  �لت�سرف يف  و�سركات 

بالقو�ني �جلاري بها �لعمل وو�سطاء �لبور�سة و�سركة 

�لإيد�ع و�ملقا�سة و�لت�سوية و�لديو�ن �لوطني للربيد، 

كتابيا  منها  طلبت  كلما  �جلباية،  مل�سالح  تقدم  �أن 

ذلك، يف �إطار مر�جعة جبائية �أولية �أو معمقة �أرقام 

�حل�سابات �ملفتوحة لديها با�سم �أو حل�ساب �ملطالب 

حل�ساب  �لغري  فتحها  �أو  �لغري  حل�ساب  �أو  بالأد�ء 

�ملطالب بالأد�ء خالل �لفرتة �لتي مل ي�سملها �لتقادم 

وهوية �أ�سحابها وكذلك تاريخ فتح هذه �حل�سابات 

�إذ� مت فتحها خالل �لفرتة �ملذكورة وتاريخ غلقها �إذ� 

 20 �أق�ساه  �أجل  �لفرتة، يف  نف�س  �لغلق خالل  مت 

يوما من تاريخ �لطلب. كما يتعي على موؤ�س�سات 

�لتاأمي، مبا يف ذلك موؤ�س�سات �لتاأمي غري �ملقيمة، 

كتابيا  منها  طلبت  كلما  �جلباية،  مل�سالح  تقدم  �أن 

ذلك، كل �ملعطيات �ملتعلقة بتو�ريخ �كتتاب عقود 

تكوين �لأمو�ل وعقود �لتاأمي على �حلياة �ملكتتبة 

من  ون�سخا  �أجلها  حلول  وتو�ريخ  و�أرقامها  لديها 

يوما   20 �أق�ساه  �أجل  يف  بها،  �ملتعلقة  �لك�سوفات 

من تاريخ �لطلب. وتلزم �ملوؤ�س�سات �ملن�سو�س عليها 

بالفقرتي �لأوىل و�لثانية من هذ� �لف�سل باأن تقدم 

�تفاقية  �قت�ست  �إذ�  دورية،  ب�سفة  �جلباية  مل�سالح 

�لإد�رية  و�مل�ساعدة  �ملعلومات  بتبادل  تتعلق  دولية 

يف �ملادة �جلبائية ذلك، �ملعلومات �لتي هي بحوزتها، 

وفق �ل�سروط �لتي حتددها �لتفاقية. وميكن �عتماد 

و�ملعلومات  �لوثائق  �لإلكرتوين يف طلب  �لرت��سل 

ويف �حل�سول عليها. 

�لق�سائية  �لرقابة  من  �لتخل�س  يف  رغبة  هناك  �أن  �أي 

�مل�سبقة مع �لعلم �أن �لد�رة �أكدت عند �سماع ممثليها من 

قبل جلنة �ملالية يف جمل�س نو�ب �ل�سعب �أنه مل ي�سبق 

للق�ساء �أن رف�س �أو تاأخر يف منحها �لأذون �لالزمة لرفع 

�ل�سر �لبنكي، ومع هذ� فهي تطالب برفع يد �لق�ساء مع 

تو�سيع �ملجال لها ملر�قبة �ل�سر �ملايل عموما ب�سفة م�ستقلة 

ومبا�سرة بعيد�ً عن �لق�ساء �ل�سامن للحقوق و�حلريات.

يف  �مل�سمنة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  هذه  �أن  �لقول  ميكن 

قانون �ملالية عالوة على ما فيها من �إخاللت د�ستورية 

�سكلية، فبع�سها يجب �أن يكون يف �سكل قانون �أ�سا�سي، 

هي يف جوهرها تعبري عن رغبة يف �فتكاك �سالحيات 

�لق�ساء مبا فيها من �سمانات للحقوق و�حلريات، �أي �أنها 

حيل قانونية للتهرب من �لتز�مات د�ستورية.

�ل�ستقاللية  معركة  ربح  من  �لق�ساء  متكن  �أن  فبعد 

ب�سفة ن�سبية، وبد�أ تركيز �ملوؤ�س�سات �لد�ستورية �ل�سامنة 

لهذه �لإ�ستقاللية وخا�سة قرب �نعقاد �ملجل�س �لأعلى 

للق�ساء وما يتبع ذلك من �إن�ساء للمحكمة �لد�ستورية، 

�ل�سلطة  من  ن�سبي  وبدعم  �لتنفيذية  �ل�سلطة  جند 

�لت�سريعية ت�سعى �إىل �سحب �مللفات �سيئا ف�سيئا من يد 

�لق�ساء و�إرجاعها لالإد�رة بحجج و�هية من قبيل �جلدوى 

و�لنجاعة و�سرورة تفعيل �لرقابة.

�لقت�سادية . 1 �مل�ساحلة  قانون  م�سروع  �أي�سا  �مل�سروع  هذ�  �سبق  وقد 

�لذي كان يهدف �إىل �سحب ملفات �لف�ساد �ملايل من يد �لق�ساء �لعادي 

و�حالتها للجنة �د�رية للبت فيها قبل �ن تتمكن �لدو�ئر �ملخت�سة بالعد�لة 

�لنتقالية من �لتعهد بها، فهو م�سروع قانون �عتد�ء مزدوج على �لق�ساء 

�لتقليدي و�لق�ساء �خلا�س مبنظومة �لعد�لة �لنتقالية.

السطو على اإلختصاص القضائي: حيلة سياسية، أم هفوة دستورية؟
قانون المالية 2017 نموذجا

كانت �جلل�سة �لعامة ملجل�س نو�ب �ل�سعب �مل�سائية ليوم 

08-12-2016 يف جزئها �ملخ�س�س ملناق�سة ف�سول م�سروع 

قانون �ملالية �لعامة ل�سنة 2017 �خلا�سة بالإ�سالحات �جلبائية 

�لكفيلة باحلد من ظاهرة �لتهرب �ل�سريبي للم�ستغلي باملهن 

�حلرة جل�سة �إ�ستثنائية بالن�سبة للحكومة �لتي وجدت نف�سها 

وحيدة د�خل جمل�س م�سطرب. كما كانت جل�سة �إ�ستثنائية 

�أكدت للمتتبعي �أن خطاب �لإنتماء �لقطاعي بات �خلطاب 

�لأكرث نفوذ� يف تون�س.

حكومة األغلبية في حماية 
»بعض« من األقلية

-08-26 بتاريخ   
ّ

�لتون�سي �ل�سعب  نو�ب  منح جمل�س 

2016 ثقته حلكومة �لوحدة �لوطنية باأغلبية 194 نائبا من 

برنامج  ��ستندت �حلكومة يف   .217 �لبالغ عددهم  نو�به 

�أهم �لأحز�ب  عملها لوثيقة قرطاج �لتي تو�فقت عليها 

-07-13 بتاريخ  و�أم�ستها  بتون�س  �لإجتماعية  و�لقوى 

»�إجر�ء  فر�ست  �لتي  �لوثيقة  لتلك  �إ�ستناد�   .2016

�حلكومة  �سّمنت   ،
1
�جلبائية« �لقاعدة  يو�سع  �إ�سالح 

به  تقدمت  �لذي   2017 ل�سنة  �لعامة  �ملو�زنة  م�سروع 

�لتون�سي ت�سور� لآليات حتّد من  �ل�سعب  ملجل�س نو�ب 

بالو�جب  �لإ�سطالع  ة من 
ّ
�حلر باملهن  �مل�ستغلي  ب 

ّ
تهر

بدعم  هذ�  م�سعاها  يحظى  �أن  يفرت�س  كان  �ل�سريبي. 

�سيا�سي من �لأغلبية باملجل�س �لت�سريعي خ�سو�سا و�أن 

�لإحتاد �لعام �لتون�سي لل�سغل و�لإحتاد �لتون�سي لل�سناعة 

�لتجارة و�ل�سناعات �لتقليدية �ملنظمتي �لنقابيتي �لأهم 

��سرتطا لقبولهما بالإجر�ء�ت �ل�ستثنائية �لتي ت�سمنها 

.
2
م�سروع قانون �ملالية �إ�سالح جباية �ملهن �حلرة

جل�سة  وزر�ئها  من  ثالثة  ح�سر  �لتي  �حلكومة  فوجئت 

�ل�سعب  نو�ب  من  �لأغلبية  مبعار�سة  �لعام  �لنقا�س 

لالإ�سالح �ملقرتح، مقابل م�ساندة قلة من �لنو�ب مكّونة 

له.  للحكومة  �لد�عم  �لنيابي  �حلز�م  من غري  �أغلبها  يف 

جنحت �لأغلبية يف �إ�سقاط �لف�سل 29 من م�سروع قانون 

�ملالية �لذي كان يفر�س �أن يعتمد �ملحامون يف �لأعمال 

�لتي يبا�سرونها �إعالمات نيابة مت�سل�سلة تت�سمن معرفهم 

�جلبائي وحتتكر �ملطبعة �لر�سمية للبالد �لتون�سية طباعتها. 

لو�جب  �لطبية  �لو�سفات  �إخ�ساع  مقرتح  �أ�سقطو�  كما 

يفر�سه   كان  ما  وفق  �جلبائي  �ملعرف  على  �لتن�سي�س 

�لف�سل 30 من م�سروع �لقانون. حاولت �حلكومة �أن جتد 

لنف�سها �آليات حتقق ما ُطلب منها من �إ�سالحات جبائية، 

لكن �لع�سبية �لقطاعية منعتها من ذلك وك�سفت لها �أن 

للقطاعات قوة وعليها �أن تن�ست لها.

تحكم  عصبية  القطاعية 
المواقف

غابت عن جل�سة نقا�س �لف�سلي 29 و30 من م�سروع 

ونو�ب  �لأغلبية  نو�ب  بي  �ل�سد�مات  �ملالية  قانون 

يو�لون قطاع  نو�ب  �ملعار�سة. وح�سر حملها �سد�م بي 

�ملحاماة و�لأطباء ونو�ب عددهم حمدود بع�سهم يح�سب 

�سيا�سيا على �ملعار�سة ي�ستنكرون حتول �ملجل�س �لنيابي 

تلك  يف  �لأغلبية  �ساغت  قطاعي.   �سر�ع  ل�ساحة 

�جلل�سة خطابا ي�سيد بدور �ملحاماة �لتاريخي يف �لت�سدي 

لالإ�ستبد�د. وقاد رئي�س �جلل�سة �لنائب عبد �لفتاح مورو 

هذ� �لتيار فكان يتيح �لكلمة لزمالئه من �ملحامي �لذين 

من  لغريهم  نهره  مقابل  يف  �لقانون  م�سروع  ينتقدون 

مل  نو�با  �لقطاعية  �مل�سالح  عن  �لدفاع  جمع   .
3
�لنو�ب

ي�سبق �أن �تفقو� فكانت بذلك �لع�سبية �لقطاعية تتفوق 

على غريها من �لع�سبيات. ويوؤكد هذ� �لأمر �أن �لقطاعية 

�لتي تطور خطابها يف تون�س بعد �لثورة باتت بديال عن 

 �لذي �ساد قبلها مبا يفر�س �إيالء تطورها 
4
�خلطاب �جلهوي

�هتماما مينع من �إف�سادها لدميقر�طية مل ي�ستد عودها بعد.

حكومة عارية في مواجهة محاماة وأطباء أقوياء 
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عبدالسالم الككلي 

عديدة  �أ�سباب  تون�س  يف  �لإجتماعي  لالإحتجاج 

له  �لذي تعر�س  بالظلم  ومعقدة. ولكن ميكن تف�سريها 

�لعمال و�جلهات �ملهم�سة  يف �لو�سط و�جلنوب خا�سة 

من  كثري  وجدت  وقد  �لزمن.  من  عقود  مدى  على 

و�سعف  �لدولة  �سلطة  �سعف  يف  و�لقطاعات  �لفئات 

�ملركزية �لنقابية بعد �لثورة فر�سة لتحقيق بع�س مطالبها. 

وقد �أف�سى هذ� �لتوّجه �إىل ��ستخد�م �سالح �لإ�سر�ب 

و�لعت�سام وغلق �لطريق و�إيقاف عجلة �لإنتاج  كاأد�ة 

للمطالبة  قطاعية  )حتركات  �لحتجاج  عن  للتعبري 

بتح�سي �لأجور �أو �حرت�م �تفاقيات �سابقة  �أو �إ�سر�بات  

حملية وجهوية للمطالبة بالتنمية �أو �عت�سامات �لعاطلي 

على  لإجبارها  �ل�سلطة،  على  لل�سغط  �أو  �لعمل(،  عن 

�لإ�ستجابة ملطالب فئوية �أو عامة.  وميكن ب�سكل خمتزل 

بع�س �ل�سيء �أن نلخ�س هذه �لأ�سباب يف �لعو�مل �لتي 

ن�ستعر�سها يف �لفقر�ت �أدناه. 

وأشكالها االحتجاجات  عوامل 
من �أهم هذه �لعو�مل، �لآتية: 

اإلحتجاجات الجهوية المطالبة بالتنمية 

من  �ملوؤطرة  �جلماعية  �لإجتماعية  �لإحتجاجات  ت�سل 

�لتي  تلك  �أي  �ملوؤطرة  غري  �أو  و�أحز�ب  منظمات  قبل 

�ملهم�سة  و�لأحياء  �لقرى  يف  �ملو�طنون  �إليها  يندفع 

كاملطالبة  �أ�سا�سية  بع�سها  �جتماعية  بحقوق  للمطالبة 

�حتجاجات  �سبعة  حو�يل  �إىل  لل�سر�ب  �ل�سالح  باملاء 

يوميا �أي ما يعادل �حتجاجا و�حد� كل �ساعتي طيلة 

�ليوم يف �ل�سنتي �لأخريتي. وياأخذ �لحتجاج �أحيانا 

�سكال جماعيا وعنيفا.

وبالإقت�سار على �سنة 2016، عمت كثري�ً من �جلهات 

�عت�سامات و��سر�بات �ت�سمت �أحيانا بالعنف �ل�سديد. 

فقد دخلت يف �ل�سهرين �لثاين و�لثالث من �سنة 2016 

معتمدية بوزيان من ولية �سيدي بوزيد يف �إ�سر�ب عام 

دعا �إليه �لإحتاد �ملحلي لل�سغل، ومتثلت �نتظار�ت �جلهة 

مثل غريها من �جلهات بالتنمية و�لت�سغيل. وعرب �لكثري 

من �لأهايل عن غ�سبهم و�سخطهم من �ل�سيا�سة �لتي 

تعتمدها �ل�سلط �جلهوية معتربين �أنها ل تتعامل بجدية 

مع مطالب �ملحتجي ولي�س لها �لقدرة على فتح �مللفات 

�أنهم حّملو� و�يل �جلهة  �لتي تهم �جلهة. كما  �حلقيقية 

.
1
م�سوؤولية �لإحتقان و�لغ�سب وما �سيوؤول �إليه �لو�سع

�ل�سهر  يف  قرد�ن  بن  مدينة  عا�ست  نف�سه  �ل�سياق  ويف 

�لتا�سع من نف�س �ل�سنة حالة �حتقان �أف�ست �إىل �لقيام 

�ملقاولت  �سركات  باإحدى  وحرق  تخريب  باأعمال 

ور��س جدير  مدني  بي  �ل�سيارة  �لطريق  باإجناز  �ملكلفة 

وهو ما خلف �أ�سر�ر� ج�سيمة ��ستوجب �إيقاف ن�ساطها 

�إىل جانب قطع �لطرقات و�إيقاف حركة �ملرور.

�إثر  بيان  يف  بتطاوين  لل�سغل  �جلهوي  �لإحتاد   
ّ
�أقر كما 

عام جهوي  �إ�سر�ب  �سن  �لتنفيذي  للمكتب  �جتماع 

يوم �لثالثاء 04 – 10 - 2016 �حتجاجا على تعطل 

�إجناز م�ساريع تخ�س �جلهة وطرد بع�س �لعمال تع�سفّيا 

من �ل�سركات �لبرتولية.

�لحتجاجات  هذه  �ملدين  �ملجتمع  مكونات  وتف�سر 

وهو  �لد�خلية  باملناطق  �ملتعلقة  �مل�ساريع  �جناز  بتباطوؤ 

�لثقة بي �لأهايل و�حلكومة  ما خلف حالة من فقد�ن 

ز�د يف عزلة هذه �ملناطق و�أدى �ىل عزوف �مل�ستثمرين 

�ملحليي و�لأجانب عن �لتوجه �ليها.

معضلة بطالة أصحاب الشهائد العليا

متو��سلة  �حتجاجات  من  �لتون�سية  �ل�سو�رع  تخُل  مل 

بطالة  مبو�سوع  يتعلق  فيما  �سيما  ل  جوع  و�إ�سر�بات 

�أ�سحاب �ل�سهائد �لعليا. لعل �آخرها ��سر�ب �ملعطلي 

عدد  دخل  فقد  �حلامة:  مبعتمدية  بقاب�س  �لعمل  عن 

 2016  -  11  09- �جلمعة  �لعمل  عن  �ملعطلي  من 

�ل�سلط  �إ�ستجابة  عدم  خلفية  على  جوع،  �إ�سر�ب  ،يف 

�جلهوية �إىل مطالبهم �ملتمثلة �أ�سا�سا يف �لت�سغيل. وقال 

�حلامة  معتمدية  �أّن  ت�سريح �سحفي  �مل�سربي يف  �أحد 

تعاين من �لتهمي�س وغياب �ملر�فق �لتنموية �لأ�سا�سية، 

وتوفري  �لت�سغيل  يف  بحقهم  �سيتم�سكون  �أنهم  م�سيفا 

.
2
�ملر�فق �ل�سرورية

�لكثريون  ي�سفها  كما  �خلاوية«  »�لإمعاء  معركة  وكانت 

�لطريقة  �سهر  من  لأكرث  �أحيانا  تتو��سل  كانت  و�لتي 

معاناة  لك�سف  �لعمل  عن  �ملعطلون  بها  يعرب  �لتي 

خريجي �جلامعة من حاملي �لإجاز�ت وحتى �لدكتور�ه 

و�لذين تتو��سل بطالتهم على مدى �سنو�ت. فالبع�س 

منهم ق�سو� �أكرث من ع�سرين �سنة على مقاعد �لدر��سة 

)�لتي  عائالتهم  وحلم  �ل�سخ�سي  حلمهم  يحملون 

��ستثمرت مبا متلك لتعليمهم( يف �حل�سول على �سهادة 

�ل�سغل... وها هم  بال �سلوحية ح�سب مقايي�س �سوق 

يعي�سون حائرين وعاجزين.. عجز يعود لعتقاد �سائد باأن 

�ل�سهادة �لعلمية هي مفتاح �لنجاح يف �حلياة وفتح �أبو�ب 

.
3
�لعمل.. لكن »�ملفتاح« مل ُيِجد فتح �أبو�ب �مل�ستقبل

وك�سف �ملدير �لعام للمعهد �لوطني لالإح�ساء �لهادي 

�رتفعت خالل  تون�س  يف  �لبطالة  ن�سبة  �أن  �ل�سعيدي، 

�أن  بعد   15.6% �إىل   2016 �سنة  من  �لثاين  �لثالثي 

خالل  �ل�سعيدي  و�أ�ساف   .15.4% حدود  يف  كانت 

�لإقت�سادية  �ملوؤ�سر�ت  �أبرز  خاللها  قدم  �سحفية  ندوة 

و�لإجتماعية �أنه يوجد يف تون�س حاليا 629 �ألف عاطل 

عن �لعمل يف حي يبلغ جمموع �ل�سكان �لن�سيطي 4 

ن�سبة  �أن  �ل�سعيدي  وبي  �سخ�س.  �ألف  و47  ماليي 

�لبطالة م�ست�سرية بنحو �ل�سعف يف �سفوف �لإناث �إذ 

قاربت 40 باملائة يف حي تقدر بطالة �لذكور بنحو 19 

باملائة. و�أ�سار �إىل وجود 236.8 �ألف عاطل عن �لعمل 

من حاملي �ل�سهاد�ت �لعليا من جمموع عدد �لعاطلي 

يف �لبالد مقابل 240.1 �ألف حامل �سهادة عليا خالل 

�لثالثي �لأول من �سنة 2016 وتقدر ن�سبة �لبطالة على 

�لبطالة  ن�سب  وترت�وح  و31%   30.5% بن�سبة  �لتو�يل 

 %  6،6 بي  �لوليات  وبح�سب  �لثالثية  نف�س  خالل 

)ولية �ملن�ستري( و25،8 % )ولية قبلي(. وقد ��ستقر 

عدد �لعاطلي عن �لعمل يف حدود 630 �ألفا مع ن�سبة 

ما   2016 �سنة  �لثالثة من  �لثالثية  بلغت خالل  بطالة 

�لبنك  ن�سرها  �لتي  �لأرقام  بح�سب   15.5% يعادل 

�ملركزي بالن�سبة للثالثية �لثالثة من �سنة 2016.

�أ�سكال  منها  خمتلفة  �أ�سباب  �إىل  هوؤلء  بطالة  وترجع 

�ملناظر�ت و�ملح�سوبية وقيمة �ل�سهائد �لتي يتم تخريجها 

بعيد� عن حاجيات �ل�سغل. 

التنكر لالتفاقيات 

يتهم �لنقابيون �مل�سربون عادة �لدولة بالتنكر لتفاقيات 

�سابقة. فال يجوز لها يف نظرهم �لتنكر لتعهد�تها بقطع 

حممول  لأنه  �لبالد  به  متر  �لذي  �لظرف  عن  �لنظر 

ت�سون  و�أن  كدولة  تت�سرف  �أن  �حلالت  عليها يف كل 

�أن  رغم  �لعتبار  بهذ�  هوؤلء  ويتم�سك  �لتز�ماتها. 

ورطت  �ل�سابقة  �حلكومات  �أن  جيد�  يعلم  �جلميع 

�تفاقيات  يف  �سيا�سية  لأ�سباب  �لالحقة  �حلكومات 

جمزية كانت تعلم علم �ليقي عدم قدرتها على تنفيذها 

�مل�سوؤولون  بها  يت�سرف  �لتي  �لالم�سوؤولية  قمة  وهي 

�لأ�سباب  يلخ�س  �لذي  هو  �مل�سكل  هذ�  ولعل  لدينا. 

�إعالن  �إىل  لل�سغل  �لتون�سي  �لعام  �لإحتاد  �لتي دفعت 

�لإ�سر�ب �لعام يف قطاع �لوظيفة يوم 2016-12-08 

من  للتن�سل  �ل�ساهد  يو�سف  حكومة  ملحاولة  نظر� 

ما  وهو  �لعمومي  �لقطاع  يف  �لأجور  يف  �لزيادة  �تفاقية 

رف�سه �لحتاد بقوة. ولئن �أف�ست �ملفاو�سات �ملار�طونية 

�ل�ساعات �لأخرية قبل تنفيذه  �إلغاء �لإ�سر�ب يف  �إىل 

يدري  �أحد  ل  �أنه  �إل  �لزياد�ت،  هذه  جدولة  و�إعادة 

قادرة  �أخرى  حكومة  �أية  �أو  �حلكومة  هذه  كانت  �إذ� 

�أو تعهد�ت �حلكومة �لتي  فعال على �لإيفاء بتعهد�تها 

تعي�سها  �سديدة  ب�سعوبات  تت�سم  و�سعية  يف  �سبقتها 

�ملالية �لعمومية. وهو ما يف�سر �أي�سا �لإ�سطر�بات �لتي 

فقد  �لقادمة.  �ل�سنة  �أول  يف  �لتعليم  قطاع  �سيعرفها 

روزنامة  على  �ملدخلة  �لتنقيحات  �لنقابات  �عتربت 

�تفاق  مبوجب  �خل�سو�سية   و�ملنحة  �لأجور  يف  �لزيادة 

�لإحتاد و�حلكومة يف 7– -12 2016 ل ت�سمل ما جاء 

يف �إتفاقية 6 �فريل 2015 بي وز�رة �لرتبية و�لنقابات، 

�سو�ء ما تعلق بالرتقيات �لإ�ستثنائية �أو �لق�سط �لأخري 

�لعودة  ومنحة  للمدر�سي  �خل�سو�سية  �ملنحة  من 

وهي  �لإ�سافية،  و�ل�ساعات  و�لإمتحانات  �ملدر�سية 

حقوق يعتربها �ملدر�سون غري قابلة للتفاو�س. ولذلك، 

فاإن مقرر�تها من �إ�سر�بات �إقليمية و�إ�سر�ب وطني يوم  

05--01 2017 وجتمع يف 12–01-2017  تظل قائمة 

حتى حتقيق كافة مطالب �ملدر�سي. 

ي�سمل  بل  �لعام  �لقطاع  على  �مل�سكل  هذ�  يقت�سر  ول 

عامال   73 �إ�سر�ب  تو��سل  فقد  �أي�سا.  �خلا�س  �لقطاع 

بح�سرية  �لعاملة  �لبرتولية  للخدمات  تطاوين  ب�سركة 

�وين بو�د ز�ر عن �لعمل يومي 22 و23–08 2016- 

للمطالبة بتفعيل حما�سر جل�سات �سابقة مت �إم�ساوؤها مع 

�ل�سركة وتخ�س منحة 2014 وعدد�ً من �ملطالب  �إد�رة 

�لأ�سا�سية  �لنقابة  ع�سو  غومة  ب�سري  �فادة  وفق  �لأخرى 

�لدعوة  وتاأتي هذه  تون�س.  �لتابعة لحتاد عمال  ز�ر  بو�د 

على خلفية ما و�سفه �لب�سري �ل�سعيدي كاتب عام �إحتاد 

�ل�سغل بالنيابة بتعنت بع�س �ملوؤ�س�سات �ملنت�سبة يف �جلهة 

ورف�سها �جللو�س �إىل طاولة �حلو�ر كما  �تهمها  �أي�سا بعدم 

�لإيفاء بتعهد�تها و�لتاأخر يف تنفيذ �تفاقيات �سابقة .

إضطراب ديمومة العمل 

من  جديدة  �أ�سكال  �لثورة  قبل  تون�س  يف  ظهرت  لقد 

عقود �ل�سغل �لتي ت�ستجيب حلاجة �ملوؤ�س�سات و�لدولة  

يف �لتحكم يف قوة �لعمل وذلك عرب �للجوء �إىل عقود 

�لقطاع  على  �لأمر  يقت�سر  ومل  �ملدة.  ق�سرية  �ل�سغل 

�خلا�س بل �إن �لدولة نف�سها �سارت هي �لأخرى تعمل 

�إىل  �للجوء  �أي�سا  �نت�سر  كما  �لعقود.   من  �لنوع  بهذ� 

�لعاملة  �ليد  موؤ�س�سات  بو��سطة  �خلارجية  �لعاملة  �ليد 

�ملناولة(.  )�سركات  و�له�س  �لوقتي  �لعمل  وموؤ�س�سات 

لقد ت�سببت هذه �لأ�سكال من �لعمل يف زعزعة مر�كز 

تقلي�س  يف  وحتى  �لبطالة  ظاهرة  تف�سي  ويف  �ل�سغل 

�إىل ذلك  �أ�سف  �ل�سغيلة.  للطبقة  �مل�سالح �لجتماعية 

�لو�سع �لجتماعي و�لقت�سادي و�ل�سيا�سي �مل�سطرب 

تقل�س  �إىل  �أدى  و�لذي  �لثورة  بعد  �لبالد  �لذي عرفته 

�لإ�ستثمار �لد�خلي وفر�ر كثري من �مل�ستثمرين �لأجانب 

بفعل �لإحتجاجات و�لإعت�سامات �لكثرية �لتي عرفتها 

عملهم  مر�كز  يف  �لعمال  فا�ستقر�ر  �لد�خلية.  �جلهات 

حقوق  �سمان  على  بالأ�سا�س  يقوم  �لإنتاج  و�نتظام 

�لعملة وتوفري مناخ مالئم يف خمتلف �لقطاعات �لعامة 

�أكرث  يعمل  �لتي  تون�س  يف  يغيب  ما  وهو  �خلا�سة،  �أو 

من 50 باملائة من عمالها وموظفيها وفق �آليات ت�سغيل 

ه�ّسة. كما تغم�س �لدولة عينيها يف كثري من �لأحيان 

عن �لإنتهاكات �لتي تطال �لأجر�ء على م�ستوى �لعقود 

و�لأجور و�ساعات �لعمل و�لتغطية �لجتماعية.

لمواجهة  المالئم  المكان  ليست  المحاكم 

االحتجاجات 

�لق�ساء  �أمام  �ملحالي  �لأ�سخا�س  حماكمات  �سهدت 

وفق  ت�ساعديا  ن�سقا  �جتماعية،  حتركات  خلفية  على 

�لقت�سادية  للحقوق  �لتون�سي  �ملنتدى  رئي�س  �أّكده  ما 

�لهذيلي  و�أعلن  �لهذيلي.  �لرحمان  عبد  و�لجتماعية 

�ملحالي  حماكمات  حول  تقرير�  �سي�سدر  �ملنتدى  �أّن 

�لتحركات �لجتماعية من  م�ساركتهم يف  على خلفية 

�لتحركات  غر�ر  على   2016 �سنة  نهاية  �إىل   08 �سهر 

وكذلك  وبو�سامل  وقف�سة  بلعبا�س  مباجل  �لإحتجاجية 

�حلكومة  �عتقدت  »�ذ�  �لهذيلي  وقال   
4
قليبية. ق�سية 

�أّنه ميكن مو�جهة �حلر�ك �لإجتماعي عرب �حلل �لأمني 

يف  ت�سارك  �لتي  �لفئات  �أّن  �إىل  م�سري�  خمطئة«،  فهي 

عرب  �لتحولت  كل  خالل  �لإحتجاجية  �لتحركات 

يف  �حلال  هو  مثلما  �ملهم�سة  �لفئات  من  هي  �لتاريخ 

و�أحد�ث  �ملنجمي  �حلو�س  و�أحد�ث  جانفي   14 ثورة 

84. و�سجب عبد �لرحمان �لهذيلي يف ندوة �سحفية 

يوم �لإثني 5-12-2016 تعاطي �حلكومات مع ملف 

ر�أيه،  ح�سب  �قت�سرت،  �لتي  �لجتماعية  �حلركات 

قا�سية  �أحكام  باإ�سد�ر  و�لق�سائية  �لأمنية  �ملعاجلة  على 

�أو  بحقوقهم  طالبو�  �لذين  �ملحتجي  من  عدد  على 

بعدم �لتفاو�س وتعمد �لالمبالة. ومن جانبها، طالبت 

�لتون�سي  للمنتدى  �ملديرة  �لهيئة  وع�سوة  �ملحامية 

�لبجاوي  �إميان  و�لإجتماعية  �لإقت�سادية  للحقوق 

�لتحركات  جترم  �لتي  �لقانونية  �لف�سول  بع�س  باإلغاء 

د�ستور جانفي  مبادئ  مع  تتعار�س  لكونها  �لإجتماعية 

2014 �لذي خول حق �لتظاهر و�لإ�سر�ب. و��ستغربت 

تعود  ف�سول  معاين  على  حمتج  �سباب  �إحالة  تو��سل 

ل�سنة  �لعلي  �لأمر  ومنها  �ل�ستقالل  قبل  ما  فرتة  �إىل 

1953 ب�سان قطع �لطريق، ح�سب ت�سريحها، بالإ�سافة 

�إىل �إحالة �ملحتجي على معنى �لف�سل 125 من �ملجلة 

�جلز�ئية بخ�سو�س �لإعتد�ء على موظف عمومي �لذي 

�لف�سول.  هذه  باإلغاء  وطالبت  �سجنية  عقوبة  يقت�سي 

�أ�س�س  مت�س  �لإحالة  ن�سو�س  �أن  على  �سددت  كما 

�لدميقر�طية وت�سرب �حلق �لنقابي وحق �لتظاهر م�سرية 

�إىل �سدور �أحكام قا�سية ترت�وح بي 4 و14 �سنة �سجنا 

ت�سرب م�سروعية �حلر�ك  بال�سغل  �سباب مطالب  �سد 

�لحتجاجات  هذه  كل  �ن  و�أ�سافت  �لجتماعي. 

�ملنو�ل  حدود  تظهر  �ملهم�سة  للفئات  �ملت�ساعدة 

�لتفاوت  ر�أيها  ح�سب  كر�س  �لذي  �حلايل  �لتنموي 

 .
5
�جلهوي وتفاقم �لبطالة

معضلة المنوال التنموي 

ما  مبرحلة  �سبيه  �جتماعي  �ختناق  هناك  �ملح�سلة،  يف 

�لإقت�سادي  فامل�سهد  �حتقانا.  �كرث  رمّبا  �أو  �لثورة  قبل 

�ل�سيا�سية  �لأزمتي  �نعكا�سات  من  يعاين  مايز�ل 

 .2010 نهاية  منذ  �لبالد  بها  مرت  �لتي  و�لجتماعية 

و�سرحت  �أبو�بها  �أغلقت  �ملوؤ�س�سات  من  فالعديد 

عمالها و�أخرى مهددة بالإفال�س و�ل�ستثمار يتعّطل يف 

�أكرث  �سعار�  تز�ل  ل  �لف�ساد  ومقاومة  �جلهات  خمتلف 

و�لتهرب �جلبائي  �ملو�زي  �لقطاع  منها حقيقة ومع�سلة 

ل يز�لن ميثالن �ملع�سلة �لتي ل جتد لها �حلكومة حلول 

و�لأحز�ب  �لنقابات  تطالب   ما  كثري�  ولذلك  جذرية 

مبر�جعة منو�ل �لتنمية.

�إىل  �لتابع  �لعمومية  �لوظيفة  جممع  �أع�ساء  دعا  فقد 

حول  وطني  حو�ر  فتح  �إىل  �لتون�سي  �لعام  �لإحتاد 

من  �لوطني  �لإقت�ساد  باإنقاذ  �لكفيل  �لتنموي  �ملنو�ل 

�أزماته �ملزمنة و�لطاحنة، منو�ل تنموي قائم على قاعدة 

جهات  كافة  على  و�لرثو�ت  للخري�ت  �لعادل  �لتوزيع 

�لبالد وخا�سة يف �ملناطق �لد�خلية   هذه �لرثو�ت �لتي 

يعترب �ل�سغالون طرفا �أ�سا�سيا يف �نتاجها، منو�ل تنموي 

مدخله ومن�سته نظام جبائي عادل يرتكز على:

وتقيد�  - �مل�ساو�ة  ملبد�أ  وفقا  �ل�سريبة  ن�سب  �سبط 

بقو�عد �لن�ساف،

كل  - و�إلغاء  �جلز�يف  �ل�سريبي  �لنظام  مع  �لقطع 

خالل  من  لالأجر�ء  �مل�ستنزفة  �لجر�ء�ت 

م�ساهمات ��ستثنائية تعمق معاناتهم،

بذمة  - و�لديو�ين  �جلبائي  �ملتخّلد  ��ستخال�س 

�لفر�د و�ملوؤ�س�سات،

وتخويلها  - لالإد�رة  و�ملادية  �لب�سرية  �ملو�رد  توفري 

مزيد� من �ل�سالحيات ملقاومة �لتهرب �ل�سريبي،

��ستيعاب �لن�ساط �لقت�سادي غري �ملنظم وتوظيف  -

يوؤمن  مبا  �ملو�زية  �ل�سوق  يف  �ملتد�ولة  �ملالية  �ملو�رد 

�ملو�رد �لكفيلة لإنعا�س ميز�نية �لدولة،

و�عتماد  - �لالزمة  �لتد�بري  وو�سع  �لتهريب  مو�جهة 

�لآليات �ملفعلة للتدخل يف هذ� �ملجال،

�لت�سدي لظاهرة �لحتكار،  -

فتح ملف م�سالك �لتوزيع، -

تعزيز �ملو�رد �لب�سرية �ملخت�سة يف �ملر�قبة وتدعيمها، -

-  
6
�لتحكم يف �ل�سعار

غموض المستقبل 

كيف ميكن للحكومة  يف ظل هذ� �حلر�ك �لجتماعي 

نحو  بالدفع  �ملطلوبة  �لتنمية  حتقيق  من  �ملتفاقم 

نفقات  على  و�ل�سغط  �لد�خلية  �ملناطق  يف  �ل�ستثمار 

�لتهرب �جلبائي. ل  �لبطالة ومقاومة  �لدولة و�حلد من 

رف�س  فلقد  �لتفاوؤل.  من  كثري  على  د�فعا  �لأفق  يبدو 

�لنو�ب �أهم �إجر�ء�ت قانون �ملالية ل�ستة 2017: تاأجيل 

�لزياد�ت بالن�سبة للموظفي لل�سغط على نفقات �لدولة 

وتخ�سي�س ن�سبة معتربة منها للتنمية وفر�س نظام طريقة 

)�لطابع  �حلرة  �ملهن  بع�س  جديدة ل�ستخال�س جباية 

�لبنكي  �ل�سر  مثال( ورفع  للمحامي  بالن�سبة  �جلبائي 

دون �إذن ق�سائي.

على  �لت�سويت  �أن  �ملعار�سة  �أحز�ب  بع�س  وتعترب 

 217 جملة  من  فقط،  �سوتا  بـ122   2017 ميز�نية 

�لعزلة  نحو  �لوطنية  �لوحدة  حكومة  �سري  »�أكد  �سوتا 

كل  ل�سغوطات  جتاهلها  بعد  وخارجه  �لربملان  د�خل 

�لفئات �لإجتماعية و�إذعانها ل�سغوطات �لقوى �ملتهربة 

�تباع  نحو  وتوجهها  �لف�ساد  يف  و�ل�سالعة  �جلباية  من 

�لأزمة.  �إىل  بتون�س  �أدت  �لتي  �لقدمية  �خليار�ت  نف�س 

»فتد�ر�س قانون �ملالية د�خل جمل�س �لنو�ب« د�م �أكرث 

من �سهر، �سهد خالله جتاذبات و�سر�عات كبرية، حيث 

قدمت �حلكومة م�سروع قانون يحتوي على 73 ف�سال 

وقدم �لنو�ب من جانبهم 70 ف�سال �آخر، لت�سقط عديد 

�أخرى  ف�سول  ومتر  �حلكومة،  قدمتها  �لتي  �لف�سول 

مت  وطفيفة  جزئية  �إ�سالحات  تت�سمن  �لنو�ب،  قدمها 

�إدخالها تهم بع�س �لفئات �لجتماعية �إىل جانب عدد 

7
من �لإجر�ء�ت خا�سة يف �ملادة �جلبائية«.

من  كثري  معها  ت�ستقر  غام�سة  تظل  م�ستقبل  �آفاق 

جئنا  �لتي  �ملزمنة  �مل�ساكل  عديد  تفاقم  من  �ملخاوف 

يدل  �سيء  و�لتي ل  �ملقال  هذ�  منها يف  �لبع�س  على 

�لوطنية �ستجد لها حلول يف  �أن حكومة �لوحدة  على 

�ملدى �لق�سري على �لأقل.

�ل�سباح 17 فيفري 2016. 1

يف ت�سريح ملوقع للديو�ن �أف �أم يف  09– 12–2016 . 2

�ل�سروق 2015-05-01. 3

يف ت�سريح ملوز�ييك �ليوم �خلمي�س 08 – 12 – 2016. 4

موقع �ل�سدى 2016-12-5.. 5

بيان جممع �لوظيفة �لعمومية �لتابع لحتاد �ل�سغل 30 – 11 – . 6

.2016

�ل�سعبية« . 7 »�جلبهة  يف  �لقيادي  �لهمامي  �جليالين  ت�سريح  �نظر 

�لي�سارية �ملعار�سة ل�سم�س �ف �م 11–12– 2016. 

اإلحتجاجات اإلجتماعية في تونس سنة 2016
تفاقم المعضالت وغموض آفاق المستقبل
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وحماولت  - حملية  منظمات   6 و�قتحام  مد�همة 

م�ستمرة لإغالق مقر مركز �لندمي. 

منظمات  -  5 �أمو�ل  على  و�لتحفظ  �أر�سدة  جتميد 

حملية و4 منظمات دولية و7 ن�سطاء حقوقيي، ويف 

�نتظار قر�ر�ت جديدة تطول منظمتي وثالثة ن�سطاء.

منع ع�سر�ت �لن�سطاء و�ملد�فعي عن حقوق �لإن�سان  -

من �ل�سفر ب�سكل مفاجئ ومن دون �سبب معلوم. 

�لتحقيق مع ع�سر�ت �لن�سطاء على خلفية عملهم يف  -

منظمات �ملجتمع �ملدين. 

�لت�سهري باحلقوقيي و�لطعن يف م�سد�قيتهم بو�ساطة  -

حمالت �إعالمية منظمة. 

و�أخري� �سبط و�إح�سار �حلقوقية �لن�سوية عزة �سليمان  -

بقوة من �ل�سرطة من دون ��ستدعائها ب�سكل قانوين 

للمثول للتحقيق. 

عن  - و�ملد�فعي  �حلقوقية  �ملنظمات  حال  هو  هذ� 

�أن  بالذكر  وجدير  م�سر.  يف  �لإن�سان  حقوق 

م�ستجدة  ممار�سة  لي�س  �ملنظمات  هذه  ��ستهد�ف 

لل�سلطات �لعامة �مل�سرية. لكن ما ن�سهده �لآن هو 

حماولت حقيقية لي�س فقط لت�سيق �خلناق عليها 

ذلك  من  و�لأبعد  عملها  و�إنهاء  لت�سفيتها  ولكن 

�لتنكيل باأع�سائها. ومن �ساأن هذ� �لت�سييق �أن يوؤدي 

�إىل �إغالق �آخر منافذ �لتعددية يف م�سر بعد �لهيمنة 

�ل�سيا�سية  �حلياة  على  �حلاكم  �لنظام  فر�سها  �لتي 

و�لربملان و�لإعالم. 

�لثورة و�ملجتمع  - �أنظمة ما بعد  وكانت �ملو�جهة بي 

�ملدين بد�أت يف وقت مبكر. ففي مو�ز�ة �ملظاهر�ت 

مت   2011/2/3 بتاريخ  �لتحرير  ميد�ن  يف  �لكربى 

�قتحام �إحدى هذه �ملنظمات �لأكرث قدماً ون�ساطاً يف 

�لأو�ساط �ل�سعبية، وهي مركز ه�سام مبارك للقانون. 

كنتيجة  حينه  يف  �لبع�س  ف�سره  �لذي  �لأمر  وهو 

تاأييدها  �أعلنت  �لتي  �حلقوقية  �ملنظمات  ملو�قف 

للدعوة لتظاهر�ت يناير قبل بدئها، ون�ّسقت فيما بينها 

، وبخا�سة 
1
لإن�ساء جبهة للدفاع عن متظاهري م�سر

ت هذه �ملنظمات يف 
ّ
من يتم توقيفه منهم. وقد ��ستمر

تقدمي �لدعم �لقانوين لكافة �ملتعلقي يف �لأحد�ث 

�ملختلفة، بعد �لثورة وحتى �لآن، بالإ�سافة �يل ر�سد 

 �لتي قامت بها �حلكومات 
2
وتوثيق كافة �لنتهاكات

�إد�رة  فرتة  �أثناء  وقعت  �لتي  تلك  �سيما  �ملتعاقبة 

�ملجل�س �لع�سكري للبالد. فاأ�سدرت هذه �ملنظمات 

�لعديد من �لبيانات �لتي �أد�نت فيها �إطالق قو�ت 

�جلي�س �لر�سا�س �حلي على �ملعت�سمي �أو ت�سهيل 

�جلي�س  قو�ت  و�متناع  �إليهم  �لبلطجية  و�سول 

بالنقد  تناولها  ثم  حمايتهم،  يف  بدروها  �لقيام  عن 

 ،
3
و�حلريات للحقوق  �ملعادية  �حلكومية  لل�سيا�سات 

من  و��سع  قطاع  وتهمي�س  �إفقار  من  تزيد  و�لتي 

بي  �ل�سد�م  عجل  �لذي  �لأمر  �مل�سري،  �ل�سعب 

�ل�سلطات �مل�سرية وحركة حقوق �لإن�سان.

طّورت  - يناير،  ثورة  بعد  ما  �سنو�ت  مدى  وعلى 

�حلقوقي  �حلر�ك  قمع  �أ�ساليب  �مل�سرية  �ل�سلطات 

 30 بعد  لذروتها  و�سلت  �أن  �إىل  عام،  ب�سكل 

�سريع  ر�سم  �إجر�ء  هنا  و�سنحاول   .2013 يونية 

تاأثريها  ومدى  �ل�سلطة  فر�ستها  �لتي  للممار�سات 

على عمل هذه �ملنظمات.

أواًل: التشويه اإلعالمي واالغتيال 
المعنوي لحركة حقوق اإلنسان

د�أبت �حلكومات �ملتعاقبة بعد ثورة يناير على ��ستخد�م 

�حلركة  �سمعة  ت�سويه  يف  مبارك  حكومات  نهج  نف�س 

�حلقوقية �مل�سرية ولكن بوترية �أعلى و�أكرث �سر��سة من ذي 

قبل. وقد بد�أ ذلك با�ستخد�م بع�س �لأبو�ق �لإعالمية 

�ملح�سوبة على �لأنظمة �ملختلفة –بع�س مذيعي �لرب�مج، 

�ملو�يل  �لإعالم  ذلك  يف  يختلف  ومل  و�ل�سحفيي- 

لالإخو�ن.  �لإعالمية  �لقنو�ت  �لع�سكري عن  للمجل�س 

�ملد�فعة  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  ي�سف  كان  فكالهما 

وعميلة  وممولة  خام�س  طابور  باأنها  �لن�سان  حقوق  عن 

للخارج بالإ�سافة �إىل �نت�سار �ألفاظ من �ساأنها حتقري �حلركة 

�حلقوقية »�حلكوكيي« و »�لنو�ستاء« »وحكوك �لإن�سان«. 

وما لبث �أن تطور �لهجوم �لإعالمي على �حلركة �حلقوقية 

و��سرتك يف ذلك �لعالم �لر�سمي للدولة. فتبنت بع�س 

�ملوؤ�س�سات �لر�سمية �حلملة �ل�سر�سة على �حلركة �حلقوقية 

و�لتي بد�أت يف �سبتمرب 2011 بن�سر جريدة �لإهر�م وهي 

�إحدى �أهم �ل�سحف �لقومية حتقيقا �سحفيا بعنو�ن �أ�سر�ر 

�لتمويل �لأجنبي للجمعيات �لأهلية. وقد و�سفت عمل 

مو�جهته  ي�ستدعي  �لقومي  بالأمن  باأنه عبث  �ملنظمات 

بالقو�ني �لر�دعة. و�أ�سارت �جلريدة �إىل تتبع �أ�سر�ر �لتمويل 

�لأجنبي للجمعيات �لأهلية من و�قع �إح�ساء�ت و�أرقام 

وز�رة �لتعاون �لدويل �لتي تعلن لأول مرة، وهو ما ي�سري 

�إىل وجود �أ�سابع حكومية/�أمنية ور�ء �لإعالن عن هذه 

بن�سر معلومات م�سربة  �لفجر  تبعتها جريدة  �لأرقام. ثم 

�ملجتمع  تلقتها منظمات  �لتي  �لتمويالت  ومغلوطة عن 

حكومية  غري  منظمة   39 �إىل  و�أ�سارت  �مل�سري  �ملدين 

على �لأقل لي�ست م�سجلة يف وز�رة �لت�سامن �لجتماعي 

قانونية  ب�سفة  تعمل  ولكنها   ،84 رقم  قانون  مبوجب 

ك�سركات خا�سة �أو مكاتب حماماة، ويتم �لتحقيق معها 

�لآن. و��ستمرت هذه �حلملة يف تناولها للحركة �حلقوقية 

�لإعالمي  برنامج  دفع  ما  وكاريكاتوري،  ممنهج  ب�سكل 

�ل�ساخر با�سم يو�سف لتخ�سي�س حلقة لها يف برناجمه لنقد 

هذه �حلملة يف �سهر دي�سمرب 2011 وقبيل �قتحام عدد من 

 .
4
مر�كز �ملنظمات باأيام قليلة

وبعد 30 يونية، ز�دت حدة �لهجوم على �حلركة �حلقوقية 

�مل�سرية، بعدم مت ��ستخد�م �لعمل �لدر�مي لهذه �لغاية. 

 .
5
ولعل �أبرز هذه �لأعمال ز�أكرث تعبري� هو م�سل�سل �لقي�سر

ويوجه هذ� �مل�سل�سل �إتهاما مبا�سر� ملنظمات �ملجتمع �ملدين 

�لعاملة يف م�سر، باأنها تعمل ل�سالح �لدول �لأجنبية وتلتزم 

باأو�مرها، كما ت�سعى لتهريب قيادي يف �إحدى �جلماعات 

�جلهادية من �ل�سجون �مل�سرية �إىل �خلارج بهدف ك�سب 

ر�ساء �أمريكا ونيل �لتمويل �لأجنبي منها. 

ملحا�سرة  �لالحق  �لتطور  كما  �لإعالمية  �حلملة  وتبي 

�خلارجي  �لتمويل  م�ساألة  �أن  وقانونيا،  ق�سائيا  �ملنظمات 

و�لأد�ة  �لذريعة  �حلاكم  �لنظام  �إىل  بالن�سبة  �سكلت 

�ملف�سلتي، نظر� ملا توحي به من �سبهات تدخل خارجي 

وجني �أرباح �سد �مل�سلحة �لوطنية وما ت�ستثريه تاليا من 

مو�قف م�سبقة �سد هذه �ملنظمات، مبعزل عما قامت �أو 

تقوم به. فبذلك، تظّهر �ل�سلطة �لعامة �سيا�ستها �لقمعية 

�سد �ملنظمات على �أنها �سيا�سة �سجاعة يفر�سها �حلر�س 

�لإ�ستعمار،  �سد  �لدولة  و��ستقالل  �لعام  �ل�سالح  على 

فيما يتحول �أي خطاب حقوقي مهما كان �سادقا وملتزما 

و�سروريا للدفاع عن �ملجتمع �إىل خطاب ماأجور وم�سبوه. 

�سد  �ملوجه  �لإعالمي  �خلطاب  �أن  هو  ذلك  يوؤكد  وما 

هذه �ملنظمات و�سعها كلها يف �سلة و�حدة، مركز�ً على 

�لتمويالت �لتي حت�سل عليها، فيما �أن حديثه عن عملها �أو 

عن مدى نفعه بقي مقال وغائبا متاما.  

ثانيًا: اقتحام المراكز: ال ستر 
على أحد

من  �سل�سلة  �حلقوقية  �ل�ساحة  �سهدت  يناير،   25 بعد 

�لإقتحامات، و�لتي مل تكن ت�ستند على �أّي من �ل�سر�ئط 

ن�س  حي  ففي  �لت�سرفات.  هذه  ملثل  �لالزمة  �لقانونية 

�لد�ستور على حرمة �لأماكن �خلا�س وعدم جو�ز دخولها �إل 

باأذن من �لنيابة �لعامة، فاإن �جلهات �لأمنية �ختلقت �لعديد 

من �لذر�ئع من �أجل �قتحام هذه �ملنظمات. و�لالفت �أن 

هذه �لإقتحامات ��ستهدفت يف غالبها منظمات عريقة لها 

ر�سيد هام جد� يف جمال �لدفاع عن �حلقوق �لإقت�سادية 

و�لإجتماعية، وبخا�سة يف �لأو�ساط �ل�سعبية. وقد تر�فقت 

�آيل  �أجهزة حا�سب  هذه �لإقتحامات عموما مع م�سادرة 

وتوقيف �أ�سخا�س لفرت�ت وجيزة من دون �أن ي�ستتبع ذلك 

يف غالبية �حلالت فتح ق�سايا جز�ئية بحقهم. 

و�ملركز   
6
مبارك ه�سام  مركز  �ملقتحمة،  �ملر�كز  �أبرز  ومن 

جتدر  كما   .
7
و�لإقت�سادية �لإجتماعية  للحقوق  �مل�سري 

�سحايا  لتاأهيل  �لندمي  مركز  �إغالق  �إىل حماولة  �لإ�سارة 

، و�لتي متت على �أثر �إ�سد�ر �ملركز تقرير� بعنو�ن 
8
�لتعذيب

 حول �نتهاكات وز�رة �لد�خلية وقو�ت �لأمن 
9
ح�ساد �لقهر

على مدى عام 2015. وت�سمن �لتقرير �لإ�سارة لـ 328 

حالة قتل خارج مقار �لحتجاز و137 حالة قتل د�خل 

مقار �لحتجاز. كما ي�سجل �قتحام منظمتي هما �ملركز 

�لعربي ل�ستقالل �لق�ساء و�ملحاماة ومر�سد �ملو�زنة �لعامة 

وحقوق �لإن�سان )منظمات م�سرية غري حكومية(، بتاريخ 

2011/12/29 على خلفية ق�سية �لتمويل �لأجنبي من 

 كما مت يف فرتة 
10
دون توجيه �تهامات لي منهما يف حينها

.
12
 ور�ديو حريتنا

11
لحقة �قتحام مقر موؤ�س�سة بالدي

 ثالثًا: استخدام القانون 
الحقوقي  العمل  لتقييد 

والتهديد  الجمعيات  قانون  استخدام   .1

بالغلق ... مهلة توفيق األوضاع 

بعد �أيام قليلة من ت�سكيل �حلكومة �لأوىل للرئي�س عبد 

�لجتماعي  �لت�سامن  وز�رة  ن�سرت   ،
13
�ل�سي�سي �لفتاح 

 �إعالنا يدعو 
14
يف كال من جريدتي �لإهر�م و�أخبار �ليوم

�أن�سطة وعمل �جلمعيات  �لكيانات �ملختلفة �لتي متار�س 

�لأهلية ب�سكل غري ر�سمي �إىل توفيق �أو�ساعها و�لت�سجيل 

كجمعيات �أهلية لدى �لوز�رة تطبيقا لقانون �جلمعيات. 

�أول للمنظمات �حلقوقية  �إنذ�ر  وكان هذ� �لإعالن مبثابة 

�مل�ستقلة و�لتي متار�س عملها بعيد� عن مظلة وز�رة �لت�سامن 

�لجتماعي وترف�س �لعمل وفقا لأحكامه ملا يفر�سه من 

�سيطرة �أمنية على �ملنظمات �لعاملة يف ظله. ويعترب هذ� 

�لإخطار �أول �إجر�ء قانوين تخاطب من خالله �ل�سلطات 

�مل�سرية �ملنظمات �حلقوقية، �لأمر �لذي ينبئ عن مو�جهة 

قادمة ل حمالة.

قانون  تعديل   ... األهلي  العمل  تجريم   .2

العقوبات »قانون األشياء األخرى«

يف خطوة �إ�ستباقية من �حلكومة وقبل �نتهاء �ملدة �ملمنوحة 

ملنظمات �ملجتمع �ملدين لتوفيق �أو�ساعها طبقا لإعالن وز�رة 

�لت�سامن �لجتماعي، �أ�سدر رئي�س �جلمهورية �لقانون رقم 

)١٢٨( ل�سنة ٢٠١٤، بتعديل �ملادة )٧٨( من قانون �لعقوبات 

�خلا�سة بتلقي متويل بق�سد �رتكاب عمل �سار مب�سلحة قومية 

�أو �مل�سا�س با�ستقالل �لبالد �أو وحد�تها �أو �سالمة �أر��سيها �أو 

�لقيام باأعمال عد�ئية �سد م�سر �أو �لإخالل بالأمن و�ل�سلم 

�لعام. وقد ترتب على هذ� �لتعديل �لتو�سع يف نطاق �لتجرمي 

لأي من �أ�سكال �لعمل �لأهلي. فلم تعد تقت�سر على جترمي 

�لتمويل �لو�رد من �خلارج، بل �متدت �إىل �لتمويل من �أي 

�سخ�س طبيعي �أو �عتباري وطني �أو دويل �سو�ء كان م�سرياً 

�أو يحمل جن�سية �أخرى. كما �سمل �لتمويل من غري �لدول 

م �حل�سول على متويل من �ملوؤ�س�سات �لدولية 
ّ
�لأجنبية، فجر

�مل�ستقلة كذلك. كما تو�سع �لقانون يف �أ�سكال ما يعد جرمية 

�سو�ء كان �لتمويل مادياً �أو عينياً، بالإ�سافة �إىل ما �أ�سماه 

�لقانون »�أي �أ�سياء �أخرى«.  وبفعل هذه �لعبار�ت، �أ�سبحنا 

�أمام ن�س جنائي يجرم �حل�سول على �أ�سياء غري حمددة من 

جهات غري حمددة و�لأ�سو�أ من ذلك، �أن عقوبة هذه �جلرمية 

يبد�أ من �ل�سجن �ملوؤبد و بغر�مة ل تقل عن خم�سمائة �ألف 

جنيه وت�سل �لعقوبة لالإعد�م �إذ� كان �جلاين موظفاً عاماً �أو 

مكلفاً بخدمة عامة �أو ذ� �سفة نيابية عامة. وهو ما دفع �لأ�ستاذ 

زياد بهاء �لدين نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء �لأ�سبق و�لقريب 

�لقانون  »هذ�  �إز�ء  قلقه  عن  يعرب  �لقر�ر  �تخاذ  دو�ئر  من 

و�سدوره دون مر�عاة لقو�عد �لت�سريع �مل�ستقرة وبهذه �للغة 

�لف�سفا�سة و�ل�سياغة �ل�سعيفة، ما ي�سري �إىل غياب و��سح 

لآليات �ملر�جعة �لقانونية �ملعتادة«. وي�سيف بهاء �لدين �أنه 

»بينما ت�سري ديباجة �لقانون �إىل �أنه قد مت عر�سه على جمل�س 

�لوزر�ء وعلى جمل�س �لدولة، �إل �أن معرفتي باأو�ساط �لقانون 

و�لت�سريع يف م�سر جتعلني �أ�سك يف �أن يكون هذ� �لقانون قد 

�أخذ حظه من �لتدقيق و�ملر�جعة يف �أي من �ملجل�سي �أو يف 

وز�رة �لعدل على �لنحو �لكايف و�إل ملا خرج بهذ� �ل�سكل 

. ويرى بهاء �لدين �أن �لقانون نقطة حتول يف عالقة 
15
�ملعيب«

�لدولة باملجتمع �ملدين ويعلق �سيفا على رقاب لي�س فقط 

�لعاملي يف �جلمعيات �لأهلية و�إمنا كل من له ن�ساط عام، مبا 

يف ذلك �حلزبي و�لنقابي و�لأهلي و�لجتماعي. وهذ� و�سع 

مل تعرفه م�سر منذ زمن طويل«. 

وقد ردت �لأجهزة �حلكومية على �عرت��س بهاء �لدين باأن 

هذ� �لتعديل �سروري ملكافحة �جلرمية �ملنظمة و�لتمويالت 

�خلارجية جلماعات �لعنف �مل�سلح و�أنه بعيد كل �لبعد عن 

�ملنظمات �حلقوقية. ولكن �لو�قع �أثبت خالف ذلك حيث 

يتم تطبيق هذه �ملادة �لآن على �لن�سطاء و�ملد�فعي عن 

حقوق �لإن�سان. ومن �آخر هذه �لتطبيقات، �لإتهام �لذي 

وجهته هيئة �لتحقيق لكاًل من عزة �سليمان مديرة مركز 

، ومزن ح�سن مديرة مركز نظرة للدر��سات 
16
ق�سايا �ملر�أة

لالإ�سالح  �لعربية  �ملنظمة  مدير  ز�رع   وحممد 
17
�لن�سوية

�جلنائي بتلقي متويل �أجنبي باملخالفة لهذه �ملادة وغريها من 

 
18
مو�د قانون �لعقوبات و�جلمعيات

3. قانون الكيانات اإلرهابية، وقانون اإلرهاب 

مل تكتف �حلكومة بتعديل قانون �لعقوبات. فمع بد�ية عام 

2015، �أ�سدرت قانوني �آخرين �لأول ب�ساأن تنظيم قو�ئم 

مكافحة  قانون  و�لثاين   
19
و�لإرهابيي �لإرهابية  �لكيانات 

ميكن  ملا  عديدة  �سور�  �سما  �لقانوني  كال   .
20

�لإرهاب

�أو  �أن�ساأ  �إرهابية، فت�سمنا معاقبة كل من  �عتباره كيانات 

�أد�ر على خالف �أحكام �لقانون جمعية �أو هيئة �أو منظمة 

�أو جماعة �أو ع�سابة، غر�سها �لدعوة لتعطيل �لد�ستور �أو 

�لقو�ني �أو عرقله عمل موؤ�س�سات �لدولة �أو �سلطاتها �لعامة 

�أو �لإعتد�ء على �حلريات و�حلقوق �لتي كفلها �لد�ستور 

�لعقوبة  وتكون  �لوطنية.  بالوحدة  �لإ�سر�ر  �أو  و�لقانون 

�ل�سجن �ملوؤبد �إذ� كان �لإرهاب من �لو�سائل �لتي ت�ستخدم 

يف حتقيق �أو تنفيذ �لدعوة. ومن �لبّي �أن للجهات �لأمنية 

ومن بعدها �سلطات �لتحقيق يف هذه �ل�سورة هام�س تقدير 

و��سع، على نحو ي�سمح بعقاب �جلمعيات �لأهلية �لتي 

ميكن �أن تنتقد ت�سرفات �ل�سلطات �لعامة �أو تدعو �ملو�طني 

�إ�سالحات،  �أو �ل�سر�ب للمطالبة بتحقيق  �لتظاهر  �إىل 

لأنها تكون قد �أديرت على خالف �أحكام �لقانون ولو كان 

 
21
�إن�ساوؤها مطابقا للقانون.

4. مشروع قانون تصفية المجتمع المدني22

نقا�س  دون  ومن   2016/11/30 �مل�سري  �لربملان  و�فق 

به  �ل�سري، �لذي تقّدم  �لقانون  جمتمعي، على م�سروع 

�ئتالف دعم م�سر، �ساحب �لأكرثية �ملوؤيدة للحكومة يف 

�لربملان، و�لذي و�سع قيود� وعر�قيل من �ساأنها تاأميم �لعمل 

�لأهلي ب�سكل عام وت�سفية �ملنظمات �حلقوقية ب�سكل 

خا�س حيث ��سرتط �أن تتو�فق جمالت عمل �ملجتمع 

�ملدين مع خطة �لدولة للتنمية، بالإ�سافة �إىل و�سعه للعديد 

من �لعر�قيل �لتي ي�ستحيل معها ممار�سة �لعمل با�ستقاللية. 

ويف ذ�ت �لوقت، �نتهج نف�س �لنهج �لذي �سلكته �لدولة 

يف �لقو�ني �لثالثة �ل�سابقة حيث غلظ �لعقوبات �جلز�ئية 

�ملرتتبة على بع�س �ملخالفات �لإد�رية �لب�سيطة. 

الكيدية  المالحقات  رابعًا: 
الحقوقية:  للحركة 

مل تكتف �ل�سلطة بالتخوين و�لرتهيب، بل عمدت �إىل 

�تخاذ �إجر�ء�ت ق�سائية �أكرث مبا�سرة جتاه �ملوؤ�س�سات �حلقوقية 

��ستخد�م  خالل  من  �لإن�سان،  حقوق  عن  و�ملد�فعي 

�لق�سية �ملفتوحة منذ عام 2011 وهي �لق�سية �ملعروفة بق�سية 

، و�لتي باتت مبثابة �ل�سيف 
23

�لتمويل �لأجنبي للمنظمات

�ملعلق على رقاب �حلر�ك �حلقوقي برمته. 

وتعود وقائع ق�سية متويل �لأجنبي للمنظمات �لق�سية رقم 

173 ل�سنة 2011 �إىل �إعالن وزيرة �لتعاون �لدويل فايزة �أبو 

�لنجا عن طلبها ت�سكيل جلنة تق�سي حقائق من وز�رة �لعدل 

جمتمع  ملنظمات  �ملبا�سر  �لدويل  »�لتمويل  يف  للتحقيق 

مدين م�سرية و�أجنبية«. ويف �سهر يوليو2011 �أعلن جمل�س 

�لوزر�ء تكليف وزير �لعدل �آنذ�ك، بت�سكيل جلنة تق�سي 

حقائق للك�سف عن متويل �جلمعيات و�ملنظمات »ب�ساأن 

ما �أثري حول �لتمويل �لأجنبي للجمعيات و�ملنظمات غري 

�حلكومية �لتى متار�س ن�ساطها د�خل م�سر« ، وهي �للجنة 

�لتي قدمت تقريرها يف �أكتوبر 2011. وقد �نتهى �لتقرير 

�إىل �أن نحو 39 منظمة غري حكومية وغري قانونية )�أجنبية 

وم�سرية( متار�س �أن�سطة ذ�ت طابع )�سيا�سي �أو �قت�سادي �أو 

�جتماعي �أو �أهلي �أو خريي( دون �حل�سول علي ترخي�س 

بذلك من وز�رة �لت�سامن �لجتماعي بالن�سبة للمنظمات 

بالن�سبة للمنظمات �لأجنبية،  �أو وز�رة �خلارجية  �مل�سرية 

�إ�سافة �إىل 28 منظمة تتلقى �أمو�ل من �خلارج. ويف مار�س 

2012، غادر 17 من �ملتهمي �لأجانب يف �لق�سية )بينهم 

�أمريكية،  �لقاهرة على منت طائرة  �أمريكيي( مطار  ت�سعة 

بعد قر�ر �لنائب �لعام �مل�ست�سار عبد �ملجيد حممود، برفع 

�أ�سمائهم من قو�ئم �ملمنوعي من �ل�سفر، ودفعهم غر�مة 32 

مليون جنيه. هكذ� هرب �ملتهمون �لأجانب من �لق�سية بعد 

مفاو�سات �أمريكية مع �ملجل�س �لع�سكري �لذي كان يحكم 

�لبالد يف ذلك �لوقت، ثم �أغلقت �لق�سية يف وقت لحق 

�إيقاف �لتنفيذ يف مو�جهة  يف 2013 باإ�سد�ر �أحكام مع 

�مل�سريي �ملتهمي يف �لق�سية. وهكذ� �نتهت �لق�سية وذلك 

 �
ً
يف �سقها �خلا�س بـ»�ملنظمات �لأجنبية«، بعدما �أثارت توتر

حاًد� يف �لعالقات بي م�سر و�لوليات �ملتحدة، بينما ظّل 

�ل�سق �لثاين �خلا�س بـ»�ملنظمات �مل�سرية« جممًد� يف �أدر�ج 

�لنيابة منذ �لعام 2012، �إىل �أن �أعيد فتحها مرة ثانية بال 

مقدمات �أو �أ�سباب، يف 2014، ومت ��ستخد�م هذه �لق�سية يف 

�لت�سيق على �حلقوقيي �مل�سرين من خالل عدة �إجر�ء�ت 
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 )12 نا�سطا( و�لتحفظ على �لأمو�ل
24

منها �ملنع من �ل�سفر

)7 ن�سطاء و5 منظمات( ف�سال عن �لإ�ستدعاء�ت مبا تخللها 

 .
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من �إح�سار بالقوة

وحمكمة  �لتحقيق  قا�سي  به  يقوم  ما  �أن  �لذكر  ويجدر 

�جلنايات فيما يتعلق بالتحفظ على �أمو�ل �ملنظمات �حلقوقية، 

جاء بتطبيق خاطئ للقانون، فجعل �لتحويالت �لبنكية يف 

م حتويالت �سو�ء 
ّ
ذ�تها جرمية، رغم عدم وجود ت�سريعات جُتر

على �حل�ساب �ل�سخ�سي �أو ح�ساب �ملنظمات، و�أن �لفعل 

�لذي يجوز �لعقاب عليه هو غاية ��ستخد�م هذه �لتحويالت. 

وهو ما خلت �لأور�ق من �أي ذكر له �سوى �حلديث �ملر�سل 

عن �لإ�سر�ر بالأمن �لقومي، دون حتديد ما هو �لفعل �ملادي 
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�لذي ترتب عليه �لإ�سر�ر بالأمن.

مأساوية؟  نهايات 
يونية،   30 منذ  �سدرت  �لتي  �لقو�ني  تر�سانة  �سوء  يف 

وبالنظر �إىل �لإجر�ء�ت �لإنتقامية �لتي مت �تخاذها حيال 

�إحالة  م�ستبعد�ً  يعد  �لإن�سان، مل  �ملد�فعي عن حقوق 

�حلركة �حلقوقية �مل�سرية موؤ�س�سات و�أفر�د�ً كافة وبالتديج 

ل�سمعة  و�لإ�ساءة  �لتمويالت،  تلقي  بتهم  �ملحاكمة  �إىل 

م�سر وغريها من �لتهامات �ملغلفة �لتي د�أب �لنظام على 

��ستخد�مها، يف ظل هذه  �لقو�ني �لتي تو�سعت يف جترمي 

كافة �أ�سكال �لعمل �لعام، و�أفرطت يف �لن�سو�س �لعقابية. 

للعمل  �مل�سرية جمال  �ملنظمات �حلقوقية  �أمام  ومل يعد 

�إل �ذ� تر�جعت �ل�سلطة �حلاكمة عن وجهه نظرها �ملعادية 

�ل�سيا�سي،  �ملدين  ب�سقيها  عام  ب�سكل  �لن�سان  حلقوق 

و�لقت�سادي �لجتماعي. 

الحقوقيون المصريون وحيدون في مواجهة التنين 
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دي�سمرب  �سهر  فى  �ل�سوي�س  �أ�سدرت حمكمة جنايات 

2016 حكماً باحلب�س �سنة وغر�مة خم�سة �آلف جنيه 

على طبيبة �أجرت عملية ختان لفتاة �أف�ست �إىل وفاتها. 

�لتخدير  طبيب  بحب�س  ذ�تها  �ملحكمة  ق�ست  كما 

وو�لدة �ملجني عليها ملدة �سنة مع �إيقاف �لتنفيذ وغر�مة 

باحلب�س  �ملمر�سة  على  وحكمت  جنيه.  �آلف  خم�سة 

خم�س �سنو�ت غيابياً. 

أواًل: وقائع القضية: 
ترجع وقائع �لق�سية �إىل �سهر مايو 2016، حيث قامت 

�ل�سوي�س  �إحدى �مل�ست�سفيات �خلا�سة مبدينة  طبيبة يف 

عاماً(   17( حممد  ميار  للطالبة  ختان  عملية  باإجر�ء 

�لطبيبة  �إىل  �لإتهام  �لنيابة  وجهت  وفاتها.  �إىل  �أف�ست 

عنه  )مفرج  �لتخدير  وطبيب  �لعملية  �أجرت  �لتي 

بكفالة مالية( وو�لدة �ملجنى عليها )حمبو�سة على ذمة 

�لعملية  �إجر�ء  يف  �ساركت  �لتي  و�ملمر�سة  �لق�سية( 

)هاربة( بالقتل �خلطاأ و�إحد�ث جرح عمدي �أف�سى �إىل 

وفاة �لفتاة عن طريق �إجر�ء عملية ختان �إناث باملخالفة 

للقانون )مادتان.242 مكرر� و236 من قانون �لعقوبات 

�مل�سرى(. كما �أ�سدر حمافظ �ل�سوي�س بتاريخ 26 مايو 

2016 قر�ر�ً بغلق �مل�ست�سفى �لذي �أجريت فيه �لعملية 

جرح  �إحد�ث  يجرم  �لذي  �لعقوبات  لقانون  باملخالفة 

�جلرح  �أحدث  من  كل  على  �لعقاب  وي�سدد  عمدي، 

�ملعاقب عليه عن طريق �إجر�ء ختان لأنثى. 

بت�سديد  �لأ�سو�ت مطالبة  �رتفعت  �لو�قعة،  وبعد هذه 

عقاب ختان �لإناث ليكون جناية. وهو ما ��ستجاب له 

�لربملان بعد مناق�سات عا�سفة، طالب خاللها �أحد نو�به 

و�فق  وقد  �لبنات.  ختان  جترمي  بعدم  فجة  عبار�ت  يف 

جمل�س �لنو�ب على م�سروع �لقانون يف �سهر �أغ�سط�س، 

يف  للعقاب  �مل�سدد  �لقانون  �جلمهورية  رئي�س  و�أ�سدر 

�سهر �سبتمرب 2016. 

�ملن�سورة  �إ�ستئناف  ملحكمة  �سبق  �أنه  بالذكر  جدير 

عليه  و�حلكم  طبيب  باإد�نة  ق�ست  �أن   2015 يناير  يف 

باحلب�س ملدة �سنتي بتهمة �لقتل �خلطاأ وتهمة �إحد�ث 

جرح عمد�ً عن طريق ختان �لأنثى، وثالثة �أ�سهر وغلق 

ثالثة  ملدة  و�حلب�س  �خلتان،  �إجر�ء  تهمة  عن  �لعيادة 

�أ�سهر مع وقف تنفيذ �لعقوبة لو�لد �لطفلة �سهري �لباتع 

�لتي توفيت �إثر عملية ختان �أجريت لها يف �سهر يونيه 

�أ�سهر  �ستة  باحلب�س  حكم   ،2016 مار�س  ويف   .2013

على طبيب �أدين يف عملية ختان �أدت �إىل �إ�سابة �لطفلة 

بنزيف حاد ت�سبب يف وفاتها. 

يعي من  ثانيًا: الموقف التشر
ختان اإلناث: 

كل   1883 عام  منذ  �مل�سري  �لعقوبات  قانون  يجرم 

متثل  �سو�ء  لالإن�سان،  �لبدنية  بال�سالمة  �مل�سا�س  �سور 

ذلك يف �سورة �سرب �أو جرح �أو �إعطاء مو�د �سارة. وملا 

�سدر قانون �لعقوبات �حلايل �سنة 1937 ظل جترمي هذه 

�لأفعال قائماً، و�أ�سيفت �إليه ظروٌف م�سددة مثل �إف�ساء 

�ل�سخ�سية  �لأ�سغال  عن  عجز  �أو  مر�س  �إىل  �لعتد�ء 

م�ستدمية  عاهة  �إىل  �أو  يوماً  ع�سرين  على  تزيد  مدة 

ي�ستحيل بروؤها �أو تف�سي �إىل �ملوت. 

وعلى �لرغم من �أن �خلتان ي�سكل جرحاً يف�سي، وفقا 

لر�أى �أهل �لخت�سا�س، �إىل عاهة م�ستدمية، و�أحياناً قد 

يف�سي �إىل وفاة �ملجني عليها، �إل �أن �لق�ساء كان يعترب 

خطاأ،  قتل  جنحة  ختان  عملية  �إثر  �لطفلة  وفاة  و�قعة 

لعدم وجود �لن�س �ل�سريح �لذي يحظر ختان �لإناث 

ب�سبب �ختالف �آر�ء فقهاء �لإ�سالم يف جو�زه �أو عدم 

جو�زه من وجهة �لنظر �لدينية. 

ويف �سنة 1996، توفيت طفلتان �أثناء �إجر�ء عملية ختان 

 1996 ل�سنة   261 رقم  �ل�سحة  وزير  قر�ر  ف�سدر  لهما، 

وحد�ت  بجميع  لالإناث  �خلتان  عمليات  �إجر�ء  بحظر 

وز�رة �ل�سحة �إل يف �حلالت �ملر�سية، وحظر �إجر�ء عملية 

�خلتان مبعرفة غري �لأطباء باعتبار ذلك جرمية طبقاً لقانون 

مز�ولة مهنة �لطّب. وكان هذ� �لقر�ر معيباً يف �سياغته لأنه، 

بطريقة �سمنية، �عترب �خلتان من �لأعمال �لطبية �مل�سروعة 

لالأطباء دون غريهم. ومع ذلك طعن �لبع�س على هذ� 

�لقر�ر �أمام حمكمة �لق�ساء �لإد�ري مبجل�س �لدولة، �لتي 

�لعليا  �لإد�رية  �ملحكمة  لكن  �حلظر،  قر�ر  باإلغاء  ق�ست 

�ألغت حكم حمكمة �لق�ساء �لإد�ري، موؤيدة بذلك قر�ر 

وزير �ل�سحة بحظر �خلتان على غري �لأطباء. 

�أثناء  �سنة(   13( بدور  �لطفلة  توفيت   2007 �سنة  ويف 

عملية ختان يف مدينة �ملنيا بجنوب م�سر، فاأ�سدر وزير 

يحظر   2007 ل�سنة   271 برقم  جديد�ً  قر�ر�ً  �ل�سحة 

على �لعاملي بالقطاع �لطبي �إجر�ء عملية �خلتان يف �أي 

موؤ�س�سة �سحية �أو عيادة خا�سة وكافة �لأماكن �لأخرى 

مبا فيها م�سكن �ملجنى عليها. ون�ّس �لقر�ر على تطبيق 

قانون  �ملن�سو�س عليها يف  �لتاأديبية و�جلنائية  �لعقوبات 

�لعقوبات على من ميار�سون �خلتان. 

ل�سنة   126 رقم  بالقانون  �لطفل  قانون  تعديل  وعند 

قانون  �إىل  مكرر�ً   242 �ملادة  ن�ّس  �سيف 
ُ
�أ  ،2008

�إذ�  �لعمدي  �جلرح  على  �لعقاب  لي�سدد  �لعقوبات 

حدث عن »طريق �إجر�ء ختان لأنثى«. وقد �أخذنا على 

هذ� �لن�س يف حينه �أنه مل يت�سمن جترمياً مبا�سر�ً خلتان 

�لفتيات بو�سفه جرمية فى ذ�ته، و�إمنا �عتربه ظرفا م�سدد� 

عمد�ً.  جرح  �إحد�ث  جرمية  هي  �أخرى  جرمية  لعقاب 

 61 للمادة  �أجاز �خلتان يف حالة �ل�سرورة طبقاً  �أنه  كما 

من قانون �لعقوبات، وهو ما يفتح �لباب للتحايل على 

�لن�س باإّدعاء �أن �خلتان كان �سرورياً لوقاية �لأنثى من 

خطر ج�سيم على �لنف�س، و�ل�سرور�ت تبيح �ملحظور�ت. 

كما �أن �لن�ّس �مل�ستحدث خرّي �لقا�سي بي �حلب�س مدة 

ل تقّل عن ثالثة �أ�سهر ول جتاوز �سنتي �أو �لغر�مة من 

�ألف �إىل خم�سة �آلف جنيه. و�أخري�ً، مل ي�سّدد �لن�س 

�جلديد عقاب �لعاملي بالقطاع �لطبي �إذ� قامو� بعملية 

ختان �أنثى. لكل ذلك، فاإّن �لن�س �جلديد جعل موقف 

�أف�سل مما كان عليه يف غياب �لن�س، لأن و�قعة  �ملتهم 

�خلتان �لذي يوؤدي �إىل �لوفاة كانت ت�سكل يف �سحيح 

�لقانون جناية جرح عمد �أف�سى �إىل وفاة �ملجني عليها، 

وعقوبتها �ل�سجن �مل�سدد من ثالث �إىل �سبع �سنو�ت، 

ويز�د حدها �لأدنى مبقد�ر �ملثل �إذ� كانت �ملجني عليها 

طفلة دون �لثامنة ع�سرة من عمرها. وقد قيل عن هذ� 

�لن�س يف حينه �أن �حلكومة �مل�سرية �أ�سدرته كنوع من 

 .
1
�إبر�ء �لذمة فقط �أمام �ملجتمع �لدويل

ويف �أثناء حكم �لإخو�ن �مل�سلمي، ��ستغّل ختان �لإناث 

و�ل�سلفيي،  �لإخو�ن  قبل  من  �لنتخابية  �لدعاية  يف 

2012 عن  �أعلن حزب �حلرية و�لعد�لة يف عام  حيث 

م�سري   25 جنيه  هو  رمزي  مبقابل  �لفتاة  �إجر�ء ختان 

)دولر وربع( يف حمافظات �سعيد م�سر. وجرى تعليق 

لفتات بال�سو�رع لت�سجيع �ملو�طني على ختان بناتهم. 

لكن �لدعو�ت �ملنادية بت�سديد عقاب ختان �لإناث مل 

تتوقف �أثناء وبعد �نتهاء فرتة حكم �لإخو�ن �مل�سلمي، 

�لقومي  �ملجل�س  من  �أو  �حلقوقية  �ملنظمات  من  �سو�ء 

حلقوق �لإن�سان. وبعد �نعقاد جل�سات جمل�س �لنو�ب، 

مطالبة  �لن�سوية  �حلقوقية  �ملنظمات  �سيحات  تعالت 

�لعقاب  وت�سديد  �لإناث  بتجرمي ختان  �لنو�ب  جمل�س 

جناية.  �إىل  خمففة  عقوبتها  جنحة  من  وحتويله  عليه 

وعلى �لرغم من معار�سة بع�س �لنو�ب �ملطالبي بعدم 

�لتجرمي للختان، كانت وفاة فتاة �ل�سوي�س يف مايو 2016 

�إىل  �ملو�سوع  �أعادت  �لتي  �ل�سر�رة  مبثابة  �خلتان  نتيجة 

و�جهة �لإهتمام �ل�سعبي �لذي ��ستجابت له �حلكومة، 

فتقدمت فى �سهر �أغ�سط�س 2016 مب�سروع قانون تغليظ 

عقوبات ختان �لإناث، و�فق عليه �لربملان، لي�سدر رئي�س 

�لدولة �لقانون رقم 78 ل�سنة 2016 يف �سهر �سبتمرب. 

يحتوي �لقانون �جلديد على مادتي هامتي:

من  مكرر�ً   242 �ملادة  بن�س  ��ستبدلت  �لأوىل،  �ملادة 

من  بال�سجن  يعاقب  جديد�  ن�سا  �لعقوبات،  قانون 

ختان  عملية  باإجر�ء  يقوم  من  �سني  �سبع  �إىل  خم�س 

�لأنثى. وتكون �لعقوبة �ل�سجن �مل�سدد �إذ� ن�ساأ عن هذ� 

�لفعل عاهة م�ستدمية �أو �أف�سى �إىل �ملوت، وذلك كله مع 

مر�عاة حكم �ملادة 61 من قانون �لعقوبات �خلا�سة بحالة 

�لن�س  هذ�  عرف  كذلك  م�سوؤولية.  كمانع  �ل�سرورة 

�إز�لة  »كل  باأنه:  عليه  �ملعاقب  �لأنثى  بختان  �ملق�سود 

جلزء �أو كل لع�سو تنا�سلي لالأنثى بدون مربر طبي«.

ن�سا  �لعقوبات  قانون  �إىل  �أ�سافت  فقد  �لثانية  �ملادة  �أما 

)�أ(،  مكرر�   242 �ملادة  ن�س  هو  مرة  لأول  م�ستحدثا 

من  �سنو�ت  ثالث  �إىل  �سنة  من  باحلب�س  تعاقب  �لتي 

ويطال  مّت.  �إذ�  ختان  عملية  لإجر�ء  �لأنثى  ي�سطحب 

هذ� �لن�ّس بالتجرمي �لأب �أو �لأم �أو �لقريب �لذى يقتاد 

�لفتاة �إىل من يقوم بعملية �خلتان. ون�سيف �إىل هذ� �أن 

�أي  قانون �لطفل ين�ّس على زيادة �حلد �لأدنى لعقوبة 

بالغ على طفل، وهو  �إذ� وقعت من  �ملثل  جرمية مبقد�ر 

من مل يجاوز عمره ثماين ع�سرة �سنة ميالدية.

يم  ثالثًا: موقف القضاء من تجر
الختان: 

�أ�سكال  �أ�سد  ي�سكل  �لإناث  �أن ختان  �إىل  بد�ية  ن�سري 

حو�يل  للختان  وتخ�سع  و�لفتاة.  �ملر�أة  �سد  �لعنف 

%90 من فتيات م�سر �مل�سلمات و�مل�سيحيات. وعلى 

مناه�سة  مو�قف  �لدينية  �لفعاليات  �تخاذ  من  �لرغم 

�سر�حة خلتان �لإناث، �سو�ء يف ذلك �لقياد�ت �لدينية 

�لإ�سالمية �أو �مل�سيحية، �إل �أنه ل يز�ل �لبع�س يحاول 

�إ�سناد هذه �ملمار�سة �لعنيفة يف حق �ملر�أة �إىل �لإ�سالم، 

ليجد دعماً وتربير�ً ملن يقومون بهذ� �ل�سلوك من �لأطباء 

عامة  لدى  وقبوًل  ز�ئفة  �سرعية  ولإك�سابها  وغريهم، 

�لن�ساء  �أن ختان  لو�قع  �لنا�س. ول يعري هوؤلء �هتماماً 

عادة منت�سرة يف دول �فريقية �أخرى، فيما تغيب ب�سكل 

تام عن دول ذ�ت تقاليد �إ�سالمية مثل �ململكة �لعربية 

�ل�سعودية ودول �خلليج. كما �أنه ل يعقل �أن يكون غري 

�مل�سلمي يف م�سر من �لأقباط ميار�سون �سلوكاً عنيفاً فى 

حق �لفتيات �إتباعاً لالإ�سالم. 

�سلوكاً  �لإناث  ختان  يف  يرون  �لأطباء  بع�س  يز�ل  ول 

�مل�سرية  �لأطباء  نقابة  حتذير  من  �لرغم  على  م�سروعاً، 

�لفعل للو�جبات �ملهنية للطبيب وللقانون  مبخالفة هذ� 

و�لأخالقيات �ملهنية، وقيامها بتوقيع �جلز�ء�ت �لتاأديبية 

�إد�نته من �لأطباء. وهي جز�ء�ت تبد�أ  على من تثبت 

من �لإنذ�ر و�لوقف عن ممار�سة �ملهنة و�إلغاء �لرتخي�س 

�أو �سطب �لقيد يف �سجالت �لنقابة، بالإ�سافة �إىل �لغلق 

�لإد�ري لعياد�ت �لأطباء �لذين ميار�سون �خلتان. 

ومع ذلك ل يز�ل ختان �لإناث ميار�س على نحو و��سع 

خ�سو�ساً يف �لأو�ساط �ل�سعبية وجنوب م�سر و�ملناطق 

�لريفية. ويعترب �ملجل�س �لقومي حلقوق �لإن�سان �أن ختان 

�لإناث يعّد من �أبرز �أ�ساليب �لعنف �سد �ملر�أة، ويعتربه 

�نتقا�ساً لكر�مة �ملر�أة و�إن�سانيتها. ويرى �ملجل�س �أنه على 

�إل  �لظاهرة،  تلك  للحد من  �ملبذولة  �لرغم من �جلهود 

�ل�سنو�ت  �نخفا�سها عن  تو�سح  موؤ�سر�ت  توجد  �أنه ل 

�ملا�سية. وتو�جه م�سر يف �ملحافل �لدولية حلقوق �لإن�سان 

عن  �لدورية  تقاريرها  عر�س  عند  عديدة  مالحظات 

حقوق �ملر�أة يف م�سر، �سو�ء من �ملجتمع �ملدين �مل�سري 

�أو �ملنظمات �لدولية �أو وفود �لدول �لأخرى. 

ويف هذ� �لإطار يربز دور �لقانون �جلنائي باعتباره قانوناً 

يوؤدي دور�ً �جتماعياً ل ميكن جتاهله يف حماية �ملر�أة من 

كل �سور �لعنف �لتي متار�س �سدها. �سحيح �أّن �رتباط 

و�لإلتز�م  و�لعفة  �لطهارة  مثل  خاطئة  مبفاهيم  �خلتان 

يلقي  �أن  �ساأنه  من  �لدينية  و�لقيم  �حلميدة  بالأخالق 

ظالًل من �ل�سك حول جدوى �لتجرمي �لقانوين، وهو 

ما ي�سعب مهمة �لد�عي �إىل �لإ�سالح و�ملد�فعي عن 

�لعقوبات  �سدة  بلغت  مهما  م�سر،  فى  �ملر�أة  حقوق 

�ملقررة يف حق من ميار�سون �خلتان و�أ�سرة �ملجني عليها. 

هو  لي�س  �لعقوبات  قانون  �أن  كذلك  به  �مل�سلم  ومن 

�إجر�مية،  �لع�سا �ل�سحرية �لقادرة على جلم كل ظاهرة 

�خلاطئة،  �ل�سلوكيات  تغيري  وحده  ي�ستطيع  ل  فالقانون 

ختان اإلناث في مصر:
التنفيذ يوقف  والقضاء  يشدد  القانون 

لأنه ل يغري �لعاد�ت و�لتقاليد بالعقوبة. 

لكن يظل �لردع �لعام هدفاً للعقوبة ميكن للتهديد به �أن 

هذه  ممار�سة  يف  �لتفكري  عن  �لأ�سخا�س  بع�س  ي�سرف 

�لعادة �خلاطئة. كما �أن �لردع �خلا�س بالن�سبة ملن �أقدم 

على هذ� �ل�سلوك مرة يغلب �أن يتحقق عن طريق �حلكم 

بالعقوبة �ملن�سو�س عليها قانوناً و�سمان تنفيذها. وبدهي 

�لأحكام  ووجدو�  �لعقوبة،  �سر  �ملخالفون  �أمن  �إذ�  �أنه 

�لق�سائية يف �حلالت �لقليلة �لتي تعر�س على �ملحاكم 

ت�سدر بالرب�ءة �أو بوقف تنفيذ �لعقوبة، فاإن دور �لق�ساء 

لن يكون فعاًل يف مو�جهة ظاهرة ختان �لإناث. 

لقتناعه  وفقاً  يحكم  �جلنائي  �لقا�سي  �أن  �سحيح 

بقناعاته  متاأثر�ً  يحكم  �أن  ينبغي  ل  لكنه  �ل�سخ�سي، 

�لقانون  يطّبق  فالقا�سي  �خلا�سة.  ومعتقد�ته  �لذ�تية 

يرى  ل  �سخ�سياً  هو  كان  ولو  �ل�سلوك،  م 
ّ
يجر �لذي 

�لقانون  �أن  �أو  �لعقاب  ي�ستوجب  ما  �ل�سلوك  هذ�  يف 

بتجرميه ل�سلوك ما قد جانب �ل�سو�ب. فالقا�سي يحكم 

�لتطبيق  �لو�جب  �لقانون  يحاكم  ول  ويطّبقه  بالقانون 

�ملتهم  �رتكاب  ثبت  فاإذ�  عليه.  �ملعرو�سة  �لو�قعة  على 

باأدلة ل يتطرق �إليها  لل�سلوك �ملن�سوب �إليه ثبوتاً يقينياً 

بالعقوبة �ملن�سو�س  �أدنى �سك، وجبت �لإد�نة و�حلكم 

عليها، ولو كان �لقا�سي يعترب �خلتان لالأنثى فر�ساً دينياً 

�أو �لتز�ماً �جتماعياً ل ميكن جتاهله، �أو كان يرى �لعقوبة 

�ملقررة غري متنا�سبة مع �لفعل �ملرتكب. ويتطلب ذلك 

لتوعيتهم  �جلنائية  �ملحاكم  لق�ساة  تدريبية  دور�ت  عقد 

يف  وو�جبهم  �ملر�أة  �سد  متار�س  �لتي  �لعنف  باأ�سكال 

�لت�سدي لها، عن طريق تطبيق �لن�سو�س �لتي تعاقب 

على �أ�سكال �لعنف بال�سدة �لالزمة ل�سرف �لأفر�د عن 

�لقيام بال�سلوكيات �لعنيفة �لتي تهدر �حلقوق �لإن�سانية 

للمر�أة، وليكون �لتطبيق للن�سو�س �جلنائية �لتي حتمي 

�ملر�أة من �سور �لعنف �أكرث فعالية.

ولي�س من �ساأن �لتز�م �لقا�سى بن�س �لتجرمي حرمانه من 

قانون  من   17 �ملادة  بن�س  له  �ملقررة  �لتقديرية  �ل�سلطة 

و�سائلها  ومن  �جلنايات،  مو�د  فى  �مل�سري  �لعقوبات 

 55 وقف تنفيذ �لعقوبة فى �حلدود �ملقررة بن�س �ملادة 

�لعليا  �لد�ستورية  �ملحكمة  تعتربه  و�لذى  عقوبات، 

يجوز حرمان  �لتى ل  �لعقابي  �لتفريد  و�سائل  �أهم  من 

�لقا�سى منها فى �أي جرمية. لكن م�ساهمة �لق�ساء فى 

�لق�ساة  من  تقت�سى  �لإجر�مية  �لظاهرة  هذه  مكافحة 

تنفيذ  وقف  �إىل  �للجوء  فى  �لإ�سر�ف  عدم  �جلنائيي 

تكون  وعندما  يقينيا،  ثبوتا  �لإد�نة  تثبت  �لعقاب حي 

خمالفة �لقانون �لذى يحظر �ل�سلوك قد �أف�ست �إىل وفاة 

�لتى  �لقليلة  �لأحكام  من  لحظنا  وقد  عليها.  �ملجنى 

عر�سناها فى �سدر �ملقال �أن �لأمر ل ي�سل �إىل �ملحاكم 

م�ساعفاته،  �أو  �خلتان  نتيجة  �ل�سحية  موت  عند  �إل 

ختان  جر�ئم  قلة  �إىل  لترجع  �لأحكام  فندرة  لذلك 

�لبنات، و�إمنا �سببها زيادة حجم �لإجر�م �خلفي.

د�ر . 1 �لأوىل  ،  �لطبعة  للمر�أة  �لإن�سانية  �حلقوق   ، �ل�ساذيل  فتوح 

�جلامعة �جلديدة ، �لإ�سكندرية 2010 �س.303؛ �لطبعة �لثانية 2016 

�س.34 حيث نا�سد �لكاتب �مل�سرع ت�سحيح �لنقائ�س �ملذكورة.
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بتاريخ 7-12-2016، �أعلن روبري غامن، رئي�س جلنة �لإد�رة 

و�لعدل يف جمل�س �لنو�ب �للبناين، �أن �للجنة تّتجه �إىل 

�إلغاء �ملادة 522 من قانون �لعقوبات �للبناين. هذه �ملادة 

�لتي توقف �ملالحقة �سّد �ل�سخ�س �ملتهم باأحد �لأفعال 

�ملعاقب عليها يف �لف�سل �لأول )�لإعتد�ء على �لعر�س( 

و�لآد�ب  بالأخالق  �ملخلة  )�جلر�ئم  �ل�سابع  �لباب  من 

�لعامة( من هذ� �لقانون، يف حال عقد زو�جاً �سحيحاً بينه 

وبي �ملر�أة �مل�ستهدفة بالفعل. وي�سمل هذ� �لف�سل مروحة 

و�حل�ّس  و�خلطف  �لإغت�ساب  منها  �لأفعال  من  و��سعة 

على �رتكاب �لفح�ساء �أو �لإغو�ء وف�ّس �لبكارة بعد وعد 

كما  للحياء.  منافية  ب�سورة  و�ملد�عبة  و�للم�س  بالزو�ج 

ي�سمل هذ� �لف�سل جمامعة �لقا�سر�ت )من دون عنف، 

�لعمرية  �لفئة  وفق  عقوبات خمتلفة  و�سع  مع  ر�سائيا(، 

للقا�سرة، بحيث تزيد ق�سوة �لعقوبة بقدر ما يكون عمر 

�لقا�سرة متدنيا. ويلحظ هنا �أن �لقانون �للبناين رفع �سن 

�لر�سد �جلن�سي �إىل 18 �سنة مبوجب تعديل يف 1983. 

ومبجرد �لإعالن عن �لتوّجه نحو �إلغاء هذه �ملادة، �سارعت 

�أبعاد �لتي كان لها ف�سل كبري يف حّث �للجنة  جمعية 

�إعالن  �إىل  �هتمام  من  ي�ستحّق  ما  �مل�سروع  �إيالء  على 

بعد  ُتنِه  �للجنة مل  �أن  �آخرون من  فيما حذر  �لإنت�سار، 

مناق�سة �ملادة و�أن بع�س �لنو�ب يحاولون �إبقاء �لعمل فيها 

يف بع�س �حلالت. وقد برر �لبع�س ذلك باأن ثمة �تفاقاً 

على ��ستبعاد �ملادة يف حال �لإغت�ساب �أو �لإرغام، ولكن 

ل باأ�س من �إعمالها يف حال ح�سلت �ملجامعة بالر�سى 

�أو �نتهى �لإعتد�ء من دون �أذى. وهذ� �حلدث ي�ستدعي 

عدد�ً من �ملالحظات، �أهمها �لآتية:

522: حجب المرأة وترميم  المادة 
العائلي الشرف 

�أبعاد  لفهم  �ملادة 522 متهيد�ً  هنا، �سنحاول �سرب معنى 

�لتوجه لإلغائها كلياً �أو جزئياً. وي�ست�سف �لباحث من هذه 

�ملادة عند �لتدقيق �لأويل فيها خ�سو�سيتي:

�لأوىل، �أنها تقاي�س �لعد�لة �لعقابية مبنافَع �إجتماعية معينة 

�ملعتدى  من  للفعل  �لالحق  �ملعتدي  زو�ج  عن  تنتج 

�أو  �لعائلي  �ل�سرف  ترميم  �ملنافع،  هذه  �أهّم  ومن  عليها. 

. فبدل �أن ت�سفر ق�سية 
ّ

�أي�ساً �إ�ستعادة �لوئام �لإجتماعي

�أخالقية �إىل ف�سيحة وتنازع بي عائالت �أو ع�سائر على 

خلفية “�لإعتد�ء على �لعر�س”، تر�ها تنتهي ب�سرت �لعار 

و�مل�ساهرة. ومن هذ� �ملنطلق، �أمكن و�سع هذه �ملادة يف 

خانة �لعد�لة �لرتميمية �أو �لعد�لة �لتقليدية �لقائمة على 

�لت�سويات مبعزل عن مفهوم �حلّق �لعاّم،

�لثانية، �أّن �لأ�سر�ر �لتي متّهد �ملادة لرتميمها لي�ست �أ�سر�ر 

�ملر�أة �لتي مّت �لإعتد�ء على ج�سدها، �إمنا قبل كل �سيء 

�لأفعال  �أحد  �رتكاب  بفعل  تلّطخ  �لذي  �لعائلة  �سرف 

�لتي �سملها هذ� �لف�سل من قانون �لعقوبات. وهذ� �لأمر 

يتح�سل بو�سوح من عنو�ن �لف�سل �مل�سار �إليه �أعاله وهو 

“�لإعتد�ء على �لعر�س”، وهو تعبري يوؤكد على �أولوية 

�ل�سرف �لعائلي وعلى �أن �سحية �لإعتد�ء لي�ست �ملر�أة 

�ملعنية بل �أول وقبل �أي �أحد �آخر عائلتها. وعليه، �ملق�سود 

من �لعد�لة �لرتميمية هو قبل كل �سيء ترميم �ل�سرف 

بل  �ساغطة  موجبات  من  ذلك  يفر�سه  ما  مع   
ّ

�لعائلي

ت�سحيات على �ملر�أة �ملعتدى عليها، �أهمها �لقبول بالزو�ج 

من �ملعتدى عليها مبعزل عما تريده �أو ترغب به بل ومهما 

كرهت ذلك. 

كّف  كهذه  منظومة  ظّل  يف  �ملقبول  من  ي�سبح  وعليه، 

�ملر�أة  ج�سد  حرمة  على  �حلا�سل  �لإعتد�ء  عن  �لعقوبة 

تخّليها  قو�مه  �أكرب  �إعتد�ء  خالل  من  عليه،  و�سيادتها 

�أكرث دقة بتجريدها  �أو بكالم  �ل�سيادة  �لكامل عن هذه 

�لكامل من هذه �ل�سيادة. وفيما �لإعتد�ء �لأ�سلي يقوم 

به فرٌد “غريب”، �لإعتد�ء �لثاين يتم مبو�فقة �ملر�أة حتت 

وبتغطية  �لف�سيحة  �سرت  على  �حلري�سة  عائلتها  �سغط 

�جتماعّية كاملة. ول نبالغ �إذ� قلنا �أن من �ساأن �ملادة 522 

�لتي  �لعائلة  م�سلحة  م�سلحتي:  تقريب  يف  ت�سهم  �أن 

ترغب يف جتنب �لف�سيحة وترميم �سرفها، وم�سلحة �لرجل 

�لذي يوّد �لتربوؤ من �ملالحقة، يف مو�جهة �ملر�أة �لتي قد 

جتد نف�سها بفعلهما مدفوعة للمو�فقة على �لزو�ج وعلى 

رهن م�ستقبلها باأكمله كنتيجة لتورطها ر�سائيا �أو غ�سبا يف 

فعل قد ل يكون ��ستمر �سوى حلظات. 

هذ� هو �ملعنى �حلقيقي للمادة 522. و�لإ�سكال �لأ�سا�سي 

تغطية  و�أخطرها  وح�سب  نتائجها  يف  يتمثل  ل  فيها 

�لإغت�ساب وجمموعة من �لأفعال �لأقل خطورة بالأبي�س، 

�إمنا قبل كل �سيء يف �ملنظومة �لفكرية �لتي تقوم عليها 

وقو�مها نكر�ن حق �ملر�أة بالتحكم بج�سدها ودفعها للت�سليم 

بذلك من خالل �لت�سوية �لتي تن�س عليها. 

�ً �سرورّياً لإعادة �لنظر 
ّ
ومن هذه �لز�وية، ي�سبح �إلغاوؤها ممر

عالقتها  جلهة  �سو�ء  �خلا�ّس،  �حلّيز  يف  �ملر�أة  و�سعية  يف 

�لعائلة  �أو  )�لأ�سلية(  كنفها  يف  ولدت  �لتي  �لعائلة  مع 

�لنا�سئة عن زو�جها وبكالم �آخر لإعادة تعريف �ل�سرف 

و�لزو�ج على نحو يكون �أكرث تنا�سباً مع مبد�أ �مل�ساو�ة بي 

�جلن�سي. فال يكون �ل�سرف باباً لتوزيع �أدو�ر �جتماعية 

د من حق �لتحكم بج�سدها ل�سالح رجل 
ّ
بي �مر�أة جُتر

�لتز�مها مبوجب  ب نف�سه حار�سا و�أميناً على مدى  ين�سّ

حلكم  �ملر�أة  لإخ�ساع  �سببا  �لزو�ج  يكون  ول  �حل�سمة. 

زوجها و�سلطويته، بل موؤ�س�سة تن�ساأ باإر�دة طرفيها وتقوم 

قبل كل �سيء على �ل�سر�كة و�مل�ساو�ة و�لتعاون. وبالطبع، 

�أي حديث عن جترمي �لإغت�ساب �لزوجي يتطلب منطقيا 

�أن  منطقيا  يعقل  فال   .522 �ملادة  باإلغاء  �ملبا�سرة  و�أول 

يعاقب �لإغت�ساب �لزوجي �إذ� كان قانون �لعقوبات يربئ 

�لإغت�ساب من �ملالحقة بالزو�ج �لالحق. 

إلغاء جزئي لنطاق تطبيق 
المادة؟ 

حالت  على   522 �ملادة  تطبيق  �إمكانية  �ساأتناول  هنا، 

معينة دون �أخرى. وهذه �ملالحظة ت�ستدعيها مو�قف بع�س 

خطورة  �لأكرث  �حلالت  على  تطبيقها  با�ستبعاد  �لنو�ب 

كالإغت�ساب و�إبقاء تطبيقها يف �حلالت �لأخرى. ففيما 

�سّلم �لنو�ب بوجوب ��ستبعاد �إعفاء �لإغت�ساب بالزو�ج 

�لالحق، قاد �لنقا�س بع�سهم �إىل �لت�ساوؤل عن �لأ�سباب 

�لتي متنع تطبيق �ملادة 522 لإعفاء �لأفعال �لأقل خطورة 

مثل جمامعة قا�سرة �أمتت 15 �سنة وملّا �أمتت 18 �سنة، �أو 

�لنكث بوعد �لزو�ج بعد �ملجامعة �أو �خلطف بهدف �لزو�ج 

�إذ� عاد �خلاطف وحرر خطيفته من تلقاء نف�سه ومن دون 

�أذى خالل فرتة وجيزة )48 �ساعة(؟ فاأل ت�سمح �ملادة 

نفعاً  �أكرث  �جتماعية  نتائج  بتحقيق  �حلالة  هذه  522 يف 

ومالءمة من �لتم�سك بالعد�لة �لعقابية يف وجه �لفاعل؟ 

وهذه �لت�ساوؤلت �إمنا تنبني على خطاأين منهجيي: 

�إبقاء جمال �لت�سوية مفتوحاً ل يت�سل مبدى  �أن  �لأول، 

بحّد  �إليها  �للجوء  ب�سرعية  �إمنا  �ملرتكب،  �لفعل  خطورة 

ذ�تها، و�لتي تقّدر على �سوء تاأثريها على حقوق �ملر�أة. 

فبمعزل عن خطورة �لأفعال �ملرتكبة و�ملمكن ت�سويتها 

�س 
ّ
)و�سو�ء متت غ�سبا �أو ر�ساء(، فاإن �إبقاء �ملادة 522 يعر

�ملر�أة ل�سغوط �جتماعية قد تكون حا�سمة لقبول �لزو�ج 

من �سخ�س ل تريده بال�سرورة وتاليا لرهن م�ستقبلها برمته 

�إكر�ما ملقت�سيات �ل�سرتة و�ل�سرف �لعائلي كما �سبق بيانه. 

�لثاين، �أن �أي بحث فيما �إذ� كانت بع�س �لأفعال �لو�ردة 

يوجب  �لت�سوية،  تقبل  ل  �أو  تقبل  �ملذكور  �لف�سل  يف 

�لبحث �أول فيما �إذ� كانت ت�ستحّق �أ�ساًل �لعقاب، على 

�سوء تطور �ملفاهيم و�لقيم �ملت�سلة باملر�أة. فهل نريد فعال 

�أن ن�ستمر يف معاقبة �لأفعال �لتي تعّد تقليديا “�عتد�ء 

ح�سلت  �أفعال  ي�سمل  قد  نحو  على  �لعر�س”  على 

مب�ساركة �ملر�أة ر�سائيا �أم �أننا نريد ح�سر �ملعاقبة بالأفعال 

�لتي تنتهك قبل كل �سيء �سيادة �لفرد على ج�سده، 

�ملذكور؟  �لف�سل  عنو�ن  تعديل  ي�ستدعي  �لذي  �لأمر 

ولعل عدم طرح هذ� �ل�سوؤ�ل هو �لذي �أوقع بع�س �لنو�ب 

يف حال ��سطر�ب منطقي، ول �سيما مبا يت�سل باأحكام 

�لفقرة �لأخرية من �ملادة 505 من قانون �لعقوبات �لتي 

�سنة،   18 تتّم  وملا  �سنة   15 �أمتت  قا�سرة  تعاقب جمامعة 

�لبع�س  ر�أى  و�لتي  �سنتي،  �إىل  �سهرين  من  باحلب�س 

�لفتاة يف هذه  �أن  فاإما  ب�ساأنها.   522 �ملادة  �إبقاء  �سرورة 

�ل�سّن غري قادرة على �لت�سرف بج�سدها، ويف هذه �حلالة 

�أوىل،  باب  بالزو�ج من  بر�ساها  �لأخذ  �ملمكن  من غري 

قادرة على  �أنها  و�إما  �ملغت�سبة،  �لفتاة  �ساأن  �ساأنها بذلك 

�لت�سرف بج�سدها و�لزو�ج )وهذ� ما ن�ست�سفه من موقف 

�لر�سد  �سن  نخف�س  ل  ملاذ�  �حلالة  هذه  ويف  �لنو�ب(، 

�جلن�سي �إىل 15 �سنة ونلغي �لتجرمي عن جمامعة من بلغو� 

هذه �ل�سن يف جميع �حلالت �سو�ء تزّوجها لحقا �لفاعل 

�أو مل يفعل ذلك؟ �أما �أن نبقي �لتجرمي ثم ن�سع �لقا�سرة 

حتت �سغط �لزو�ج ممن جامعته ر�سائّيا من دون �أّي رغبة 

منها بتطوير �لعالقة معه �أو على �لأقل بتطويرها يف هذ� 

�سيادتها  �لقا�سرة من  �ساأن ذلك جتريد  فاإن من  �لإجتاه، 

على ج�سدها ورهن م�ستقبلها برمته وبكالم �آخر تغطية 

�لطفولة بالأبي�س وبا�سم �ل�سرتة.

أنس سعدون

�حلر�ك �لجتماعي �لذي تعي�سه لبنان هذه �لأيام تز�منا 

مع �ملطالب �ملرفوعة من �أجل �لغاء �ملادة 522 من قانون 

�لعقوبات �لتي جتيز تزويج �ملغت�سبة من مغت�سبها لت�سهيل 

م�سابها  حر�كا  �لأذهان  �إىل  يعيد  �لعقاب،  من  �إفالته 

خا�سته �حلركة �لن�سائية و�حلقوقية �ملغربية يف �أو�خر �سنة 

2013 �عرت��سا على مقت�سيات مماثلة من�سو�س عليها يف 

، يف فقرته �لثانية.
1
�لف�سل 475 من �لقانون �جلنائي

عربي  بلد  من  �أكرث  يف  موجود  ذ�ته  �لقانوين  �ملقت�سى 

و��سالمي يعك�س ثقافة جمتمع ذكوري يحكمه هاج�س 

�ملر�أة و�ل�سرف )�لعائلي(.

475 من  1. قراءة في الفصل 
القانون الجنائي المغربي  قبل 

التعديل 
ين�س  كان  �لقدمي  �جلنائي  �لقانون  من   475 �لف�سل 

على ما ياأتي:

ع�سر  �ستة  عن  �سنه  تقل  بقا�سر  غرر  �أو  �ختطف  »من 

تدلي�س  ول  تهديد  ول  عنف  ��ستعمال  بدون  عاما، 

خم�س  �إىل  �سنة  من  باحلب�س  يعاقب  ذلك،  حاول  �أو 

�سنو�ت وغر�مة من مائة وع�سرين �إىل خم�سمائة درهم.

ومع ذلك، فاإن �لقا�سرة �لتي �ختطفت �أو غرر بها، �إذ� 

ل  فاإنه  بها  غرر  �أو  �ختطفها  من  وتزوجت  بالغة  كانت 

ميكن متابعته �إل بناء على �سكوى من �سخ�س له �حلق 

�إل  مبوؤ�خذته  �لزو�ج، ول يجوز �حلكم  �إبطال  يف طلب 

بعد �سدور حكم بهذ� �لبطالن فعال” . 

�أنه  يالحظ  �جلنائي  �لقانون  من   475 �لف�سل  بقر�ءة 

كر�س مبد�أ عاما مفاده توقيف �ملتابعة �جلنائية متى تزوج 

�ل�سخ�س من �سحيته �لتي غرر بها �أو �ختطفها، وعليه، 

فاإن �لن�س �ملذكور يتطرق حلالتي فقط:  

تدلي�سية  و�سائل  با�ستعمال  ذلك  ويكون  �أ-�لتغرير: 

غري  مكان  �إىل  بر�ساها  �لقا�سر  �لفتاة  لنقل  و�حتيالية 

.
2
مكانها �لأ�سلي )بيت �لأ�سرة(

ب-�لإختطاف: ويكون با�ستعمال �لقوة لإرغام �لفتاة 

�لقا�سر على مغادرة مكان �إقامتها �إىل مكان �آخر، دون 

ر�ساها �أو ر�سا وليها. 

�أبد�  يتعلق  ل  �لف�سل  هذ�  �أن  يبدو  �لأوىل  للوهلة 

�لكامل  �جلن�سي  �لت�سال  يعني  و�لذي  بالغت�ساب، 

يتعلق  و�منا  ر�ساها،  بدون  و�مر�أة  رجل  بي  يتم  �لذي 

وهي  �لختطاف،  �أو  �لتغرير  يف  تتمثل  �أخرى  باأفعال 

�أبد� مل�ستوى �جلناية، و�منا تبقى جمرد جنحة،  ل ترقى 

يعاقب عليها بحب�س ل تتجاوز مدته خم�س �سنو�ت.

�جلنائي  �لقانون  �سدور  مند  �لق�سائي  �لجتهاد  لكن 

مبقت�ساه عمل  توجها  قرن، كر�س  ن�سف  �أزيد من  قبل 

بالإعفاء  �ملتعلقة   475 �لف�سل  مقت�سيات  متديد  على 

من �لعقاب يف حالة زو�ج �ملختطف �أو �ملغرر ب�سحيته، 

�رتفاع  �أمام  وذلك  �أي�سا،  �لغت�ساب  حالة  لت�سمل 

�ملغت�سبات،  �لفتيات  �أ�سر  من  �ملقدمة  �لزو�ج  طلبات 

بهدف جتنب �لف�سيحة خا�سة يف �حلالة �لتي ينجم عن 

�غت�ساب �لفتاة �فت�سا�س بكارتها.

حالة  �لعقاب يف  من  �ملغت�سب  �إعفاء  �أن  يعني  ما  وهو 

زو�جه من �ل�سحية هو �جتهاد ق�سائي بني على �أ�سا�س 

تف�سري لن�س قانوين بخلفية جمتمعية ذكورية حمكومة 

.
3
بالأعر�ف و�لتقاليد �لتي تختزل �سرف �ملر�أة يف بكارتها

2. »أمينة« قصة انتحار طفلة 
بتغيير  عجلت  مغتصبة  

قانون 
وجمعيات  حقوقية  من�سمات  طالبت  �سنو�ت  لعدة 

ن�سائية بتعديل �لف�سل 475 من �لقانون �جلنائي �لذي 

عند  �لعقاب  من  �ملغت�سب  �إفالت  بغية  توظيفه  يتم 

زو�جه من �ل�سحية.

لكن ماأ�ساة �لطفلة �أمينة �لفياليل ذ�ت �ستة ع�سر ربيعا 

و�لتي �نتحرت بعدما �أرغمت من �لزو�ج من مغت�سبها، 

عجل باإحياء هذ� �ملطلب من جديد، حيث قام حتالف 

وحقوقية،  ن�سائية  جمعيات  ي�سم  �لذي  �لكر�مة  ربيع 

هذ�  مقت�سيات  لإلغاء  و��سعة  منا�سرة  حملة  بتنظيم 

�لف�سل �لذي ي�سرع لالإفالت من �لعقاب. وووجهت 

�لتي  �لعدل  وز�رة  من  برف�س  �لأمر  بد�ية  يف  �حلملة 

خديجة،  �لطفلة  �نتحار  لق�سة  خمالفة  رو�ية  قدمت 

موؤّكدة �أن زو�ج �لقا�سر�ت م�ساألة قانونية وم�سروعة من 

�ساأنها �سيانة �سرف �لأ�سرة.

لكن حتالف ربيع �لكر�مة و��سل حملة �ملنا�سرة موؤكد� 

�سمن  يندرج  وتزويجهن  �لقا�سر�ت  �غت�ساب  �أن 

�أ�سكال �لعنف �سد �لن�ساء، و�سرعان ما حظيت �حلملة 

باهتمام وطني ودويل غري م�سبوق توج مب�سادقة �لربملان 

يف  �لأخرية  �لفقرة  بحذف  يتعلق  قانون  مقرتح  على 

.
4
�لف�سل 475، بعد خما�س طويل

3. إلغاء قوانين أم إلغاء عقليات 
وممارسات ؟

من   475 �لف�سل  من  �لثانية  �لفقرة  �إلغاء  �أهمية  رغم 

�لقانون �جلنائي �لذي جاء �نت�سار� حلر�ك قادته منظمات 

غري  تبقى  وحدها  �خلطوة  هذه  �أن  �إل  �ملدين،  �ملجتمع 

كافية حلماية �لفتاة �ملغت�سبة، �ذ� مل يو�كبها ��ستغال على 

�لأ�سباب �لتي تدفع بع�س �أهايل �لفتيات �ملغت�سبات �إىل 

�لرتحيب بتزويجهن من �ملغت�سبي، ومن �أبرزها:

- ثقافة �سائدة د�خل �ملجتمع، تختزل �سرف �لفتاة يف 

غ�ساء بكارتها؛

يعاين  جمتمع  يف  عنه  ويد�فع  �لعنف  ي�سرعن  -قانون 

�لفقر و�لتهمي�س ويرزح حتت ثقل تقاليد بالية ومتخلفة 

و�أفكار ذكورية ورجعية عن مفهوم �ل�سرف؛

-قانون جنائي يكتفي بزجر �ملغت�سب دون �أن يت�سمن 

تد�بري حماية وتكفل بال�سحية؛

-قانون �أ�سرة يكر�س �لتمييز بي �لبنوة �ل�سرعية و�لبنوة 

غري �ل�سرعية، ويعفي �لب �لبيولوجي من �أي م�سوؤولية 

جتاه �بنه �لطبيعي �لذي ين�سب فقط لأمه.

لكل ذلك ميكن �لقول �أن �لغاء �لفقرة �لثانية من �لف�سل 

475 من �لقانون �جلنائي باملغرب قد تكون خطوة مهمة، 

لكن ينبغي �أن تتبعها خطو�ت �أخرى مو�كبة.

تناقلــت بتاريــخ 13-12-2016 وســائل اإلعــالم التونســية خبــرا مفــاده أن رئيــس المحكمــة االبتدائيــة بالــكاف 

أصــدر إذنــا ســمح بمقتضــاه لضابــط الحالــة المدنيــة بإبــرام عقــد زواج طفلــة تبلــغ مــن العمــر 14 ســنة مــن شــاب 

واقعهــا بشــكل أفضــى لحملهــا. صــدر اإلذن بعــد أن تقــدم الشــخص الــذي واقــع الطفلــة بطلــب فــي ذلــك. كشــف 

النقــاش العــام حــول القــرار القضائــي أن المنظومــة القانونيــة التونســية لــم تتخلــص بعــد مــن عــدد مــن األحــكام 

التــي يــؤدي إعمالهــا النتهــاكات فــي حــق األطفــال مــن جهــة وإلــى فــرض مؤسســة الــزواج كبــدل تعويضــي عــن 

اإلنتهــاكات اإلجراميــة الجنســية لحرمــة أجســادهن مــن جهــة ثانيــة. ويشــار إلــى أن الحكومــة التونســية كانــت 

ــق »بالقضــاء  ــذي يتعل ــون األساســي عــدد 60 لســنة 2016 وال ــخ 27-07-2016 بمشــروع القان تقدمــت بتاري

علــى العنــف ضــد المــرأة«. وينــص هــذا المشــروع فــي الفصــل 14 منــه علــى تنقيــح للفصــل 227 مكــرر مــن 

المجلــة الجزائيــة وكل الفصــول القانونيــة التــي تجيــز إيقــاف المحاكمــة فــي حــق مــن يعتــدون جســديا أو جنســيا 

علــى نســاء فــي حــال إســقاطهن حقهــن فــي التتبــع أو قبــول الجانــي الــزواج منهــن بحســب الحــاالت. وكان النائــب 

عمــاد الخميــري، رئيــس لجنــة الحقــوق والحريــات النيابيــة، تعهــد عنــد بدايــة الــدورة البرلمانيــة 2017-2016 

بــأن يكــون مشــروع القانــون هــذا فــي صــدارة اهتمــام لجنتــه. فــي مــوازاة ذلــك، كانــت لجنــة اإلدارة والعــدل فــي 

مجلــس النــواب اللبنانــي تعمــل بحــث مــن جمعيــات حقوقيــة علــى إلغــاء المــادة 522 مــن قانــون العقوبــات التــي 

تجيــز تغطيــة جرائــم عــدة حاصلــة علــى اجســاد النســاء بالــزواج. وقــد أطلقــت المنظمــة النســوية أبعــاد حملتهــا 

إللغــاء هــذه المــادة تحــت عنــوان: األبيــض ال يغطــي اإلغتصــاب. أمــا فــي المغــرب، فــإن المشــرع تدخــل فــي 

أعقــاب انتحــار القاصــرة أمينــة الفياللــي ليلغــي المــادة الفصــل 475 مــن القانــون الجنائــي المغربــي. نظــراً إلــى 

األبعــاد الحقوقيــة والرمزيــة الفائقــة لهــذه المســألة، تخصــص المفكــرة صفحتيــن فــي هذا العــدد لقراءتيــن لبنانية 

ومغربيــة آملــة أن نطــوي مــع العــام الجديــد المــواد المذكــورة أو أي مــادة تنتقــص مــن حقــوق النســاء )المحــرر(.

األبيض ال يغطي اإلغتصاب... وال الطفولة

تبيييض اإلعتداء على النساء والقاصرات في لبنان:
إلغائها  وأبعاد  عقوبات   522 المادة  معنى   

الغاء الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي
العقاب؟ من  المغتصب  إفالت  ينهي  هل 

1 . 1962 نونرب   26 بتاريخ    1.59.413 رقم  ظهري  بتنفيذه  �سدر 

باجلريدة  ومن�سور  �جلنائي  �لقانون  جمموعة  على  بامل�سادقة  متعلق 

�لر�سمية عدد 2640 مكرر، بتاريخ 5 يونيو 1963، �س 1253.

جاء يف قر�ر �ملجل�س �لأعلى ) حمكمة �لنق�س حاليا ( : “مو�فقة . 2

باملتهم مبدينة  16 �سنة �لإلتقاء  �ل�سحية �لقا�سرة �لتي ثقل �سنها عن 

�لقنيطرة �لتي ر�فقته ومكثت معه فيها بطيب خاطرها وذلك باإخر�جها 

من مدينتها و�ملكوث معها خارجها جتعل جنحة �لتغرير لقا�سرة بدون 

��ستعمال �لعنف �ملن�سو�س عليها يف �لف�سل 475 من �لقانون �جلنائي 

ثابتة يف حقه ”. قر�ر �سادر عن �ملجل�س �لأعلى بتاريخ 2001/12/27 

ق�ساء  مبجلة  من�سور   98/474 عدد  �مللف  يف   10/1485 عدد  حتت 

�ملجل�س �لأعلى عدد 59 و 60 �سفحة 399.

يالحظ �أن �أ�سرة �لفتاة �ل�سحية ل تبادر �ىل عر�س فكرة �لزو�ج . 3

�و �لقبول بها �ذ� تعلق �لأمر باغت�ساب فتاة �سبق لها �لزو�ج، مطلقة 

مما  �لغت�ساب.  هذ�  عن  ناجت  وجود حمل  حالة  عد� يف  ما  �أرملة،  �أو 

لفقد�ن  �سرت�  �لف�سيحة  �تقاء  هو  �لزو�ج  هذ�  من  �لهدف  �أن  يوؤكد 

�لبكارة �أو لوجود �حلمل. �أحمد �خلملي�سي: زو�ج �ملغت�سبة و�لقا�سرة 

حمكمة  ندو�ت  �سل�سلة  �لعملي،  و�لو�قع  �لقانونية  �لن�سو�س  بي 

�ل�ستئناف بالرباط، مطبعة �لأمنية، �لطبعة �لأوىل، �س 10.

وتتميم . 4 بتغيري  �لقا�سي   15.14 رقم  �لقانون  من  �لفريدة  �ملادة 

�لف�سل 475 من جمموعة �لقانون �جلنائي، �ل�سادر بتنفيذه ظهري رقم 

عدد  �لر�سمية  باجلريدة  من�سور  2014؛   /02/  20 بتاريخ   1.14.06

6238 بتاريخ 2014/03/13، �س 3138.
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رمزي محمدي

يف  �لثقافية  �ل�سوؤون  وزير  �لعابدين  زين  حممد  �أكد 

ت�سريح �إعالمي بتاريخ  13 -12- 2016 �أن �سنة 2017 

�ستكون »�سنة ثقافية بامتياز«. ��ستند �لوزير يف مقاله �إىل 

وتوقع  �لثقافة  مدينة  بناء  �أ�سغال  تقدم  �أولهما  �أمرين: 

20171، وثانيهما 
تد�سينها نهاية �ل�سهر �لعا�سر من �سنة 

تعويله على جناح م�سروع وز�رته �مل�سطلح على ت�سميته 

تون�س مدن �لفنون و�لذي ذكر �أن هدفه »حتويل �لف�ساء 

�لعام لف�ساء مبدع خاّلق يجعل من كّل مدينة مركز� 

. ترجح �سخامة م�سروع مدينة �لثقافة 
2
لالإ�سعاع �لّثقايف

�لثقافية  �حلركة  يف  �أثر  �لعقاري  �ملنجز  لهذ�  يكون  �أن 

بتون�س خ�سو�سا و�أنها تاأثرت �سلبيا بانح�سار �لف�ساء�ت 

عامة  �ساحات  ت�سمية  يف  يكون  قد  كما  �لثقافية. 

ب�ساحات �لفنون �سيء من �إعادة �لإعتبار للفن كقيمة 

يبدو�ن  �أهميتهما  على  �لأمر�ن  هذ�ن  ولكن  ثقافية. 

قا�سرين عن حتقيق �سعار �ل�سنة �لثقافية �ملوعودة يف ظّل 

�لفني  �لقطاع  حلاجة  �لر�سمي  �خلطاب  جتاهل  تو��سل 

باأن يكون هو �ملحور �لأ�سا�سي  �لفنان �ملبدع  يف متكي 

للحركة �لثقافية و�أد�تها. ونقدر �أن �عطاء �ملبدع �ملكانة 

�ل�سالح  �أولهما  �أمرين:  ي�ستدعي  ي�ستحق  �لتي 

نظام  مر�جعة  وثانيهما  به،  �ملتعلقة  للقو�ني  �لت�سريعي 

�لدعم �لعمومي لالإبد�ع �لفني. 

يعات  التشر مراجعة 
بالفنان  المتعلقة 

وز�رة  �سملت  �لتي  �لوز�رية  �لتحوير�ت  كثافة  �أدت  

موحد  ر�سمي  خطاب  لغياب  �لثورة  بعد  �لثقافة 

غري  �لفني.  للقطاع  �لت�سريعي  �لإ�سالح  ت�سور  حول 

جملة  ��ستحد�ث  فكرة   و�سول  من  مينع  مل  هذ�  �أن 

على  متقدمة  ملرحلة  �لفني  بالإبد�ع  خا�سة  قانونية 

تولت  �إذ  �لثقافة،  بوز�رة  �لفنية  �للجان  م�ستوى عمل 

هذه �للجان �إجناز م�سودتها �لوىل وتولت عر�سها على 

 .
3
عدد من �ملبدعي لإبد�ء �لر�أي حولها

ب�سبط  عر�سه  مت  كما  �لت�سريعي  �لت�سور  ويتعلق 

�لفنية  �ملهن  وتنظيم  للفنان  �لقانونية  �لو�سعية 

بع�س  تاأكيد  ورغم   .
4
�لإبد�ع يف  �حلق  وتكري�س 

ثورة  �سيوّلد  �مل�سروع  هذ�  مثل  �أن  على  �لفناني 

،.فاإن 
6
�سامال تغيري�ً  و�سيحدث   

5
�لفني �لقطاع  يف 

مل  �أنه  يبّي  و�أبو�به  ف�سوله  حمتو�ه،  يف  �لتمعن 

للن�سو�س  جتميع  مرحلة  �لأوىل  �سياغته  يف  يتجاوز 

و�حد  ن�س  يف  وو�سعها  �لفني  بالقطاع  �ملتعلقة 

يف  وحتيل  بل  �سيئا  ت�سيف  ل   
7

خمتزلة  ب�سياغة 

�لقو�ني  وهي  �ل�سابقة  �لقو�ني  �إىل  �لأحيان  �أغلب 

تنقيحها. �إىل  �لفنانون  ي�سعى  �لتي 

من  �ل�ساد�س  �لباب  يتعلق  �ملثال،  �سبيل  فعلى 

ولكنه  �لإجتماعي.  �ل�سمان  بنظام  �لقانون  م�سروع 

خ�سوع  �إىل   17 ف�سله  يف  يحيل  بل  بجديد  ياأِت  مل 

�ملن�سو�س  �لجتماعي  �ل�سمان  لأحكام  �لفنان 

عليها بالقانون عدد 104 ل�سنة 2002 �ملوؤرخ يف 30 

�لجتماعي  �ل�سمان  بنظام  و�ملتعلق   2002 دي�سمرب 

وهذه  �إ�سافة.  �أي  دون  و�ملثقفي  و�ملبدعي  للفناني 

من  �لعديد  �أق�ست  �لتي  بالتحديد  هي  �لأحكام 

لل�سروط  نظر�  �لنظام  هذ�  مبثل  �لتمتع  من  �لفناني 

�ملهنة  ممار�سة  �سرط  مثل  لتطبيقه،  توفرها  �ل�سعب 

�لإبد�عية  �ملمار�سة  فخ�سو�سية  متو��سلة.  ب�سفة 

�لفنية جلهة �إرتباطها ب�سخ�س �ملبدع وبالن�ساط �لثقايف 

�ملبدع  ن�ساط  يكون  لأن  �لأحيان  من  كثري  يف  توؤدي 

�ذ�  مريح  بتقاعد  �لتمتع  من  لحقا  مينعه  مبا  مو�سمياً 

�خلام�س  �لباب  �أما   .
8
�لعام يف حقه �لقانون  �عتمد  ما 

�أن  على  يوؤكد  فاإنه  �لفني  بالعقد  �ملتعلق  �مل�سروع  من 

مكتوبة  عقود  �إطار  يف  تكون  �لفني  �لن�ساط  ممار�سة 

من  لنماذج  وفقا  ت�سبط  �خلدمات  و�إ�سد�ء  لل�سغل 

فالعقد  �إ�سافة.  �أي  يحمل  ل  ما  وهو  �لوز�رة  قبل 

قبل  من  ومي�سى  �سنو�ت  منذ  به  معمول  �لنموذجي 

�لفناني دون تغيري باأجور �سعيفة وبتحمالت �سريبية 

بطاقة  باإلغاء  �ملطالبات  �أن  .كما 
9

�لفنان  عاتق  على 

 �لتي ت�سندها جلنة خمت�سة د�خل 
10

�لإحرت�ف �لفنية 

رغم  �لفناني  كل  بها  يتمتع  ل  و�لتي  �لثقافة  وز�رة 

�مل�سرح  ميادين  يف  خمت�سة  جامعية  �سهائد  لهم  �أن 

�جلبائي  باملعرف  وتعوي�سها  و�ل�سينما  و�ملو�سيقى 

لها  �سدى  تلَق  مل  حمرتف  فنان  كل  على  �لو�جب 

يف هذ� �لقانون.وهو ما يوؤكد �لإرجتال و�لت�سرع �لذي 

وعدم   
11
وجيزة فرتة  يف  �لقانون  هذ�  �سياغة  �ساحب 

�لفنية  �لعقود  مثل  �أهمية  �لأكرث  �مل�سائل  يف  �حل�سم 

�لجتماعي. و�ل�سمان 

وبناء على ما تقدم، يوؤمل �أن يتم �لعمل على �سياغة 

ثانية مل�سروع �لقانون يف �جتاه تطوير �لن�سو�س �لقائمة 

يتحقق  ولن  �لفناني.  لإنتظار�ت  ي�ستجيب  نحو  على 

هذ� �لأمر �إل �إذ� متت مر�جعة �ملنطلقات ب�سكل يوؤدي 

�لت�سريعات �لفنية �ختيار� �سيا�سيا ل  لعتبار مر�جعة 

للجان  وتوجهاته  مالحمه  حتديد  �أمر  يرتك  �أن  يجب 

وحدها. �لفنية 

في ضرورة اإلعتراف بالمبدع كأساس لإلصالح 

لبناء . 1 و يهدف  �لكربى  �مل�ساريع  �لثقافة من  يعد م�سروع مدينة 

 9 تبلغ  جملية  م�ساحة  تون�س على  �لعا�سمة  و�سط  ثقايف  مركب 

هكتار�ت منها 7،08 هكتار�ت مغطاة، وحتتوي على �أوبر� بها 1800 

مقعد�   400 به  جتريبيا  وم�سرحا  مقعد�   700 به  و�أوديتوريوم  مقعد� 

�إىل  بالإ�سافة  و�لرق�س  و�مل�سرح  �ملو�سيقى  لإنتاج  �أ�ستوديوهات   77 و 

ميدياتاك و�سينماتاك وقاعات عر�س و�أخرى حلفظ �لبد�عات �لفنية 

وحمالت جتارية ذ�ت عالقة بالثقافة وبرج �رتفاعه 600 مرت� يف �سكل 

فني وميكن من م�ساهدة �لعا�سمة و�سو�حيها. و على متحف �حل�سار�ت 

و�سيمكن ز�ئره من ��ستعر��س �حل�سار�ت �خلم�س �لأ�سا�سية �ملتعاقبة 

على تون�س على �متد�د ثالثة �آلف �سنة من �لتاريخ.  تعطل �جناز هذ� 

 2015 �سنة  بنائه متت معاودتها  �متام  ��سغال  �لثورة لكن  بعد  �مل�سروع 

وحدد  �ل�سهر �لعا�سر من �سنة 2017 كاأجل �متامها 

مفيدة خليل - بعد �لنطالق يف م�سروع »تون�س مدن �لفنون«: . 2

على  �سيقت�سر  ن�سيبها  �أّن  �أم  �لثقافة  يف  حّقها  �جلهات  تفتّك  هل 

�ساحات �لفنون و�ل�سور �لتذكارية 28--09-2016 �سحيفة �ملغرب 

�أقيم �ليوم �لدر��سي حول م�سروع �لقانون �ملتعلق بالفنان و�ملهن . 3

�لفنية يوم �خلمي�س 11 �أوت 2016 بنزل �أفريكا

�لف�سل �لأول : يهدف هذ� �لقانون �إىل �سبط �لو�سعية �لقانونية . 4

للفنان مبا يكفل له حقوقه وي�سمن له �ملكانة �لتي ي�ستحقها يف �ملجتمع 

�عتبار� لالأدو�ر �لهامة �لتي ي�سطلع بها خا�سة يف تطوير �حلياة �لثقافية 

و�لجتماعية و�لقت�سادية و�لتنمية �مل�ستد�مة. كما يهدف هذ� �لقانون 

و  وتلقيا  ممار�سة  �لإبد�ع  يف  �حلق  تكري�س  و  �لفنية  �ملهن  تنظيم  �إىل 

�لإ�سهام يف حماية �ملوروث �لفني وتثمينه و �لنهو�س بالإنتاج �لأدبي 

و�لفني يف جميع �أ�سكاله وم�سامينه مبا يدعم �لثقافة �لوطنية يف تاأ�سلها 

و�نفتاحها وي�سهم يف حتقيق �لتنمية �لثقافية.

حو�ر مع وزيرة �لثقافة �ل�سابقة �سنيا مبارك – جريدة �ملغرب 19 . 5

جو�ن 2016 : » �لقانون �سيكون �حلدث و�سيخلق ثورة يف كل �ملهن 

�لفنية”.

�لفنان ونائب جمل�س �لنو�ب علي بنور لـ»�ملغرب«: قانون �لفّنان . 6

و�ملهن �لفنية هو ثورة ت�سريعية بامتياز – جريدة �ملغرب 12 �أوت 2016.

7 . : هي  �أبو�ب   8 يف  ف�سال   21 �لفنان  قانون  م�سروع  ت�سمن 

�لأحكام �لعامة و�ملهن �لفنية و�سروط ممار�ستها و�لفنان �لذي ي�ستغل 

مبقابل مادي و�لفنان �لهاوي و�لعقد �لفني ونظام �ل�سمان �لجتماعي 

و�أحكام خا�سة بالفناني �لأجانب و�ملخالفات.

حول . 8 �لدر��سي  �ليوم  يف  مبارك  �سنيا  �ل�سابقة  �لوزيرة  ت�سريح 

�أوت   11 �خلمي�س  يوم  �لفنية  و�ملهن  بالفنان  �ملتعلق  �لقانون  م�سروع 

2016 بنزل �أفريكا.

يتعاقد . 9  : مدني  بولية   �لدر�مية  �لفنون  مركز   : تطبيقي  مثال 

�لفنان بح�سور  فيها  يلتزم  �أكرث من �سنتي  �لفنان �ملحرتف بعقد ملدة 

�ليومية و�مل�ساركة يف عرو�س �لعمل د�خل �لوطن وخارجه  �لتمارين 

 20 �لعر�س مبعدل  100 د مقابل  �لعقد  ويبلغ معدل �لأجور يف هذ� 

عر�س طيلة �سنتي – 2000 د منحة �إنتاج –�أي �أن �لفنان �ملحرتف 

�ملتعاقد يقب�س 4000 دينار طيلة 24 �سهر�  )معدل 166 دينار �سهريا 

حتت �لأجر �لأدين �مل�سمون يف تون�س ( يلتزم فيها بالعمل مع �ملركز 

و�مل�ساركة يف عرو�س �مل�سرحية كما يتحمل م�ساريف �لت�سجيل للعقد 

�لتي تبلغ 15  باملائة من قيمته.

تو�سيات �جتماع �حلمامات بي وز�رة �لثقافة و�ملو�سيقيي حول . 10

م�سروع قانون �لفنان – 18 �أوت 2016 .

ت�سريح وزيرة �لثقافة �ل�سابقة �سنيا مبارك مبنا�سبة �ليوم �لدر��سي . 11

مل�سروع قانون �لفنان » �نطلق �لعمل يف �إعد�د �مل�سروع يف �سهر مار�س 

و��ستغل �لفريق ب�سرعة كبرية ومت �لتح�سري له يف وقت وجيز وبن�سق 

مار�طوين » – جريدة �ل�سباح – 12 �أوت 2012.


