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 /تقديم /
عندما يصبح االختالف قاتال...
بقلم وحيد الفرشيشي أستاذ القانون العام
جامعة قرطاج كلية العلوم القانونية بتونس

سنة  ،2011ويف خضّ م السياق الثوري الذي صاحبته آمال تغيري جذري يف النموذج االجتامعي
والسيايس التونيس ات ّصل يب محمد أمني الجاليص للحديث عن إمكانية إرشايف عىل أطروحة
الدكتوراه التي ينوي إعدادها .فوافقت يف الحال وذلك لكون موضوعها يتعلّق مبسألة « األقليات
يف تونس ».
ومبتابعتي ألمني خالل بحثه املش ّوق ،استطعت التأكّد من بعد مزعج للقاعدة القانونية :
الالمساواة و الظلم من خالل « القانون ».
واكتشفت معه كذلك أنه ،وإن كان من املفرتض أن يعمل « القانون » من أجل إرساء معاملة
مبني عىل أساس الجنس أو اللغة
قانونيةتؤسس للمساواة بني الجميع وذلك من دون أي متييز ّ
أو املعتقد أو األصل العرقي أو االجتامعي أو اللون أو الحالة الصحية  ،...فقد شاركت القاعدة
رشعت النتهاكات وتجاوزات من جميع األشكال...
القانونية يف تعميق التمييز والوصم ،و ّ
ويرجع هذا،يف الواقع ،لكون « القانون » ،عندما يرتجم اإلرادة السياسية إليديولوجيا مهيمنة
فإنه يعكس يف الوقت نفسه القيم السائدة ويحمي مصالح من هم يف السلطة ،كام ات ّضح
ذلك بشكل مأساوي مع الدولة النازية و مؤخرا مع « الدولة اإلسالمية يف العراق و الشام »...
واملؤسسة من
لذلك شهدنا ،طوال تاريخ « القانون » ،ظهور واختفاء أشكال التمييز املك ّرسة
ّ
خالله...
فـ« القانون » الذي يسعى إىل تنظيم العالقات والظواهر االجتامعيةميكن ،وذلك وفقا إلرادة
الحكّام أن يدعم جامعة ويجعل أخرى ضحيةللتمييز...
فقد متكّنت اإلنسانية ،من خالل « القانون » ،تلك األداة الخطرة ،أن متيز أو تدين أو حتى تزهق
حقوق أشخاص وجامعات وحتى مجموعات سكانيّة بأكملها ،ألنها كانت مختلفة...
إالّ أن تط ّور « القانون » وتنمية مقاربة كونية لحقوق األشخاص ،يف البداية من خالل مفهوم
« حقوق اإلنسان » والتي أصبحت مؤخرا تس ّمى بـ « الحقوق اإلنسانية » ،قد أ ّدى تدريجيا
إىل تح ّول فيه وذلك من قانون حام للمجموعات إىل قانون يهدف إىل حامية األفراد...
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ولذلك ،فإن االنتقال من « حق املجموعات املهيمنة » إىل « قانون األشخاص » ،يسمح باالعرتاف
وتكريس مجال واسع من االختالفات واحرتام اإلنسان يف فرديّته.
هذه املقاربة ،التي يبدو أنها قد تجاوزت املفهوم التقليدي لحقوق األقليات كام تم تص ّورها
رشع لجميع أشكال
واالعرتاف بها يف القانون الدويل ،تسعى ملحاربة القواعد القانونية التي ت ّ
التمييز املسلّط عىل املجموعات واألشخاص وذلك من خالل فرض وضع ّية دون ّية عليهم مبن ّية
عىل اختالف اآلراء والقناعات واملعتقداتواملظهر واألصل العرقي أو االجتامعي والحالة الصحية
والتو ّجه الجنيس أو الخيارات الشخصية « ،قانون » مصدر لرشع ّية التمييز « ،قانون » يعاقب
االختالف ويرفض التع ّدد ،فهو « قانون » قاتل...
وبالتايل ،فإن معالجة قضية األشخاص املحقّرين وضحايا التمييز تش ّدد عىل حدود « القانون »
وتشجع عىل التفكري يف التساؤل الذي يراد من خالله معرفة كيف سيكون من املمكن مالءمة
قانون مبني عىل أسس متييزيّة مع املبادئ الكونية التي تجعل من الفرد هدف الحامية
والدعم ؟ هذا من بني أهداف الدستور التونيس لسنة  2014الذي يضعه يف صميم مقتضياته،
وذلك من خالل مركزية مرجعية كرامة اإلنسان فيها  ...ولكننا نالحظ تباطؤا يف انفاذ الدستور
فيام يتعلق باحرتام الحياة الخاصة والخيارات الفردية...
ولذلك ،الزلنا نتساءل بخصوص مستقبل األشخاص املحقّرين وضحايا التمييز وبخصوص اإلطار
متس الحرمة
القانوين األنسب من أجل تحقيق احرتام األفراد ككيانات مستقلة وزجراألفعال التي ّ
الجسدية وكرامة األشخاص...
هل نحن جاهزون اليوم ملالءمة الترشيع الوطني مع مقتضيات الدستور ومع االلتزامات
الدولية للدولة ،وذلك استئناسا بالترشيعات املقارنة التي أق ّرت تدريجيا املساواة بني املواطنات
واملواطنني أمام قانون عادل .ترشيعات م ّرت من التجريم إىل التسامح واملساواة والتي متنع اليوم
أي متييز أو وصم...
أخريا ومن أجل تعميم وبثّ بعض نتائج أطروحة محمد أمني الجاليص ،1ش ّجعت الجمعية
التونسية للدفاع عن الحريات الفردية صاحب هذا البحث عىل نرشه تحت عنوان « املحقّرون
يف القانون التونيس  :حني يؤسس القانون لالمساواة »...

JELASSI (Mohamed Amine), Les minorités en Tunisie, Thèse de Doctorat en Droit, soutenue le 11
novembre 2017, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.
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سياق الدراسة /

منذ الرابع عرش من جانفي  ،2011مل يعد تناول موضوع األشخاص املنتمني إىل أقليات من
املواضيع املحظورة .فحتى وسائل اإلعالم أصبحت تتحدث يف هذا املوضوع بكل حرية.
ومن األحداث التي كانت سببا يف تناول هذا املوضوع إيقاف جابر املاجري يف  2012بتهمة
اإلعتداء عىل األخالق الحميدة النتقاده للدين اإلسالمي وإيقاف مجموعة من الشباب يف
القريوان ،سنة  ،2015وذلك بتهمة مامرسة «اللواط» عىل معنى الفصل  230من املجلة الجزائية.
وقد كان لهذه األحداث وغريها ردود فعل متباينة عىل مواقع التواصل اإلجتامعي والتي ندد
عىل إثرها رواد هذه املواقع مبامرسات السلطة التعسفية والسالبة للحرية.
هذا وقد شهدت كتابة الدستور الحايل مخاوف صلب املجلس الوطني التأسييس خاصة فيام
أحس البعض من األفراد بتهديد عىل املستويني القانوين
يخص إعادة تعريف الهوية التونسية .إذ ّ
واإلجتامعي .كام تعالت بعد  14جانفي  2011األصوات الداعية لحامية املقدسات .وقد وصل
األمر مبطالبة السلطة الـتأسيسية بتجريم اإلعتداء عىل املقدس واإللحاد .كل هذه األحداث
ساهمت يف تغذية التطرف الديني وظهور فتاوى التكفري التي تضاعف عددها بني  2011و2013
وهو ما أدى إىل تهديد حرية الضمري والحياة الخاصة لعديد األفراد.
اإلشكالية والتساؤالت والمقاربة /

يتعلق التمتع بالحقوق والحريات باملواطنة .لكن الواقع اإلجتامعي والقانوين ال يعكس هذه
الفكرة .لهذا السبب قمنا ،صلب هذه الدراسة ،بطرح األسئلة التالية :
 ليكون الفرد مواطنا أو مواطنة تونسية ،هل يجب عليه أن يكون عربيا ومسلام ؟ للتمتع بالحقوق والحريات املضمونة دستوريا ،هل يجب عىل الفرد أن يكون عربيا ومسلام ؟ للحصول عىل الحامية املتكافئة للقانون ،هل يجب عىل الفرد أن يكون عربيا ومسلام ؟ وملاذا ال ميكن الحديث عن تونيس مثيل أو تونيس يهودي أو تونيس مسيحي أو تونيس بهايئأو تونيس ملحد أو مشكك أو تونيس أمازيغي  ....؟
 تتناول هذه الدراسة مسألة الحامية املتكافئة للقانون لفهم هل أن الهوية الوطنية ميكن انتكون سببا للحدّ من التمتع بالحقوق الفردية ؟
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تقوم املقاربة املعتمدة يف هذه الدراسة عىل فحص كل مصادر القانون الوضعي التونيس والدويل
واملقارن يف مادة الحقوق والحريات.
وما الحظناه أن القانون والواقع يف تضارب .فلنئ كان القانون التونيس ثريا يف مادة الحريات
فإن هذا الرثاء ال إنعكاس له يف الواقع .فالفرد ال يتحدد إال بإنتامئه للمجتمع .وهو ما يجعل
بعض األفراد يصطدمون بالنموذج املسلط عليهم من طرف املجتمع العريب املسلم الذي ينتمون
يعب عنها بالهوية الثقافية السائدة والتي تشتمل الدين واللغة والعادات واألعراف
إليه والتي رّ
والتقاليد.
فعند قراءة العديد من فصول دستور  ،2014نعتقد للوهلة األوىل أنه دستور وضع للمجتمع
التونيس العريب املسلم .إذ تؤثرهذه املقتضيات الدستورية يف ترصفات الفاعلني السياسيني وغري
السياسيني إزاء األفراد خاصة عندما ال ميتثلون للقاعدة القانونية واإلجتامعية.
ولذلك فالهدف من هذه الدراسة هو أن نفهم كيف ميكن حامية الحقوق الفردية من خالل
القانون حتى ال يكون هذا األخري عامال متسببا يف الالمساواة .يف هذا الصدد ،ال بد من التذكري
مبا جاء يف توطئة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املؤرخ يف  10ديسمرب  1948القايض بأنه « من
الرضوري أن يتوىل القانون حامية حقوق اإلنسان لكيال يضطر املرء آخر األمر إىل التمرد عىل
االستبداد والظلم ».
إن الحديث عن حامية حقوق اإلنسان بالقانون تعني توفري الضامنات القانونية لكل األفراد
بهدف حامية حقوقهم طبقا للقانون الوطني والدويل .وتلتزم الدولة التي صادقت عىل النصوص
الدولية لحقوق اإلنسان بإحرتام وحامية وتطبيق حقوق اإلنسان .ويعني هذا اإللتزام باإلحرتام
عدم تدخّل الدولة يف حقوق اإلنسان أو تقليص التمتع بها .فاإللتزام بالحامية يشرتط عىل الدولة
أن تحمي األفراد والجامعات من انتهاكات حقوق اإلنسان .أما اإللتزام بالتطبيق فإنه يتضمن
1
مطالبة الدول باتخاذ التدابري الرضورية لتيسريالتمتع بحقوق اإلنسان األساسية.

SIMMA (B.): “International human rights and general international law: A comparison analysis”, Collected Courses of the Academy of European Law, 1993, vol. IV-2, pp. 153-256; FLAUSS (J-F): « La
protection des Droits de l’Homme et les sources du droit international », in La Protection des Droits de
l’Homme et l›évolution du Droit international, Société française pour le Droit international (Colloque
de Strasbourg), Pédone, 1998, pp. 48-79.
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إستعمال العبارات /

التمييز  :عدم احرتام املساواة يف الحقوق بني الجميع دومنا متييز عىل أساس العرق أو الجنس
أو اللغة أو الدين أو أي أساس آخر.
وبالرجوع للفقرة  1من الفصل  2من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية لسنة
 « 1966تلزم كل دولة طرف باحرتام الحقوق املعرتف بها يف العهد وبضامن هذه الحقوق لجميع
األفراد املوجودين يف إقليمها والخاضعني لواليتها دون أي متييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس
أو اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس ،أو األصل القومي أو االجتامعي ،أو الرثوة
أو النسب أو غري ذلك من األسباب » .هذا وتنص عديد املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان عىل
حظر وإلغاء كافة أشكال التمييز.2
لكن وإن ع ّرفت بعض املواثيق عبارة « التمييز » فإنها تعالج فقط حاالت للتمييز ألسباب
مح ّددة .لذلك عرفت اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان هذه العبارة يف إطار تعليقها عىل مبدأ
عدم التمييز كام جاء بالعهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي ينص عىل أنه «يتضمن أي
تفرقة أو استبعاد أو تقييد أو تفضيل يقوم عىل أساس أي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو
اللغة أو الدين أو الرأي السيايس أو غري السيايس أو األصل القومي أو االجتامعي أو الرثوة أو
النسب أو غري ذلك مام يستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعرتاف لجميع األشخاص ،عىل
قدم املساواة ،بجميع الحقوق والحريات أو التمتع بها أو مامرستها .»3
املساواة  :تعني املساواة أمام القانون والحامية املتساوية التي يكفلها القانون.
رشع أن يسن ترشيعاته دون متييز بني فرد وآخر وللمساواة أمام
وتتطلب املساواة من امل ّ
القانون معنيان  :األول  :يف مضمون القانون أن يكون متساويا ،إذ يجب عدم التمييز بني البرش
يف الحقوق والواجبات .الثاين  :املساواة يف فرض القانون أي يجب تطبيق القانون عىل جميع
 2صكوك دولية لحقوق اإلنسان ألغت التمييز وهي ذات صبغة عامة:
كاإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املؤرخ يف  10ديسمرب  1948والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املؤرخان يف  16ديسمرب1966
وصكوك ذات صبغة خاصة ألغت التمييز عىل أساس معني :
كاالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي املؤرخة يف  21ديسمرب 1965
إعالن بشأن القضاء عىل جميع أشكال التعصب والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد املؤرخة يف  25نوفمرب 1981
اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة يف  18ديسمرب 1979
 3اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان الدورة السابعة والثالثون ( )1989التعليق العام رقم « :18عدم التمييز» ،الصكوك الدولية لحقوق
اإلنسان ،املجلد األول «تجميع للتعليقات العامة والتوصيات العامة التي اعتمدتها هيئات معاهدات حقوق اإلنسان» 27 ،ماي
 ،2008ص.198 .
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األفراد يف الدولة بالتساوي.4
وينص الفصل  26من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية عىل أن « جميع
األشخاص متساوون أمام القانون ولهم الحق يف الحامية املتساوية التي يكفلها القانون دون
متييز ،وأنه يتعني أن تكفل القوانني لجميع األشخاص حامية متساوية وفعالة من التمييز ألي
من األسباب ( .» )...وترى اللجنة املعنية لحقوق اإلنسان « أن املادة  26ليست ترديدا وحسب
للضامنة املنصوص عليها من قبل يف املادة 2؛ وإمنا هي تنص يف صلبها عىل حق مستقل .فهي
تحظر التمييز أمام القانون أو ،يف الواقع ،يف أي ميدان تحكمه وتحميه سلطات عامة .ولذا فإن
املادة  26تتعلق بااللتزامات املفروضة عىل الدول األطراف فيام يتعلق بترشيعاتها وبتطبيق
هذه الترشيعات .ومن ثم ،فعندما تعتمد دولة طرف ترشيعا معينا يجب أن يكون هذا الترشيع
متمشيا مع متطلبات املادة  26مبعنى أال يكون محتواه متييزيا.»5

األقلية :
قبل التطرق لتعريف ما املقصود بعبارة « أقلية » ال بد من تقديم بعض املالحظات :
أوال ،ظهرت عبارة « األقليات » يف مادة القانون الدويل العام ،من ذلك عبارة « األقليات القومية
6
» .وهي عبارة تحيل مبارشة إىل الحامية التي تكرسها القواعد الدولية لحقوق اإلنسان
ثانيا ،دراسة ما يسمى بـ« األقليات » ليس باألمر الهني وذلك لتعلّقها بظاهرة متح ّركة ودينامكية
تحيط بها عوامل سياسية أو اجتامعية أو ثقافية أ ّدت إىل نشأة هذه العبارة 7.وتعود صعوبة
ال ّدراسة أيضا إىل تعدد الظواهر الغري متجانسة ملا يطلق عليه بـ« األقليات » .ولذلك فإن القانون
الوطني والدويل مل يضعا تعريفا ثابتا ومتفقا عليه ،فهي ظاهرة إجتامعية يصعب عىل القانون
حرصها.
ثالثا ،عبارة « أقليات » ال تحيل إىل مجموعة تتمتع بالشخصية القانونية ،بل أن الغاية من دراسة
 4عبد العزيز بن محمد الصغري :الضامنات الدستورية للمواطنني بني الرشيعة و القانون،املركز القومي لإلصدارات القانونية ،القاهرة،
 ،2015ص.30 .
 5اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم « :18عدم التمييز» ،نفس املصدر.

ROULAND (N.), PIERRE-CAPS (S.) et POUMAREDE (J.): Droit des minorités et des peuples autochtones, P.U.F., Paris, 1996, p.182.
7
BOKATOLA (I-O.): « La Déclaration des Nations Unies sur les droits des personnes appartenant à des
minorités nationales et ethniques, religieuses et linguistiques », R.G.D.I.P., 1993, p. 745. SOULIER
(G.): « Droits des minorités et pluralisme juridique », Revue de la recherche juridique – Droit prospectif,
vol. 18, n° 2, 1993, pp.625-630. Cités par KOUBI (G.): « « L’entre deux » des droits de l’Homme et des
droits des minorités: un concept d’appartenance », R.T.D.H., n°18, avril 1994, p. 179, pour montrer les
raisons d’absence d’une définition juridique de minorité.
6
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األقليات تكمن يف إيجاد حامية لألفراد املنتمني ألقليات .ولهذا من املستحيل الحديث عن قامئة
حرصية للـ« أقليات ».
أخريا ،ال بد من اإلشارة إىل أن منظمة األمم املتحدة ،ولنئ تطرقت لألقليات بالفصل  27من العهد
الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،مل تق ّدم تعريفا لهذه العبارة .فحتى « تعريف »
األقليات صلب أعامل مقرري األمم املتحدة فهي محدودة جغرافيا وزمنيا وال ميكن اعتامدها
يف الوقت الراهن أو تطبيقها عىل كل الظواهر اإلجتامعية التي يطلق عليها « أقليات » يف كل
بلدان العامل.8

فامهو املقصود بعبارة « األقلية » ؟
يتناول القانون الدويل العام مسألة األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات
دينية ولغوية .وميكن أن نطلق عىل فئة األقليات القومية عبارة األقليات « الكالسيكية » واليل
تقيص فئة أخرى من األفراد التي يقع التمييز ضدها عىل أساس التوجه الجنيس أو الهوية
الجنسية أو املعتقدات اإللحادية وغري التوحيدية والتي ميكن أن نطلق عليها عبارة األقليات
الغري قومية أو « الغري كالسيكية ».
• األقليات القومية أو « الكالسيكية » :
هذا التصنيف تقليدي وكان يهم باألساس حامية األقليات القومية يف أوروبا .9فـ « األقليات
القومية هي املجموعات التي صارت أقليات داخل حدود الدولة نتيجة أحداث تاريخية وقعت
ضد ارادتها وأن العالقة بني هذه األقلية والدولة عالقة مستدمية وأفرادها من مواطني هذه
الدولة.» 10
ونتيجة هذه األحداث التاريخية ظهر ما يسمى بالنزعة القومية وأصبح األشخاص املنتمني إىل
أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية يسعون للحفاظ عىل هويتهم العرقية أو
اللغوية أو الدينية واللتي يعتربونها مختلفة عن الهوية الوطنية لبقية أفراد املجتمع.11
 8يف عام  ،1947أنشئت اللجنة الفرعية ملنع التمييز وحامية األقليات بوصفها إحدى الهيئات الفرعية للجنة حقوق اإلنسان ،وأعد
املقرر الخاص فرانسيسكو كابوتوريت يف الستينات للجنة الفرعية دراسة بشأن مسألة األقليات تم نرشها سنة E/CN.4/ .1979
Sub.2/384/Rev.1
 9منى يوخنا ياقو :حقوق األقليات القومية ،دار شتات للنرش ،القاهرة ،2010 ،ص.128 .
 10إعالن فيانا لحامية األقليات القومية يف الدول األوروبية والصادر عن مجلس أوروبا سنة .1993

CLAUDE (I-L.): National minorities: an international problem, Harvard University Press, Cambridge,
1955, p. 2. LAPONCE (J-A.): The protection of minorities, University of California Press, Berkeley and
Los Angeles, 1960, p. 6. REHMAN (J.): The weakness in the international protection of minorities
rights, Kluwer Law International, The Hague, 2000, pp. 17-18. PREECE (J-J.): National minorities and

11
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وميكن تعريف األقليات القومية أيضا بأنها « مصطلح سيايس جرى استعامله يف العرف الدويل
املعارص ،يقصد به مجموعة أو فئات من رعايا دولة من الدول تنتمي من حيث العرق أو اللغة
أو الدين إىل غري ما تنتمي إليه األغلبية.» 12
قد تختارهذه الفئة اإلندماج باألغلبية .إال أن بعضها اآلخر يفضّ ل التمتع بحكم ذايت أو استعامل
الحق يف تقرير املصري 13وهو ماال تصبو إليه الفئة الغري كالسيكية موضوع هذه الدراسة.
• األقليات الغري قومية أو الغري كالسيكية :
تسمى األقليات الغري قومية أيضا بـ« األقليات اإلجتامعية » .فهذه األخرية لديها مطالب اجتامعية
وتشرتك مع األغلبية يف الهوية الوطنية ولكنهم يعانون من حقيقة أن حقوقهم غائبة أو ضعيفة
وغالباً ما يعتربون مواطنني من الدرجة الثانية أو أدىن منزلة.
ثم إن األقليات التي نتحدث عليها يف هذا اإلطار اإلجتامعي والقانوين والسيايس التونيس ليست
نتيجة أحداث تاريخية بل هي نتيجة إطار قانوين وسيايس وإجتامعي ال يكرس حامية ناجعة ملا
أطلقنا عليه تسمية أقليات إجتامعية .إذينص الدستور عىل العنارص األساسية للهوية الوطنية يف
14
تونس أال وهي  :اللغة العربية والدين اإلسالمي.
وتفرس هذه العنارص كيف أن القانون يعرتف بحقوق أقل لهذه الفئة من األقليات أو قد ال
يعرتف البتة بحقوق لها .وكنتيجة لذلك يكون األفراد املنتمون لألقليات الغري قومية يف وضعية
دونية وليس فقط يف وضعية متييز .فاختالف األفراد املنتمني لهذه األقليات يجعل منهم يف
وضعية أقل درجة من بقية أفراد املجتمع وهذه الوضعية تحكمها موازين القوى يف أي مجتمع.
لذلك ميكن وصفهم بـ« ناقيص أو عدميي الحقوق » أو إىل حد أنه ميكن وصفهم بـ»األفراد
املحرومني من املواطنة الكاملة » أو بـ« املحقّرين ».15

the European nation-states system, Clarendon Press, Oxford, 1998, p. 24.

 12محمد عبد الغني علوان النهاري  :املدخل إىل فقه األقليات (موسوعة فقه األقليات املسلمة يف العامل  ، )--1دار الكتب العلمية،
بريوت ،2017 ،ص.19 .
 13حول األقليات االنفصالية واالندماجية واالنصهارية أنظر :حسيب جريدي :التعددية الثقافية يف الجامعة الوطنية األقليات يف تونس
 :الرببر ،اليهود والسود ،البدوي للنرش ،تونس ،2016 ،ص.ص .76-78 .أنظر أيضا :مصلح خرض الجبوري :الدور السيايس لألقليات يف
الرشق األوسط ،األكادمييون للنرش والتوزيع ،عامن -األردن.2014 ،
 14الفصل األول من دستور  27جانفي .2014
Minoré(e)s ou minorisé(e)s.
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• ناقيص أو عدميي الحقوق (« املحقرين »):
ال يعتمد التصنيف الكالسييك لألقليات مقاربة علم اإلجتامع التي تعترب مقاربة أوسع من مقاربة
القانون الدويل العام .فعلم اإلجتامع يأخذ بعني اإلعتبار مجموعات إجتامعية أخرى مل تنص
عليها املواثيق الدولية لحقوق اإلنسان .وتأخذ هذه املقاربة مبعيار « الهيمنة » لتعريف الفئة
موضوع هذه الدراسة.
وميكن تب ّني هذا التعريف لتحديد املقصود باألقليات الغري قومية أو االجتامعية  « :جامعة لها
وضع اجتامعي داخل املجتمع أقل من وضع الجامعات املسيطرة يف نفس املجتمع و متتلك قدرا
أقل من النفوذ والقوة ومتارس عددا أقل من الحقوق مقارنة بالجامعة املسيطرة يف املجتمع،
وغالبا ما يحرم أفراد األقليات من االستمتاع الكايف بحقوق مواطني الدرجة األوىل.»16
فمركزها القانوين واإلجتامعي مرتبط بالوضع اإلجتامعي وليس بالرضورة بالتمييز .إذ تتمثل يف
مجموعة ترى بأنها تتلقى معاملة غري متساوية مع باقي املواطنني بسبب صفات جسدية أو
ثقافية أو اجتامعية خاصة بها ،حسب تعريف عامل االجتامع لويس ويرث .فهذا األخري يعرفها
عىل أنها « مجموعة من األفراد يقع اقصائها عن بقية أفراد املجتمع نتيجة خصائص مادية أو
ثقافية وتعيش يف مجتمعها يف ظل معاملة غري متساوية ولديها إحساس بأنها موضوع متييز
جامعي .وجود أقلية يف مجتمع ما يعني بالرضورة وجود مجموعة أخرى تتمتع مبركز اجتامعي
أعىل وبإمتيازات كبرية .»17
فوجود « املحقرين » مرتبط باملرشوعية اإلجتامعية وتتحدد وضعيتهم مبوازين القوى.18
فاإلذعان للقواعد اإلجتامعية سابقة الوضع تزيل عنهم صفة كونهم « محقرين » حتى وإن
تشاركوا يف نفس الخصائص مع أفراد آخرين ضحايا للتمييز من أجل نفس األسباب.
أقرب مثال لتفسري هذه الوضعية يتعلق باألشخاص املثليني جنسيا .فهؤالء وإن كانوا ممن
ينجذبون جنسيا لنفس الجنس ال يحملون يف حد ذاتهم صفة « املحقرين » ألنهم إذا امتثلوا
للقواعد اإلجتامعية وتزوجوا لكن يف اآلن ذاته ميارسون عالقات جنسية مع أفراد من نفس
الجنس يبقى وجودهم «مرشوعا» .لكن املثيل الذي ال ميتثل للقواعد اإلجتامعية السائدة
 16مصلح خرض الجبوري :الدور السيايس لألقليات يف الرشق األوسط،األكادمييون للنرش والتوزيع ،عامن ،األردن ، 2014،ص.9 .

)COONTZ (P.): «The etymology of « minority » and woman in international law», in CHANDRA (S.
(dir.), International Protection of Minorities, Mittal Publications, Delhi, 1986, p.162. L’auteur cite
WIRTH (L.): « The problem of minority groups », in LINTON (R.) (dir.), the science of Man in the
world crisis, Columbia university press, New York, 1945, pp. 347-372.
18
FENET (A.): « La question des minorités dans l’ordre du droit », in CHALIAND (G.) (dir.), Les minorités à l’âge de l’État-nation, Fayard, Paris, 1985, p. 38.
17
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ويفصح عن هويته الجنسية التي ال تتامىش واملثال املرشوع ألغلبية املجتمع سيقع إقصاءه و
بالتايل سيقع « تحقريه » وستنقص حقوقه أو سيحرم من البعض منها.
لذلك فإن « املحقّر » هو من يكون أقل منزلة يف نظر األغلبية .وهذه النظرة الدونية سببها
الخصائص التي تجعل األفراد مختلفني عن بقية أفراد املجتمع عىل أساس الدين أو اللغة أو
الهوية الجنسية .أي كل ما من شأنه أن ميثل تهديدا للسائد بالنسبة ملن هم يف مرتبة أعىل
اجتامعيا .ويف هذه الحالة فإن القاعدة القانونية تعكس الثقافة السائدة وتحط من الثقافة التي
ميثّلها األفراد املنتمون ألقليات.19

املثليات واملثليون ومزدوجو امليل الجنيس
ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسني ()LGBT/LGBTI
تحيل هذه العبارات عىل التوجه الجنيس لألفراد وهوية النوع.

20

التوجه الجنيس « : 21يشري إىل استطاعة كل شخص لإلنجذاب العاطفي والوجداين والجنيس
العميق إىل أشخاص من نوع اجتامعي آخر أو من ذات النوع اإلجتامعي ،أو مع أكرث من جنس
واحد وإقامة عالقة حميمة وجنسية معهم ».
هوية النوع  :هي ما « يدل عىل تجربة النوع اإلجتامعي الداخلية الفردية كام يحس بها كل
شخص يف قرارة نفسه وهي ما قد تتفق أو ال تتفق مع النوع اإلجتامعي عند والدته مبا يف ذلك
اإلحساس الشخيص بجسده) وهو ما ميكن أن يشمل ،لو كان حرا يف اختياره ،تعديال عىل مظهر
الجسد أو وظائفه بوسائل طبية أو جراحية أو بوسائل أخرى (وغري ذلك من أشكال التعبريعن
النوع اإلجتامعي كاللباس وطريقة الكالم والسلوكيات ».
SAILLANT (F.): « Reconnaissance et réparation », in BOGALSKA MARTIN (E.) et al. (dir.) Itinéraires
de reconnaissance: Discriminations, revendications, action politique et citoyennetés, Collectif Archives
contemporaines, Paris, 2017, p. 60. Dans le même sens. RATH (J.): “The ideological representation of
)migrant workers in Europe: A matter of racialization” in WRENCH (J.) and SOLOMOS (J.) (editors
Racism and Migration in Western Europe, Berg, Oxford, 1993, pp. 215-232.
20
Etude sur: « Les associations LGBTQI++ en Tunisie : Emergence d’un nouveau militantisme humain »,
réalisée par Mme Jinane LIMAM et préfacée par M. Wahid FERCHICHI, Association de Défense des
Libertés Individuelles avec le soutien de la Fondation Heinrich Boll, Tunis, octobre 2017, p. 12 et s.
https://tn.boell.org/sites/default/files/1._etude_associations_lgbtqi_fr.pdf
19

تستعمل املنظامت الدولية الحكومية والغري حكومية عبارة «األقليات الجنسية» للتعبري عن األشخاص الذين يحملون توجها جنسيا
أو هوية جنسية غري معيارية.
 21مبادئ يوغياكارتا حول تطبيق القانون الدويل لحقوق اإلنسان فيام يتعلق بالتوجه الجنيس وهوية النوع ،مارس  ،2007ص.8 .

https://yogyakartaprinciples.org/principles-ar/

أنظر أيضا يف ما يخص مبادئ يوغياكارتا :

CHEKIR (H): « De la Conférence du Caire à celle de Jogjakarta: Les avancées en matière de droits
sexuels », in Droits sexuels, droits humains à part entière, ouvrage coll. Sous dir., FERCHICHI (W) et
CHEKIR (H), Tunis, ADLI, 2017, pp. 72-95.
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المبادئ التي سيقع التطرق إليها من خالل هذه الدراسة /

سنقوم ،عىل أساس هذه املبادئ ،بتحليل ودراسة القانون الوضعي التونيس ملعرفة كيف يقوم
بتناول هذه الظواهر اإلجتامعية وذلك مبقارنته بالنصوص الدولية والقانون املقارن يف ميدان
حقوق اإلنسان .فقد وقع اعتامد مبدأ عدم التمييز ألول مرة يف التاريخ الدستوري لتونس
بالفصل  21من دستور  27جانفي  22 2014الذي ينص عىل أن  « :املواطنون واملواطنات
متساوون يف الحقوق والواجبات ،وهم سواء أمام القانون من غري متييز.
تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات الحقوق والحريات الفردية والعا ّمة ،وتهيئ لهم أسباب
العيش الكريم ».
يضع هذا الفصل  5مبادئ مختلفة :املساواة يف الحقوق والواجبات ،املساواة أمام القانون،
مبدأ عدم التمييز واإلعرتاف لكل شخص بالحقوق والحريات الفردية والجامعية وبالكرامة لكل
شخص .لكن قراءة الدستورال تعني بالرضورة أن بقية فصوله يف انسجام مع الفصل  .21إذ أن
بعض املواطنني واملواطنات يقع اقصائهم من الحامية 23.هذا باإلضافة لبعض النصوص التي
ال تعكس املساواة بني املواطنني وتهدد التمتع بالحقوق والحريات 24كام جاءت يف دستور
 2014واملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
فمبد ْيئ املساواة وعدم التمييز من بني « أحد األهداف األساسية لألمم املتحدة ،كام أعلنها امليثاق،
هو تعزيز حقوق اإلنسان والحريات األساسية والتشجيع عىل احرتامها بالنسبة للجميع ،دون
متييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين ( » )..والتي ترتبط « بحقوق اإلنسان األساسية
وبكرامة اإلنسان وقيمته ،وبالحقوق املتساوية للرجال والنساء ولألمم كبريها وصغريها .» 25كام
تؤسس هذه الحقوق أيضا عىل القيم املنصوص عليها باإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان أال وهي :
26
الحرية والكرامة واملساواة.
 22ال يوجد أثر لهذا املبدأ يف دستور  1جوان  1959بيد أن دستور اململكة التونسية لسنة  1861تحت الحكم العثامين تضمن مقتضيات
تذكر عباراتها مببدأ عدم التمييز وذلك بالباب الثاين عرش «فيام ألهل اململكة التونسية من الحقوق وما عليهم».
الفصل « : 1كل واحد من أهل اململكة التونسية سواء ولد بالحارضة أو غريها من البلدان والقرى ونواجع العربان عيل اختالف
األديان ،له من الحق أن يكون آمنا عيل نفسه وعرضه وماله ،كام هو املفتتح به يف عهد األمان».
الفصل « : 3سائر أهل اململكة عيل اختالف األديان بني يدي الحكم سواء ال فضل ألحد عيل آخر بوجه من الوجوه .يجري حكم هذا
القانون عىل أعىل الناس مع أدناهم من غري نظر ملقام وال لرياسة وقت الحكم».
 23الفصل « :74الرتشح ملنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس الجنسية منذ الوالدة ،دينه اإلسالم».
24خاصة النصوص الجزائية التي تستعمل عبارات فضفاضة وقابلة لعديد التأويالت كعبارة األخالق الحميدة والتجاهر مبا ينايف الحياء.
 25مقتطف من توطئة إعالن بشأن حقوق األشخاص املنتمني إىل أقليات قومية أو إثنية وإىل أقليات دينية ولغوية املؤرخ يف  18ديسمرب .1992
 26ينص الفصل األول « :يولد جميع الناس أحرارا ً ومتساوين يف الكرامة والحقوق .وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا
بعضهم بعضاً بروح اإلخاء ».
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وبالرجوع لهذه املبادئ ميكن أن نعترب أن القانون غري ضامن للمساواة خاصة عندما يتعلق
األمر بالحاالت الثالث التالية :
يف حالة الفراغ القانوين أي عندما التوجد قاعدة قانونية تنظم وضعية ما (الباب األول) أو
بالعكس يف ظل وجود قواعد تنظم حالة معينة فإن القاعدة القانونية تجرم أفعاال معينة
وبالتايل تسمح للدولة بأن تتدخل تعسفيا يف حياة األفراد الخاصة (الباب الثاين) أو أن القاعدة
القانونية قد وضعت « من طرف األغلبية لخدمة األغلبية » عىل حساب بقية األفراد التي
تختلف يف خصائصها عن العنارص املكونة للهوية الوطنية (الباب الثالث).
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( الباب األول )
حالة الفراغ القانوني :
القاعدة القانونية ال تضمن
المساواة

يسمى الفراغ القانوين أيضا بالنقص القانوين وهو « حالة عدم متكن القايض من إيجاد نص يف
الترشيع ليك يطبقها عىل النزاع املعروض عليه ( ،)...ويعرب البعض عن حالة النقص يف الترشيع
مبصطلح الفراغ الذي يتحقق عند انعدام وجود يشء يتطلب واقع الحال وجوده ،وفكرة الفراغ
باملعنى املتقدم تعربعن حالة من حاالت عدم الكامل .وال يوجد الفراغ يف القانون ملجرد وجود
تعارض بني قصد املرشع و معتقدات املحاكم الشخصية ذلك أن الهدف هو تطبيق القانون
وليس إحالل املعتقدات الشخصية محل القانون بحجة وجود فراغ فيه.» 27
لكن غياب نصوص قانونية خاصة بحالة معينة ال يعني غياب القانون .فالقايض ميكن له أن
يطبق نصوصا قانونية عامة عىل حاالت خاصة .بيد أنه ال ضامن بأن مثل هذه النصوص قد
تحمي حقوق األفراد .فهذا الفراغ قد جعل بعض األفراد يف وضعية غري واضحة (املبحث األول)
خاصة عندما تحل الثقافة السائدة يف املجتمع محل الحريات الفردية التي من املفروض أن
يحميها القايض طبقا لعلوية الدستور وسيادة القانون .ومثال ذلك وضعية األشخاص مغايري
28
الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني الذين ال يتمتعون بحامية قانونية واضحة.
مثل هذه النصوص جعلت أيضا يف بعض الحاالت من مامرسة الفرد لحرية الضمري والفكر
املضمونة دستوريا وباملعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان املصادق عليها من طرف الدولة
التونسية أمرا محظورا أدى أحيانا إىل الحكم بالسجن بالرغم من عدم وجود نص رصيح يجرم
األفكار واآلراء اإللحادية أو التي تشكك يف دين األغلبية (املبحث الثاين).

(املبحث األول)

القاعدة القانونية تساهم يف غموض « الوضعية القانونية » لبعض األفراد
إن تحديد « الوضعية القانونية » لألشخاص مغايري الهوية الجنسانية مرتبط مبرجعية القايض
الذي يح ّدد القاعدة عندما يرتك املرشع وضعية خاصة غري منظمة بنص خاص بها.
فبالرجوع لعديد األحكام والقرارات القضائية نالحظ انسياقا نحو املرجعية املحافظة املستلهمة
من الثقافة اإلسالمية التي يؤسس عليها القايض أحكامه (الفقرة األوىل) .إضافة إىل ذلك فإن
هذه الوضعية الغامضة جعلت من إفصاح هذه األشخاص عن هويتهم يف الفضاء العام أمرا
معقّدا أو شبه مستحيل (الفقرة الثانية).
 27حيدر أدهم عبد الهادي :أصول الصياغة القانونية ،دار الحامد للنرش والتوزيع ،عامن األردن ،2009 ،ص.103 .

REDISSI (H.) et BEN ABID (S.): « L’affaire Samia ou le drame d’être « autre », Commentaire d’une
décision de justice, in MOULIN (A-M.) (dir.), Islam et révolutions médicales : Le labyrinthe du corps,
KARTHALA Editions, Paris, 2013. p. 249.
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 /الفقرة األوىل  /تحديد « املركز القانوين » ملغايري الهوية الجنسانية طبقا ملرجعية محافظة
مغايرو الهوية الجنسانية « مصطلح جامع يستخدم لوصف طائفة واسعة من الهويات التي
تعترب مظاهرها وخصائصها غري مألوفة من الناحية الجنسانية ،ويشمل ذلك املتحولني جنسيا،
ومغايري اللباس (املشار إليهم أحيانا باملتشبهني بالجنس اآلخر) ،واألشخاص الذين يصفون
أنفسهم بالجنس الثالث .»29أما « املتحولون جنسيا فهم األشخاص املنتمني لجنس معني والذين
لديهم اقتناع مطلق يف االنتامء للجنس اآلخر مع وجود رغبة جامحة وملحة يف تغيري الجنس
للعيش مبظهر مطابق للفكرة التي وضعوها .»30فتغيري الجنس يف هذه الحالة يتن ّزل يف إطار ما
يطلق عليه بجراحة تغيري الجنس .واملراد بها الجراحة التي يتم بها إما تغيري للجنس من ذكر
ألنثى أو تغيري للجنس من أنثى إىل ذكر.
ولتعلّق األمر بإختيار الشخص لجسده نالحظ سكوت النصوص فيام يخص تغيري الجنس .فال
وجود لنص مينع أو يسمح بتغيري الجنس .وقد طرحت هذه املسألة أمام القضاء مبناسبة النظر
يف مطلب تغيري عالمة « الجنس » املوجودة يف رسم الوالدة.
وبالرجوع لعديد األحكام والقرارات القضائية نالحظ بأن أساس رفض املطلب حامية املجتمع.
ألنه حسب القايض « متحول الجنس » يهدد املثال املحافظ ونواة املجتمع أال وهي األرسة
التقليدية املتكونة من رجل وإمرأة .ألن « متحول الجنس » يف نظر القايض ال ينتمي ألي من
الجنسني وال ميكن له بالتايل الزواج .فحسب األحكام والقرارات القضائية ،التغيري اإلرادي للجنس
ممنوع .فإما يقع وصفه بـ« التغيرياالصطناعي يف الجنس .»31أو أنه حسب قرار قضايئ آخر «
رصف يف الجسم البرشي لكونه
يش ّجع عىل التخ ّنث االصطناعي ( )...اضافة إىل أنه يسمح بالت ّ
ميكّن الشّ خص من تغيري جنسه كيف ومتى شاء وهو ما يتناىف والقانون الوضعي والرشيعة
اإلسالمية.»32
وحسب القايض يعترب هذا « التغيري اإلصطناعي » مترسعا وكان عىل املتقايض أن يتلقى عالجا
نفسيا حتى يجد توازنه النفيس ألنه يف نظر القايض قد « خالف املوروث الحضاري واألخالقي
لهذه األمة وهو ما يعربعنه قانونا بالنظام العام واألخالق الحميدة.»33
 29مبادرة األمم املتحدة «أحرار ومتساوون» /https://www.unfe.org/ar/definitions

ARNOUX (I.): Les droits de l’être humain sur son corps, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux,
1994, p. 204.
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 31محكمة االستئناف بتونس ،قرار مدين عدد  10298بتاريخ  22ديسمرب .1993رشيدة الجاليص تعليق حول امكانية تغيري الجنس
املنصوص عليه يف رسم الحالة املدنية .م .ق .ت .1995.ص »146 .ترسع إلجراء عملية للحصول عىل تغيري اصطناعي يف جنسه».
 32املحكمة اإلبتدائية بن عروس ،حكم عدد  ،621املؤرخ يف  28مارس  ،1990مجلة القضاء والترشيع عدد  ،2فيفري  ،1991ص.127 .
 33محكمة االستئناف بتونس ،قرار مدين عدد  10298بتاريخ  22ديسمرب  1993تعليق حول امكانية تغيري الجنس املنصوص عليه يف
رسم الحالة املدنية ،م .ق .ت .1995.ص.145 .

وبالرجوع لفقه القضاء نالحظ خلطا يف املفاهيم حيث يستعمل القايض نفس العبارة ليقصد بها
« متحول الجنس .»34ومثال ذلك قرار محكمة اإلستئناف بتونس الذي استعمل كلمة « مختلط
الجنس » 35يف قضية تتعلق مبتح ّول الجنس ألن هذا األخري مالمح جنسه واضحة منذ الوالدة وقام
بإجراء عملية تغيري من ذكر ألنثى (وليس تصحيحا لجنسه) .وقد أقرت املحكمة منذ البداية
بانتامءه لجنس الذكور .وقد وردت العبارة يف نص القرار لتعرف سامي املستأنف يف قضية الحال
بتعريف « مختلط الجنس »36قائلة بأنه ال ينتمي ألي جنس.
إال أنه يف حكم آخر استدركت املحكمة اإلبتدائية بقفصة األمر لتصف « مختلط الجنس » بأنه
يعاين منذ الوالدة من مرض « غموض الجنس » وقبلت مطلب تغيري رسم الوالدة من جنس أنثى
إىل ذكر .ألن مختلط الجنس ال ينتمي لجنس معني ومل يغري جنسه بطريقة إرادية « .وحيث
باالطالع عىل موضوع الطلب ومؤيداته وخاصة منها تقرير االختبار الطبي املشار اليه ترسب
خطأ بخصوص الحالة املدنية يف خصوص جنسه اذ تم تسجيله عىل أنه يدعى سكينة من جنس
االناث بناء عىل عدم ظهور مالمحها البدنية والجنسية كام ينبغي يف البداية وبعد ذلك وبعد
أن قام األطباء باجراء عملية تجميلية عليه دون أن تكون تعلقت بتغيري جنسه تأكد بشكل تام
أنه ذكر».37
بالرجوع للقضايا يف هذا املوضوع نالحظ أن القايض وضع رشوطا للسامح بتغيري الجنس يف
حالة الرضورة وذلك بعد استشارة أخصايئ نفيس .إذ تتمثل حامية الجسد يف كونه تغيريا لحالة
الرضورة من ناحية « يك تؤمن االنسجام بني املظاهر الجسمية الظاهرة لدى املريض وبني الجنس
38
الذي أثبتت الخربة الطبية املوثوق بها أنه ينتمي إليها وفقًا لهذه املظاهر ولهذه التغريات ».
وبأنها حامية يف مرحلة أخرية ومستعجلة وبأنها الوسيلة الوحيدة إلنقاذ الشخص من ناحية
أخرى.
وهذا ما أكّدته محكمة اإلستئناف ببريوت التي جاء يف قرارها « وحيث يستفاد مام تقدم أن
تحول املستأنفة إىل رجل تبعا للعالجات الهرمونية والعمليات الجراحية التي خضعت لها يعود
Le transsexuel

34

 35رشيدة الجاليص :محكمة االستئناف بتونس ،قرار مدين عدد  10298بتاريخ  22ديسمرب  1993تعليق حول امكانية تغيري الجنس
املنصوص عليه يف رسم الحالة املدنية .م .ق .ت 1995 .ص170. .
intersexuel
قام سامي بإجراء عملية جراحية يف اسبانيا لتغيري جنسه من ذكر إىل أنثى ثم طلب من املحكمة تغيري رسم الوالدة من «جنس»
ذكر إىل جنس أنثى .رفضت املحكمة طلبه عىل أساس عدم انتامئه ألي من الجنسني وبأن ماقام به يهدد مؤسسة األرسة فال يستطيع
بالتايل الزواج.
 36يولد ثنائيو الجنس برتكيبة بنيوية جنسية ،وأعضاء تناسلية و/أو أمناط كروموسومية ال تتالءم مع التعريف التقليدي للذكر أواألنثى.
 37حكم ابتدايئ مدين ،املحكمة االبتدائية بقفصة عدد  54406بتاريخ  12فيفري  .2007غري منشور.
 38فواز صالح :جراحة الخنوثة وتغيري الجنس يف القانون السوري .مجلة جامعة دمشق ،املجلد  ،19العدد الثاين .2003 ،ص.ص.57-58 .
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سببه إىل حالة مرضية نفسية الزمتها منذ طفولتها ومل يكن هناك من وسيلة لشفائها منها إال
بالعالج الهرموين وبالجراحة التي أ ّدت إىل تحولّها إىل رجل .وحيث أن تح ّول جنس املستأنفة
يكون بالتايل ناتجا عن عمل طبي رضوري لشفائها ولتخليصها من املعاناة التي رافقتها طيلة
حياتها.»...39
يخص الهوية الجنسية لألفراد ميثل عائقا أمام مامرستهم
لكن إقحام املرجعية املحافظة فيام ّ
لحرياتهم الفردية .خاصة وأن عديد القرارات التي تناولت موضوع تغيري الجنس تتبنى بعض
الجوانب من الرشيعة والقيم اإلسالمية التي يضعها القايض يف املقدمة لتفسري وتعليل الحل
الذي توصل إليه.40
فهذه املرجعية ال تأخذ بعني اإلعتبار خصوصيات األفراد التي تنتمي لألقليات .لذلك يكون
القايض ملزما بإجازة أو منع ترصف معني حسب ما تقتضيه مرجعية املجتمع الذي ينتمي إليه.
وبالتايل فإن القايض ينشئ منظومة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالثقافة اإلسالمية ليك ال يكون يف قطيعة
مع أغلبية املجتمع املسلم .وهذا ما عرب عنه القايض يف الحالة املعروضة أمامه واملتعلقة مبتحول
جنيس بأنه يرفض أن يتبع خطوات القايض األورويب ،ألنه حسب رأيه « القايض يجد نفسه مقيدا
بحضارته ويجب عليه احرتام متطلبات الوظيفة التي يقوم بها يف املجموعة اإلجتامعية 41»...ولو
كان ذلك عىل حساب الحريات الفردية لبعض األشخاص.
ويف نفس القضية يؤكد القايض ويذكر بثقافته العربية واإلسالمية التي تختلف عن القايض
األورويب .مبينا بأن اختالف الثقافات هو ما يؤسس حكمه .لكن ،يف هذه الحالة نالحظ أن
القايض يقيص الطالب من الحامية أمام القانون ألنه مل ميتثل لإلرث الحضاري العريب واإلسالمي.
وهو مايجعلنا نتسائل هل يجب عىل الفرد أن يكون عربيا ومسلام حتى يكون مواطنا تونسيا؟
ثم ،إنّه من املفروض عىل القايض أن يصدر حكمه بإسم الشعب التونيس مهام كانت ديانته
وليس بإسم « األمة اإلسالمية » .ويبدو أن القايض التونيس فيام يخص الهوية الجنسية ال
يزال متشبثا مبرجعية محافظة ومقصية لبعض األفراد الذين ال يجدون مكانا لهم يف منظومته
القضائية التي من املفروض أن تكون منظومة محايدة وعادلة وحامية للحريات الفردية.
 39محكمة اإلستئناف ببريوت قرار عدد  03 ،2015/1123سبتمرب  ،2015منشور يف املفكرة القانونية.

http://www.legal-agenda.com/uploads/1452859968-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1.pdf
40
BOSTANJI (S.): « Turbulences dans l’application judiciaire du Code tunisien du statut personnel: le
conflit de référentiels dans l’œuvre prétorienne », Revue internationale de droit comparé, vol. 61, n°1,
2009, p. 12.

 41محكمة االستئناف بتونس ،قرار مدين عدد  10298بتاريخ  22ديسمرب .1993رشيدة الجاليص :تعليق حول امكانية تغيري الجنس
املنصوص عليه يف رسم الحالة املدنية .م .ق .ت ،1995.ص.152 .
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ويف املقابل ،قطعت بلدان أخرى أشواطا كبرية يف حامية األشخاص عىل أساس هويتهم الجنسية.
إذ أننا نجد يف القوانني املقارنة كاملطا التي أقر فيها الربملان يف أفريل  2015قانون « الهوية
الجنسية والتعبري الجنيس والخصائص الجنسية .»42حيث تضمن أحكاماً تتعلق باحرتام حقوق
متحويل الجنس ومختلطي الجنس .ويحظر القانون التمييز عىل أساس هوية نوع الجنس ،وينص
مبسط يسمح لألشخاص املتحولني جنسياً بالحصول عىل اعرتاف قانوين بنوع جنسهم
عىل إجراء َّ
بدون رشط الخضوع إىل معالجة طبية أو تقييم نفيس .كام يج ِّرم القانون أية معالجة لتحديد
النوع أو تدخل جراحي يف الخصائص الجنسية للقارصين مزدوجي النوع (مختلطي الجنس)،
إذا كان باإلمكان تأجيل ذلك إىل أن يصبح الشخص املعني راشدا وقادرا عىل إعطاء موافقته.
ويبدو أن عبارات مثل « متحول الجنس » و« الهوية الجنسية » ال تزال دخيلة عىل املرشع
التونيس والقايض التونيس .وكنتيجة لذلك ،فإن كراهية مغايري الهوية الجنسانية تعكس واقعا
قانونيا واجتامعيا يؤثر عىل اظهار الهوية الجنسية يف العلن .ألن هذه الكراهية تتغذى من
عوامل اجتامعية واقتصادية وسياسية ودينية مناهضة وداعمة ملتحويل الجنس مثال.
 /الفقرة الثانية  /خطورة اإلفصاح عن الهوية الجنسية يف الفضاء العام
عند الحديث عن الهوية الجنسية نعني أيضا التنوع الجنيس وإختالف الجنس يف مقابل النموذج
املهيمن ملغايري الجنس واملقبول قانونيا وإجتامعيا يف العلن .لكن التنوع الجنيس « يشمل تعدد
الهويات والسلوكيات » .43إال أن بعض املجتمعات ترفض أو تجهل التنوع الجنيس والبعض اآلخر
يقبله.
ولذلك فإن إفصاح مغايري الهوية الجنسانية عن هويتهم الجنسية يف الفضاء العام قد
يؤدي إىل تهديد سالمتهم الجسدية والنفسية وحتى املهنية .ويعود ذلك إىل وجود أو تطبيق
يعب عنها بـ« اإلعتداء عىل األخالق
نصوص ترشيعية تستعمل عبارات فضفاضة لتجريم أفعال رّ
الحميدة » و« التجاهر مبا ينايف الحياء ».
فمجرد وجود مثل هذه املقتضيات يسمح للسلطات مبضايقة وتهديد وابتزاز مغايري الهوية
الجنسانية.
Chapter 540 gender identity, gender expression and sex characteristics act 3(1) a, b, c, d. To provide for
the recognition and registration of the gender of a person and to regulate the effects of such a change, as
well as the recognition and protection of the sex characteristics of a person.14th April, 2015 ACT XI of
2015.
http://www.justiceservices.gov.mt/DownloadDocument.aspx?app=lom&itemid=12312&l=1
43
)CHAMBERLAND (L.), FRANK (B.) et RISTOCK (J.): « Présentation », in CHAMBERLAND (L.
FRANK (B.) RISTOCK (J.) (dir.), diversité sexuelle et constructions de genre, Presses de l’Université du
Québec, Québec, 2009, p. 3.
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ويف أغلب األحيان فإن السلوكيات التي ال تروق للسلطات هي التي تفضح الهوية الجنسية لهذه
األشخاص فيقومون مبضايقتهم وإيقافهم عىل أساس لباسهم عىل سبيل املثال والذي يعتربونه
« تجاهرا مبا ينايف الحياء » كام هو الحال بالنسبة لرجل يرتدي ثيابا نسوية (مغايري اللباس
أواملشار إليهم أحيانا باملتشبهني بالجنس اآلخر).
ففي نوفمرب  2016قامت دورية رشطة بايقاف شاب يبلغ من العمر  19سنة بسبب ارتدائه
زي نسايئ حسب ماجاء يف محرض البحث وذلك بتهمة اإلعتداء عىل األخالق الحميدة حسب
مقتضيات الفصل  226مكرر من املجلة الجزائية وذلك بالحكم الجناحي الصادر عن محكمة
الناحية بالحاممات يف  19جانفي.44 2017
ويعاين املتحولون جنسيا ومزدوجي النوع من التمييز ضدهم ومن اإلعتداءات املتكررة يف
الطريق العام .45هذا وقد ذكرت منظمة العفو الدولية بخصوص ترصيحات أفراد من املتحولني
جنسيا ومزدوجي النوع عن وجود مستويات عالية من االستغالل املامرس بحقهم وعن تعرضهم
لالعتداء البدين والجنيس من لدن ممثيل الدولة ال سيام عنارص الرشطة .إذ ال يتم التحقيق يف
الجرائم التي ترتكب بدافع كراهية املتحولني جنسيا كام تقوم الرشطة بإجبار ضحايا االعتداء
عىل إسقاط الشكاوى أو البالغات املحررة تفاديا ملالحقتهم بتهمة إقامة عالقات جنسية مثلية.46
ويف تقريرها املقدم يف  2016إىل اللجنة املعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية
التابعة لألمم املتحدة تطرقت منظمة العفو الدولية لحاالت التمييز والتحرش والعنف عىل
أساس هوية النوع االجتامعي وامليول الجنسية يف تونس بسبب تجريم العالقات املثلية بالفصل
 230من املجلة الجزائية.
« يواجه املثليون واملثليات وذوو امليول الجنسية الثنائية واملتحولون جنسيا ومزدوجو النوع يف
تونس متييزا متفشيا يف القانون واملامرسة عىل السواء .وهم يواجهون خوفا دامئا من اإلعتقال
املتصورة
واملحاكمة ويتعرضون بشكل خاص للعنف بسبب ميولهم الجنسية الحقيقية أو َّ
ونوعهم اإلجتامعي.»47
 44محكمة الناحية بالحاممات،حكم جناحي عدد  55026يف  19جانفي  ،2017غري منشور.

« Etat des libertés individuelles en Tunisie 2017 : Les violations continuent et s’intensifient », p. 4 et p.
12. Disponible sur le lien: http://www.adlitn.org/sites/default/files/fr_redui_1.pdf

45

« 46اإلعتداء ثم اإلتهام :العنف الجنيس والقائم عىل النوع اإلجتامعي يف تونس ،ملخص» ،منظمة العفو الدولية ،2015 ،ص.3 .
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3028272015ARABIC.PDF
« 47تونس ،تقرير مقدم إىل الدورة التاسعة والخمسني للجنة املعنية بالحقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية التابعة لألمم املتحدة
التي ستعقد من  9سبتمرب إىل  7أكتوبر  .»2016منظمة العفو الدولية ،ص.ص 9 .و .10
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وحسب ما أفادت به تقارير منظامت محلية تونسية ملنظمة العفو الدولية أن حوايل  60متحوال
جنسيا ومزدوجي النوع يعتقلون سنويا ومعظمهم رجال مثليون بسبب املقاربة النمطية للنوع
اإلجتامعي ،من قبيل سلوكهم ومظهرهم ،ونادرا بسبب ضبطهم متلبسني بارتكاب الفعل.
ويف نفس السياق ،مبناسبة النظر يف التقرير الدوري الثالث املقدم من تونس بشأن تنفيذ العهد
الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،ق ّدمت اللجنة املعنية بالحقوق
االقتصادية واالجتامعية والثقافية مالحظتها الختامية والتي من بينها التمييز القائم عىل أساس امليل
الجنيس والهوية الجنسانية معتربة أنه « :رغم أن الدستور يكرس الحق يف الحياة الخاصة ويف حرية
التعبري والفكر والرأي ،تالحظ اللجنة بقلق أن التمييز إزاء املثليات واملثليني ومزدوجي امليل الجنيس
ومغايري الهوية الجنسانية وحاميل صفات الجنسني ال يزال قامئاً يف القانون واملامرسة .وتعرب اللجنة
عن االنشغال من أن العالقات بني أفراد من نفس الجنس يجرمها الفصل  230من املجلة الجزائية
تحت باب اللواط أو املساحقة ،وأن الفصل  226من نفس املجلة ،الذي يعاقب كل من يتجاهر
بفحش ،يُستخدم بانتظام ذريع ًة ملضايقة األقليات الجنسية (الفقرة  2من املادة . »48)2
وتبقى مسألة الهوية الجنسية والتوجه الجنيس من املسائل الحساسة لوجود نص يجرم املثلية.
لكن هناك أيضا عديد املسائل الحساسة األخرى بالرغم من عدم وجود نص يجرمها وهي تتعلق
باإلفصاح عن املعتقدات اإللحادية واملشككة.

(املبحث الثاين)

القاعدة القانونية متيز ضد بعض األفراد
يولد كل األشخاص متساوين يف الكرامة والحقوق .وال ميكن حرمان شخص من الكرامة وإال فال
معنى للحقوق التي يتمتع بها .أما املساواة فتعني أيضا أن القواعد القانونية تحمي كل األشخاص
وال تستثني أحدا من ذلك أن الدستور القاعدة العليا يف النظام القانوين هو دستور كل األفراد.
لكن قد تكون بعض املقتضيات غري واضحة وبالتايل قد ال تضمن حامية لكل األفراد .فاإلشارة
للدين اإلسالمي منذ التوطئة يساهم يف زيادة اللبس الذي يحيط بحامية األفراد املنتمني ألقليات
أو من سميناهم « املحقرين » .فهذه اإلشارة تساهم يف تهديد بعض األشخاص عىل أساس
معتقداتهم اإللحادية أو املشككة (الفقرة األوىل) .لذلك ومن أجل إزالة هذا التهديد ،ميكن
البحث عن ضامنات الحامية يف املصادر الوطنية والدولية لحقوق اإلنسان (الفقرة الثانية).
 48اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثالث لتونس ،أكتوبر ،2016
الفقرة E/C.12/TUN/CO/3 .24
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 /الفقرة األوىل  /األشخاص املهددون عىل أساس معتقداتهم
يواجه امللحدون واملشككون واألشخاص غري املؤمنني بأي دين تهديدا مزدوجا مبقتىض القانون.
فإما أن يقع تتبعهم عدليا عىل أساس نصوص ترشيعية ضمنية عندما يعربون عىل معتقداتهم
(ب) أو أن يتم التدخل يف حياتهم الخاصة من خالل إلزامهم باإلفصاح عن معتقداتهم مبقتىض
نصوص رصيحة (أ).
أ .التهديد عىل أساس نصوص رصيحة
تصبح حامية األشخاص امللحدين واملشككني واألشخاص غري املؤمنني محل تساؤل عندما يكون
تطبيق مقتضيات دستورية أو ترشيعية عىل وضعية ما تدخال يف معتقداتهم .يحدث ذلك يف
49
حالة أداء اليمني أو القسم.
ومنها اليمني الدستورية التي يؤديها رئيس الدولة وأعضاء الحكومة و نواب الشعب واإلطارات
العليا للدولة ونص اليمني « هو شهادة الله عىل العالقة التي تربط املسؤول السامي يف الدولة
بالشعب .وعادة ما يبتدئ بعبارة ‹ :أقسم بالله العظيم › و تنتهي بعبارة ‹ والله عىل ما أقول
شهيد › .وقد أضافت األعراف الدستورية ( )...عملية وضع اليد عىل املصحف.»50
لكن الصيغة الدينية للنص تطرح إشكاال عندما يتعلق األمر مبامرسة حرية املعتقد والضمري
والفكر .فهل ميكن للملحد أو للمشكك أو لألشخاص غري املؤمنني رفض أداء اليمني أو رفض
أدائها يف صيغتها الدينية ؟ وماذا يرتتب عن الرفض من آثار قانونية ؟
فبالرجوع لدستور  2014رئيس الجمهورية (الفصل  )76ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة
(الفصل  )89وأعضاء مجلس نواب الشعب (الفصل  )58ملزمون بأداء اليمني حرفيا بنفس
الصيغة التي وردت به « :أقسم بالله العظيم ».
فبعض الدساتري والقوانني األساسية يف العامل ترتب آثارا قانونية عىل عدم أداء اليمني .كالدستور
BANNEUX (N): « Brèves observations sur le caractère religieux du serment au XIXe siècle à travers
l’affaire « Michel » », in, HEIRBAUT (D), ROUSSEAUX (X) et WIJFFELS (A) (dir.): Histoire du droit et
de la justice: Une nouvelle génération de recherches , Actes des 19ème journées belgo-néerlandaises d’histoire du droit et de la justice (10-11-12 décembre 2008, UCL, Louvain-la-Neuve), Presses universitaires de
Louvain, Louvain-la-Neuve, 2009, p. 500 et s.
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يف  16مارس  1867موريس ميشال طبيب أسنان يف نامور(بلجيكيا) وقع جلبه كشاهد يف املحكمة .رفض النطق بالعبارات «مبساعدة
الله» حسب ما يفرضه عليه القانون عند الحلف ألداء الشهادة ورفض أيضا النطق بعبارة «أحلف» لصبغتها الدينية.
لكن القانون البلجييك يف  27ماي  1974ألغى هذه العبارات يف ما يتعلق بتعديل عبارات اليمني واإلعالن الرسمي يف املادة اإلدارية
والعدلية.
 50النارص املكني :اإلسالم و الدستور :دراسة قانونية و فقهية مقارنة لعالقة الدين بالدولة يف مختلف األنظمة الدستورية،مجمع األطرش
للكتاب املختص ،تونس ،2014 ،ص.58 .
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اإليرلندي الصادر يف  1جويلية  1937والذي يعترب بفصله  35أن رفض القضاة أداء اليمني
ملبارشة الحياة املهنية يعد تخليا عن منصبهم .أما الدستور األملاين الصادر يف  8ماي 1949
(املادة  56أداء القسم الوظيفي) فيتميز مبرونة أكرث إذ ميكن لرئيس الجمهورية أن يؤدي
اليمني دون الصيغة الدينية املقرتحة.
ومن ناحية أخرى ،أداء اليمني واجب يف أخالقيات املهنة وذلك بالنسبة للمحامني 51وعدول
التنفيذ وعدول اإلشهاد واملهن األخرى .أال يعترب أداء اليمني تدخال يف حرية املعتقد والضمري ؟
وذلك بفرض اإلفصاح عن معتقدات الشخص .فقد اعتربت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان
يف قرار صادر يف  3جوان  2010أن انتهاك الحرية الدينية مي ّر عرب إلزام الفرد باإلفصاح عن
معتقداته الدينية حتى ال يقسم عىل اإلنجيل أمام العدالة الجنائية 52.وهو ما يعترب تدخال يف
الحرية الدينية يف بعدها السلبي « عندما تترصف الدولة بطريقة تجعل من األفراد ملزمني
بطريقة مبارشة أو غري مبارشة باإلفصاح عن أنهم غري مؤمنني ».
لذلك ،فالحل بالنسبة للملحد أو غري املؤمن بأن يقوم بترصيح رسمي عىل رشفه أو ضمريه دون
أن يكون مجربا عىل اإلفصاح عن معتقداته .ففي دولة مدنية ،ال ميكن تصور فرض ديانة معينة
لكونها ديانة األغلبية أو تفضيل سلوك (ديني) عىل حساب سلوك آخر (الديني) .ألنه يف هذه
الحالة يفقد الدستور دوره يف إرساء وحامية قواعد الدولة املدنية ويصبح أداة لتمرير سياسة
دينية أو فكر ديني 53.كام أن الدولة تحمي املؤمنني حتى ال يقع انتهاك معتقداتهم ،تحمي يف
 51مرسوم عدد  79لسنة  2011مؤرخ يف  20أوت  2011يتعلق بتنظيم مهنة املحاماة.
الفصل  « : 6يجب عىل املرتشح الذي تم قبول ترسيمه أن يؤدي أمام محكمة االستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل ترسيمه بالجدول
يف أجل ال يتجاوز الثالثة أشهر أداء اليمني اآلتية« :أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعاميل بأمانة ورشف وأن أحافظ عىل رس املهنة وأن
أحرتم مبادئ املحاماة وقيمها »».
 52املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان 3 ،جوان  ،2010دمييرتاس ضد اليونان ،عدد35793/07 ,3269/07 ,3237/07 ,42837/06
و6099/08
أنظر أيضا قرار املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان «ألكسندريس ضد اليونان » بتاريخ  21فيفري  . 2008وتتمثل وقائع هذه القضية
يف رفض محام يوناين أداء اليمني قبل مامرسة مهنته ملساسه بحريته الدينية إلجباره عىل الكشف عن معتقداته الدينية خاصة وأن
أداء اليمني يف اليونان هو رشط أسايس ملامرسة مهنة املحاماة .فهناك صيغتني لليمني يف اليونان  :فإذا كان املهني باليمني مسيحي
فله أن «يقسم » أما إذا كان ملحدا فله ان «يلتزم »  .فقد خلصت املحكمة إىل أن اإلجراءات قد أجربت مقدم الطلب ،عند مثوله
أمام املحكمة بكشف جزء من معتقداته الدينية،ذلك وأنه باختياره الصيغة الثانية لليمني يكشف بذلك عن إلحاده هو أمر ميس
بالحرية الدينية .وكام اعتربت أنه «ليس لسلطات الدولة الحق يف التدخل يف حق ال لوعي للفرد والسعي للبحث عن معتقداته
الدينية ،أو إجباره عىل إظهار معتقداته حول األلوهية سيام إذا اضطر الشخص إىل القيام بذلك من أجل أداء وظائف معينة ،وخاصة
مبناسبة أداء اليمني الدستورية.» .
يف هذا املوضوع ،آمنة سامري« :املحامي و الح ّريات الدينيّة» ،يف ،وحيد الفرشييش )تحت إرشاف) « :الحريات الدينية يف تونس»،
الجمعية التونسية للحريات الفردية ،تونس ،2015 ،ص.ص.170-171 .

DOURNEAU-JOSETTE (P): Quel filtrage des requêtes par la Cour européenne des droits de l’Homme ?,
Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2011, p. 189.
53
AMOR (A): « Constitution et religion dans les Etats musulmans », in Constitutions et religions, Tunis,
1994, pp.32- 34.
Cf. GEORGES (N): « Minorités et liberté religieuse dans les Constitutions des États de l’Orient
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نفس الوقت غري املؤمنني من أي محاولة لفرض اإلنتامء إىل أي دين .ولذلك متثل حرية الضمري
والفكر والتعبري ضامنات لألشخاص امللحدين واملشككني واألشخاص غري املؤمنني.
ب .التهديد عىل أساس نصوص ضمنية
بالرغم من أن دستور  2014ينص عىل أن تونس دولة مدنية تتأسس عىل احرتام املواطنة.
فالعالقة بني الدين والدولة مل يكن بالسهل تجاوزها واإلحالة إىل الدين يف توطئة الدستور أو
54
يف فصول أخرى منه قد يؤدي خاصة إىل تناقض مع مدنية الدولة.
يف هذا اإلطار ،ميكن لشخص الديني أو ملحد أو ينتمي لعقيدة أخرى غري تلك التي تنتمي
إليها األغلبية أن يخرس حقوقه مبجرد تطبيق نص ال يجرم رصاحة معتقدات هؤالء .فحتى أن
بعض املقتضيات تتناقض وما تنص عليه التوطئة من أن الدولة تضمن « احرتام حقوق اإلنسان
واملساواة بني كل املواطنني » .فاملؤمنون والغري مؤمنني يجب حاميتهم واحرتامهم من طرف
الدولة وأجهزتها.
والسؤال املطروح يف هذا اإلطار هو ملعرفة هل أن القايض سيؤسس نص حكمه عىل « تعاليم
اإلسالم ومقاصده املتّسمة بالتفتّح واالعتدال »؟ كام جاء بتوطئة دستور  2014أم « عىل القيم
اإلنسانية ومبادئ حقوق اإلنسان الكونية السامية »؟ عندما يتعلق األمر بنقد « املقدس ».
لكن ولنئ أشارت توطئة الدستور إىل حقوق اإلنسان فإنها تبقى إشارة ناقصة ألن الدستور من
املفروض أن يتوجه نصه لكل املواطنني مهام كان دينهم أو أفكارهم أو معتقداتهم وأن يعتني
باملؤمنني وبغري املؤمنني عىل حد السواء.
يشري نص التوطئة إىل عبارة « األمة » واالنتامء « الثقايف والحضاري لأل ّمة العربية واإلسالمية »
وكأن أفراد الشعب التونيس ينتمون بالرضورة إىل دين واحد .فعبارة « األمة » تحيل إىل مجموعة
واسعة ،غري واضحة وال ميكن حرصها.
وبالتايل فإن املشكك أو الالديني أو امللحد قد يتعرض يف هذه الحالة لعوائق تحول دون
مامرسته لحرية الفكر والتعبري والضمري ملجرد نقده لدين األغلبية وعنارصه التي تشكل ما
تعتربه األغلبية « مقدسا ».
فالفصل  6من دستور  2014يحمي « املقدس » ولسائل أن يسأل ماذا سيحصل مللحد تونيس
arabe », Égypte/Monde arabe, Troisième série, n°10, 2013, URL : http://ema.revues.org/3206

 54وحيد الفرشييش « :دسرتة الحريات الفردية قراءة حقوقية للدستور التونيس الصادر يف  27جانفي  »2014يف وحيد الفرشييش (تحت
إرشاف) ،الحريات الفردية تقاطع املقاربات ،الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ،تونس  ،2014ص.56 .
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لو أنه تعبريا عن معتقداته نقد دين األغلبية ،فهل سيقع تتبعه قضائيا من أجل « التهجم »
عىل الدين اإلسالمي ؟
كام ينص الفصل  6عىل أن الدولة تلتزم بحامية الدين لكن بدون تحديد أي دين .وهذا ما
يدفعنا بالقول بأن املقدس الذي ستحميه الدولة هو املقدس الديني لألغلبية.
لكن ما يجب اإلشارة إليه هو أن « املقدس » مفهوم واسع وغري واضح وال يرتبط يف كل الحاالت
بالدين .فهناك املقدس غري الديني .فالوطن أيضا مقدس كام جاء بالفصل  9من دستور 2014
« الحفاظ عىل وحدة الوطن والدفاع عن حرمته واجب مقدس عىل كل املواطنني » .فقدسية
الوطن تحيل عىل كل املواطنني مهام كانت انتامئتهم الدينية والالدينية .فصفة املواطنة تكفي
إلضفاء القدسية عىل واجب حامية الوطن .أما املقدس الديني فهو خارج عن دائرة املواطنة
ويتعلق بالشخص وليس باملجموعة الوطنية .فأيهام أهم بالنسبة للمرشع والقايض؟ حامية
املقدس الديني للشخص ؟ أم حامية املقدس الوطني الذي يشرتك فيه كل املواطنني مهام كانت
اختالفاتهم ؟
وللتذكري أيضا فإن حرية الضمري والتعبري والفكر من املقدسات أيضا بالنسبة للالديني وامللحد،
فام فائدة التنصيص عليهم دستوريا إذا كانت مامرستهم ممنوعة بإسم حامية املقدس الديني ؟
أليس من األجدر حامية األفراد الذين ميارسون حرياتهم الدينية بدل حامية مفهوم مجرد ألن
هذا املفهوم بطبيعته متغري من بلد آلخر ومن مدينة ألخرى وحتى داخل املدينة نفسها.
فتتبع األشخاص من أجل التعبريعن معتقداتهم الالدينية أو اإللحادية ال ميس من حرياتهم
الفردية فقط بل يفقدهم أيضا مواطنتهم وكأن هذه األخرية مرتبطة بإميان الشخص مبعتقدات
األغلبية وليس بإنتامئه للوطن.
وغالبا ما يكون التتبع القضايئ بتوجيه االتهام لهؤالء األشخاص عىل أساس « اإلعتداء عىل
األخالق الحميدة » وهو ما يفتح الباب عىل مرصعيه لسن قوانني تجرم الكفر واإللحاد
والتشهري باألديان.55
 55خالل كتابة الدستور الحايل قدم أعضاء كتلة حركة النهضة باملجلس الوطني التأسييس يف  2012مرشوع قانون يهدف إىل تعديل
املجلة الجزائية فيام يتعلق بتجريم املساس باملقدسات .يهدف مرشوع القانون إىل تعديل أحكام الكتاب الثاين الباب الرابع القسم
 13من املجلة الجزائية بعنوان «التعرض ملامرسة الشعائر الدينية» من خالل إضافة فصل جديد وهو الفصل  165مكرر والذي
يستهدف حامية وتعريف املقدسات .جاء املرشوع كر ّد من حركة النهضة عىل االحتجاجات الواسعة يف جوان  2012ضد معرض فني
بالقرب أقيم بقرص العبدلية باملرىس يعرض أعامالً اعترب بعض التونسيني أنها مسيئة لإلسالم وملشاعر املسلمني.
يتكون جوهر مرشوع القانون من مقرتح بإضافة فصل جديد هو الفصل  165يف املجلة الجزائية كام ييل:
« يعاقب بالسجن مدة سنتني وبخطية قدرها ألفا دينار ( 2000د) كل من ميس باملقدسات.
ويقصد باملقدسات الله سبحانه وتعاىل ورسله وكُتبه وسنة رسوله الخاتم والكعبة املرشفة واملساجد والكنائس والبيع .ويكون املس
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يضمن دستور  2014حرية الضمري واملعتقد .تعني هذه األخرية أيضا الحق يف تغيري الدين أو
عدم اإلميان بأي دين .لكن يف بعض األحيان يقع اتهام من يعربعن معتقداته الالدينية عىل
أساس أنها تؤدي إىل « تعكري صفو النظام العام أو النيل من األخالق الحميدة (الفصل 121
ثالثا من املجلة الجزائية) » أو بأنه « يعتدي علنا عىل األخالق الحميدة أو اآلداب العامة
باإلشارة أو القول أو يعمد علنا إىل مضايقة الغري بوجه يخل بالحياء (الفصل  226مكرر من
املجلة الجزائية) ».
ففي قضية نظرت فيها املحكمة اإلبتدائية باملهدية يف  2012تتعلق بشخصني عربا عن آرائهم
اإللحادية عرب وسائل االتصال اإللكرتونية .وذلك بعد أن أصدر املتهم األول (غازي الباجي) كتابا
بعنوان « وهم اإلسالم » نرشه عىل موقع لنرش « الكتابات االجتامعية » وتناول فيه بشكل
ساخر جوانب من سرية نبي اإلسالم ،وخاصة حياته الجنسية .أما املتهم الثاين (جابر املاجري)
فقد نرش صورا كاريكاتورية عىل صفحته عىل موقع التواصل اإلجتامعي « فايسبوك » لنبي
اإلسالم مقتطفة من كتاب غازي الباجي ،إضافة إىل كتابات ساخرة عن اإلسالم والنبي .أصدرت
املحكمة ،أحكا ًما بالسجن وغرامات مالية بـ  1200دينار بعد أن اتهمتهام وأدانتهام بنرش مواد
« من شأنها تعكري صفو النظام العام أو النيل من األخالق الحميدة » عمال بالفصل  121ثالثًا
من املجلة الجزائية.56
نالحظ من خالل هذه القضية أن جابر املاجري ال يتمتع بحامية بالقانون من أجل تعبريه
عن أفكاره اإللحادية .وبالتايل يبدو أن القايض يطبق القاعدة القانونية ليحمي الحرية الدينية
للمؤمنني الذين ميثلون أغلبية املجتمع .لذلك نعترب أن حرية الضمري تصبح محل تساؤل عندما
يتعلق األمر بحامية دين األغلبية وكنتيجة لذلك مييز القايض بني األفراد عىل أساس معتقداتهم
وأفكارهم الدينية أو الالدينية وكأن جابر املاجري « امللحد » ال ميكن له أن يكون تونسيا
ألنه حقر من « مقدسات » التونسيني وذلك بالرغم من عدم وجود نص رصيح يجرم «تحقري
اإلسالم».
فباستئناف الحكم االبتدايئ أمام محكمة اإلستئناف باملنستري اعتربت املحكمة أنه « ولنئ كان
املتهم حر فيام يعتنقه من ديانة من عدم ذلك األمر الذي ال ميكن أن يناله التجريم لتعلقه
بحريته الشخصية و بحرية املعتقد التي تكفلها املواثيق الدولية و خاصة اإلعالن العاملي
بالسب أو الشتم أو السخرية أو االستهزاء أو االستنقاص أو تدنيس املقدسات ماديا أو معنويا سواء كان ذلك املس بالكلمة أو
بالصورة أو بالفعل ،كام يكون املس بتصوير أو تشخيص الذات اإللهية ورسل الله .ويضاعف العقاب يف صورة العود».
 56املحكمة اإلبتدائية باملهدية حكم عدد  1395بتاريخ  28مارس ( .2012غري منشور).
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لحقوق اإلنسان الصادر يف  10ديسمرب  1948و املصادق عليه من قبل البالد التونسية و الذي
يكرسه أيضا دستور هذه البالد .فإن تحقري اإلسالم  ...يخرج عن نطاق مامرسة الفرد لحريته
الشخصية  ...ذلك أنها متس من مقدسات التونيس.»57
أما بالرجوع للقانون املقارن فنالحظ أن بعض تشاريع الدول العربية عىل عكس املرشع
التونيس تجرم اإللحاد والردة .مثال ذلك القانون السوداين لسنة  1991يف الفصل  126من
القانون الجنايئ يضع ما يسمى بحد الردة 58.والقانون املوريتاين لسنة  1984بالفصل  306من
59
قانون العقوبات املوريتاين.
إال أن املرشع املغريب فهو ال يجرم الردة بصفة مبارشة بل يجرمها يف حالة اإلكراه أو دعوة
60
مسلم إىل تغيري دينه من خالل عبارة « كل عمل يزعزع عقيدة املسلم ».
يف غياب مثل هذه النصوص التي تجرم الردة واإللحاد ،يرتكز القضاء وأعوان األمن عىل نصوص
جزائية أخرى يؤدي تطبيقها إىل تقييد حريات األفراد التي تعرب عن أفكارها اإللحادية .لكن
هذا ال مينع من وجود ضامنات تحمي األفراد من اإليقافات التعسفية وتطبيق عقوبة السجن
إللحادهم أو تشكيكهم يف دين األغلبية.

 57محكمة اإلستئناف باملنستري ،قرار عدد  1056بتاريخ  18جوان ( .2012غري منشور).
 58ينص الفصل  126من القانون الجنايئ السوداين  )1(« :يعد مرتكباً جرمية الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة االسالم او يجاهر
بالخروج عنها بقول رصيح او بفعل قاطع الداللة )2( .يسستاب من يرتكب جرمية الردة وميهل مدة تقررها املحكمة فاذا أرصعىل
ردته ومل يكن حديث عهد باالسالم ،يعاقب باإلعدام  )3(.تسقط عقوبة الردة متى عدل املرتد قبل التنفيذ».
 59ينص الفصل  306من قانون العقوبات املوريتاين « :كل من ارتكب فعال مخال بالحياء أو القيم اإلنسانية أو انتهك حرمة من حرمات
الله أو ساعد عىل ذلك  ،ومل يكن هذا الفعل داخال يف جرائم الحدود والقصاص أو الدية يعاقب تعزيرا بالحبس من ستة أشهر إىل
سنتني وبغرامة من  50.000إىل  60.000أوقية  .ــ وكل مسلم ذكرا كان أو أنثى ارتد عن اإلسالم رصاحة أو قال أو فعل ما يقتىض
ذلك أو أنكر ما علم من الدين بالرضورة  ،أو استهزأ بالله ومالئكته أو كتبه أو أنبيائه يحبس ثالثة أيام يستتاب أثناءها  ،فإن مل يتب
حكم عليه بالقتل كفرا آل ماله إىل بيت مال املسلمني  .وإن تاب قبل تنفيذ الحكم رفعت قضيته بواسطة النيابة إىل املحكمة العليا
وبتحقيق هذه األخرية يف من صدق التوبة تقرر بواسطة قرار سقوط الحد عنه أو إعادة ماله إليه  .ــ ويف جميع الحاالت التي يدرأ
فيها الحد عن املتهم بالردة ميكن الحكم عليه بالعقوبات التعزيرية املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة  .ــ كل شخص
يظهر اإلسالم ويرس الكفر يعترب زنديقا يعاقب بالقتل متى عرث عليه بدون استتابة وال تقبل توبته إال إذا أعلنها قبل االطالع عىل
زندقته  .ــ كل مسلم مكلف امتنع عن أداء الصالة مع االعرتاف بوجوبها يؤمر وينتظر ركعة من الرضوري فإن متادى يف االمتناع قتل
حدا وإن كان منكرا وجوبها قتل كفرا وال يفعل يف تجهيزه ودفنه ما يفعل مبوىت املسلمني ويكون ماله لبيت مال املسلمني» .
 60الفصل  220من القانون الجنايئ املغريب يجرم كل عمل يزعزع عقيدة املسلم وليس الردة أو املرتد بصفة مبارشة« .من استعمل
العنف أو التهديد إلكراه شخص أو أكرث عىل مبارشة عبادة ما أو عىل حضورها ،أو ملنعهم من ذلك ،يعاقب بالحبس من ستة أشهر إىل
ثالث سنوات وغرامة من مائة إىل خمسامئة درهم»« .ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل وسائل اإلغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو
تحويله إىل ديانة أخرى ،وذلك باستغالل ضعفه أو حاجته إىل املساعدة أو استغالل مؤسسات التعليم أو الصحة أو املالجئ أواملياتم،
ويجوز يف حالة الحكم باملؤاخذة أن يحكم بإغالق املؤسسة التي استعملت لهذا الغرض ،وذلك إما بصفة نهائية أو ملدة ال تزيد عىل
ثالث سنوات».
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 /الفقرة الثانية  /ضامنات حامية األشخاص املهددين عىل أساس معتقداتهم
تحمي النصوص الدولية لحقوق اإلنسان حرية التفكري والضمري والدين « .ويشمل هذا الحق
حرية اإلميان بدين أو بأي معتقد يختاره ،وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة
وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم ،سواء مبفرده أو مع جامعة ،وجهرا أو رسا .»61وحامية
املعتقدات تشمل املعتقدات الدينية كام تشمل أيضا اآلراء اإللحادية.
لكن يف قضية جابر املاجري يبدو أن محكمة اإلستئناف باملنستري مهتمة فقط بحامية املعتقدات
الدينية واضعة دستور البالد يف نفس املرتبة مع الكتاب الساموي مع العلم أن القايض يضمن
علوية الدستور وسيادة القانون (الوضعي) وليس يحمي قدسية كتاب ساموي ال ميثل كل
املواطنني.
كام تسند املحكمة للدولة كشخص معنوي دينا ،غري أنه من البديهي أن الدين كمعتقد شخيص
وباطني يتعلق بالفرد وليس بكيان غري مادي كالدولة .ثم تحل محل « القايض الرشعي » لتصف
جابر املاجري بـ« املرتد ».
« ما أتاه املتهم ليس خروجا عىل كتاب الله تعاىل وكفر بالله فحسب لكنه خروج أيضا عن
دستور البالد وقوانينها ذلك أن اإلسالم دين الدولة والدولة ليست علامنية و ال ملحدة و هي
ال تدين بدين آخر غري اإلسالم فيصبح االعتداء عىل دين الدولة اعتداءا عىل الدولة يف كيانها و
مقوماتها « (« )...استهزاء أو استخفاف املسلم بالقرآن الكريم يجعله مرتدا.»62
فإذا ما اعتربنا أن ما أتاه جابر املاجري يسبب « الفتنة بني املسلمني » ،ال تشاطر لجنة حقوق
اإلنسان رأي املحكمة فيام يخص آراء املتهم .فإن لجنة حقوق اإلنسان لألمم املتحدة مل تعرتف
بفكرة حامية « املقدسات » كام أنها ال تدعم منع « التشهري باألديان » كأساس مرشوع لفرض
قيود عىل مامرسة حرية التعبري .ففي أفريل  2011تخلت األمم املتحدة عن تعبري « التشهري
األديان » وتبنىت القرار رقم  16/18املتعلق « مبكافحة عدم التسامح والتنميط السلبي والتمييز
والتحريض عىل العنف والعنف ضد األشخاص بنا ًء عىل الدين أو املعتقد » 63اعرتافاً بالقانون
الدويل املتعلق بحرية التعبري وحرية الدين ومنع التمييز.
 61الفصل األول من إعالن بشأن القضاء عىل جميع أشكال التعصب والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد املؤرخ يف  25نوفمرب
.1981
 62محكمة اإلستئناف باملنستري ،قرار عدد  1056بتاريخ  18جوان ( .2012غري منشور).
 63املتوفرعىل املوقع .http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/18
( ) 32

ويف خصوص هذا املوضوع أشارت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف  1993إىل أن حرية
الدين أو املعتقد وحرية الضمري تعترب « من املوجودات القيمة للملحدين وغري املؤمنني
واملتشككني وغري املكرتثني .إن التعددية التي ال ميكن فصلها عن املجتمع الدميقراطي والتي
64
كانت هي السائدة لقرون طويلة تعتمد عىل ذلك املبدأ».
وبالتايل فإن وحدة « األمة » لن يهددها التشهري بالدين أو اآلراء اإللحادية أو غريها مام ال تتتفق
معه األغلبية مبا أن التعبريعنها ال يستهدف األشخاص املؤمنني وال يدعو للعنف أو للكره ضدهم.
فامهي حرية الضمري وكيف لها أن تحمي هذا النوع من اآلراء؟
يوجد الحل يف دستور  2014بالفصل ( 6حرية الضمري) والفصل ( 31حرية الفكر والتعبري)
وتحمي هذه الحريات آراء وأفكار امللحدين وغري املؤمنني واملتشككني وغري املكرتثني.
وتختلف حرية الضمري عن حرية املعتقد ألنها تسمح للفرد بأن يختار فلسفة أو مذهبا ال يحيل
بالرضورة إىل قوة إالهية ومتكن الفرد من الترصف حسب إرادته .
وهو ما أقرته املحكمة اإلبتدائية بالكاف يف  2017معتربة « أنه من املبادئ الكونية التي أقرتها
التشاريع الساموية والوضعية هي حرية الضمري والتي كرسها الدستور التونيس يف فصله السادس
وهي امتداد ملا وقع تضمينه باملواثيق والصكوك الدولية املنظمة لحقوق اإلنسان والتي تعني
أن يؤمن الشخص أو يعتقد وفق ما ميليه عليه اقتناعه الشخيص (».65)...
وبالتايل فإن الدولة تلتزم بعدم إلزام األفراد مبامرسة معتقد معني أو باإلفصاح عن أفكاره أو
معتقداته ملعرفة إن كانت تتطابق ودين األغلبية أم ال .فالقانون الدويل لحقوق اإلنسان يؤكد
عىل أن كل فرد حر يف أن يعتقد يف دين أو أال يعتقد.
إضافة لذلك ،متنع الدولة دعوات التكفري طبقا للفصل  6من دستور  2014وبذلك يحمل إلتزام
عىل السلطات العمومية أن تحمي امللحدين وغري املؤمنني .فهل أن حامية األخالق أهم من منع
الدعوة إىل قتل األشخاص عىل أساس إلحادهم ؟
البد من التذكري بأن القايض مكلف بتطبيق مبدأ عدم التمييز طبقا للفصل  21من الدستور وأن
 64كوكانيكيس ضد اليونان ،حكم املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان ،الطلب رقم  14307/88يف  25ماي .1993
 65املحكمة االبتدائية بالكاف ،قضية عدد  44801بتاريخ  12ديسمرب ( .2017غري منشور).
حسب الوقائع فإن تونسية تزوجت من غري مسلم .فقام الزوج السابق بطلب الحصول عىل حضانة األبناء لتخوفه من الرتبية خاصة
الدينية التي سيتحصل عليها أبناؤه .فاعتربت املحكمة أن املصلحة العليا للطفل تقتيض أن الطفل يختار دينه عندما يصبح راشدا
وأنها ترفض حسب حرية الضمري أن تقع دمغجته أو توجيه نحو دين معني.
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يسهر عىل ضامن « علوية الدستور ،سيادة القانون وحامية الحقوق والحريات » حسب الفصل
 102من الدستور .فحامية الحقوق تلزمه بحاميتها من كل انتهاك وتهديد للملحدين أو غري
املؤمنني بالقتل ألنه تهديد لهذه الحقوق .ويف هذه الحالة يحمي القايض أيضا األفراد الذين ال
يتبنون الفكر العقائدي السائد ويقوم بتتبع األشخاص الذين يهددونهم بالقتل أو الذين يدعون
للعنف أو الكراهية بأي وسيلة كانت .هذا وتتمتع مامرسة الحريات الدينية بحامية جزائية إذ
«يعاقب بالسجن مدة ثالثة أشهر اإلنسان الذي ال سلطة قانونية له عىل غريه ويجربه بالعنف
أوالتهديد عىل مبارشة ديانة أو عىل تركها» وذلك طبقا للفصل  166من املجلة الجزائية.
وبالتايل يأيت تجريم إرغام شخص عىل التخيل عن دين أو اإلميان بدين آخر لتدعيم اإللتزام
املحمول عىل عاتق السلطات العمومية للتمسك بالقيم الكونية لحقوق اإلنسان واحرتام
الحريات الدينية يف كل عنارصها.
لكن تجدر اإلشارة إىل أن الدستور التونيس كبقية الدساتري العربية ال يشري إىل حالة اعتناق ديانة
أخرى أو إىل عدم اإلميان بأي دين .66لذلك نتسائل ما إذا كانت «عبارة الضمري» تشري إىل املؤمن
فقط أو أيضا إىل غري املؤمن؟
ألنه إذا « مل تتعرض النصوص الدستورية ملسألة اإللحاد فال مكان للملحد يف املامرسة املؤسسية
أو يف الفضاء اإلجتامعي أو بصفة أقل بالنسبة للمسلم الذي ترك اإلسالم إلعتناق دين آخر.
وبالتايل يقع وصف هذا األخري بالعبارة املكروهة ،املرتد.»67
لكن إذا اعتربنا أن حرية الضمري كام جاءت يف الدستور تحيل أيضا إىل عدم اإلميان .فاعتناق
املسلم التونيس ديانة أخرى أو إعالن إلحاده سيصبح مباحا .ومن هذا املنطلق ،تعني الحرية
الدينية أيضا حرية « اآلخرين » وليس فقط حرية من ميارسها .فالحرية الدينية تشتمل أيضا
عىل « مفهوم سلبي » 68وتحمي من ال ميارسها وهم غري املؤمنني بإله والالأدريني واملشككني
وامللحدين واملتصوفني.
يف نفس السياق ويف الواليات املتحدة األمريكية ،وقع الرئيس األمرييك باراك أوباما يف ديسمرب
 2016عىل قانون يعزز الحرية الدينية ،يهدف لحامية حقوق امللحدين واألقليات الدينية يف كل
 66ال وجود أيضا لهذه الحالة يف دستور  .1959دستور  1861نص عىل حالة تغيريالدين ،الباب الثاين عرش« :فيام ألهل اململكة التونسية
من الحقوق وما عليهم» ،الفصل « :9غري املسلم من رعيتنا إذا انتقل لدين ال يخرجه تنقله من الحامية التونسية ورعايتها».

ZIRY (J-P.): Les Etats arabes : Des Constitutions incohérentes, inégalitaires et restrictives. Des Libertés
(Religions et Citoyens), Lulu.com, s.l, 2011, p. 105.
68
CHAGNOLLAUD (D.) et DRAGO (G.): Dictionnaire des droits fondamentaux, Dalloz, Paris, 2010
p. 558.
67
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أنحاء العامل ،وينص القانون الذي عرف بقانون « فرانك وولف للحرية الدينية الدولية » ،عىل أن
« حرية الفكر والدين تعني حامية املعتقدات التوحيدية وغري التوحيدية وكذلك الحق يف عدم
اعتناق أو مامرسة أي دين.»69
لذلك وجب إلغاء جميع التدابري التمييزية ضد من ال يحملون نفس العقيدة أو ال ينتمون لدين
األغلبية .فالحرية الدينية تشمل « الحق يف التحول من دين أو معتقد إىل آخر أو يف اعتناق
آراء إلحادية ،فضال عن الحق يف االحتفاظ بدينه أو معتقده .ومتنع اإلكراه الذي من شأنه أن
يخل بحق الفرد يف أن يدين بدين أو معتقد أو أن يعتنق دينا أو معتقدا ،مبا يف ذلك التهديد
باستخدام القوة أو العقوبات الجزائية إلجبار املؤمنني أو غري املؤمنني عىل التقيد مبعتقداتهم
الدينية واإلخالص لطوائفهم ،أو عىل اإلرتداد عن دينهم أو معتقداتهم أو التحول عنها ()...
ويتمتع بنفس الحامية معتنقو جميع املعتقدات التي تتسم بطابع غري ديني.»70
لنئ سمح القانون للدولة بأن تتدخل يف معتقدات األفراد مام أدى إىل التمييز ضدهم .فإنه سمح
أيضا للتدخل يف حياتهم الخاصة (والحميمية) من خالل تجريم بعض األفعال.

H.R.1150 – “Frank R. Wolf International Religious Freedom Act”, 16 December 2016, n°114-281.
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/1150
Title VI section 2: “by inserting ``The freedom of thought, conscience, and religion is understood to
protect theistic and non-theistic beliefs and the right not to profess or practice any religion.›› before
”››``Governments
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 70األمم املتحدة ،الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ،مجموعة التعليقات العامة والتوصيات العامة املعتمدة من هيئات معاهدات
حقوق اإلنسان 29 .جويلية  .1994ص.ص.36-37 .
https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.1
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( الباب الثاني )
القانون يجرم أفعال
األشخاص « المثليين »
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يحمي القانون الحريات ويضع الرشوط املالمئة ملامرستها ويزجر كل محاولة النتهاكها .فكل
جرمية ينتج عنها انتهاك فعيل للقيم اإلجتامعية املحمية والتي تختلف من دولة ألخرى .لكن يف
كل الحاالت ،الهدف من التجريم يف كل املجتمعات هو التصدي لكل األفعال التي من شأنها أن
ترض باملجتمع 71.لذلك « ،يهدف القانون الجنايئ بفرعيه (قانون العقوبات وقانون اإلجراءات)
متس كيان املجتمع وبني حامية الحقوق والحريات
إىل إحداث التوازن بني املصلحة العامة التي ّ
واملصالح الخاصة لألفراد .»72فيجب أن ال يصبح القانون الجزايئ مصدرا للحد من الحقوق
والحريات بدون مربر مرشوع ألنه بذلك يؤدي وظيفة « إضعاف » الحقوق الفردية من خالل
العقاب الذي توقعه سلطات الدولة حسب الفعل الذي ارتكبه الشخص عىل أساس نص يجرمه.
لذلك ويف هذه الحالة البد من التأكد من عدم متكني قوات األمن من سلطات تعسفية .ألن كل
تجاوز للسلطات يجب ردعه وحتى أن القيود الورادة عىل الحريات األساسية والحقوق الفردية
73
« ال توضع إال إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية » وبشكل ال ينال من جوهرها.
إذا فإن القانون الجزايئ يهدف لزجر السلوكيات املمنوعة بالقانون .وتجريم فعل يكون من خالل
املجتمع .فهذا األخري يضع القانون الجزايئ كر ّد عىل حاجته يف تحقيق األمن واألمان .لكن القواعد
الجزائية قد تستهدف أشخاصا معينني بتجريم أفعالهم من دون األخذ بعني االعتبار مبقتضيات
الدولة الدميقراطية واملدنية .يف هذه الحالة ،يعد ذلك « استبدادا » للقاعدة اإلجتامعية املهيمنة
والتي تتبلور يف القاعدة الجزائية حسب الظرف اإلجتامعي (املبحث األول) .هذا « االستبداد »
له آثار سلبية عىل حقوق وحريات هذه األشخاص (املبحث الثاين).

(املبحث األول)

أسباب تجريم املثلية الجنسية
تسن القواعد القانونية « لتزجر أو تسمح أو نادرا ما تحمي اإلنجذاب الجنيس والعاطفي لألفراد
من نفس الجنس » 74.ويسلط عىل املثلية الجنسية للذكور يف تونس نوعان من العقاب  :إجتامعي
ومبقتىض القانون.
فقد « كانت املثلية الجنسية تعترب بالءا اجتامعيا وأخالقيا أخطر من البغاء .ومثل اللواط يف
Au sujet de l’incrimination voir, BECCARIA (C.) : Des délits et des peines, Droz, Genève, 1965, p.9.
GENINET (B.) : L’indispensable du droit pénal, Studyrama, Levallois -Perret 2004, p.33.
فرج القصير :القانون اجلنائي العام ،مركز النشر اجلامعي ،تونس2006 ،

71

 72محمد نرص محمد  :حق اإلنسان يف حامية حياته الخاصة يف القانون الدويل والترشيعات الداخلية ،مكتبة القانون واإلقتصاد ،الرياض،
 ،2013ص.139 .
 73الفصل  49من دستور .2014
BORRILLO (D.) : Homosexualités et Droit, les voies du Droit, P.U.F. Paris, 1998, p. 1.
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املنظومة الجزائية القدمية جرمية خطرية ضد األخالق يعاقب عليها بعقوبات شديدة » .75إذ
يعاقب عىل املامرسات الجنسية رسا بني راشدين من نفس الجنس (اللواط حسب العبارة
املستعملة من املرشع) بالسجن ملدة ثالث سنوات حسب الفصل  230من املجلة الجزائية .هذا
األخري يجرم اللواط وميكن اعتباره قاعدة قانونية تتسم برهاب املثلية . 76لكن النص ال يبني ماهو
معنى « اللواط ».
ويعترب بعض فقهاء القانون أن املامرسات الجنسية املثلية مخالفة للطبيعة وغري أخالقية ولذلك
وقع وضعها يف خانة الجرائم األخالقية .77تذكرهذه العبارة باملادة  534من قانون العقوبات
اللبناين الذي ال يستعمل كاملرشع التونيس عبارة « لواط » بل يعاقب بالسجن حتى سنة واحدة
« كل مجامعة عىل خالف الطبيعة » .لكن صدرت أحكام يف لبنان أخرجت العالقات املثلية من
دائرة املادة  534حيث بتاريخ  5ماي  ، 2016أصدر القايض املنفرد الجزايئ يف املنت هشام القنطار
بحق ٍ
شخص عىل أساس املادة املذكورة وقد أسهب القرار يف تحليل
قرارا ً قىض بإبطال التتبعات ّ
املادة  534ليصل إىل إستنتاج يقيض بأن عبارة « مجامعة عىل خالف الطبيعة » الواردة فيها ال
78
تنطبق عىل فعل العالقة الجنس ّية الحاصلة بني شخصني من الجنس نفسه.
ثم إن تجريم « اللواط » يتأسس عىل ما يسمى بالسبب اإلجتامعي .79ألن هذه القاعدة القانونية
هدفها « محاربة املامرسات الجنسية الشاذة » أو« مكافحة اللواط » أو محاربة هذا « الشذوذ
80
األخالقي » لحامية املجتمع.
لكن ال يشاطر القايض املنفرد الجزايئ يف املنت يف الحكم املذكور أعاله 81هذه النظرة ألنه يضع
LARGUECHE (A.): Les ombres de la ville : pauvres, marginaux et minoritaires à Tunis (XVIIIème et
XIXème siècles), Centre de publication universitaire, Tunis, 2002, pp. 309-310.
76
FERCHICHI (W.): « L’homosexualité en Droit tunisien ou de l’homophobie de la règle juridique », in,
LACH’HEB (M.) et FASSIN (E.) (dir.), Être Homosexuel au Maghreb, IRMC- Karthala, Paris, 2016, p.
171 et s.
77
LABIDI THAMRI (M.) considère les comportements homosexuels comme des actes déviants et contre
nature, dans son mémoire de fin d’études intitulé « Le crime moral dans la législation tunisienne », École
Supérieure de la Magistrature, Tunis, 1995. (En langue arabe). Cité par FERCHICHI (W.): « L’homosexualité en droit tunisien ou de l’homophobie de la règle juridique », in, LACH’HEB (M.) et FASSIN
(E.) (dir.), Être Homosexuel au Maghreb, IRMC- Karthala, Paris, 2016, p. 171.
.عبد اهلل األحمدي :قانون جنائي خاص ،اجلرائم األخالقية ،اخلدمات العامة للنشر مطبعة الوفاء  ،تونس ،1998 ،ص135 .
75

 78يستكمل هذا القرار حكمني سابقني كانا قد فسرّ ا املادة  534يف اإلتجاه ذاته :األ ّول صدر عن القايض املنفرد الجزايئ يف البرتون منري
سليامن بتاريخ  ،2-12-2009والثاين صدر عن القايض املنفرد الجزايئ يف املنت ناجي دحداح يف  .28-1-2014أنظر املفكرة القانونية،
ملى كرامة« ،املادة  534سقطت :املثليّة الجنسيّة ليست «مخالفة للطبيعة»» 8 ،جوان .2016
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1582
FERCHICHI (W): Ibid., p. 171.
BOU AZIZ (M) : « L’article 230 du Code Pénal », R.J.L., 1973, p. 20, 23 et 27. Cité par FERCHICHI
(W): Ibid., p. 171.
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 81الحكم موجود يف املفكرة القانونية بتاريخ  6ماي  2016عىل الرابط التايلhttp://www.legal-agenda.com/article.php?id=1 :
538&folder=articles&lang=ar
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الحريات والحقوق الفردية يف املقدمة باملقارنة مع ما يريده املجتمع « .مبدأ املساواة بني البرش
إحدى أهم ركائز املجتمع الدميقراطي ،والذي عىل أساسه لكل انسان حق التمتع بكافة الحقوق
والحريات ،وهذه الحقوق ملتصقة بشخص اإلنسان كونه إنسانا ،فال حاجة ألن يكتسبها ولو كان
ذلك مرفوضً ا من قبل أغلبية أفراد املجتمع ».
فحسب النظرة التي تربر تجريم املثلية بحامية النسيج املجتمعي والعائلة فإن العالقات املثلية
تحول دون تواصل الجنس البرشي وتحوم حولها مخاطر اجتامعية تتمثل يف إعادة تعريف
مفهوم الزواج بطريقة أوسع من االتحاد التقليدي بني الرجل واملرأة .ومن هنا فإن عدم اإلنجاب
يفقد الذكر مركزه كراشد ويعرضه للصورة النمطية السلبية التي تروج يف املجتمع حول املثيل أو
مايطلق عليه املجتمع العريب املحافظ « الشاذ ».
تبنى املجتمع التونيس كباقي املجتمع املثال السائد للعالقات العاطفية والجنسية املبني عىل
الغريية والتي تأيت من الزواج بني رجل وإمرأة .لذلك فإن العالقات العاطفية والجنسية املثلية
أي القامئة عىل عالقات حميمية أو انجذابية بني شخصني من جنس واحد بعيدة كل البعد
عىل املعايري اإلجتامعية والقيمية السائدة والتي بدورها تخضع لعديد التغريات اإلجتامعية
والتاريخية.
وبالتايل فإن تجريم املثلية أدى إىل أن األشخاص املثليني ال يظهرون توجهاتهم أو هوياتهم يف
الفضاء العام ألن موضوع الجنس يف حد ذاته من املواضيع املحظورة يف املجتمعات املحافظة
ناهيك عن موضوع املثلية الجنسية وارتباط الصورة النمطية للمثيل « املحقر» و« املنبوذ »
اجتامعيا بالعقاب اإلالهي لقوم لوط حسب الكتب الساموية الثالث من منظور من يريد
إرجاع تجريم « اللواط » إىل املرجعية الدينية .لذلك يفضل أغلب املثليني الظهور عىل أساس أن
هويتهم غريية حتى ال يقع تتبعهم عدليا أو االستهزاء بهم اجتامعيا أو اسبتزازهم من قبل أعوان
األمن أو حتى طردهم من العمل.
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(املبحث الثاين)

آثار تجريم « العالقات املثلية »

أدى تجريم املثلية إىل أن املثليني اختاروا أن يتسرتوا عن هويتهم (الفقرة األوىل) .لذلك ،إذ
أصبحوا يكشفون برصاحة عن ميولهم أوهويتهم الجنسية فهم يخشون من تبعات الكشف عىل
املستويني الشخيص أو املهني وقد يصل األمر إىل تتبعهم قضائيا وال يتمتعون آنذاك بالحق يف
املعاملة العادلة واملتساوية أمام القضاء (الفقرة الثانية) .وميكن إدانتهم والحكم عليهم بالسجن
عىل أساس وسائل إثبات تنتهك الحرمة الجسدية (الفقرة الثالثة) إذا أصبحوا مكشوفني يف
الفضاء العام.
 /الفقرة األوىل  /التسرت اإلختياري لألشخاص املثليني
إن عدم التست ّـرعىل هويتهم أو ميوالتهم يعرض األشخاص املثليني إىل اإلعتقاالت التعسفية
والتهديد واإلبتزاز واملامرسات املهينة والالإنسانية ِ
واملحطّة بالكرامة وذلك حتى يف صورة عدم
القبض عىل شخصني مثليني ميارسان الجنس .فقد « قال رجال مثليون يف تونس ملنظمة العفو
الدولية إنهم اعتُقلوا ال ليشء إال ألن مظهرهم « أنثوي » أو ألنهم شوهدوا وهم يتحدثون مع
رجال يف منطقة معروفة لدى الرشطة برتدد املثليني عليها ،)...( .فقد قُبض عىل العديد من الرجال
بدون أدلة ،وا ُرغموا عىل الخضوع لفحص الرشج إلثبات مامرسة الجنس عن طريق الرشج ،عىل
الرغم من عدم توفر أي أساس علمي ملثل هذا الفحص( .82» )...فتجريم « العالقات الجنسية
املثلية » أو « اللواط » و« املساحقة » عىل معنى الفصل  230من املجلة الجزائية « يؤجج العنف
ضد األشخاص ذوي امليول الجنسية املثلية » « ويخلق بيئة تسمح بتعرضهم إىل إساءة املعاملة
من قبل الرشطة واملضايقة والرتهيب من قبل عائالتهم ومجتمعاتهم املحلية ».
وحسب تقرير منظمة العفو الدولية يف تونس تعرض أشخاص من ذوي امليول الجنسية املثلية
للطعن أو الجرح بالسكاكني والركل يف الرأس والحرق بالسجائر والتهديد بالقتل بسبب هويتهم
أو ميولهم الجنسية « .إال أن البالغات املقدمة إىل الرشطة غالباً ما كانت تُرفض أو يتم تجاهلها
بسبب أحكام املادة  .230ويف بعض الحاالت ،وبدالً من إجراء التحقيقات الواجبة يف هذه الجرائم
النابعة من رهاب املثلية أو رهاب التحول إىل الجنس اآلخر .كام قامت الرشطة بتحذير أو تهديد
الناجني ،مبن فيهم النساء املثليات ،لحملهم عىل سحب شكاواهم ،إذا أرادوا عدم مالحقتهم
 82مجدولينا مغريب« :تحدي مح َّرمات ُرهاب املثلية يف تونس»  30سبتمرب  ،2015منظمة العفو الدولية.

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/09/challenging-tunisias-homophobic-taboos/
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استغل أفراد الرشطة مخاوف األشخاص ذوي امليول الجنسية املثلية
َّ
قضائيا .ويف حاالت أخرى
والثنائية واملتحولني إىل الجنس اآلخر ومختلطي الجنس من املالحقة القضائية بغية إخضاعهم
إىل االبتزاز واالستغالل وإساءة املعاملة الجنسية يف بعض األوقات .»83وبالتايل فإن الكشف عىل
الهوية أو امليوالت الجنسية التي متيزهم عن الصورة النمطية السائدة يف املجتمع تعرض املثليني
لجميع أشكال التمييز والتي تتعلق بتجريم أفعالهم وتصل إىل التعدي عىل حرمتهم الجسدية.84
 /الفقرة الثانية  /عدم التمتع مبحاكمة عادلة
« القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل ،وعلوية الدستور ،وسيادة القانون ،وحامية
الحقوق والحريات .القايض مستقل ال سلطان عليه يف قضائه لغري القانون » .85لكن تجريم
أفعال األشخاص املثليني كان له تأثري عىل حق بعض األشخاص يف محاكمة عادلة 86.وذلك يعود
إىل تكييف األشخاص الذين ارتكبوا الفعل املجرم بالفصل  « 230اللواط » بطريقة منطية تتأسس
عىل قوالب جاهزة (أ) كام أ ّدى هذا التكييف إىل إدانة األشخاص املثليني عىل أساس العوامل
املحيطة بالفعل املجرم بالفصل املذكور (ب).
أ .تكييف األشخاص « املثليني » مبني عىل قوالب منطية
يشكل تجريم املثليّة بالقانون الجزايئ خطرا .فالنصوص الشاملة والعامة والغري واضحة تؤدي إىل
تجاوزات وخروقات إضافة لإليقافات العشوائية .فهذه النصوص الغري دقيقة تعرض املوقوفني
87
إىل فحوصات طبية مهينة.
83

مجدولينا مغريب :نفس املصدر

JANSEN (S.) et SPIJKERBOER (T.): Feeling homophobia : Demandes d’asile liées à l’orientation sexuelle et à l’identité sexuelle en Europe, Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2011, p.37 .

Sur le sujet des problèmes auxquels les minorités sexuelles font face, voir WIRTH (L): “The problem of
minority groups”, in LINTON (R.) (dir.) The science of Man in the world crisis, Columbia University
Press, New York, 1945, p. 347 et ZAHED (L-M): « L.G.B.T. musulman.es, du placard aux Lumières ! »,
Editions CALEM, Marseille, 2016, p. 82.

 85الفصل  102من دستور .2014
 86الفصل  108من دستور .2014

FERCHICHI (W.): “Law and homosexuality: Survey and analysis of legislation across the Arab world”,
working paper prepared for the Middle East and North Africa, consultation of the Global Commission
on HIV and the Law, 27-29 July 2011.
http://bibliobase.sermais.pt:8008/BiblioNET/upload/PDF/0576.pdf
http://www.hivlawcommission.org/index.php/working-papers/law-and-homosexuality-survey-and-analysis-of-legislation-across-the-arab-world/download
Cité par PATTERSON (D.), EL FEKI (S.) and MOALLA (K.): “Rights-based approaches to HIV in
)the Middle East and North Africa region” in FREEMAN (M.), HAWKES (S.) and BENNETT (B.
(editors), Law and Global Health: Current Legal Issues, Oxford University Press, Oxford, 2014, p. 169.
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فعبارة « اللواط » غري واضحة وميكن أن تأّ ّول بطريقة واسعة وهو مايتعارض والقاعدة الجزائية
« ال تجريم بدون نص » .وكذلك مبدأ التأويل الضيق للنص الجزايئ .فعند إيقاف املتهمني
بإرتكاب فعل « اللواط » عىل معنى الفصل  ،230عىل ماذا تؤسس السلطات اتهامها ؟ عىل
أساس عالقة جنسية بني رجلني أم عىل أساس آخر؟ هل هذا الفعل جنيس بحت أم يشمل أفعاال
88
جنسية أخرى كالقبل أواللمس بني شخصني من نفس الجنس ؟
وعموما ،يجب التذكري بأن « اللواط » يتعلق بامليوالت املثلية والغريية عىل حد السواء .فهي
ليست مامرسة مثلية فقط وال رشط « ملزم » يف العالقة املثلية .فالفكرة التي تربط اللواط
باملثلية الجنسية للذكور تتأىت أساسا من أن عالقة جنسية رشجية عقيمة .وهذه العالقة الجنسية
يعتربها البعض مخالفة للطبيعة ألنها ال تلتقي مع اإلنجاب .وبالتايل فإن القضاة يطبقون الفصل
 230إلدانة املثلية الجنسية للذكور.
بالرجوع للقانون األمرييك نالحظ أن التعريف التقليدي لعبارة « اللواط » يحيل عىل كل عالقة
89
جنسية مع الحيوانات والطيور أو كل عالقة جنسية بني إمرأة ورجل عن طريق الفم أو الرشج.
وقد وقع تعويض هذه العبارة يف القانون األمرييك بـ« العالقة الجنسية املنحرفة » .حسب
املجلة الجزائية األمريكية فإن هذه العالقة ال يقع تجرميها إذا ماكانت بني راشدين برضائهام
ويف الرس وبدون إحداث هرج يف الطريق العام 90.أما إذا ارتكب هذا الفعل يف مكان عام فذلك
91
يعد « فعال فاحشا » و« تجاهرا مبا ينايف الحياء ».
وأمام هذا الغموض ملعرفة معنى « اللواط » ،يطبق القايض العديل الفصل  230من املجلة
الجزائية بطريقة منطية تتأسس عىل قوالب جاهزة مستم ّدة من ثقافته املحافظة .ففي البلدان
92
التي يكون فيها اإلسالم دين األغلبية ،تعترب املثلية فعال مجرما ومخالفا للطبيعة وغري أخالقي.
FERCHICHI (W.) : « L’homosexualité en droit tunisien ou de l’homophobie de la règle juridique »,
in Monia LACH`HEB et Eric FASSIN (dir.), Être Homosexuel au Maghreb, IRMC- Karthala, 2016,
p. 171 et s.
89
“a person who carnally knows in any manner any animal or bird, or carnally knows any male or female
person by the anus, or with the mouth, or voluntarily submits to such carnal a dead body, is guilty of
”sodomy
KLOTTER (J-C): Criminal law, Anderson Publishing Company, Cincinnati (Ohio, USA), 2001, p. 145.
90
“Deviate sexual intercourse is not criminal if both participants consent and each is of sufficient age and
mental capacity to give consent and they conduct their relations in private and create no public nuisance”.
KLOTTER (J-C): Idem, p. 147. Voir “Model Penal Code Annotated” 213.2,1985.
91
Commonwealth vs. Robert Wardell 128 Mass. 52 (1880). “Open and gross lewdness and lascivious
behavior” is supported by proof that a man intentionally and indecently exposed his person, without
necessity or reasonable excuse therefor, in the house of another, to a girl eleven years old. http://masscases.
com/cases/sjc/128/128mass52.html
92
JAMA (A.): Citoyens interdits: les minorités sexuelles dans les pays musulmans : témoignages, H et O,
s.l, 2010.
88

( ) 42

هذا ويتجىل التوصيف النمطي لألشخاص « املثليني » يف استعامل القايض لعبارات تصف
سلوكيات بعض األفراد 93.وتتمثل هذه العبارات يف تطويع القايض للقاعدة حسب طبيعة
املجتمع .ولذلك لكونه محافظا ومتشبثا بتعاليم اإلسالم التي ترفض السلوكيات التي يعتربها
منحرفة.
بناء عىل ذلك وبالرغم من أن الفصل  230يجرم « اللواط » و« املساحقة » فإن الردع القضايئ
يستهدف أساسا الذكور من « املثليني » .فعند الرجوع للفصل  230نجد أن القايض يستقي تفسريه
لعبارة « اللواط » من املرجع الثقايف واإلجتامعي لتكييف الفعل حالة بحالة .وعند التمعن يف
األحكام القضائية الصادرة يف حق شباب اتهموا بارتكاب « اللواط » عىل معنى الفصل  230نالحظ
أن التسمية املسندة لهؤالء األشخاص مستندة عىل تكييف املجتمع املحافظ لها .ففي حكم صادر
عن املحكمة اإلبتدائية بالقريوان يف  ،2015متت إدانة  6شبان بتهمة « اللواط ».94
من بني العبارات املستعملة يف نص الحكم عبارة «مثيل» لكن دون جدوى مبا أن النص يستعمل
عباريت « لوطي » و« مثيل » كمرتادفني.
ومن ناحية أخرى ،يستعمل القايض يف الحكم التايل عبارات منطية ذات مرجعية دينية ومحافظة
تربط املثلية باألنثوية « اعرتف أنه مثيل ولوطي وأنه يحس أن الهرمونات األنثوية بجسده تغلب
عليه » .كام يستند عىل أدلة مبنية عىل أحكام مسبقة تصنف املثيل يف خانة اإلناث « كذلك تم
95
العثور عىل فساتني نساء تنبئ عن األفعال الشاذة التي تجمع ألجلها املتهمون ».
وما يثري االستغراب هو أن القايض يف هذا الحكم يدين فقط « املثيل » السالب وليس املوجب
وذلك باإلعتامد عىل أدلة مهينة وحاطة بالكرامة ويعتمد أيضا عىل إقرار املتهم مبامرسته لـ«
اللواط » منتهكا بذلك الحياة الخاصة والحميمية للفرد « ،وحيث تعززت اعرتافات املتهمني مبا
حققه الطبيب الرشعي من أن جميعهم يحمل بدبره عالمات تع ّود قديم عىل اللواط السلبي و
ظهور آثار داخل الرشج تدل عىل إيالج عضو كالذكر يف األيام األخرية ».
كام يستعمل القايض يف نفس القضية عبارات تحقّر من األشخاص املتهمني .مبنية أساسا عىل
EDGARD (A-Z.) : « Pourquoi le juge intègre-t-il des stéréotypes culturels dans son discours ? Signes,
Discours et Sociétés » [en ligne], 4. Visions du monde et spécificité des discours, 29 décembre 2009. Disponible sur Internet: http://www.revue-signes.info/document.php?id=1280. ISSN 1308-8378. Dernier
accès le 15/10/16
BOURHIS (R-L.) et LEYENS (J-Ph.): Stéréotypes, discrimination et relations intergroupes, Editions
Mardaga, Sprimont, 1998.
94
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العقلية السائدة التي ترى يف املثيل إنسانا غري س ّوي « اعتادو مامرسة االتصال الجنيس غري
الطبيعي ( )...شذوا عن املامرسات الجنسية االعتيادية » .إضافة إىل ذلك يستعمل القايض
عبارات تحيل عىل املرجعية الدينية « وبتحقق أفعال الفجور املتمثلة يف تعاطي اللواط ».
هذا التكييف ،باإلضافة للعبارات املستعملة ،وقع استعارته من الثقافة واألدبيات العربية
التي تدين بشدة « اللواط السلبي » .وذلك ألن املثيل السالب يوجد يف وضعية دونية ،وكونه،
حسب الفكر املحافظ ،يتشبه باملرأة .ولذلك يعترب هذا الفكر أن املثيل إنسان مريض مرصحا
أن « االصابة باألبنة هو الذي سعى يف تحصيلها وانقاد إليها باستسالمه للشطار يعملون به
الفحشاء ».96
إذ تحمل التسميات شحنة من املعاين املحقرة واملهينة .ولكن « اللوطي املوجب » يتمتع
بحصانة إجتامعية ألنه يعترب رجال ميارس رجولته بشكل مفرط ألن مظهره وترصفاته وسلوكه
ال يستفزون املجتمع خالفا لـ« اللوطي السالب » الذي غالبا ما يتم تشبيهه باملخنث وناقص
97
الرجولة وعارا عىل الرجال لذلك ال يتمتع بالحصانة اإلجتامعية.
غري أن الدكتوره ألفة يوسف التذهب يف نفس اإلتجاه معتربة أن تجريم « اللواط » ال أساس
له ،داحضة بذلك اآلراء القائلة بأن العالقات الجنسية بني أشخاص من نفس الجنس غري أخالقية
« فاحشة قوم لوط مل تكن مجرد اتيان الرجال بل تجسمت يف القيام بأفعال أخرى تهدد
أمن اآلخرين وسالمتهم يف أجسادهم وأنفسهم » ( « )...فاحشة قوم لوط قد تتجاوز الرضب
و الحذف بالحجر و الشتم إىل مواقعة الرجال عنوة أي إىل اغتصابهم .»98وألن تجريم هذه
99
العالقات هو انتهاك للحق الدستوري وهو الحق يف حامية الحياة الخاصة وحرمة املسكن.

 96جوزيف مسعد« :اشتهاء العرب» .دار الرشوق ،القاهرة 2014 ،يستشهد يف الهامش عدد  968بتعريف الخطيب العدناين (محمد
صالح السيد عدنان املوسوي) لعبارة املأبون يف مؤلفه« :الزنا والشذوذ يف التاريخ العريب» ،مؤسسة االنتشار العريب ،بريوت1999 ،
ص.126 .
 97عبارات يطلقها املجتمع الذي يرفض تغيري الصورة السائدة لثنائية الذكر واألنثى .يف هذه الحالة « ،اللوطي السالب» ،عبارة تطلق
عىل الذكر الذي يأخذ دور األنثى يف العالقة الجنسية مع ذكر آخر .أما «اللوطي املوجب» فهي عبارة تطلق عىل الذكر الذي يأخذ
دور الذكر يف العالقة الجنسية مع ذكر آخر.
AL- TIFASHI (S-E-A): Nozhat al- albab fima la youjad fi kitab (The Delight of Hearts: Or What You
Will Not Find in Any Book), Riad el-rayyes books Ltd. United Kingdom, 1992, p. 163 et s.
ABU-SAHLIEH (S-A): Religion et Droit dans les pays arabes, Presses Universitaires de Bordeaux, Bordeaux, 2008, p. 204.
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ألفة يوسف :حرية مسلمة :يف املرياث و الزواج والجنسية املثلية ،دار سحر للنرش ،تونس ،2013 ،ص 185 .و ص.188 .
الفصل  24من دستور 2014

يبدو أن القايض ال يكرتث للحريات املحمية دستوريا ويبتعد عن مبادئ الحيادية والعدل
واإلنصاف واملساواة ويضع مفاهيم متليها عليه الثقافة السائدة والظروف املحيطة بالفعل الذي
من أجله يقع تتبع األشخاص املتهمني بإرتكاب « اللواط ».
التكييف املرتبط بالظروف
لتربير تكييفه املغلوط لألشخاص املثليني ،يرتكز القايض عىل أدلة تنتهك حرمة الحياة الخاصة
لألفراد .ففي الحكم الصادرعن املحكمة اإلبتدائية بالقريوان يف  2015وقع إدانة أحد املتهمني
بتهمة اإلعتداء عىل الحياء عىل معنى الفصل  226من املجلة الجزائية .معتربا أن ما وجد يف
حاسوب املتهم الشخيص كاف إلدانته « ،و حيث تم حجز جهاز حاسوب خ َّزن به مقطع فيديو
يظهر ذكورا ميارسون اللواط (…) بشكل يسهل نرشها وترويجها  .»...يف نفس السياق اعتربت
املحكمة اإلبتدائية بصفاقس يف  2016100أن من بني أدلة اإلدانة إعرتاف أحد املتهمني بقبول مبلغ
مايل مقابل مامرسة عالقة جنسية مع املتهم الثاين .ومن بني األدلة أيضا قام أعوان الرشطة بحجز
عازل ذكري غري مستعمل ومادة لزجة.
وتجدر اإلشارة أن القايض يتوسع ،من خالل الدليل األول ،يف تأويل عبارة الفصل  230من املجلة
الجزائية ،عكس ما يقره مبدأ التأويل الضيق للنص الجزايئ ،لتشمل ليس فقط « اللواط » كعالقة
جنسية بني رجلني بل وكأنه أيضا يجرم مامرسة الذكور للبغاء .وقد وقع اعتامد نفس الدليل
لتطبيق الفصل  230يف حكم صادر عن املحكمة اإلبتدائية بتونس يف  ،2013101إذ خالفا للمبلغ
املايل الذي عرضه املتهم عىل املتهم الثاين اعتمدت املحكمة أيضا كدليل « النظارات الطبية
وجهاز حاسوب محمول » وغريه من األشياء ذات القيمة املالية إلدانة املتهمني.
ويف هذه الحالة يبتعد فقه القضاء عن التطبيق « التقليدي » للفصل  230الذي يفرس « اللواط »
عىل أساس أنه عالقة جنسية بني شخصني راشدين أحدهام موجب واآلخر سالب « ،جرمية الفصل
 230من القانون الجنايئ إن ثبتت تستلزم وجود طرفني باعتبار كل منهام مسؤوال عام اقرتفه
ايجابيا وسلبيا.»102
أما يف حالة الدليل الثاين الذي عىل أساسه أدين املتهمون ،فينأى بنا أيضا عن تفسري عبارة
« اللواط » كمامرسة عالقة جنسية لتصبح اإلدانة عىل أساس أشياء تدل عىل العالقة الجنسية
 100حكم جناحي املحكمة االبتدائية بصفاقس قضية عدد  1757بتاريخ  09/03/2016غري منشور.
 101املحكمة اإلبتدائية بتونس ،قضية عدد  12799بتاريخ  19جوان  2013غري منشور.
 102تعقيبي جزايئ عدد  7335مؤرخ ىف  15/05/1982نرشية محكمة التعقيب القسم الجزايئ عدد  2سنة  ،1983ص.ص.199-200 .
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يف ظاهرها وعىل أساسها يقع إجبار املوقوفني عىل الخضوع للتحاليل الطبية الرشجية .مع العلم
أن العازل الذكري هو من املواد املرخص لها قانونا وتباع يف الصيدليات وتقوم وزارة الصحة
العمومية بتنظيم برامج توعية يف خصوصها عىل كامل تراب الجمهورية.
والسؤال املطروح يف هذا اإلطار هو ملعرفة ما إذا كان الصيديل سيتأكد من هوية الحريف
الجنسية قبل أن ميده بهذه الوسائل الوقائية التي يعتربها القايض وسائل إدانة.
هذا ويعتمد القايض يف بعض األحكام التي قمنا بدراستها أدلة إدانة تنتهك الحياة الخاصة
وبالتحديد رسية املراسالت وخاصة ما إذا كانت هذه املراسالت ذات طابع شخيص وحميمي،
يسمح القايض لنفسه من خاللها اإلطالع عىل العالقات العاطفية لألفراد إلدانة األشخاص عىل
أساس هويتهم الجنسية الخارجة عن املعيار السائد وليس فقط عىل أساس املامرسة الجنسية،
ففي قضية املحكمة اإلبتدائية بصفاقس « أجرى الباحث معاينة إلرساليات قصرية عىل هاتف
( )...وفيها مجادلة حول مبلغ  60دينار مقابل تعاطي اللواط.»103
نفس األدلة وقع استعاملها أيضا يف قضية املحكمة اإلبتدائية بتونس « ،وبعرض املحجوز املتمثل
يف  11ارساليات الكرتونية بني اسمني مستعارين ( )...والتي تحتوي عىل حوار بني صاحبي
الحساب اإللكرتوين حول مامرسة جنسية وقعت بينهام قبل تاريخ التخاطب.»)...( 104
ويف سبتمرب  2015تم القبض عىل شخص يبلغ من العمر  22عاما وصدر بحقه حكم بالسجن ملدة
سنة واحدة عن املحكمة اإلبتدائية يف تونس يف  22سبتمرب  2015بتهمة إقامة عالقات جنسية
مثلية عقب إجباره عىل الخضوع لفحص رشجي من أجل « إثبات » مامرسة الجنس الرشجي
بحقه .وقد كانت الضابطة العدلية بحامم سوسة قد استدعت املتهم بعد أن عرث ضباطها عىل
رقمه مخزنا .بتاريخ  6سبتمرب وقع العثور عىل هاتف رجل تعرض لجرمية قتل ووفق ما أفاد
به محامي املتهم ،فلقد اعرتف موكله بإقامة عالقة جنسية مثلية مع القتيل بعد أن صفعه
ضباط الرشطة وهددوا باغتصابه وإسناد تهمة القتل العمد إليه ما مل يدل باعرتافاته .ويف 11
سبتمرب خضع املتهم عنوة لفحص رشجي مبستشفى فرحات حشاد بسوسة بناء عىل طلب من
املحكمة.105
 103حكم جناحي املحكمة االبتدائية بصفاقس قضية عدد  1757بتاريخ  09/03/2016غري منشور.
 104املحكمة اإلبتدائية بتونس ،قضية عدد  12799بتاريخ  19جوان  2013غري منشور
« 105اإلعتداء ثم اإلتهام :العنف الجنيس والقائم عىل النوع اإلجتامعي يف تونس» .منظمة العفو الدولية  .2015ص 39 .و ص.41 .
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE3028142015ARABIC.PDF
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عدم اإللتفات لتدخل الدولة التعسفي يف الحياة الخاصة لألفراد والتي يشجعها القايض جعلت
من قوات األمن يستعملون الفصل  230كسالح ردعي للرشطة التي تحكم عىل أساس أدلة قوية
وحتى يف غياب أي مامرسة جنسية بني شخصني من جنس واحد.
لذلك فإن تجريم فعل « اللواط » تحت طائلة الفصل  230جعل من بعض األفعال (كاستعامل
الواقي الذكري) وسائل إدانة .ويف نفس الوقت تستعمل السلطات دليل إثبات غري قانوين يف
املقابل (التحليل الرشجي) ألنه إعتداء عىل الحرمة الجسدية.
 /الفقرة الثالثة  /اإلعتداء عىل الحرمة الجسدية
أدانت لجنة مناهضة التعذيب الفحوص الطبية إلثبات األفعال الجنسية مبناسبة النظر يف
التقريرالدوري الثالث لتونس يف  .106 2016حيث اعتربت « أن العالقات بالرتايض بني أشخاص
من نفس الجنس يعاقب عليها القانون يف الدولة الطرف وأن املشتبه يف كونهم مثليني يُجربون
بأمر من القايض عىل إجراء فحص رشجي عىل يد طبيب رشعي إلثبات املثلية الجنسية لديهم.
ورغم متتع الشخص املعني بالحق يف رفض إجراء هذه الفحوص ،فإن اللجنة تشعر بالقلق
إزاء املعلومات التي تؤكد أن العديد من األشخاص قَبِلوا هذه الفحوص تحت تهديد الرشطة
متذرعني ،بذرائع منها ،أن رفض املوافقة عىل إجراء الفحص قد يفرس عىل أنه ثبوت للتهمة ».
يف نفس السياق ،اعترب املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الإلنسانية أواملهينة أن الفحوص الطبية القرسية تعترب من قبيل التعذيب.
وأضاف أن « حظر التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أواملهينة
ينطبق عىل األوضاع الفريدة التي تواجهها النساء والبنات واملثليات واملثليون ومزدوجو امليل
الجنيس ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسني .»107كام اعترب كذلك أن الفحوص
الرشجية بدون موافقة املحتجزين تشكل مامرسة القيمة لها من الناحية الطبية وتكون مبثابة
التعذيب أو إساءة معاملة.
يف هذا اإلطار نتسائل عن رشعية وقانونية الوسائل املستعملة للحصول عىل املعطيات التي
يتم عىل أساسها إدانة هؤالء األشخاص .عىل أي نص قانوين يستند أعوان الضابطة العدلية التي
تعطيهم السلطة للقيام بفحص رشجي للحصول عىل أدلة مادية تدين املشتبه فيه بإرتكاب
 106املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتونس .نظرت لجنة مناهضة التعذيب يف التقرير الدوري الثالث لتونس
( )CAT/C/TUN/3ويف التقرير املحدّث اإلضايف ( )CAT/C/TUN/3/Add.1يف جلستيها  1398و( 1401انظر CAT/C/SR.1398
و )1401املعقودتني يف  19و 21أفريل  .2016واعتمدت اللجنة يف جلستيها  1420و 1421املعقودتني يف  6ماي  2016مالحظات
ختامية من بينها املالحظة يف الفقرة .41
 107تقرير املقرر الخاص املعني مبسألة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الإلنسانية أواملهينة 5 ،جانفي .2016
ص.صA / HRC/31/57 .13-14 .
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فعل « اللواط » املجرم بالفصل  230من املجلة الجزائية ؟ (رشعية الدليل) .وهل هذه الوسيلة
قانونية ؟
بالنسبة لقانونية الوسيلة ميكن القول بأن إيقاف رجلني ألنهم اتهموا مبامرسة « اللواط » عىل
معنى الفصل  230وإخضاعهم للفحوص الطبية ال سند قانوين له مبا أن الفحص يتم تحت
التهديد وبدون موافقة املوقوف للحصول عىل أدلة مادية تدينه.
باإلضافة إىل أن هذه الوسيلة تنتهك مبدأ الحرمة الجسدية وكرامة اإلنسان حسب ما جاء
به الفصل  23من دستور  « 2014تحمي الدولة كرامة الذات البرشية وحرمة الجسد ،ومتنع
التعذيب املعنوي واملادي .وال تسقط جرمية التعذيب بالتقادم » .فكيف تحمي الدولة كرامة
الذات البرشية وحرمة الجسد إذا كانت تسمح ألعوان الرشطة بإجبار املوقوف عىل الخضوع
ملثل هذه الفحوصات؟ وكيف يسمح القايض لنفسه بإدانة شخص عىل أساس أدلة تنفي إنسانية
الشخص وعىل أساسها يؤسس حكمه ؟
ويع ّد الفحص الطبي إلثبات مامرسة « اللواط » أيضا رضبا من التعذيب املعنوي الذي يتعرض
له املوقوف يف مراكز اإليقاف والذي يشيئ وتقع إهانته بالكشف قرساعن أماكن حساسة من
جسده أمام الطبيب الرشعي امللتزم بأخالقيات املهنة .ثم إن هذا الفحص مخالف للفصل
 23املذكور وليس وسيلة ناجعة وال كافية ألن « اإلدانة ال تكون إال بناءا عىل أدلة قطعية يف
الثبوت »108إلثبات الفعل املجرم .فام سيثبته التقرير الطبي قد يكون ناتجا عن مرض أو إغتصاب
وليس بالرضورة عن مامرسة جنسية ،فضال عن كونها وسيلة منافية لألخالق.
ويضيف األستاذ وحيد الفرشييش يف هذا الصدد أنه « حتى بتوفر العديد من األدلة واآلثار التي
ميكن أن تؤكد أن الشخص ميارس اللواط السلبي ،إال أن ذلك ال يعني القطع بأنه فعال ميارس ذلك
إذ ميكن ألشخاص مل ميارسوا أبدا هذا الفعل ومع ذلك تكون لهم نفس أعراض مامريس األفعال
السلبية سواء ألسباب بيولوجية أو ألسباب تعود الصابات أو أمراض.»109
ويجب التذكري أيضا بأن هذه الوسيلة التي تعترب مبثابة التعذيب تحيل عىل اتفاقية مناهضة
التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املؤرخة يف
 10ديسمرب  1984والتي صادقت عليها تونس يف  23سبتمرب  .1988غري أن تعريف التعذيب
الوارد باملجلة الجزائية وحتى بعد تنقيح  2011ال ينسجم مع تعريف اإلتفاقية لذلك تعرب لجنة
 108سمرية بيطام :حجية الدليل البيولوجي أمام القايض الجنايئ ،أمواج للطباعة والنرش والتوزيع ،عامن األردن  ،2015ص.73 .
 109وحيد الفرشييش« :السياسة ،املثلية وفحوص العار يف تونس» ،املفكرة القانونية ،جوان 2013
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=402
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مناهضة التعذيب عن قلقها «إذ ال يزال تعريف التعذيب الوارد يف الفصل  101مكررا ً من قانون
العقوبات ،بصيغته املعدلة يف عام  ،2011غري منسجم مع التعريف الوارد يف املادة  1من االتفاقية،
ألنه ال يشري إىل « العقاب » بوصفه أحد األغراض املحظورة يف اللجوء إىل أعامل التعذيب ،ويقصرُ
العنرص املتعلق « بالتمييز » عىل « التمييز العنرصي » .ويساور اللجن َة القلق أيضاً من أن الفصل
 101مكررا ً ثالثاً ينص عىل أن يُعفى من العقاب موظفو الحكومة أو من يف ُحكمهم الذين يُبلّغون
عن أعامل التعذيب « بحسن نية » ،وهو ما يفتح الباب أمام اإلفالت من العقاب (املادتان  1و.»110)4
لذلك نتسائل إذا كان باإلمكان للموقوف عىل أساس اشتباهه بإرتكاب جرمية الفصل  230أن
يستعمل حقه يف اللجوء للقضاء لتقديم شكاية يف خصوص اجباره للخضوع للفحص الطبي
الرشجي ضد أعوان األمن ؟ ويبدو ذلك صعبا بل من قبيل الخيال مبا أن القايض يرب ّر ماقام به
أعوان الضابطة العدلية والطبيب الرشعي ويؤسس حكمه عليه .وكأن الفصل  230من املجلة
الجزائية ينص عىل تجريم « اللواط » مبجرد إثبات تقرير الطبيب الرشعي أن املتهم « متعود
عىل اللواط ».
هذا والبد من التذكري بأن القايض غري ملزم بالتقيد بتقرير املختص فتقرير هذا األخري
يكون عىل سبيل اإلستعالم ويستأنس به القايض ال غري ،كام أنه ليس ملزما بتضمينه يف نص
حكمه « .111إن مهمة الطبيب الرشعي هو تبصري العدالة باعتباره خبريا مختصا أو مستشارا
فنيا يف ميدانه ،وعليه أن يقدم وجهة النظر الطبية حول املسألة املطروحة من الناحية التقنية
(الفنية) ،بكل نزاهة وأمانة علمية ،وذلك باإلجابة عىل األسئلة املطروحة عليه من طرف
السلطة القضائية املكلفة .»112لذلك ال يجب أن يحل الخبري محل القايض وال يجب أن يحل هذا
األخري محل الخبري ولكل اختصاصه.113
يف األخري ،إن الفحص الرشجي ليس يف خدمة األمن وال يف خدمة الصحة العمومية طاملا أنه
إعتداء عىل الذات البرشية وإهانة للشخص .فإذا كانت القاعدة القانونية ال تحقق املساواة
لكونها تجرم أفعاال تؤدي إىل انتهاك الحياة الخاصة لألفراد بالتدخل يف حياتهم الحميمية
وتتجاوز ذلك لتربر و« ترشعن » لوسائل إثبات غري علمية وبدون فائدة وتعترب مباثبة التعذيب
واإلهانة .فإن عدم املساواة تتأىت أيضا من تهميش ثقافة األقلية لصالح اإلعتناء بثقافة األغلبية.
 110لجنة مناهضة التعذيب ،املالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتونس 6 .ماي  ،2016املالحظة يف الفقرة . 7
 111الفصل  157من مجلة اإلجراءات الجزائية.
 112سمرية بيطام :حجية الدليل البيولوجي أمام القايض الجنايئ ،أمواج للطباعة والنرش والتوزيع ،عامن األردن  ،2015ص81 .

ERWIN (D.) and SCHREIBER (H-L.): Medical responsibility in Western Europe: research study of the
European science foundation, Springer Science and Business Media, New York, 2012, p.192.

113

( ) 49

( الباب الثالث )
القاعدة القانونية
« تضعها األغلبية لألغلبية »

إذا اعتربنا أن القانون هو قاعدة األغلبية ،فإن األشخاص املنتمني إىل أقليات سيقع حجبهم.
فاألغلبية تقرر واألقلية تنصاع .يف هذه الحالة نتحدث عن الهيمنة ،أي أن األشخاص املنتمني
لألغلبية هم من ميتلكون سلطة اتخاذ القرار وس ّن القوانني التي ترتجم الثقافة السائدة .فاملهيمن
هو الذي يضع القواعد ويفرضها أو كام أشار إليه األستاذ عيل املزغني فإن « القانون تصنعه
األغلبية لألغلبية » .114إذ تقوم الدولة بفرض الثقافة املهيمنة عن طريق مؤسساتها وخاصة عرب
الحكومة .وعىل سبيل املثال فإن سن قوانني تضع رصاحة اإلطار القانوين الذي يسهل الحياة
العامة لألغلبية ويجعلها أكرث تعقيدا بالنسبة لألشخاص املنتمني لألقلية.
لكن مبا أن إرادة الشعب هي مصدر كل السلطات يف النظام الدميقراطي ،115فإن تفضيل أشخاص
عىل آخرين عىل أساس اتباعهم للسائد ال مكان له .فالدميقراطية تعني سلطة الشعب بكل
أفراده مهام كانت إختالفاتهم الظاهرة والباطنة وليس أغلبية الشعب 116وذلك حتى ال تصبح
الدميقراطية تعكس سلطة األغلبية للشعب.117
لذلك فعندما ير ّوج القانون للثقافة املهيمنة ،تصبح هذه األخرية مقصية لكل اختالف ويؤدي
ذلك إىل تهميش األشخاص املنتمني إىل أقلية .وهنا نتحدث عن ثقافة مهيمن عليها وتصبح مبثابة
ثقافة األقلية التي تهدد الثقافة املهيمنة ألنها يف نظر املنتمني للثقافة السائدة تأيت الثقافة األقلية
118
لتشوه وتغري ماوقع بناؤه مسبقا.
وتصبح بذلك الثقافة املهيمنة هي ثقافة من بيدهم مقاليد السلطة 119.ومتارس السيطرة بقوة
القانون فهؤالء هم من يضعون مجموعة القواعد ويوجهون السلوكيات والعنرص املحرك لألغلبية
يف هذه الحالة هو سيطرتها عىل كل مؤسسات الدولة لس ّن ودعم وترويج القواعد (من بينها
السائدة اجتامعيا) لخدمة مصالحها عىل حساب األشخاص املنتمني ألقليات ألنهم ال يتفقون
معهم يف العنارص املكونة للثقافة السائدة.
MEZGHANI (A.): Lieux et non-lieu de l’identité, sud éditions, Tunis, 1998, p. 65.
KELSEN (H.): La démocratie, sa nature, sa valeur, traduit de l’allemand par Charles Eisenmann, Paris
Librairie générale du recueil, Sirey, 1932, p. 7.

114
115

116

الشعب هو صاحب السيادة يف دولة مدنية تقوم عىل إرادة الشعب .الفصالن  2و 3من دستور .2014

EMIPHE (M.) et CISHUGI (J-B.): L’idée d’un gouvernement mondial: pour la paix et la fraternité
universelles, Editions Publibook, Saint- Denis, 2016, p. 157 et s.
118
Voir PESTIEAU (J.): Les citoyens au bazar : mondialisation, nations et minorités, Presses
Université Laval, Québec, 1999, p. 73.
117

 119مثال الشيعة يف البحرين هم عدديا أكرث من السنة لكن السنة هي املهيمنة ألنها متلك مفاتيح السلطة لذلك فالشيعة من فئة
األقلية املحقرة أو عدمية الحقوق .فالشيعة يف البحرين ال يشغلون إال بنسبة  18%من مناصب الوظيفة العمومية.

KASSIS (R.) et DEL VALLE (A.): Le Chaos Syrien, printemps arabes et minorités face à l›islamisme,
Editions Dhow, Paris, 2014 .WOEHRLING (J.): “Les trois dimensions de la protection des minorités
en Droit constitutionnel comparé”, Revue de droit de l’université de Sherbrooke, 2003-2004, volume
34, p. 93.
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فهذه القوانني والقواعد قد ال تأخذ بعني االعتبار تطلعات واختالفات األشخاص املنتمني ألقليات،
ف« أغلبية املواطنني يعيشون يف ظل قوانني ارتضوها ،بينام أقلية املواطنني فرضت عليهم تلك
القوانني ،وهكذا يكون تقرير املصري بالنسبة لألغلبية تقريرا مفروضا بالنسبة لألقلية ( )...لذلك
يبدو عمليا أن األغلبية هي التي تحكم وتخضع األقلية لقراراتها».120
لذلك ،فإن العنارص املكونة لقرارات وقواعد األغلبية تتأىت من الثقافة السائدة العربية واإلسالمية
والتي ميثلها من جهة ،الدين (املبحث األول) واللغة (املبحث الثاين) من جهة أخرى.

(املبحث األول)

القانون يصنف اإلسالم كدين مهيمن
تتكفل الدولة بكل مظاهر الدين املهيمن مع ترك جانب كبري من الحرية لألديان األخرى لتسيري
شؤونها بنفسها (الفقرة األوىل) .هذه الهيمنة التي يكرسها القانون للدين اإلسالمي أدت إىل
تدخل الدولة يف بعض جوانب من الحياة الخاصة لألفراد (الفقرة الثانية).
 /الفقرة األوىل  /الدولة تهتم أساسا بالدين املهيمن
ينص الفصل األول من دستور  2014عىل أن « تونس دولة ح ّرة ،مستقلّة ،ذات سيادة ،اإلسالم
دينها » .يحيل هذا الفصل عىل أن الدولة التونسية هي التي تتكفل مبؤسساتها املنبثقة واملستمدة
رشعيتها من سيادة الشعب بإدارة وتسيري شؤون الدين اإلسالمي 121وذلك حتى ال يكون الدين
اإلسالمي تحت سيطرة رجال الدين .122فالدولة مثال هي التي تحكم سيطرتها عىل املساجد.123
وهي التي متول وتعني وتتكفل بخالص رواتب األمئة ويف بعض األحيان تفرض مضمون الخطاب
الديني املوجه للمنتمني للدين اإلسالمي.
120

ايهاب سالم  :الدميقراطية ىف امليزان ،كتاب الجمهورية ،القاهرة ،2011 ،ص.187 .

DUMAS (C.) et COVO (J.): Minorités et marginalités en Espagne et en Amérique Latine au XIXe siècle,
Presses Universitaires de Lille, Lille, 1990, p. 212.
121
AMOR (A.): “Constitution et religion dans les Etats musulmans”, in Cours de l’Académie internationale de droit constitutionnel, 10ème session, Tunis, 1994, Presse de l’Université des Sciences Sociales de
Toulouse, p. 44.
122
PLONGERON (B.): Théologie et politique au siècle des lumières (1770-1820), Librairie Droz, Genève,
1973, p. 354.

 123حسب ما جاء يف تقرير وزارة الشؤون الدينية لسنة 2014عىل املستوى املركزي :تواصلت جهود الوزارة يف مجال اسرتجاع املساجد
الخارجة عن السيطرة (منذ  )2011البالغ عددها  149منذ شهر فيفري ، 2014ومتثلت اإلسرتاتيجية التي تم اعتامدها يف تنسيق
الجهود عىل املستوى املركزي بني ممثلني عن وزارة الشؤون الدينية وممثلني عن وزارة الداخلية ووزارة العدل واملكلف العام
بنزاعات الدولة والقيام بإجراءات التتبع العديل ضد املستولني عىل خطط مسجدية.
http://www.affaires-religieuses.tn/uploads/media/rapport_mar_2014.pdf
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والسؤال الذي يطرح يف هذا املستوى هو ملعرفة ما إذا كان هذا تطبيقا ملا جاء بالفصل  6من
دستور  2014عىل أن « الدولة راعية للدين »؟ فهل هو الدين اإلسالمي مبا أن العبارة جاءت يف
صيغة املفرد كام هو الشأن بالنسبة للفصل األول ؟ غري أنه يف نفس الفصل تكفل الدولة مامرسة
الشعائر الدينية .فهل هي الشعائر الدينية الخاصة بالدين اإلسالمي أم أيضا الشعائر الدينية
لألشخاص املنتمني إىل أقليات ؟
فال بد من التذكري أن القانون الذي ينظم العالقات بني املواطنني هو قانون وضعي وليس قانون
ديني .وهذا مل مينع الدولة من اإلعتناء بالدين اإلسالمي وترك جانب من الحرية لألديان األخرى
املنظمة بقوانني وضعية (يف دولة مدنية) أيضا أن تسري شؤونها بنفسها 124.أما من ناحية أخرى،
« فالدول ذات األغلبية املسلمة تصبح دول مدنية عندما ال ترتكز السلطة السياسية عىل البعد
الديني .ألن الدولة التي ال تحتاج ألن تؤسس هويتها عىل دين األغلبية ال تعدو إال أن تكون
متسامحة.» 125
وباإلضافة لذلك فإن اإللتزام اإليجايب املحمول عىل الدولة لتفعيل الحقوق يتطلب منها اتخاذ
اإلجراءات الالزمة .126فتنفيذ اإللتزامات أنيط بعهدة مختلف الهياكل اإلدارية والتي تهتم بشؤون
األقليات بطريقة مبارشة أو غري مبارشة.
لكن وظائف هذه الهياكل محدودة وال تهتم بصفة رئيسية بشؤون األقليات الدينية ومثال ذلك
وزارة الشؤون الدينية والتي يأخذ فيها الدين اإلسالمي نصيب األسد باملقارنة مع شؤون األقليات
الدينية وكأنها وزارة « الشؤون اإلسالمية » .فمن خالل هذه الوزارة تقوم الدولة مبقتىض القانون
الوضعي بتحديد اإلطار والحدود املتعلقة بديانة األغلبية.
فمنذ اإلستقالل تضع السلطة السياسية سياسة الدولة يف املجال الديني .ويسمى هذا بـ»دولنة
الدين» أي أن الدولة تسهر عىل وضع اإلطار القانوين ملامرسة الدين اإلسالمي 127يف دولة مدنية
MEHREZ (M.): “Laïcité et Etat Civil, quel rapport?”, Portimão, n° 5, 2014, pp. 169-178.
MEHREZ (M.): Ibid., p. 177.
126
DUMONT (H.) et HACHEZ (I.): « Les obligations positives déduites du droit international des
droits de l›Homme, dans quelles limites ? », in CARTUYVELS (Y.) (dir.) Les droits de l›Homme, bouclier ou épée du droit pénal? , Facultés Universitaires Saint- Louis, Bruxelles, 2007, p.53. Voir aussi :
CHOLEWINSKI (R.): «State duty towards ethnic minorities: positive or negative? », H.R.Q., 1988,
pp. 344-371.
127
CHERIF (M-H.): « Hommes de religion et pouvoir dans la Tunisie de l›époque moderne », Annales
Économies, Sociétés, Civilisations, 35e année, n°3-4, 1980, pp. 580-597. BRAS (J-Ph.): « L’islam administré: illustrations tunisiennes » in KERROU (M.) (dir.) Public et privé en Islam, espaces, autorités et
liberté, Maisonneuve et Larose, IRMC, Paris, 2002, p.229. BRUNSCHVIG (R): « Justice religieuse et
justice laïque dans la Tunisie des deys et des beys jusqu’au milieu du XIXe siècle », in BRUNSCHVIG
(R.), Etudes d’islamologie, Maison neuve et Larose, Paris, 1976, pp. 219-269.
124
125

( ) 53

ودميقراطية تحرتم حقوق اإلنسان ومبدأ التعددية باستعامل القانون الوضعي.128
وبذلك يصبح الدين يف خدمة الدولة وليس بالعكس الدولة يف خدمة الدين .وقد وقع تكريس
هذا التوجه منذ أشغال املجلس القومي التأسييس يف  1956فيام يخص الفصل األول من الدستور
وعبارة « دينها اإلسالم ».129
بالرغم من التنصيص عىل الديانة املهيمنة يف دستور  2014أو يف نصوص أخرى فإن هذا ال مينع
من وجود ديانات أخرى يف تونس .فالديانة املهيمنة هي اإلسالم السني األشعري املاليك لكن يف
نفس الوقت يوجد اعرتاف رسمي بالديانة اليهودية والكاثولكية واللذان يتميزان مبؤسساتهام
الدينية التي يقومون بإدارتها بأنفسهم كام هو وارد يف النصوص التي تنظم كل منهام.
أما فيام يخص القانون املتعلق بنظام شعائر الديانة املوساوية والذي وضع بعد اإلستقالل يف
 11جويلية  1958130والذي يهدف إلصالح نظام الديانة املوساوية حسب ما جاء يف مقدمة هذا
القانون لضامن الحقوق والواجبات لجميع املواطنني بدون ميز .أحدث ما يسمى بـ« الجمعيات
الدينية اإلرسائلية » والتي تتوىل إدارة الشعائر الدينية اإلرسائلية وبالخصوص إدارة مالها من
منقول وعقار وماهو مخصص لتلك الشعائر وتنظيم التعليم الديني وإدارة املعاهد التي تقوم
به وابداء رأيها يف جميع املسائل التي تهم القيام بالشعائر الدينية اإلرسائلية التي ترى الحكومة
مصلحة يف استشارتها وال سيام تسمية كبري أحبار تونس.
لكن هذا القانون يبدو منتهي الصلوحية لكونه وضع يف فرتة ما بعد اإلستقالل ومل يعد يخدم
اليوم مطالب يهود تونس وال يضمن لهم حامية واضحة.
أما بالنسبة للكاثولكية فتنظم طبقا التفاقية بني الحكومة التونسية والفاتيكان موقعة يف 9
جويلية  1964تسمى «  » modus vivendiوالتي تضبط طريقة تواجد الكنيسة الكاثوليكية يف
وهى الكنيسة األكرث تواجدا يف تونس ،أكرث من ألف مبنى تابع للكنيسة كاملدارس واملستشفيات
قبل االستقالل كانت يف تونس مل يتبق منها سوى  270مبنى وقع وضعها تحت إرشاف وزارة
الثقافة يف  1964ومل يبق اليوم منها سوى  12تحت ترصف الكنيسة .لكن هذه االتفاقية الدولية
واملتضمنة لبند مينع التنقيح ،قد قامت بتقييد أنشطة وخدمات مؤسسة الكنيسة (عالج،
BEN ACHOUR (S.): « Les convictions religieuses face au Droit positif », in Convictions philosophiques
et religieuses et droits positifs, textes présentés au Colloque international de Moncton 24-27 août 2008,
Bruylant, Bruxelles, 2010, pp.141-143.
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 129الشاذيل النيفر« :مسألة اإلسالم واللغة أمام املجلس القومي التأسييس» ،منشور يف أعامل ملتقى حول املجلس القومي التأسييس
انعقد يف كلية الحقوق بتونس أيام  29-30-31ماي  .1984منشورات كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس  .1986ص .183
 130قانون يتعلق بنظام شعائر الديانة املوساوية ،الرائد الرسمي عدد  55بتاريخ  11جويلية  1958ص. 921 .
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تدريس ،اعانات )...فقد كانت متاحة فقط للقساوسة والرهبان.
بالرغم من الحرية املسندة لألديان األخرى لتسيري شؤونها بنفسها إال أن الدولة قد تتدخل
للمساعدة فقط وليس للتسيري .ال تتمثل مهمة الدولة يف هذه الحالة يف إدارة شؤون األقليات
الدينية بل يف مراقبة أن شؤونها تسري عىل أحسن مايرام.
ففي التقرير الصادر عن وزارة الشؤون الدينية يف  131 2012تشري الوزارة إىل العناية بشؤون
األقليات الدينية ،غري أنها عناية محتشمة بالنظر إىل تخصيص صفحة واحدة لألقليات الدينية
مقابل  20صفحة للدين اإلسالمي يف التقرير.
وقد جاء بالتقرير يف إطار العناية بشؤون األقليات الدينية يف تونس ت ّم إنجاز ما ييل :
 املوافقة عىل تجديد اإلقامة لعدد من الرهابنة والقساوسة مبختلف الجنسيات وعىل منحاإلقامة لعدد منهم،
 متابعة الحركة التبشريية التي يقوم بها بعض القساوسة وخاصة الوقوف عند نوعية املنشوراتالتي يتم توزيعها مبحطات القطارات وبصناديق الربيد ملختلف الرشائح االجتامعية ،وذلك من
خالل بعض املراسالت التي يوفينا بها األخوة الوعاظ الجهويني ببعض الجهات (وهي قليلة جدا )..
 متابعة بعض اإلشكاالت العقارية والقانونية التي أفادتنا بها بعض املؤسسات الخريية اليهوديةومحاولة حلّها بالتنسيق مع الجهات املعنية.
 تذليل بعض الصعوبات املالية التي تعرضت لها هيئة املعبد الكبري بالغريبة أثناء تنظيمهاالحج باملعبد ،وذلك بتخصيص مبلغ مايل من قبل الوزارة كمساهمة يف تهيئة وصيانة
ملوسم ّ
وتعهد هذا املعبد.
الحج بالغريبة من خالل إرسال وفد ميثل وزارة الشؤون الدينية لتقديم
 مواكبة الوزارة ملوسم ّالتهنئة بهذه املناسبة واالحتفال بهذا العيد مع اليهود التونسيني والوافدين من خارج تونس.
 املتابعة اإلعالمية ملشاغل املواطنني التونسيني اليهود ومحاولة إيجاد الحلول للجالية املسيحيةبتونس
 وخاصة تسوية وضعية بعض الكنائس بالتنسيق مع السلطات املحلّية والجهوية. 131تقريرحول نشاط وزارة الشؤون الدينية بعنوان سنة  .2012ص.20 .
http://www.affaires-religieuses.tn/uploads/media/rapport_2012.pdf
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 لقاء السيد الوزير مبمثّل الجالية املسيحية السيد جوزاف بوزميت وممثل الجالية اليهوديّةالسيد حاييم بيتان يوم  10أفريل .2012
ويبدو أن مساعدة األقليات الدينية من قبل سلطات الدولة مل متنع حدوث تجاوزات وتدخل
تعسفي يف الحياة الخاصة لألفراد (عىل أساس معتقداتهم).
 /الفقرة الثانية  /الدولة تتدخل يف الحياة الخاصة لألفراد
عدم التدخل يف الحياة الخاصة يعني أيضا الحق يف الطأمنينة 132وعدم املضايقة والحق يف
الهدوء .133فلكل فرد الحرية يف إظهار أو عدم إظهار دينه أو معتقده وذلك بأن ال يجرب أحدا
عىل البوح بانتامئه الديني أو عدم انتامئه ألي طائفة دينية .لكن بعض النصوص الرتتيبة يف
تونس ال تتطابق ومبدأ الحرية الشخصية فيصبح بذلك الفرد مجربا عىل اعتناق اإلسالم ويصبح
بالتايل اعتناق اإلسالم وكأنه رشط رئييس ملامرسة بقية الحقوق .ويعترب هذا تع ّد عىل معتقدات
الفرد.
نذكر من بني هذه النصوص املنشور عدد  39من الوزير األول إىل السادة ضباط الحالة املدنية
عن طريق وزير الداخلية واملؤرخ يف  14ماي  1988والذي يفرض عىل غري املسلم الراغب يف
الزواج من تونسية مسلمة الحصول عىل شهادة يف اعتناق اإلسالم .وتسلم هذه الشهادة من
مفتي الجمهورية لتقدميها عند إبرام عقد الزواج بتونسية مسلمة.
وبالتايل فإن هذه الوثيقة اإلدارية تجرب الفرد عىل تغيري دينه واعتناق الديانة املهيمنة وهذا
ما يكرس عدم املساواة بني املسلمني واألشخاص املنتمني إىل أقليات دينية أو الدينية .فبهذا
التميش سيحرم التونيس اليهودي واملسيحي وامللحد من مامرسة حقوقهم كبقية املواطنني عىل
أساس معتقداتهم ومن ذلك حرية اختيار القرين.
إذ ال يتامىش هذا املنشور ومقتضيات توطئة دستور  2014التي تكرس املساواة بني املواطنات
واملواطنني .هل يجب أن يكون الفرد مسلام ليكون مواطنا تونسيا ؟ وهل يجب عليه أن يعتنق
اإلسالم كدين مهيمن للمجتمع حتى يعرتف به يف املجتمع التونيس ويتزوج من تونسية ؟ ثم
ماذا سيكون حال التونسية املسلمة أو غري املسلمة أو حتى غري املؤمنة ؟ أال ميكن لها أن تختار
قرينها إال إذا اعتنقت اإلسالم ؟ ماذا عن مبدأ املساواة يف الزواج بني املرأة والرجل كام هو
منصوص عليه يف الدستور 134واتفاقية األمم املتحدة ملناهضة جميع أشكال التمييز ضد املرأة
RAVANAS (J): « La protection des personnes contre la réalisation et la publication de leur image »,
L.G.D.J., Paris, 1978, p. 518.
133
)BEIGNIER (B): « La protection de la vie privée », in CABRILLAC (R) et al. (sous la direction de
« Libertés et droits fondamentaux », Dalloz, Paris, 2005, p. 151.
132

( ) 56

 134الفصل  46من دستور .2014

(سيداو ) 135؟ هل الرجل مواطن أكمل حقوقا من املرأة إذ اليشمله رشط اإلسالم إذا تزوج
من إمرأة غري مسلمة ؟ ثم هل أن التونيس املسلم أكرث مواطنة من التونيس الغري مسلم أو
الغري مؤمن ليتمتع بحقوق أكرث من هذا األخري ؟ ثم إن هذا التدخل يف الحياة الخاصة ومنها
الدينية ينتهك حامية املعطيات الشخصية كام نص عىل حاميتها الفصل  24من دستور .2014
ويف نفس السياق يحجر الفصل  14من قانون املعطيات الشخصية « معالجة املعطيات
الشخصية التي تتعلق بصفة مبارشة أو غري مبارشة ( )...باملعتقدات الدينية أو باألفكار ()...
الفلسفية ( .»136)...ففي هذه الحالة ،هل ستحرم املرأة التونسية من حقها يف الزواج ألنها
اعتنقت ديانة أخرى ؟ ثم إن هذه الوثيقة اإلدارية ليست دليال قاطعا عىل اعتناق الفرد للدين
اإلسالمي .فاألمر يتعلق ب« مسألة عقائدية باطنية » 137وبـ« مسألة باطنية خاصة باألفراد»138
فـ« اعتناق دين معني يهم رسائر األشخاص ومعتقداتهم »139حسب بعض األحكام الصادرة
عن القضاء العديل.
لذلك ،يعترب فرض اعتناق ديانة عىل شخص ألنها ديانة األغلبية أداة يف يد السلطة يحد بها
من الحقوق املضمونة لكل األفراد بدون متييز .فيجب عىل الدولة أن تعامل كل األديان عىل
قدم املساواة وأال تقوم بتفضيل دين عىل آخر أو معتقد عىل معتقد آخر مبجرد أنه هو السائد
واملهيمن يف املجتمع .لذلك يجب عىل الدولة أال تستعلم عىل إنتامء األشخاص لهذا أو ذلك
الدين كام هو الحال عندما يفرض القانون وثيقة إدارية تثبت إعتناق دين اإلسالم.
من بني النصوص األخرى أيضا والتي تتدخل يف معتقدات األفراد ،املنشور املؤرخ يف  5نوفمرب
( 1973والذي ألغي مبنشور 140وزير العدل يف  )2017141والذي يك ّرس مايسمى بـ« التزاوج
الداخيل » أي داخل نفس املجموعة وهو ما نص عليه هذا املنشور الذي يحجر عىل ضباط
 135املؤرخة يف  18ديسمرب . 1979تاريخ بدء النفاذ 3:سبتمرب  1981والتي صادقت عليها تونس يف  20سبتمرب .1985
يف  24أكتوبر  2011وقع إصداراملرسوم رقم  103الذي رفع تحفظات الدولة التونسية عىل املواد  9و 15و 16و 29من اتفاقية
سيداو .وقامت الحكومة التونسية بنرش هذا املرسوم يف الرائد الرسمي .يف  23أفريل  ،2014أكدت األمم املتحدة أن تونس أعلمتها
بشكل رسمي برفع تحفظاتها عىل اتفاقية سيداو.
 136قانون أسايس عدد  63بتاريخ  27جويلية  2004يتعلق بحامية املعطيات الشخصية.
 137حكم املحكمة اإلبتدائية بتونس عدد  66229بتاريخ  1مارس  ،2008مجلة القضاء والترشيع عدد  ،3مارس  ،2009ص.213 .
 138حكم املحكمة اإلبتدائية بتونس عدد  7602بتاريخ  18ماي  ،1999املجلة القانونية التونسية ،2000 ،ص.246 .
 139حكم املحكمة اإلبتدائية باملنستري عدد  8179بتاريخ  1نوفمرب  ،1994مجلة القضاء والترشيع ،ديسمرب  ،2002ص.105 .
 140جاء هذا املنشور أيضا لتكريس حقوق املرأة الواردة بالفصل  46من دستور  2014والقانون األسايس عدد  58لسنة  2017مؤرخ يف
 11أوت  2017يتعلق بالقضاء عىل العنف ضد املرأة والذي يعرف التمييز ضد املرأة بالفصل  3كام ييل:
«كل تفرقة أو استبعاد أو تقييد يكون من آثارها أو أغراضها النيل من االعرتاف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات عىل أساس املساواة
التا ّمة والفعلية يف امليادين املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية ،أو إبطال االعرتاف للمرأة بهذه الحقوق أو متتعها
بها ومامرستها بغض النظر عن اللون أو العرق أوالدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف االقتصادية واالجتامعية أو الحالة
املدنية أو الصحية أو اللغة أو اإلعاقة».
Cf. « Etat des libertés individuelles en Tunisie 2017 : Les violations continuent et s’intensifient », p. 17.
Disponible sur le lien: http://www.adlitn.org/sites/default/files/fr_redui_1.pdf
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الحالة املدنية إبرام عقود الزواج بني التونسية املسلمة وغري املسلم ،وذلك « محافظة منه عىل
األصالة اإلسالمية للعائلة التونسية ،و بعدا لها عن جميع الجوازم الغريبة التي ترفضها هذه
الخلية بحكم رشعها و تقاليدها ،و ال تنسجم معها بأي حال من األحوال » .فالغاية من هذا
« التزاوج الداخيل » هو تجنب اإلختالط الديني وتصاحبه األحادية اللغوية التي تساهم يف
تهميش ثقافة األقلية.

(املبحث الثاين)

القانون يجعل من اللغة العربية اللغة املهيمنة
ال تحتل اللغة الغري مهيمنة نفس املكانة التي تحتلها اللغة العربية كلغة رسمية للدولة التونسية
(الفقرة األوىل) .هذا ما أدى إىل تهميش لغة األقلية وتغييب التنوع الثقايف (الفقرة الثانية).
 /الفقرة األوىل  /هيمنة اللغة العربية يف جميع امليادين
إن اللغة املهيمنة أو السائدة هي اللغة الرسمية .إذ يعرتف الدستور بالعربية كلغة رسمية كام
هو األمر أيضا بالنسبة لبقية النصوص الترشيعية والرتتيبية .كام أن مركزها الرسمي املعرتف به
يف الدستور مينحها الرشعية الرسمية يف التواصل حتى يتم فرضها كأداة تواصل وطنية .فاللغة
الرسمية هي اللغة التي تتعامل بها السلطات العمومية يف خطاباتها الرسمية ومراسالتها
ووثائقها وسجالتها.
فـ« كل لغة إال ولها رمزية خاصة ومكانة متميزة يف نفوس مستعمليها ال تدانيها يف ذلك
أية لغة أخرى .وهي جميعها تعرب عن وجدان أصحابها وثقافتهم وتجسد هويتهم املتفردة
( .)...وتقوم اللغات ببعض الوظائف « مثل وظيفة اإلتصال والتعبريعن أغراض املتكلمني بها
والتأثرييف نفسية املتلقي.»142
وتتميز تونس باألحادية اللسانية والتي تؤدي لهيمنة لغة واحدة مقابل إهامل لغة األقلية إىل
ح ّد النسيان وإىل أن يصل بها األمر إىل اإلنقراض التام .ومن وسائل إهامل لغة األقلية عدم
تقديم الدولة ألي مساعدة لدعم تدريس هذه اللغة .فتنفق بذلك األقلية عىل تعليم لغتها
مبفردها وتتحمل وحدها األعباء املالية وهي تختلف عن حالة قمع لغة األقلية التي ال تسمح
بإستخدام هذه اللغة يف مدارسها الرسمية وتفرض عقوبات عىل من يستعملها .إال أن هذه
الحالة األخرية ال متثل حالة القانون التونيس.143
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 142عبد العيل الودغريي :لغة األمة ولغة األم عن واقع اللغة العربية يف بيئتها االجتامعية والثقافية،دار الكتب العلمية ،بريوت ،2013
ص.92 .
 143محمد عيل الخويل :الحياة مع لغتني  :الثنائية اللغوية ،دار الفالح للنرش والتوزيع ،األردن 2002، ،ص .ص.56-58 .

ومبقارنتها بالعربية ،تعاين األمازيغية يف تونس من التهميش والنسيان وهو ما أدى إىل تخفي
الناطقني باألمازيغية .زيادة عىل ذلك ،فال وجود إلحصائيات رسمية حول الناطقني باألمازيغية
حتى أن الدولة التونسية ال تأخذ بعني اإلعتبار يف تقاريرها املوجهة لهياكل األمم املتحدة
الرتكيبة الدميغرافية.
وعىل إثر املالحظات الختامية للجنة القضاء عىل التمييز العنرصي املوجهة لتونس ،144ع رّبت
اللجنة عن قلقها إزاء « غياب بيانات إحصائية عن التكوين اإلثني للمجتمع التونيس ،تويص
اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم تقديرا ً للتكوين الدميوغرايف للسكان يف تقارير الحقة » .ويف
ظل غياب سياسة لغوية وثقافية واضحة تجاه الناطقني باألمازيغية « ،تالحظ اللجنة أن الدولة
الطرف مل تقدم معلومات عن السكان الرببر (أو األمازيغ) وعام اتخذ من تدابري لحامية
وترويج ثقافتهم ولغتهم .ونظرا ً لعدم ورود أية إشارة يف التقرير إىل هذه الفئة ،تطلب اللجنة
معلومات ملموسة عن حالة الرببر وتويص بإيالئهم املزيد من االهتامم بوصفهم عنرصا ً محددا ً
يدخل يف تكوين سكان تونس ».
ففي البلدان املجاورة كالجزائر يبدو الوضع مختلفا حيث وقع اإلعرتاف باألمازيغية كلغة
رسمية منذ التعديل الدستوري يف  .2016فبمقتىض الفصل  « 4متازيغت هي كذلك لغة
وطن ّية ورسم ّية .تعمل ال ّدولة لرتق ّيتها وتطويرها بكل تن ّوعاتها اللّسان ّية املستعملة عرب الرتاب
الوطني.»145
كام أنه يف  ،2011قامت املغرب أيضا بتعديل دستوري أصبحت مبقتضاه األمازيغية كالعربية
لغة رسمية وذلك حسب الفصل  ،5إذ « تعد األمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة ،باعتبارها
رصيدا مشرتكا لجميع املغاربة بدون استثناء.»146
أما يف تونس ،فتؤكد النصوص القانونية عىل املركز األول واملهيمن للغة العربية املستعملة يف
كل املجاالت.147
 144املالحظات الختامية للجنة القضاء عىل التمييز العنرصي ( CERD/C/SR.1575) (18مارس  )2003عىل التقارير الدورية الثالث
عرش إىل السابع عرش لتونس عىل إثرنظر اللجنة يف التقارير الدورية الثالث عرش إىل السابع عرش لتونس ،التي قُدمت كوثيقة واحدة
( ،)CERD/C/431/Add.4يف جلستيها  1560و CERD/C/SR.1560( 1561و ،)1561املعقودتني يف  6و 7مارس  .2003الفقرة
 252والفقرة .253
 145قانون رقم  01 - 16مؤرخ يف  6مارس سنة  2016يتضمن التعديل الدستوري .الجريدة ال ّرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة ،العدد 14
 7مارس .2016
 146قرار املجلس الدستوري رقم  815.2011صادر يف  14جويلية  2011املعلن عن نتائج اإلستفتاء يف شأن مرشوع الدستور الجديد.
 147قرار بلدية تونس املؤرخ يف  6أوت  ،1957مجلة اإلجراءات الجزائية ،قانون عدد  91-65املؤرخ يف  29جويلية  1991واملتعلق بالنظام
الرتبوي ،قانون توجيهي عدد  80لسنة  2002املؤرخ يف  23جويلية  2002يتعلق بالرتبية والتعليم املدريس ،قانون عدد  19لسنة
 2008مؤرخ يف  25فيفري  2008يتعلق بالتعليم العايل.
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فمثال بالنسبة للمطبوعات اإلدارية « تعتمد اللغة العربية يف إعداد مناذج املطبوعات اإلدارية
وميكن عند اإلقتضاء إضافة ترجمة لها يف لغة أو لغات أجنبية.»148
أما فيام يخص الجنسية ،فإن اكتساب الجنسية التونسية بالتجنيس يخضع لرشط املعرفة
باللغة العربية .وهذه األخرية هي أيضا لغة املحاكم فكل املرافعات وتحرير عرائض الدعوى
تتم باللغة العربية الفصحى .149ففي نفس السياق « ،يكون نرش القوانني واملراسيم واألوامر
والقرارات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية باللغة العربية .ويتم كذلك نرشها بلغة أخرى
وذلك عىل سبيل اإلعالم فحسب ».150
أما فيام يخص السلطة الترشيعية ،فـ« تجري مداوالت مجلس نواب الشعب باللغة العربية
ويسهر مكتب املجلس عىل توفري الوسائل واآلليات الرضورية لتيسري مشاركة األعضاء الذين
ال يتقنون اللغة العربية يف أعامل اللجان والجلسة العامة مبا يف ذلك تسهيل متكنهم من اللغة
العربية.»151
لكن ما يجب اإلشارة إليه أن اختيار اللغة يتعلق بحرية التعبري وأن هيمنة لغة واحدة يحول
دون مامرسة هذا اإلختيار .وهذا ما يسمى باألحادية األلسنية أو « وحدانية اللغة » أي تفضيل
لغة واحدة عىل الصعيد السيايس واإلقتصادي واإلجتامعي والقانوين والثقايف  ...ويشري األستاذ
أمني محفوظ يف هذا اإلطار إىل أن اللغة العربية « تصبح يف عالقة مع الهوية فتطفو عىل
السطح العروبة كهوية.»152
ويف مقابل األحادية األلسنية هناك ما يسمى بالتعددية اللغوية وهي خاصية من خاصيات
الواليات املتحدة األمريكية حيث ال وجود للغة رسمية .ويعود الفضل يف ذلك للقضاء األمرييك
الذي اعترب الفصل  28من دستور والية أريزونا 153غري دستوري وخارق للتعديل األول لدستور
 148الفصل  5من األمر عدد  94-1692املؤرخ يف  8أوت  1994واملتعلق باملطبوعات اإلدارية.
 149محكمة التعقيب قضية عدد  21168بتاريخ  12أكتوبر  ،1960مجلة القضاء والترشيع  ،1961ص.51 .
املحكمة اإلدارية ،تجاوز سلطة 7 ،جوان  ،1985قضية عدد  ،1158الهادي املربوك /وزير املالية ،األحكام القضائية الكربى يف فقه
القضاء اإلداري تحت إرشاف األستاذ رضا جنيح ،مركز النرش الجامعي ،تونس ،2007 ،ص.374 .
«األصل يف سلوك اجراءات التقايض لدى هذه املحكمة أن يكون باللغة العربية ،و أن ال يقبل من املتقاضني لديها بديال عنها».
 150الفصل األول من قانون عدد  64لسنة  1993مؤرخ يف  5جويلية  1993يتعلق بنرش النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
وبنفاذها.
 151الفصل  104من النظام الداخيل ملجلس نواب الشعب  24فيفري  ،2015الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  16بتاريخ 24
فيفري  ،2015ص .ص.579 – 562 .
 152أمني محفوظ« :الدستور بني وحدانية اللغة وحرية اللغة» ،األحكام العامة للدستور ،خمسينية دستور  ،1959هانس سايدل،2010 ،
ص.18.
 153قامت والية أريزونا بإدخال تعديل دستوري يف  1988مبوجب استفتاء شعبي يفرض عىل الحكومة واإلدارة أن تكون األنجليزية اللغة
الرسمية يف اإلنتخابات واملدارس العمومية كل والوظائف واألنشطة الحكومية دون سواها.
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الواليات املتحدة.154
أما بالنسبة للدستور التونيس لسنة  ،2014فإنه ال ميكن الحديث عن تعددية لغوية به مبا أن اللغة
الرسمية هي العربية والتي هي جزء من هوية املجتمع التونيس كام جاء ذلك يف التوطئة ويف
عدة فصول من الدستور منها الفصل  39الذي ينص عىل أن الدولة تعمل عىل « تأصيل الناشئة
يف هويتها العربية اإلسالمية » وعىل « ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها » من
جهة ،و« االنفتاح عىل اللغات األجنبية والحضارات اإلنسانية ونرش ثقافة حقوق اإلنسان » من
ناحية أخرى.
ويحيل الجزء الثاين من خالل عبارة « اإلنفتاح عىل اللغات األجنبية » عىل اإلعرتاف بالتعددية
فال مينع اإلعرتاف بلغة رسمية يف الدستور التعبري بلغة أخرى لكنها تبقى تعددية « غري رسمية »
مبا أن العربية تبقى اللغة املستعملة يف كل املجاالت .لكن حسب األستاذ أمني محفوظ فإن
األولوية تعطى لحرية التعبري عندما يتعلق األمر بأشخاص القانون الخاص .وهذه الحرية ال
يجب أن تهدر رغم فرض لغة رسمية يف الدستور وذلك بتعرضه لقرار املجلس الدستوري
الفرنيس املؤرخ يف  15جوان  1999الذي ميز بني مفهوم الحياة العامة والحياة الخاصة. 155
فرغم هذا اإلنفتاح ورغم تكريس حرية التعبري والتعددية الثقافية يف الدستور فإن موقف
الدولة من املسألة األمازيغية يبدو متجاهال ملطالب الناطقني باألمازيغية والجمعيات التي
تسعى لتطوير والتعريف بالثقافة األمازيغية .ففي مالحظاتها الختامية حول التقرير الدوري
لتونس لسنة  2016فيام يخص الحقوق الثقافية ،عربت اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية
واالجتامعية والثقافية « عن االنشغال إزاء ما ورد من معلومات عن التمييز الذي تتعرض له
أقلية األمازيغ ،وبخاصة يف مامرسة حقوقها الثقافية ،كام تعرب عن القلق إزاء نقص البيانات
املصنفة حسب االنتامء االثني والثقايف ،وهو ما يحول دون تقييم الوضع الحقيقي لألمازيغ
(الفقرة  2من املادة  ،2واملادة  .)15وتالحظ اللجنة أن تعريف الهوية العربية واإلسالمية
Article 28: “English is the official language of the State of Arizona [T]his Article applies to: the legislative, executive and judicial branches of government, all political subdivisions, departments, agencies,
organizations, and instrumentalities of this State, including local governments and municipalities, all
government officials and employees during the performance of government business . . This State and all
”political subdivisions of this State shall act in English and no other language
154
Yniguez v. Mofford, 730 F. Supp. 309 (D. Ariz. 1990); Yniguez v. Arizonans for Official English, 42 3d
1217 (9th Cir. 1995); Yniguez v. Arizonans for Official English, 69 F.3d 920 (9th Cir. 1995); Arizonans
.أنظر أمني محفوظ :نفس املصدر ،صfor Official English v. Arizona, 117 S. Ct. 1055 (1997).27 .
LECLERC (J.): « Les législations linguistiques en Amérique du Nord », Télescope, vol. 16, n° 3, 2010,
)pp. 75-93. Cf. GREEN (L.): “Freedom of expression and choice of language” in, SOIFER (E) (editor
ethical issues: perspectives for Canadians, Broadview Press, Peterborough, 1997, pp. 135-152.

 155أنظر أمني محفوظ :نفس املصدر ،ص.26 .
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للدولة الطرف ميكن أن يفيض إىل انتهاكات للحقوق اللغوية والثقافية لألقلية األمازيغية،
وذلك من خالل فرض اللغة العربية لغ ًة وحيد ًة يف نظام التعليم العام .وأخريا ً تالحظ اللجنة
ضعف املوارد املخصصة يف امليزانية لثقافة األمازيغ ولحامية تراثهم الثقايف ،وتعرب عن أسفها
من ذلك.»156
وللتذكري فإن الدولة مطالبة باتخاذ التدابري الالزمة لتضمن املامرسة الكاملة للحق يف الثقافة
وتشمل « تلك التدابري التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإمناؤهام وإشاعتهام .»157فتهميش
اللغة األمازيغية لصالح اللغة العربية املهيمنة يحد من بعض الحقوق ويطمس التنوع الثقايف.
 /الفقرة الثانية  /طمس التنوع الثقايف
يبدو موقف تونس تارة مرتددا وتارة أخرى متجاهال فيام يتعلق مبسألة التنوع الثقايف .فمن
ناحية تفيـد يف أحد تقاريرها الدورية املوجهة للجنة القضاء عىل التمييز العنرصي بـأن
املجتمع التونيس مجتمع متجانس ،ومن ناحية أخرى تق ّر بوجود أشخاص ناطقني باألمازيغية
وأشخاص قدموا من افريقيا جنوب الصحراء للعمل أو الدراسة.
وبالنسبة لألمازيغ تنكر الدولة بصفة مطلقة التنوع الثقايف والتمييز عىل أساس عرقي أو ثقايف
معتربة « أن أمازيغ تونس ،الذين ال تفوق نسبتهم  1يف املائة من مجموع السكان ،مندمجون
متام االندماج يف الوحـدة التعددية التونسية وال يتعرضون ألي شكل من أشكال التمييز.»158
والسؤال الذي يطرح يف هذا املستوى :
هل أن هذا اإلندماج هو استيعاب ثقايف ولغوي ؟ أم هو انصهار مبعنى أن األقليات
« تتخىل عن الصفات املميزة لها وتتبنى كل الخصائص الهيكلية لألغلبية »159؟
مع العلم أن اللهجة التونسية استوعبت عديد العبارات األمازيغية عرب التاريخ.160
 156اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثالث لتونس (E/C.12/
 TUN/CO/3) 14نوفمرب  .2016إثر نظر اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث
املقدم من تونس بشأن تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ( )E/C.12/TUN/3يف جلستيها 57
و( 58انظر  E/C.12/2016/SR.57و )58املعقودتني يف  22و 23سبتمرب  .2016الفقرة .54
 157الفقرة  2من الفصل  15من العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق
واالنضامم مبوجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة  2200ألف (د )-21املؤرخ يف  16ديسمرب  1966تاريخ بدء النفاذ 3 :جانفي
 ،1976وفقا للامدة .27
 158تقرير لجنة القضاء عىل التمييز العنرصي الدورة الرابعة والسبعون ( 16فيفري 6 -مارس  ) 2009الدورة الخامسة والسبعون
( 28 3-أوت  .)2009الوثائق الرسمية الجمعية العامة الدورة الرابعة والستون ،امللحق رقم  )A/64/18( .18ص 120 .و ص121 .
 159حسيب جريدي :التعددية الثقافية يف الجامعة الوطنية األقليات يف تونس :الرببر ،اليهود والسود ،البدوي للنرش ،تونس،2016 ،
ص.ص.76-77 .
QUITOUT (M.): Parlons l’arabe tunisien: Langue et culture, L’Harmattan, Paris, 2002, p. 8.
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فيفقد بذلك األشخاص الناطقون باألمازيغية كل صفاتهم يف الحالة الثانية إذا ما انصهروا
ويؤدي ذلك إىل اندثار اللغة األمازيغية.
ويؤكد واضعوا الدستور منذ التوطئة عىل عروبة الشعب التونيس إذ يذكر بـ« مق ّومات
هويتنا العربية » و « توثيقا النتامئنا الثقايف والحضاري لأل ّمة العربية » و « نحو تحقيق
الوحدة العربية ».
تعب هذه املقتطفات من التوطئة عىل غياب التعريف والدعم للتنوع الثقايف ومن بني
إذ رّ
مظاهره « الثقافة » األمازيغية.
غري أن الفصل  42من دستور  2014يك ّرس الحق يف الثقافة ويدعو الدولة إىل اإلعرتاف بالتنوع
الثقايف « ،الحق يف الثقافة مضمون .حرية اإلبداع مضمونة ،وتشجع الدولة اإلبداع الثقايف،
وتدعم الثقافة الوطنية يف تأصلها وتنوعها وتجددها ،مبا يكرس قيم التسامح ونبذ العنف
واالنفتاح عىل مختلف الثقافات والحوار بني الحضارات ».
فالثقافة الوطنية تشمل كل مكونات املجتمع التونيس مهام كانت اختالفاته الدينية أو اللغوية
أو اإلثنية ولذلك فالثقافة التي ستشجعها الدولة تحتوي أيضا عىل األمازيغية .غري أن عباريت
« تشجع » و« تدعم » غري واضحتان .فامهو نوع هذا التشجيع والدعم ؟ هل عىل الدولة
أن تأخذ التدابري الالزمة لتكريس هذا الحق وذلك بسن قوانني تث ّمن التنوع الثقايف ؟ أم هل
يتمثل أيضا يف دعم مادي وإعالمي كأن مت ّول برامج تعليمية لتدريس األمازيغية وتحتضن
تظاهرات وطنية ومحلية للتعريف باألمازيغية كلغة وعادات وتراث ؟
فقد جاء يف املالحظات الختامية للجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية
التدابري الالزمة التي يجب عىل تونس اتخاذها لتكفل حامية وتعزيز اللغة األمازيغية :
 أن تجمع ،انطالقاً من التحديد الذايت للهوية ،إحصاءات مصنفة حسب االنتامء االثنيوالثقايف؛
 أن تتخذ تدابري ترشيعية وإدارية تكفل توفري التعليم بلغة األمازيغ يف جميع مراحل التعليم،وأن تشجع دراسة تاريخ األمازيغ وثقافتهم؛
 أن تبطل املرسوم رقم  85املؤرخ يف  12ديسمرب  1962وتسمح بتقييد األسامء األمازيغية يفسجالت الحالة املدنية؛
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 أن تيسرّ األنشطة الثقافية التي تنظمها الجمعيات الثقافية األمازيغية.»161ويف هذا اإلطار قامت اليونسكو بوضع تدابري لتعزيز ما يسمى بـ« أشكال التعبريالثقايف »
وذلك مبقتىض اتفاقية حامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف لسنة  .2005حيث « تسعى
األطراف إىل تهيئة بيئة يف أراضيها تشجع األفراد والفئات اإلجتامعية عىل القيام بإبداع أشكال
التعبري الثقايف الخاصة بهم وإنتاجها ونرشها وتوزيعها والوصول إليها ،مع إيالء العناية الواجبة
للظروف واإلحتياجات الخاصة بالنساء وبشتى الفئات اإلجتامعية ،مبا يف ذلك األشخاص الذين
ينتمون إىل أقليات وإىل الشعوب األصلية ».162
لحامية « أشكال التعبري الثقايف » ظهرت بعد  14جانفي  2011جمعيات محلية تدعو إلعادة
إحياء ودعم اللغة والثقافة األمازيغية .قامت إحدى هذه الجمعيات كالجمعية التونسية
للثقافة األمازيغية بتقديم مطالب للمجلس الوطني التأسييس أثناء إعداده للدستور الحايل
163
لإلعرتاف باللغة األمازيغية يف الدستور.
ومبا أن الثقافة ميكن أن تكون تراثا غري مادي يجب عىل الدولة املحافظة عليه كجزء من
الثقافة الوطنية .ويف هذا الصدد يجب التذكري بإلتزامات الدولة حسب اتفاقية عام 2003
لصون الرتاث الثقايف غري املادي .إذ « تقوم كل دولة طرف مبا ييل :
(أ) اتخاذ التدابري الالزمة لضامن صون الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أراضيها؛
(ب) القيام ،يف إطار تدابري الصون املذكورة يف الفقرة  3من املادة  ،2بتحديد وتعريف مختلف
عنارص الرتاث الثقايف غري املادي املوجود يف أراضيها ،مبشاركة الجامعات واملجموعات
واملنظامت غري الحكومية ذات الصلة ».
كام تضع اإلتفاقية تدابري حامئية أخرى تتخذها الدول من أجل « ضامن صون الرتاث الثقايف
غري املادي املوجود يف أراضيها وتنميته وإحيائه » ،من ذلك « ،تسعى كل دولة طرف إىل ()...
اعتامد سياسة عامة تستهدف إبراز الدور الذي يؤديه الرتاث الثقايف غري املادي يف املجتمع
وإدماج صون هذا الرتاث يف الربامج التخطيطية.» 164
 161اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،املالحظات الختامية عىل التقرير الدوري الثالث لتونس (E/C.12/
 TUN/CO/3) 14نوفمرب  .2016إثر نظر اللجنة املعنية بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف التقرير الدوري الثالث
املقدم من تونس بشأن تنفيذ العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ( )E/C.12/TUN/3يف جلستيها 57
و( 58انظر  E/C.12/2016/SR.57و )58املعقودتني يف  22و 23سبتمرب  .2016الفقرة .55
 162الفصل  7من اتفاقية منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو) لحامية وتعزيز تنوع أشكال التعبري الثقايف يف 20
أكتوبر  2005بباريس.

POUESSEL (S.) : « Les marges renaissantes : Amazigh, Juif, Noir. Ce que la révolution a changé dans ce
« petit pays homogène par excellence » qu’est la Tunisie », l’Année du Maghreb, VIII 2012, pp.143-160.
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 164الفصالن  11و 13من اتفاقية عام  2003لصون الرتاث الثقايف غري املادي ،منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)،
خالل املؤمتر العام املنعقد يف باريس من  29سبتمرب إىل  17أكتوبر  ،2003يف دورته الثانية والثالثني.
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تتنزل هذه الدراسة يف إطار ما بعد صدور دستور  27جانفي  2014والنصوص القانونية
الترشيعية والرتتيبية الصادرة بعد  14جانفي  2011حيث قمنا بطرح فرضية حامية حقوق
األقليات غري الكالسيكية أو « املحقرين » من خالل البحث يف مختلف النصوص الترشيعية
والرتتيبية السالبة للحرية ويف املقتضيات الدستورية التي ميكن تأويلها من قبل السلط العمومية
حسب مقاربتني  :محافظة أو كونية.
والحظنا أنه يف التطبيق خاصة الفقه قضايئ هناك جهل بثقافة حقوق اإلنسان عندما يتعلق
األمر باألشخاص املنتمني ألقليات .فيقوم القايض بتفضيل ثقافته العربية اإلسالمية عىل حساب
الثقافة الكونية املؤسسة عىل إحرتام وتثمني اإلختالف.
أما فيام يخص بعض فصول الدستور فاإلشكال يطرح يف كون التناقض يحوم حولها وال يكرسون
بالتايل حامية ناجعة وفعالة لهؤالء األفراد .فالتوطئة تحيل يف نفس الوقت للدين اإلسالمي
ولحقوق اإلنسان وتارة تتوجه للشعب التونيس وتارة تتوجه لألمة .هذا وقد تغافلت السلطة
التأسيسية عن ذكر خصائص حقوق اإلنسان يف كونيتها وشموليتها واملساواة التي متيزها ويف
ترابطها وعدم قابليتها للتجزئة وذلك ما مينع كل قراءة للدستور من شأنها إضعاف الحريات
الفردية.
ومن جهة النصوص الترشيعية ،فإن الفراغ القانوين أدى إىل تهميش « املركز » القانوين لبعض
األفراد عىل أساس هويتهم الجنسية وذلك يف حالة تغيري الجنس مثال .وهو ما أدى إىل تعرض
هؤالء للتمييز والتهديدات والتحرش وغريه من املضايقات من طرف األمن أو أفراد املجتمع
واملامرسات التي تجعلهم يف وضع دوين مهنيا وإجتامعيا.
أما يف الحالة العكسية وبوجود نصوص تنظم املركز القانوين لألفراد ،فإن بعض األشخاص يصنفهم
القانون كمجرمني لتجرميه األفعال التي يقومون بها ومن خالل هذا التجريم تعتدي الدولة عىل
حياة األفراد الخاصة والحميمية خاصة بتجرميها للمامرسات الجنسية بني شخصني من نفس
الجنس والتي تصل إىل انتهاك الحرمة الجسدية بإسم حامية األخالق واملجتمع.
عب الربملان األورويب عن انشغاله بالتطور البطيء يف ميدان حقوق
ويف خصوص هذا املوضوع ،رّ
اإلنسان خاصة يف ما يتعلق باألشخاص ذوي الهوية الجنسية الغري معيارية واألشخاص ذوي
الجنس الغري معياري واألشخاص ذوي التعبريات الجندرية الغري معيارية ودعا السلطات
التونسية إىل إلغاء عقوبة السجن الواردة بالفصل  230من املجلة الجزائية الذي يُج ّرم اللواط
بالسجن ملدة ثالث سنوات .وذلك ألن هذا التجريم ينتهك املبادئ الدستورية كمنع التمييز
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وحامية الحياة الخاصة.165
لكن ،ويف حاالت أخرى وحتى يف غياب نص يجرم أفعاال معينة فإن بعض األفراد يواجهون
تهديدا عىل أساس معتقداتهم أو أفكارهم أو آرائهم اإللحادية أو املشككة وذلك يف صورة أن
القايض يطبق نصوصا جزائية ال تجرم هذه األفعال رصاحة بل تحمل عبارات فضفضة وواسعة
التأويل .ويف هذه الحالة فإن الدولة تتدخل يف الحياة الخاصة أيضا لألفراد ملجرد أنهم ال
يشرتكون يف أفكارهم أو آرائهم مع معتنقي الدين السائد واملهيمن.
وقد نظرت املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان يف مثل هذه الحالة يف قضية إيسيك ضد تركيا يف
 .2010حيث عرض الطالب أن مطلبه بتعويض عبارة « إسالم » بـ« علوي » عىل بطاقة هويته
جوبه بالرفض .فقد قررت املحكمة بأن تركيا قد انتهكت الحرية الدينية املضمونة بالفصل
 9من االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان ليس لرفض السلط مطلب املتقايض بل ألن وثيقة
الهوية تحتوي عىل إشارة لإلنتامء الديني وهو مبثابة إجبار الفرد عىل الكشف عن معتقداته
ضد إرادته.166
كام ميثل القانون أحيانا مصدرا للتهميش وذلك بتفضيل اللغة والدين املهيمن عىل حساب لغة
ودين األقلية .إذ تعاين الثقافة األمازيغية مثال من التهميش الذي سيؤدي بها إىل اإلندثار إن مل
ترسع الدولة يف إتخاذ اإلجراءات الالزمة للنهوض بها ودعمها وإعادة إحيائها وذلك استجابة
لتوصيات هياكل األمم املتحدة املكلفة مبراقبة احرتام الدول األعضاء للنصوص الدولية لحقوق
اإلنسان وتكريسا ملطالب الجمعيات التي تدافع عن الثقافة األمازيغية .فإذا كان املجتمع
التونيس متجانسا مبعنى أنه يشكل وحدة ،فإن داخل هذه الوحدة ثراء وتنوع ال بد من العناية
به حتى يقع تثمني ثراء املجتمع التونيس.
ومن جهة أخرى ،يبدو أن مصطلح الحريات الجنسية والتنوع الجنيس ال يوجد يف قاموس
املجتمع وال املرشع مبا أن « املثلية » أو العالقات الجنسية بني شخصني من نفس الجنس ال
تزال مجرمة .لذلك يجب أوال أن يقع إلغاء كل النصوص القانونية السالبة للحرية وخاصة تلك
الحاملة لعبارات تحتمل تأويالت مختلفة وواسعة خاصة تلك التي تستعمل عبارات كـ« اإلعتداء
عىل األخالق » و« التجاهر مبا ينايف الحياء » .ثم يجب عىل الدولة أن تضمن الحق يف الصحة ويف
الحصول عىل العالج لكل األشخاص مبا فيهم املتحولون جنسيا ومزدوجو النوع (مختلط الجنس).
Résolution du Parlement européen du 14 septembre 2016 sur les relations de l’Union avec la Tunisie
dans le contexte régional actuel (2015/2273(INI)), paragraphe 5.
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املحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان قرار بتاريخ  2فيفري  ،2010عريضة رقم .21924/05

ويجب أيضا منع عمليات تصحيح الجنس التي يقررها األولياء مكان الطفل « مختلط الجنس ».
إذ يعترب هذا االختيار اعتداء عىل اختيار الطفل الفاقد لإلرادة الذي قد يرفض القرار الذي اتخذه
والديه عندما يصبح راشدا .فهذا االختيار يعترب تعديا عىل الحق املنصوص عليه باتفاقية األمم
املتحدة لحقوق الطفل واملجلة التونسية لحامية الطفل وهو احرتام « مصالح الطفل الفضىل ».
وقد يؤدي هذا االختيار أيضا إىل مشاكل نفسية لدى الطفل ناهيك عن االعتداء الجسدي الذي
تعرض إليه .وقد الحظ املقرر الخاص لألمم املتحدة املعني بالتعذيب وغريه من رضوب املعاملة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أواملهينة يف تقريره لسنة  2013أن مثل هذه العمليات
الجراحية التي تجرى عىل األطفال بدون معرفة واضحة من طرف األولياء لها آثار غري رجعية
وتؤثر سلبيا عىل نفسية الطفل.167
كام تنص مبادئ يوغياكارتا عىل أن التوجه الجنيس والهوية الجنسانية املحددة ذاتيا من قبل
الشخص هي « جزء ال يتجزأ من شخصيته » وهي جانب أسايس من حق تقرير املصري والكرامة
والحرية .نصت املبادئ بوضوح أن االعرتاف بالنوع االجتامعي قد يتضمن « لو كان (الشخص)
حرا يف اختياره ،تعديال عىل مظهر الجسد أو وظائفه بوسائل طبية أو جراحية أو بوسائل
أخرى.»168
أما يف مالطا فقد وافق الربملان املالطي باإلجامع عىل مرشوع قانون يعاقب كل أخصايئ يف ميدان
الصحة يتهم بتعيني عالج لتغيري أو إعادة تغيري الجنس والذي يكون موضوعه « تبديل أو منع
أو إلغاء التوجه الجنيس أو الهوية الجنسية لشخص و/أو التعبريات الجنسانية ».
فيجب عىل املرشع التونيس أن يتبع خطوات املرشع املالطي ويعاقب كل اعتداء عىل التوجه
الجنيس أو الهوية الجنسية وليس تتبع األشخاص قضائيا عىل ذلك األساس.
لذلك ،فإنه ميكن لهذه القواعد املعقدة والغري واضحة أن تزيل عنها الشوائب مبجرد استعامل
« اللقاح الدستوري » أال وهو الفصل  49من دستور  2014والذي يضع الرشوط الواردة عىل
القيود الواردة عىل الحريات « يح ّدد القانون الضوابط املتعلقة بالحقوق والحريات املضمونة
بهذا الدستور ومامرستها مبا ال ينال من جوهرها .وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها
دولة مدنية دميقراطية وبهدف حامية حقوق الغري ،أو ملقتضيات األمن العام ،أو الدفاع الوطني،
http://www.ohchr.org/AR/Issues/Torture/SRTorture/Pages/SRTortureIndex.aspx
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« 168تطور حقوقي :ليكن االعرتاف القانوين باملتحولني جنسيا أولوية عاملية».

https://www.hrw.org/ar/world-report/2016/country-chapters/285827
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أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها.
وتتكفل الهيئات القضائية بحامية الحقوق والحريات من أي انتهاك ».
لكن اإلشكال يكمن يف عدم إرساء املحكمة الدستورية التي ستفرض احرتام هذا الفصل وذلك
بالرغم من صدور القانون املنظم لها « .فإرادة القانون يف حامية الحقوق والحريات ال تنتج
آثارها بطريقة فعالة إال إذا كفل القضاء هذه الحامية .والتدخل القضايئ هو الذي يضمن فاعلية
نصوص القانون بخالف السلطة التنفيذية فإنها تعمل عىل مجرد تطبيق القانون دون أن متلك
التأكد من سالمة هذا التطبيق وبالتايل ال متلك ضامن الحامية التي يقررها القانون.»169
وكام أفاد شارل أيزمنان « ،إنشاء نظام قانوين لرقابة دستورية القوانني يف الدستور » يجعل من
هذه القواعد قانونيا ملزمة ( )...ويف صورة غياب العدالة الدستورية « ،ال يشكل الدستور إال
برنامجا سياسيا ،عىل األقل ملزم أخالقيا إلعطاء بعض النصائح للمرشع والذي يكون حرا بأن
يأخذها بعني االعتبار أم ال .» 170
ويف الختام ،يجب عىل املرشع والقايض أن يقوما بتحيني لعديد املواضيع حتى يستقي قوانينه
وقراراته باإلستئناس بالتجارب املقارنة وباإللتزام بالقانون الدويل لحقوق اإلنسان.

 169شادية إبراهيم مصطفى املحروقي وأحمد محروس عيل ناجي :الضامنات الدستورية لحقوق اإلنسان يف مرحلة املحاكمة ،مكتبة
اإلقتصاد والقانون ،الرياض ،2012 ،ص.104 .
EISENMANN (Ch.): La justice constitutionnelle et la haute cour constitutionnelle d’Autriche, thèse,
Paris, L.G.D.G.J, 1928, p. 22. Cité par : BALOT (F) et GEORGES (F): L’effet de la décision de justice:
contentieux européens, constitutionnel, civil et pénal, Anthemis, Liège, 2008, p. 151.
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ما بعد قراءة كتاب المحقرون
الى أي مدى يمكن اعتماده كمنهاج عمل لتطبيق القانون ولتطويره
بقلم حبيب القزدغلي – أستاذ التاريخ المعاصر
عميد سابق لكلية اآلداب والفنون واإلنسانيات بجامعة منوبة

بعد االطالع عىل مضمون البحث املنجز من قبل الزميل الشاب محمد أمني الجاليص الذي
يحمل اسم « املحقرون » والذي ترشفت بقراءته قبل نرشه لعموم القراء تساءلت عن الفائدة
املرجوة من نرش جزء من عمل أكادميي أنجز لنيل شهادة دكتورا يف الحقوق تحت إرشاف
الزميل وحيد الفرشييش ويف الحقيقة ارتبط التساؤل بالغايات و باألهداف املعرفية التي
طرحها صاحب هذا العمل من وراء طرح موضوع اليزال خارج دائرة االجامع وال يزال يثري
جدال يف املجتمع حيث يعرض صاحب الكتاب حالة الفراغ القانوين بالنسبة لوضعيات موجودة
يف املجتمع التونيس ولكنها ال تربز للعموم اال يف صبغة اشكالية وحتى تحريضية وتباين شديد
يف اآلراء فيام يتعلق بتأويلها وفهم عالقاتها بالنصوص التأسيسية ويف مقدمتها دستور الجمهورية
الثانية الصادر يف  27جانفي .2014
و اذ نحيي الباحث أمني الجاليص عىل مبادرته بطرح مثل هذه القضايا املجتمعية رغم أن
بروزها حاليا يطغى عليه الصبغة االشكالية واملثرية للجدل فإننا نسجل أن التناول املعريف
والتدرج يف البحث كان حريصا عىل اعتامد املنهج العقالين الذي ينطق من مالحظة الظاهرة
ووصفها وتقديم السياق القانوين الذي تطرح ضمنه بعيدا كل البعد عن منطق الضحية أو
االستنجاد بالعواطف.
واذ نشجع هذا التوجه اآلكادميي العقالين الذي يرفض الخضوع للمحرمات التي تريد ابقاء
ظواهر مجتمعية خارج دائرة التناول والدرس ولكن يف نفس الوقت يحرص فيه الباحث عىل
التجرد وأخذ املسافة الالزمة بينه وبني املواضيع التي تشكل موضوع البحث فااللتزام اآلكادميي
الحقيقي هو التزام بطرق املعرفة ومبناهجها وليس انتصار ذايت للظاهرة املجتمعية املدروسة.
ونحن عىل يقني أن الحرص عىل توخي هذا املنهج أمر حاصل باعتبار أن الكتاب الذي بني أيدينا
ينحدر من بحث جامعي شامل انجز تحت االرشاف العلمي للزميل والصديق وحيد الفرشييش
و أجمعت اللجنة العلمية التي قيمته  -والتي نالني رشف كبري حيث كنت أحد أعضائها -عىل
صبغته الجادة ومثنت ما متيز به من سبق معريف يف مجال دراسة قانون األقليات.

أملنا كبري أن يفرز هذا الجهد املعريف نقاشا معمقا وهادئا ،فالكتاب كام فهمته هو محاولة
إلنضاج التفكري حول مواضيع أصبحت مثارة يف أوساط الرأي العام حيث أصبحت وسائل االعالم
بفضل مناخ الحرية الذي تنعم به بالدنا منذ سنة  2011توليه حيزا من االهتامم ومن التناول
االعالمي لكن وسط فضاء مواطني ال يزال بفتقر اىل الثقافة القانونية العرصية ذات الصلة لذلك
رسعان ما تتحول النقاشات اىل مشادات كالمية ورسعان ما يتم االستنجاد مبدونة املرجعيات
املحافظة الجاهزة واملهيمنة منذ عقود والتي تعود بنا اىل نسق فكري كان الفرد فيه كائنا
مسحوقا يعيش تحت سيطرة الكائن الجامعي الذي مثلته القبيلة أو الجامعة أو ما كان يقدم
تحت مسمى األخالق العامة أو الحميدة الواجب الخضوع لها قرسا ودون اقتناع.
وسواء تعلق األمر باملقدمات النظرية التي أشارت اىل الفراغات القانونية التي عددها الباحث
والتي رأى فيها سببا يف ترك مجال للتأويل يؤدي اىل التحقري باالعتامد عىل « القانون » وما ينتج
عن ذلك من التهميش لجزء من مكونات املجتمع حيث توصل الباحث اىل تقديم دقيق لهويات
جنسانية موجودة يف املجتمع ولكن فرض عىل أصحابها العيش وسط كبت مفروض خوفا من
العزلة ونفس اليشء بالنسبة للهويات االعتقادية املختلفة مع ما هو سائد والتي تطرح ضمن
خانة حرية الضمري والتفكري ولكن الواقع اليومي ألصحاب هذه الهويات ال زال معقدا وال يقدم
لهم القانون الضامنات الكافية ملامرسة قناعاتهم الجنسانية واالعتقادية.
ان معالجة هذا املوضوع يصبح واجبا مجتمعيا يف دولة القانون املؤسسات الدستورية فهو
يطرح ملواطنني فرحوا وارتاحوا مثلهم مثل غريهم للدستور الجديد لكنهم ظلوا لوحدهم
ودون سواهم حذيرين ينتابهم الشعور بالخوف ان هم عمدوا وباالعتامد فقط عىل القانون اىل
االفصاح عن هوياتهم أو معتقداتهم خارج الدائرة الضيقة التي فرض عليهم فرضا التحرك ضمنها
لقرون طويلة .تكمن أهمية البحث الذي يقدمة أمني الجاليص يف عرض مختلف مظاهر القصور
يف النصوص القانونية التي يتحتم مراجعتها لتكون متالمئة مع الروح التحررية للنص املؤسس
لجمهورية املواطنة التي برش بها بها دستور .2014
أملنا أن يكون هذا الكتاب أداة لتعميق الشعور باملواطنة عرب اطالع أوسع دائرة من القراء عىل
الحيثيات القانونية التي يطرح ضمنها املوضوع املدروس وعىل النتائج الوخيمة التي تنتج عن
وضعيات التحقري والتهميش التي ميكن أن تطال أي فرد من أفراد املجتمع بسبب اعالن هويته
الحقيقية أو اعالن تغيريها وهي من األمور التي أصبحت من مكونات انسانية االنسان املعارص
لذا كان من املفيد أن يرتكز البحث عىل تقديم مميزات األوضاع القانونية يف بالدنا التونسية

ولكن أيضا اطالع القارئ عىل تجارب مقارنة يف مجال حامية األشخاص وعىل مظاهر وعينات
من احرتام هويتهم الجنسية والفكرية .
ونحن عىل ثقة أن البالد التونسية التي كانت أرضا سباقة اىل املبادرة  -باسم املصلحة  -اىل
تسوية األوضاع الدونية لجزء من ساكنيها ممن كانوا يشعرون بالضيم والتحقري بسبب اختالفهم
الديني أو االثني عن بقية املتساكنني حيث تم اصدار قوانني جريئة ألغت العبودية يف 1846
وألغت وضعية الذمة لليهود من ساكنيها سنة  ،1857وأصدار دستورا لكل أهاليها يف سنة 1861
واننا عىل ثقة يف قدرتها اليوم ويف هذا الظرف التاريخي الواعد الذي نعيشه منذ سنة 2011
حتى تتظافر كل الجهود للعمل عىل تجاوز الفراغات القانونية التي تعرض لها كتاب أمني
الجاليص والذي نحيي صدوره باعتباره اسهاما فكريا عىل طريق تحقيق املجتمع العادل الذي
ينعم فيه كل األفراد بحريتهم الفكرية والجنسانية باعتبارهام احدى املكونات األساسية الذي
ترتكزعليها املواطنة الحديثة.

