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ISSUE

لمن القانون في تونس؟
عيون المفكرة على التشر يع والقضاء والخطاب الحقوقي 2017
مع هذا العدد ،ت�ؤ�س�س املفكرة القانونية لعمل
دوري من نوع خمتلف ،من نوع جديد ،يتما�شى مع
الأ�سباب التي انوجدت لأجلها .وهو ال�سعي �إىل
تقييم الأعمال القانونية و�إىل تعريتها والغو�ص يف
�أعماقها يف اجتاه فهم �أبعادها وت�أثرياتها االجتماعية.
و�أهمية هذا العمل تكمن يف ثالثة �أمور:
�أوال ،جلهة مو�ضوعه :فلمن القانون يف تون�س؟
وما هي املحاور التي يقوم عليها �أو امل�صالح
واالعتبارات التي يخدمها؟ وما هي امل�صالح التي
ت�ؤخذ بعني االعتبار يف �أعمال الق�ضاء �أو الربملان
�أو احلكومة �أو �أي�ضا يف احلراك االجتماعي حول
القانون؟ وبالطبع ،نحاول يف هذا املجال من باب
املو�ضوعية قيا�س هذه االعتبارات وتقييمها بعيدا
عن �أي �إ�سقاطات �أو ر�ؤية مانيكية.
وثانيا ،جلهة �شموليته :ففيما �سعت املفكرة يف
ال�سنوات ال�سابقة �إىل ر�صد جمتز�أ للأعمال
الت�شريعية �أو الق�ضائية ،حتاول الآن بجهود ما تزال
متوا�ضعة �إىل تو�سيع �إطار عملها لي�شمل �إ�ضافة �إليها
احلراكات االجتماعية ذات املنطلقات احلقوقية.
وثالثا ،جلهة طابعه ال�سنوي :ف�أن يكون بحثنا هذا
دوريا ي�سمح لنا من جهة مبراكمة اخلربة وتطوير
املنهجية �سنة ف�سنة ،كما ي�سمح لنا ب�إجراء املقارنة
الالزمة بني ح�صيلة ال�سنوات املتالحقة .فهل
زادت مكانة الإعتبارات ال�سيا�سية يف ال�سنة مو�ضع
الر�صد عن ال�سنة ال�سابقة �أم هي ت�ضاءلت؟ وهل
هنالك حتول يف اجتاه واحد �أم �أن الأمور ت�شهد
مدا وجذرا ،فتت�سع م�ساحة هذه االعتبارات يف
جماالت لت�ضيق يف جماالت �أخرى؟
وال تدعي املفكرة �أن عملها هذا يلبي طموحها �أو
تطلعاتها �أو حتى �أهدافها املعلنة يف هذه املقدمة.
فهذا العدد مبا يحتويه ال يتعدى كونه حماولة
�أوىل حتتاج �إىل �أعوام من التطوير والتح�سني.
ولزيادةحظوظها يف النجاح ،هي ت�أمل لي�س فقط �أن
تنجح يف تطوير مواردها الب�شرية على نحو ميكنها
من �أداء هذا الدور� ،إمنا �أي�ضا �أن تنجح يف �إقناع عدد
كبري من الباحثني واالعالميني والنا�شطني وجممل
املعنيني بال�ش�أن العام على �أهمية هذا العمل
التقييمي/التقوميي ،بحيث ي�صبح تدريجيا عمال
ت�شاركيا ومنا�سبة يلتقي فيها جميع ه�ؤالء لإجراء
نقد وطني �شامل للنتاج القانوين على اختالفه،
من زاوية ال�سلطة ولكن �أي�ضا من زاوية القوى
االجتماعية مبا ت�صبو �إليه من قوانني.
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العدالة االنتقالية في :2017
سنة االنعطافات الكبرى

جنحت هيئة احلقيقة والكرامة خالل الفرتة
الفا�صلة بني  2016 -11 -17و  2016 -12 -17يف
تنظيم �أربع جل�سات ا�ستماع علنية ل�ضحايا احلقبة
اال�ستبدادية .حظيت حينها جل�سات اال�ستماع
باهتمام جتاوز املجال املحلي التون�سي ،وبينت ردود
الأفعال �أن جانبا هاما من الر�أي العام ي�ساند عمل
الهيئة .وعليه ،كان ي�ؤمل �أن تكون �سنة � 2017سنة
جناحات م�سار العدالة االنتقالية وهياكله .ولكن
امل�أمول مل يتحقق رغم عقد الهيئة ثماين جل�سات
يف هذه ال�سنة :بل ح�صل العك�س من ذلك ،بحيث
�شهد الف�صل الأخري منها انتعا�ش امل�سارات املوازية
مل�سارات العدالة االنتقالية ،بعدما ا�ستفحلت مسار العدالة االنتقالية :اتفاق
خاللها �أزمات الهيئة.
على فشل وبحث عن خاتمة

احلزبي ومن قبله
االنتقالية .فقد ك�شف امل�شهد
ّ
التعيينات يف املنا�صب احلكومية عن عودة قوية
ل�شخ�صيات النظام ال�سيا�سي ملا قبل الثورة،
الذين بات ي�صطلح على ت�سميتهم بالكفاءات يف
مقارنة �ضمنية بينهم وبني من خلفهم من م�س�ؤولني
يو�صفون بغري الأكفاء .بفعل هذا املزاج ،فقدت
م�سارات العدالة االنتقالية دورها املحوري يف حتقيق
االنتقال الدميوقراطي ،بحيث بات �إ�سقاط م�شروع
قانون العزل ال�سيا�سي 3وم�شاركة من عملوا مع
النظام قبل الثورة 4هي عناوين جناحه.

تالحق �إدارة الهيئة وت�سببت يف انق�سام جمل�سها
ال ميكن لها �أن تعيق عملها يف ظل متا�سك الغطاء
ال�سيا�سي الذي تتمتع به واملكون �أ�سا�سا من نواب
حركة النه�ضة .9وكانت رئي�سة الهيئة ومن خلفها
�أن�صار م�سار العدالة االنتقالية يقدرون �أن املجل�س
الت�شريعي �سي�ضطر قبل نهاية مدة والية الهيئة
ي�سدون ال�شغور
النتخاب �أع�ضاء جدد مبجل�سها ّ
احلا�صل يف جمل�سها ،وي�سمح لها بالنتيجة باتخاذ
قرار بتمديد والية جمل�سها التي تنتهي منت�صف
�سنة  2018ب�سنة جديدة .ومن املعلوم �أن قرار
التمديد يتطلب قانونا توفر غالبية ثلثي �أع�ضاء
الهيئة �أي على الأقل ع�شرة منهم.

تغطي الخيبة

انتهت المنازلة
بين األعضاء فجأة
بمصالحة بين الشقين
قامت بنودها على
نسيان االتهامات
المتبادلة

ال�ضغوط املكثفة التي مار�ستها ال�ضحايا عليها يف
هذا الإطار .10وكادت تلك الهيئات تدخل نطاق
الإهمال لوال تدخل املجل�س الأعلى للق�ضاء ل�سد
ال�شغورات احلا�صلة فيها بتاريخ 2017 -12 -08
بناء على طلب وجه له لهذه الغاية من الهيئة.
وي�ؤ�شر هذا الأمر �إىل �أن جمل�س الهيئة ي�ستعد
ا�ستباقا لنهاية واليته لإحالة ملفات ق�ضائية لتلك
الهيئات مبا يعد من منظورها جناحا وخمرجا لها .ويف
موازاة ذلك� ،سعت الهيئة لأن ي�سبق �إعالن نهاية
واليتها �إحداث �صندوق الكرامة ورد االعتبار
ل�ضحايا احلقبة اال�ستبدادية والذي �سيحقق تركيزه
جانبا من انتظارات �أكرث من ع�شرة �آالف �ضحية
يطالبون با�ستحقاقاتهم .وقد جاءت كلمة الرئي�س
ال�سب�سي مبنا�سبة الذكرى ال�سابعة للثورة لت�ؤكد
عدد من هذه التوجهات بحيث �صرح �أن �صندوق
الكرامة �سي�صدر قريبا و�أنه �سيتم الإعالن عن قائمة
�شهداء وجرحى الثورة قبل نهاية ال�شهر الثالث من
�سنة .2018
وعليه ،يرجح �أن تنطلق �أهم حمركات العدالة
االنتقالية بعد نهاية والية هيئة احلقيقة والكرامة
وكمخرج لها.

بدت كتلة حركة النه�ضة مبجل�س نواب ال�شعب
ملتزمة بهذا اال�ستحقاق وكذلك �أحزاب املعار�ضة
بدعوى وجوب �ضمان ا�ستمرارية م�سار العدالة
االنتقالية ،فيما ك�شفت الأحزاب ذات اخللفية
الد�ستورية عن عزمها على منع �صدوره بحجة
�أن على الهيئة �أن تلتزم بالقرارات الق�ضائية بر ّد
ب�سد ال�شغور
�أع�ضائها املطرودين ،قبل املطالبة ّ
احلا�صل يف هيكليتها .وقد انتهى الت�صويت داخل
مكتب املجل�س �إىل ا�ست�صدار قرار بتاريخ -1 -25
 2018يق�ضي برف�ض �إحالة م�س�ألة �سد ال�شغور
على اجلل�سة العامة قبل انتهاء املنازعة الق�ضائية،
فيما تعلق بق�ضايا الرف�ض .وقد �أنهى هذا القرار
عمليا كل �إمكانية لتمديد عمل الهيئة لعدم توفر
الن�صاب ال�ضروري لذلك.

1 .1حممد العفيف اجلعيدي -من العدالة االنتقالية �إىل امل�صاحلة
الوطنية يف تون�س :قوة املال تفر�ض قواعد امل�صاحلة -07 -24 -

عقدت الهيئة خالل �سنة  2017ثماين جل�سات.
المصالحة من خار ج مسارات
�إال �أن هذه اجلل�سات مل تنجح يف احلفاظ على
العدالة االنتقالية
طيلة �سنتي  2015و  ،2016مل يتو�صل رئي�س املكت�سبات التي حتققت لها منها يف �سنة 2016
اجلمهورية باجي قايد ال�سب�سي لتحقيق ما وعد به وال �سيما بعدما حت ّولت �آخر هذه اجلل�سات املت�صلة
يف بداية عهدته من �إجناز �سريع مل�صاحلة مع رجال ب�أحداث الر�ش ب�سليانة لعنوان �أزمة.
الأعمال واملوظفني الذين اتهموا بالتورط يف ق�ضايا
ف�ساد قبل الثورة .فقد ا�صطدم م�شروع القانون أزمة جلسة استماع أحداث الرش بسليانة
الذي تقدم ال�سب�سي به لهذه الغاية 1مبعار�ضة من ق�سم الإعالن عن حتديد موعد جل�سة ا�ستماع علنية
عدته انقالبا على مبد�أ املحا�سبة ،ل�ضحايا �أحداث الر�ش ب�سليانة جمل�س هيئتها �إىل
قوى اجتماعية ّ
ومل َ
يحظ امل�شروع بالأغلبية ال�ضرورية ،الختالف �شقني متناحرين� .ضم ال�شق الأول �أربعة من
الأحزاب ال�سيا�سية حول �شروط امل�صاحلة ومت�سك �أع�ضائها اتهموا رئي�ستها �سهام بن �سدرين واملقربني
منها بالتفرد بالقرار و�سوء الإدارة .ر ّدت بن �سدرين
كل منها بت�صوره اخلا�ص فيما يتعلق بها.
مل تخرج بداية �سنة  2017عن هذا الإطار بعدما اتهام ه�ؤالء باتهامهم مبواالة حلركة النه�ضة وال�سعي
ك�شفت عن حتول امل�صاحلة �إىل مو�ضوع �صراع خلدمة م�صاحلها من داخل الهيئة .5انتهت املنازلة
�سيا�سي بني مكوين الأغلبية النيابية �أي حزب فج�أة مب�صاحلة بني ال�شقني قامت بنودها على ن�سيان
حركة نداء تون�س الذي مت�سك بالت�صور الرئا�سي االتهامات املتبادلة والتي كانت تعجل �إنهاء م�سار
لها وحزب حركة النه�ضة الذي طرح فكرة م�صاحلة العدالة االنتقالية .6وكان من �أثر تلك امل�صاحلة �أن
�شاملة ت�ضيف لذاك الت�صور بندا ي�ضمن رد االعتبار عقدت جل�سة اال�ستماع املتنازع يف �ش�أنها بعدما
لل�ضحايا والتعوي�ض لهم عما حلقهم من �ضرر .2كما �أكدت رئي�سة الهيئة يف م�ستهلها براءة القيادات
كانت ذات امل�صاحلة مو�ضوع �صراع بني املعار�ضة ال�سيا�سية من الأحداث مو�ضوعها .فكان �أن �أثارت
عدها
التي اختارت املجاهرة برف�ضها لها بدعوى الت�صدي اجلل�سة طيفاً من املجتمع
ال�سيا�سي الذي ّ
ّ
ملحاوالت تبيي�ض الف�ساد والأغلبية التي مت�سكت حت ّركا �سيا�س ّيا لفائدة النه�ضة ،7مما �أ�شّ ر �إىل قرب
بها وعدتها ا�ستحقاقا �سيا�سيا �آن �أوانه .وقد فر�ض نهاية الهيئة.
هذا الواقع ال�سيا�سي على رئا�سة اجلمهورية �إعالن
الت�ضحية باجلانب الأكرب من م�شروعها لتكتفي تسعة أعضاء يعجزون عن تمديد واليتها
بالبند املتعلق بالعفو عن موظفي الدولة و�إطاراتها يف نهاية �سنة � ،2016صدر عن جمل�س هيئة احلقيقة
الذين يواجهون تتبعات عدلية بتهم ف�ساد مايل قراران يف ف�صل �إثنني من �أع�ضائها .قبل ذلك
ومل يثبت يف جانبهم ا�ستفادة مالية من ذلك .ب�سنة كان ذات املجل�س قد رف�ض ع�ضوا �آخر.8
وعليه ،بتاريخ  ،2017 -09 -13متت امل�صادقة على و�إذ ا�ستح�صل املت�ضررون من قرارات الطرد على
امل�شروع املعدل على الرغم من معار�ضة �أحزاب �أحكام ا�ستعجالية من املحكمة الإدارية تق�ضي
املعار�ضة وقوى اجتماعية عدة .وقد ختمه رئي�س بايقاف تنفيذ قرارات طردهم� ،إال �أن رئي�سة الهيئة
اجلمهورية يف �إثر الطعن بعدم د�ستوريته ،وهو طعن رف�ضت تطبيق تلك الأحكام .ف�ضال عن ذلك،
�سقط لعجز الهيئة الد�ستورية عن النظر فيه �ضمن كان جمل�س الهيئة عرف خالل فرتة 2015 -2014
ثالث ا�ستقاالت منه .وبالنتيجة ،انخف�ض عدد
الأجل املحدد لها.
مل يكن قانون امل�صاحلة فعليا �إال انعكا�سا لتنازل ه�ؤالء �إىل ت�سعة.
الفاعل ال�سيا�سي عن ربط امل�صاحلة بالعدالة �أوحت بداية �سنة � 2017أن امل�ؤاخذات التي باتت

أي خاتمة لعمل الهيئة؟
تفعيل الدوائر القضائية
المتخصصة في الربع ساعة
األخير
�أ�صدرت احلكومة التون�سية بتاريخ -08 -08
 2014الأمر املحدث للدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة

يف العدالة االنتقالية .وقد تو ّلت الهيئة الوقتية
للإ�شراف العديل تعيني ق�ضاتها لأول مرة بتاريخ -13
� .2015 -11إال �أن هيئة احلقيقة والكرامة �أحجمت
عن �إحالة �أي ملف ق�ضائي �إىل هذه الدوائر ،رغم

2015

 2 .2عرف رئي�س جمل�س �شورى حزب حركة النه�ضة عبد الكرمي
الهاروين امل�صاحلة ال�شاملة بكونها « �إزالة كل عوامل التفرقة بني
التون�سيني �أو اعتداء على حقوق املظلومني و �إعطاء فر�صة ملن
يرغبون يف االنخراط يف م�سار تون�س اجلديدة لال�ستفادة من
كفاءاتهم « ت�صريح لوكالة تون�س �إفريقيا للأنباء بتاريخ
 2017 -09 -23مبنا�سبة الدورة  15ملجل�س �شورى احلركة
 3 .3يف ت�صريح �أدىل به رئي�س حركة النه�ضة لوكالة ا لأنباء الرتكية
ا لأنا�ضول قال « يف ليبيا �سنوا قانون العزل ال�سيا�سي ،كل من
ا�شتغل مع (الرئي�س الليبي ال�سابق معمر) القذايف� ،أحيل
للمعا�ش ،ويف العراق ا�ستنوا قانون اجتثاث(حزب) البعث ،ونحن
جتنبنا هذا ،وقلنا ال بد من توحيد ال�شعب ،قدمي وحديث،
�إ�سالمي وعلماين ،هذا هو حكم التوافق» - .موقع ا لأنا�ضول
2017 -10 -20
 4 .4يف كلمته مبنا�سبة افتتاح الندوة ال�سنوية حلركة النه�ضة ل�سنة
 2017قال را�شد الغنو�شي «من كان فاعال قبل الثورة والتحق
بها وبنظامها، ..ه�ؤالء باتوا اليوم من �أبناء الثورة كغريهم يجب
العمل معهم لتحقيق �أهدافها - ».ح�سان العيادي  -را�شد
الغنو�شي رئي�س حركة النه�ضة :التم�سك بالتوافق وت�سويقه
داخل احلركة على �أنه خط الثورة � -صحيفة املغرب
2017 -12 -25
 5 .5املفكرة القانونية  -التفرد بالقرار يع�صف بهيئة احلقيقة
والكرامة :ونظرية امل�ؤامرة ت�ؤخر ا لإ�صالح 2017 -08 -21 -
 6 .6املفكرة القانونية هيئة احلقيقة والكرامة :قراءة يف بيان امل�صاحلة
 ن�شر بالعدد التا�سع من ن�شرية املفكرة القانونية تون�س �شهر 11 20177 .7بعد جل�سة اال�ستماع يف ملف �أحداث الر�ش:ا تّهامات عديدة لنب
�سدرين على الفي�سبوك  -ال�شروق التون�سية 2017 -11 -26 -
 8 .8زهري خملوف وم�صطفى بعزاوي وزهرة بوقرية
 9 .9املفكرة القانونية � -إنت�صار هام لهيئة احلقيقة والكرامة ،ماذا ب�ش�أن
العدالة ا لإنتقالية؟ 2017 -01 -19 -
1010الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة للعدالة ا لإنتقالية :ال�صمت
التوافقي يغطي �أزمتها القاتلة ن�شر بالعدد الثامن من ن�شرية
املفكرة القانونية تون�س -2017 -06 -30 -
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قراءة في قوانين الدورة النيابية الثالثة

1

سنة االنعطافات الكبرى
محمــد العفيــف الجعيــدي
تو�صل جمل�س نواب ال�شعب التون�سي خالل دورة
عمله الثالثة التي انطلقت منت�صف ال�شهر العا�شر من
�سنة  2016وختمت بنهاية ال�شهر الثامن من ال�سنة
املوالية مبائة وخم�سة وع�شرين م�شروع قانون �ستة منها من
تركة املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي وثمانية من خملفات
م�شاريع قوانني الدورة النيابية الأوىل وثالثة وثالثني من
م�شاريع القوانني الدورة النيابية الثانية وثمانية و�سبعني
م�شروع مت �إيداعها خالل ذات الدورة منها ثمانية ع�شر
م�صدرها مبادرات نواب املجل�س الت�شريعية .1و�صدر عن
املجل�س خالل ذات الدورة ثمانية و�ستون قانونا .وبعيدا
عن الأرقام املجردة ،وانطالقا منها ،يبدو من املهم النظر
يف تلك احل�صيلة بحثا عن مالمح ال�سيا�سة الت�شريعية
ملجل�س نيابي تتجه عهدته لنهايتها.
قوانين المالية العمومية
تهيمن على الجهد
التشر يعي

بلغت ن�سبة م�صادقة جمل�س نواب ال�شعب على
م�شاريع القوانني احلكومية التي �أودعت مبكتبه خالل
دورته النيابية الثالثة قرابة  .53%وهذا الأمر ي�ؤ�شر
�إىل ان�سجام الإرادة النيابية مع �سيا�سة احلكومة .وقد
كان ن�صيب ت�شريعات امل�صادقة على قرو�ض واتفاقات
متويل و�ضمانات قرو�ض ت�سعة ع�شر من عددها
اجلملي البالغ �ستة وثالثني ،مبا يعك�س التعويل على
التداين اخلارجي يف مواجهة اختالل التوازنات املالية
العمومية التون�سية .ويالحظ يف هذا ال�سياق �أنه ومنذ
�سنة  2012ا�ستق ّر الأمر على �أن يكون لكل �سنة
مالية قانونان للمالية� ،أحدهما �أ�صلي ير�سم طموحات
يف النمو االقت�صادي وثانيهما تكميلي يعلن الف�شل
يف حتقيق ذلك وينمي التداين اخلارجي .2وهو �أمر
ي�ؤكد حالة العجز عن ت�صور �إ�صالحات فعالة حت�سن
من و�ضع املالية العمومية .وقد حاولت ت�شريعات
الدورة النيابية الثالثة �أن تقدم حلوال للأزمة القائمة
فكان �أن اعتمد لأول مرة منذ الثورة خمططا تنمويا
لفرتة خما�سية من � 2016إىل  2020عالوة على
ت�ضمن قانون املالية ل�سنة  2017ت�صورا لتنمية املوارد
اجلبائية للدولة من خالل جمابهة ظاهرة التهرب
ال�ضريبي يف املهن احلرة.
وتظل هذه اخلطوات حمدودة لكون ت�صور احللول
الكربى للم�شكل االقت�صادي ال يزال ّ
حمل خالف
بني ال�سلطة ال�سيا�سية واالحتاد العام التون�سي
لل�شغل .ويبدو القانون عدد  54ل�سنة  2017املتعلق
ب�إحداث املجل�س الوطني للحوار االجتماعي خطوة
مهمة يف اجتاه �إيجاد �آليات م�ؤ�س�ساتية ت�ضمن
التوافق بني الأطراف االجتماعية واحلكومة على
احللول االقت�صادية لأزمة املنوال التنموي التون�سي.
لكن يخ�شى �أن يعتمد هذا املجل�س يف غري هدفه،

فيكون �أداة ل�شراء والءات ال�شخ�صيات العامة التي منه للتحقيق يف �شبهات الف�ساد التي طالت عددا من
تبحث عن التعيينات باملنا�صب العامة وي�ؤدي �إىل نوابه ،مبا يخ�شى معه �أن تكون الت�شريعات وامل�ؤ�س�سات
متتني منظومة الف�ساد التي حاولت ت�شريعات الدورة جمرد واجهات حلرب على الف�ساد ال يعتقد من
يقودونها يف جديتها.
النيابية الثالثة معا�ضدة جهد احلكومة يف مكافحته.
الجهد التشر يعي ينخرط في
الحرب على الفساد

�صدرت عن جمل�س نواب ال�شعب �أربعة قوانني ت�ضع
هدفا لها مكافحة الف�ساد هي:
 /1القانون عـدد  77ل�سنة  2016والذي يتعلق بالقطب
الق�ضائي االقت�صادي واملايل،
 /2القانون الأ�سا�سي عدد  73ل�سنة  2016والذي
يتعلق باملوافقة على االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد،
 /3القانون الأ�سا�سي عدد  10ل�سنة  2017والذي يتعلق
بالإبالغ عن الف�ساد وحماية املبلغني،
 /4القانون عدد  59ل�سنة  2017والذي يتعلق بهيئة
احلوكمة ومكافحة الف�ساد.
وتظهر هذه الت�شريعات على قلة عددها هامة العتبار �أنها:
�أوال :تربط مكافحة الف�ساد يف الف�ضاء املحلي التون�سي
باالنخراط يف ذات اجلهد يف البعد الإقليمي،
ثانيا :تر�سي م�ؤ�س�سات و�آليات قانونية ت�ضمن �أن تكون
احلرب على الف�ساد جهدا م�ستمرا ال يخ�ضع حل�سابات
الفاعلني ال�سيا�سيني.
كان بالتايل اجلهد الت�شريعي يف هذا املجال نوعيا �إذ
انتهى لإر�ساء امل�ؤ�س�سة الد�ستورية املتعلقة باحلوكمة،
عالوة على تطوير تخ�ص�ص الق�ضاء يف مكافحة الف�ساد
وكما اجته حلماية املبلغني على الف�ساد� .إال �أنه يعاب
على جمل�س نواب ال�شعب �ضعف قدرته الذاتية على
مكافحة الف�ساد داخل �أ�سواره� ،إذ مل تلحظ �أي حماولة

دورة نيابية تنتصر لحقوق
اإلنسان
ميكن �أن يعترب القانون الأ�سا�سي عدد  58ل�سنة 2017

املتعلق بالق�ضاء على العنف �ضد املر�أة من �أهم القوانني
املكر�سة لقيم حقوق الإن�سان يف بعدها الكوين التي
�صدرت بعد الثورة .فقد كر�س هذا القانون التعهد
الد�ستوري بتطوير مكت�سبات املر�أة من خالل فر�ض
ر�ؤية ت�شريعية تكر�س امل�ساواة بني اجلن�سني وتت�صدى
لأ�شكال اال�ستغالل املختلفة التي ت�ستهدف املر�أة
م�ستغلة ه�شا�شتها االجتماعية .فكانت م�صادقة املجل�س
الت�شريعي على م�شروع القانون ب�إجماع �أع�ضائه احلا�ضرين
حدثا فارقا يف الدورة الت�شريعية جعل من تون�س تا�سع
ع�شر بلدا يف العامل ي�صدر قانونا مماثال والرائدة يف حميطها
العربي والإفريقي.
ويف �إطار ذات ال�سياق احلقوقي �صادق جمل�س نواب
ال�شعب على �أربع اتفاقيات هامة.
الأوىل :اتفاقية الهاي املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف
الدويل للأطفال 3والتي متت امل�صادقة عليها مبوجب
القانون عدد  30ل�سنة  2017والتي تن�ضم �أحكامها
م�سائل النزاع يف احل�ضانة يف حاالت الزواج املختلط.
الثانية :اتفاقية باري�س للتغري املناخي والتي متت امل�صادقة
عليها مبقت�ضى القانون عدد 72ل�سنة .2016
الثالثة :االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد والتي مت اعتمادها
مبوجب القانون عدد  73ل�سنة . 2016

الرابعة :الت�صديق على ان�ضمام تون�س �إىل االتفاقية
رقم  108ملجل�س �أوروبا املتعلقة بحماية الأ�شخا�ص
جتاه املعاجلة الآلية للمعطيات ذات الطابع ال�شخ�صي
وبروتوكولها الإ�ضايف رقم  181اخلا�ص ب�سلطات املراقبة
وان�سياب تدفق املعطيات عرب احلدود وذلك مبوجب
القانون عدد  42ل�سنة .2017
و�إذ تعزز هذه االتفاقيات انفتاح تون�س على منظومة
حقوق الإن�سان الكونية ،يبدو من املهم الت�سا�ؤل عن
كيفية �ضمان التزام املحاكم باال�ستناد �إليها يف املنازعات
التي تنظرها .وذات الت�سا�ؤل حول تنزيل الت�شريعات
جمال التطبيق يبدو ملحا فيما يتعلق بتنزيل الباب
ال�سابع من الد�ستور املكر�س لالمركزية.
تنز يل الباب السابع من
الدستور :مسار تشر يعي بطيء
بتاريخ  ،2016 /1 /11تقدمت احلكومة التون�سية
ملجل�س نواب ال�شعب مب�شروع القانون عــدد 1
ل�سنة  2016املتعلق بتنقيح القانون الأ�سا�سي عدد
 16ل�سنة  2014املتعلق باالنتخابات واال�ستفتاء.

وكان الهدف من امل�شروع �إيجاد قواعد انتخابية
خا�صة باالنتخابات البلدية واجلهوية تنهي الفراغ
القانوين يف املجال وتي�سر �إجراء االنتخابات
البلدية مبا ينهي الإدارة امل�ؤقتة للمجال�س البلدية
التي ا�ستمرت منذ الثورة� .أمتت جلنة القوانني
االنتخابية مبجل�س النواب التي تعهدت مب�شروع
القانون عملها منت�صف ال�شهر اخلام�س من �سنة
 .2016و�أحالت ن�ص امل�شروع م�شفوعا بتقريرها
للجل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب .كان ينتظر
تاليا �أن تنجح اجلل�سة العامة يف نظر م�شروع القانون
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املكون من خم�سة ف�صول فقط خالل الدورة النيابية
الثانية� .إال �أن هذا الأمر مل يتحقق و ُر ّحل امل�شروع
للدورة النيابية الثالثة حيث متت امل�صادقة عليه بجل�سة
يوم  .2017-01-31كان ينتظر �أن ينظر املجل�س خالل
ذات الدورة يف م�شروع جملة اجلماعات املحلية ل�صلتها
الوثيقة باال�ستحقاق االنتخابي البلدي� ،إال �أن هذا مل
يتحقق لكون احلكومة ت�أخرت يف �إعداد م�شروعها الذي
تقدمت به للمجل�س خالل ال�شهر اخلام�س من �سنة
� 2017أي قبل فرتة قليلة من العطلة الربملانية وهي
العطلة التي مت�سك �أع�ضاء جلنة الإدارة باملجل�س
الت�شريعي بحقهم يف التمتع بها .واختاروا بالتايل
�إرجاء عملهم على امل�شروع ملنت�صف ال�شهر التا�سع
من �سنة  .2017ويالحظ يف هذا الإطار �أن البطء يف
نظر ممار�ستهم للمبادرة الت�شريعية يف تبديدها.
المبادرة التشر يعية عنوان
لحيوية مجلس نيابي اكتسب
أعضاؤه الخبرة
يجيز الف�صل  62من الد�ستور لنواب ال�شعب �أن
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يتقدموا مببادرات ت�شريعية .4خالل الدورة النيابية
الأوىل ،ا�ضطر رئي�س املجل�س الت�شريعي حممد النا�صر
لتنبيه النواب لغياب مبادرتهم ولدعوتهم لتقدمي
مبادرات قوانني تدعم احلكومة .5ا�ستجاب عدد من
نواب الأغلبية النيابية لدعوة رئي�سهم ،فتقدموا مبقرتحي
قانون :الأول كان مو�ضوعه املحكمة الد�ستورية
والثاين كان عنوانه قانون ا�ستقاللية جمل�س نواب
ال�شعب .انتهت املبادرة الأوىل لأن �سحبت خالل
الدورة النيابية ذاتها بعد �أن تقدمت احلكومة مب�شروع
قانونها .6كما ت�أكد فيما بعد �أن املبادرة الثانية تتعار�ض
مع �أحكام الد�ستور مبا �أدى فعليا لتحولها لن�ص مرتوك
ب�أدراج املجل�س النيابي .7خالل الدورة النيابية الثانية،
تعددت املبادرات الت�شريعية لي�صل عددها �إىل خم�س
وع�شرين ،لكن �أيا منها مل تتم امل�صادقة عليه .8مع بداية
الدورة النيابية الثالثة ومبنا�سبة اليوم العاملي ملقاومة امليز
العن�صري ،دعا رئي�س احلكومة يو�سف ال�شاهد نواب
ال�شعب ال�ستعجال النظر يف مقرتح القانون الأ�سا�سي
عدد  54ل�سنة  2016الذي تقدم به عدد منهم وكان
مو�ضوعه الق�ضاء على امليز العن�صري .9ك�شفت الدعوة

عن كون املبادرات الت�شريعية لي�ست جمرد و�سيلة
�ضغط على احلكومة و�إمنا هي ت�صورات لقوانني ت�ستحق
�أن تنظر.10
مل ي�ستجب نواب ال�شعب لدعوة رئي�س احلكومة.
ومل تتم بالتايل امل�صادقة على هذا املقرتح الت�شريعي
الذي �صيغت �أحكامه يف �إطار �شراكة بني جمعيات
حقوقية وزمالئهم �أ�صحاب املبادرة .يف املقابل وبتاريخ
� ،2017-05-30صادقت اجلل�سة العامة ملجل�س نواب
ال�شعب على ن�ص القانون عدد  48ل�سنة  2017املتعلق
ب�إجراءات تغيري �صلوحية الأرا�ضي الفالحية وتغيري
و�صف الأرا�ضي التابعة مللك الدولة �ألغابي والذي
كان م�صدره مبادرة نيابية .وتوىل الحقا ذات املجل�س
امل�صادقة على القانون عدد  52ل�سنة  2017املتعلق
بالعقارات الدولية الفالحية والذي كان بدوره م�صدره
مبادرة نيابية .و�شكلت م�صادقة املجل�س النيابي على
مقرتحي قانون خالل دورته النيابية الثالثة ر�سالة
ايجابية ملجهود نواب ال�شعب الذين تقدموا خالل
ذات الدورة بثمانية ع�شر مقرتح قانون كان امل�شرتك
بينها �أن النواب الذين تبنوها ابتعدوا عن التق�سيمات

احلزبية التي ت�شقهم واختاروا �أن يبحثوا عن اال�شرتاك
يف الت�صورات.
وي�ؤمل بالتايل �أن يتطور نظر املجل�س الت�شريعي يف دورته
الرابعة يف مقرتحات القوانني اعتبارا ملا تتميز به هذه
املقرتحات من جتديد يف الت�صورات وح�ضور لالعتبار
احلقوقي عالوة على قربها من املجتمع.
خالصة

وختاما تبدو ح�صيلة العمل الت�شريعي للدورة
النيابية الثالثة مهمة نوعيا وكميا .لكن هذا ال
يخفي احلاجة لتطوير الأداء الت�شريعي خ�صو�صا
فيما تعلق بور�ش الإ�صالح الكربى بداية من
الت�شريعات الالزمة لإر�ساء امل�ؤ�س�سات و�صوال
لتلك التي تتعلق ب�ضبط املنوال التنموي البديل
الذي طال احلديث عنه وغابت ت�صوراته.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

مشاكل المجلس األعلى للقضاء تحجب دوره،

ونماذج تطور للوظيفة القضائية
ربط اخلطاب الق�ضائي قبل الثورة وبعدها جناح الق�ضاء
يف �أداء وظيفته ،مبا ي�صطلح على ت�سميته ب�ضمانات
ممار�سة الق�ضاء ال�ستقالليته .وقد �أدى هذا الربط ملا
ي�شبه الرتادف بني مفهوم ا�ستقاللية الق�ضاء و�إر�ساء
امل�ؤ�س�سات ال�ضامنة لها والتي تتمثل �أ�سا�سا يف املجل�س
الأعلى للق�ضاء .وكانت يف ذات احليز الزمني هياكل
الق�ضاة ال�ساحات التي يزدهر فيها هذا احلديث الذي
يغيب كل �س�ؤال عن الوظيفة الق�ضائية �أو كيفية ممار�سة
الق�ضاة ال�ستقالليتهم يف �أدائهم الق�ضائي� .ساهم هذا
حد بعيد يف �صياغة باب لل�سلطة الق�ضائية
اخلطاب �إىل ّ
بد�ستور اجلمهورية الثانية ي�ستبطن قيم ا�ستقاللية
الق�ضاء وي�ضمن �شروط ممار�ستها مب�ؤ�س�سات متنع التدخل
يف الق�ضاء وعمله .كما �أدت الحقا حما�سة الدفاع عنه
لت�سجيل جناح كبري للمدافعني عن ا�ستقاللية الق�ضاء
يف بناء ت�شريعي ملجل�س �أعلى للق�ضاء يدير با�ستقاللية
امل�سار املهني للق�ضاة.
المجلس األعلى للقضاء:
مشاكل كثيرة تحجب دوره
تبني مع بداية �سنة � 2017أن املجل�س الأعلى الذي

كان يظن �أنه �سيحل م�شاكل الق�ضاء قد �أ�صابته عدوى
�صراعات هياكلهم .فبمجرد �إعالن نتائج انتخاباته،
ان�شطر �أع�ضا�ؤه �إىل �شق ي�ساند الرت�شيحات يف املنا�صب
الق�ضائية العليا التي �أ�صدرتها الهيئة الوقتية للإ�شراف
على الق�ضاء العديل حينها (وهي الهيئة التي كانت
و�شق يعار�ض
تقوم مقام املجل�س يف الفرتة االنتقالية) ّ
تلك الرت�شيحات ويتم�سك بطلب رف�ض �إم�ضائها
مدعيا �أنها وردت بعد النهاية القانونية لوالية الهيئة
وبغاية الت�أثري يف تركيبة املجل�س الأعلى للق�ضاء .ي�شار

�إىل �أن بع�ض تر�شيحات الهيئة ات�صلت مبنا�صب ي�صبح
�شاغلوها حكما �أع�ضاء يف املجل�س الأعلى للق�ضاء.
ق�سم املجل�س الأعلى للق�ضاء الق�ضاة .وفر�ضت احلرب
العبثية التي خا�ضها �أع�ضا�ؤه ومنا�صروهم �أن تتدخّ ل
وت�سن القانون عدد  19ل�سنة 2017
ال�سلطة ال�سيا�سية ّ
 1الذي ينقح قانونه يف اجتاه ي�سند لرئي�س جمل�س نواب
ال�شعب �صالحية �إ�صدار �أول دعوة النعقاد املجل�س.
فكان �أن عقد املجل�س جل�سته الأوىل بتاريخ -04-28
� ،2017أي بعدما يقارب �ستة �أ�شهر من تركيزه.
انطلق تاليا املجل�س الأعلى يف عمله مثقال ب�صورة �سلبية
فر�ضتها االتهامات التي تبادلها �أع�ضا�ؤه فيما بينهم
بعدم اال�ستقاللية .ولكن هذا الأمر مل مينع جمال�سه
القطاعية من التو�صل لإعالن حتركاته الق�ضائية ال�سنوية
�صائفة  .2017وقد ميزت احلركة الق�ضائية العدلية
عددا من �أع�ضاء املجل�س الأعلى للق�ضاة بخطط
ق�ضائية يف �سياق تقليد �سار عليه �سابقا �أع�ضاء الهيئة
الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء العديل وفر�ض �أن يكون
�أع�ضاء املجال�س �أ�صحاب الأف�ضلية يف حت�صيل اخلطط.
و�أدت النقل والرتقيات لأن ينطلق عدد من املحاكم
منقو�صا من �إطاره الق�ضائي� .أثارت احلركة ا�ستياء
الو�سط الق�ضائي ،كما واجهتها فروع متعددة للهيئة
الوطنية للمحامني ترتكز باملناطق الداخلية بتحركات
احتجاجية تطالب ب�سد ال�شغورات وتطلب نقلة ق�ضاة
من �أماكن عملهم كعقاب لهم على عدم تعاونهم معها
يف حتركات احتجاجية خا�ضتها خالل ال�سنة ال�سابقة.
ك�شفت احلركة الق�ضائية عن توا�صل التجاذبات
القطاعية داخل املجل�س الأعلى للق�ضاء العديل بني
كتلة املحامني من جهة وغريهم من مكونات املجل�س
من جهة ثانية ،مبا يطرح جمددا ال�س�ؤال حول ا�ستقاللية

�أع�ضائه عن خلفياتهم القطاعية فيما تعلق بغري الق�ضاة
والهيكلية فيما تعلق بالق�ضاة .كما ك�شفت ذات احلركة
الآثار ال�سلبية التي تولدت عن الإحداثات املتعددة
ملحاكم ا�ستئناف باجلهات دون درا�سات م�سبقة ت�ضمن
ح�سن توزيع الإطار الق�ضائي والإداري بني املحاكم.
ظهر املجل�س الأعلى للق�ضاء عاجزا عن �إيجاد حلول
لأزمة نق�ص الق�ضاة ،وهو عجز جتاوزته احلكومة التي
بادر وزيرها للعدل لإعالن تعديل الأمر  354املتعلق
ب�شروط امل�شاركة يف مناظرة انتداب امللحقني الق�ضائيني
يف اجتاه يفر�ض املاج�ستري يف القانون ك�شرط م�شاركة
عو�ض الإجازة وليعلن خطة النتداب  580قا�ضيا يف
بحر �سنتني مبا ينهي الأزمة القائمة ويطور �أداء املحاكم.
احتاج املجل�س مرة �أخرى تدخال �سيا�سيا ليتجاوز
�ضغوطا واجهته مبا �أكد جمددا حاجته لوقت �أطول
ليطور �أداءه ويتجاوز �إدارة ال�ش�أن اليومي ويلتفت
ل�صياغة ممار�سة ون�صو�ص تعزز قيم ا�ستقاللية الق�ضاء.
وي�سجل يف هذا الإطار �أن املجل�س مل ينجح رغم مرور
�سنة من بداية عهدته يف �إطالق عمل اللجنة التي
�ست�صوغ له م�سودة نظامه الداخلي.
قضاة يطور ون تصورهم
للوظيفة القضائية

اختزل ق�ضاة الر�أي العام �إىل حد بعيد �صورة الق�ضاء
امل�ستقل بتون�س قبل الثورة بف�ضل ن�ضالهم احلقوقي
وال�سيا�سي يف مواجهة التدخل يف الق�ضاء .وغيبت
�سطوة الق�ضاة املن�سجمني على املحاكم �إىل حد بعيد
كل ح�ضور لأ�شكال ممار�سة اال�ستقاللية املهنية للق�ضاة
ولكل توثيق لها يف حال ح�صولها .وقد �أدى ح�ضور
الق�ضاء بعد الثورة يف م�شهد ال�صراع ال�سيا�سي جلهة

الق�ضايا التي تعهد بها �أو جلهة ما فر�ض من ا�ستحقاقات
د�ستورية وت�شريعية له �إىل �أن كانت الت�صنيفات
ال�سيا�سية للق�ضاة مدخل كل حديث عنهم .غريت �إىل
حد ما �سنة  2017وال�شهر الأول من �سنة  2018هذا
ّ
امل�شهد الرتيب بعدما ظهرت على ال�ساحة �أحكام ميكن
و�صفها باجلريئة تنت�صر ال�ستقاللية الق�ضاء وحلقوق
الإن�سان .وقبل امل�ضي يف ذكر قرارين الفتني يف هذا
اخل�صو�ص ،تقت�ضي الإ�شارة �إىل �أن هذا التطور الهام
ال يعني بحال �أن الق�ضاء تعافى من �أمرا�ضه ال�سابقة.
القرار الأول �صدر عن الدائرة اجلناحية الثامنة باملحكمة
االبتدائية بتون�س برئا�سة القا�ضي �سفيان بال�صادق
بتاريخ  2018-01-19بعدم �سماع دعوى �ضد نا�شط
�سيا�سي .وكانت النيابة العمومية ادعت �سابقا على
النا�شط املذكور على خلفية ن�شره فيديو تناول فيه
رئي�س اجلمهورية باجي قايد ال�سب�سي القرتاحه قانون
عدت النيابة العمومية على �ضوء تقارير
امل�صاحلة .وقد ّ
�أمنية وردتها يف هذا اخل�صو�ص �أن خماطبته لرئي�س
اجلمهورية ب�أن تون�س لي�ست ملكه هي مبثابة توجه ب�أمر
موح�ش نحو الرئي�س.
القرار الثاين �صدر عن الدائرة ال�شخ�صية باملحكمة
االبتدائية بتون�س برئا�سة القا�ضية �سمية بوغامن ،يف
ق�ضية نفقة غلبت فيها مبد�أ امل�ساواة بني اجلن�سني على
الت�صور املوروث يف هذا اخل�صو�ص .وكان مواطن طلب
من الدائرة �إلزام طليقته بامل�ساهمة يف الإنفاق على
�أبنائهما ،فتم قبول طلبه بعد بحث م�ستفي�ض يف قيم
امل�ساواة وحقوق الطفل على �أبويه.
1 .1القانـون �أ�سا�سي عدد  19ل�سنة  2017م�ؤرخ يف � 18أفريل  2017يتعلق
بتنقيح و�إمتام القانون الأ�سا�سي عدد  34ل�سنة  2016امل�ؤرخ يف � 28أفريل
 2016املتع ّلق باملجل�س الأعلى للق�ضاء
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من فوق هرم السلطة نزال حقوقي بنكهة سياسية

محمــد العفيــف الجعيــدي
بدت عالقة حزب حركة النه�ضة بحزب نداء تون�س
وم�ؤ�س�سه يف بدايتها عالقة �صراع بني �أ�ضداد تزيد �صالبة
�أحدهما �صدامه مع الآخر .وجد رئي�س اجلمهورية
التون�سية باجي قايد ال�سب�سي يف هذا ال�صراع الذي
اختار له عنوان احلفاظ على النمط احلداثي للمجتمع
التون�سي املربر لت�أ�سي�س حزبه كما متكن بف�ضله من
التحول �إىل قائد فعلي للمعار�ضة ال�سيا�سية حلكم
النه�ضة القائم حينها .فيما كان يف املقابل عداء «الباجي»
وحزبه من ثوابت احلركة التي تتهمهما بقيادة الثورة
امل�ضادة وال يجد �أن�صارها من حمفز لهم يف لقاءاتهم
العامة �إال ال�شعارات احلما�سية املعادية لهما .وبعيدا عن
ال�صورة القامتة وحما�سة الأن�صار ،اختار ال�سب�سي ورا�شد
الغنو�شي زعيم النه�ضة �أن ينهيا اجلفاء بينهما بلقاء �سري
بالعا�صمة الفرن�سية باري�س بتاريخ .2013-08-12
مل يعلم من نظم اللقاء ومن رعى حواراته فيما ات�ضح
�أن جهده انتهى �إىل �صياغة توافق على �إيجاد خمرج
من الأزمة القائمة وتعهد مبدئي باقت�سام ال�سلطة بني
العائلتني ال�سيا�سيتني يف �إطار تركيز امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية
للجمهورية الثانية .فر�ض الواقع واحل�سابات ال�سيا�سية
لقاء املتحالفني لكنه مل مينع كال من احلليفني من البحث
يف غفلة حليفه عن حلول بديلة ت�ضمن له م�صاحله �إذا ما
انهار التحالف وتفر�ض عدم تغول حليفه عليه يف غري
ذلك من احلاالت .فكان �أن ا�ستح�ضرا اخلطاب احلقوقي
ك�سالح يدار به ال�صراع اخلفي.

اختار الغنو�شي �أن يكون الإعالم الفرن�سي ال�ساحة التي
يعتمدها لإطالق مبكر خلطاب حقوقي تقدمي ،يبدد
تخوفات خارجية من مرجعيات حزبه االيديولوجية �أو
حتى ي�سحب من الفريق الآخر ادعاءه باحتكار احلداثة.
وعليه� ،أعلن الغنو�شي يف �سنة  2015عدم معار�ضته
للإجها�ض �إن مت خالل الأ�شهر الأوىل للحمل ،وعن
رف�ضه لتجرمي املثلية التي و�صفها باحلياة اخلا�صة .وهو
خطاب �أكده يف ذات ال�ساحة الإعالمية م�ست�شاره
ال�سيا�سي لطفي زيتون بداية �سنة  2017الذي �أ�شهر
موقفا يجزم برف�ض جترمي املثلية ونادى بعدم جترمي ا�ستهالك
املخدرات .وذات اخلطاب تبنته ع�ضوة جمل�س نواب
ال�شعب عن حركة النه�ضة ميينة الزغالمي التي دعت
يف ت�صريح للمفكرة القانونية �إىل �إخراج مو�ضوع املثليني
من خانة امل�سكوت عنه ،تو�صال �إىل فر�ض واجب الدولة
يف حمايتهم وحماية حقوقهم لكي ال ُي�س َتغ ّلوا جن�سياً».
وقد جنحت جر�أة خطاب النه�ضاويني �إىل حد بعيد يف
الت�سويق للأطروحات التي تب�شر بهم كرواد لإ�سالم
�سيا�سي حداثي مبا �أكد جناعة �سالح اخلطاب احلقوقي.
يف اجلهة املقابلة ،اختار ال�سب�سي �أن تكون �سنة 2017
موعدا لبداية ا�ستعمال �سالح اخلطاب احلقوقي .وقد
يكون حتديد موعد املعركة من جانبه على عالقة بقرب
موعد اال�ستحقاق االنتخابي ل�سنة  2019من جهة
ولقرب حلول ا�ستحقاق االنتخابات البلدية من جهة
ثانية .ويرجح �أن يكون هدفها �إبراز التمايز بني اخلطني
ال�سيا�سيني وهو �أمر ي�ؤدي متى حتقق لإعادة جتميع
«احلداثيني» يف خانة م�ؤيدي الرئي�س وفريقه .ذكر الرئي�س

بداية حليفه ب�أن القبول به دوليا هو بف�ضله .ويف خطوة
ثانية� ،أعلن نف�سه �صاحب ال�سلطة الذي يقيم �أداء
النه�ضة يف مادة املدنية ف�شكرها على جهدها الذي
بذلته ،لينبهها �إىل �أن جمهودها يظل غري كاف لتحقيق
املطلوب منها .اخلطوة الثالثة احلا�صلة بعد فرتة ق�صرية
من موافقة نواب حركة النه�ضة على م�شروع قانون ملعاقبة
العنف امل�س ّلط على املر�أة ،جاءت يف رفع �سقف الوعي
احلقوقي �إىل م�ستوى �أعلى مما ميكن �أن تقفز النه�ضة
�إليه .فبمنا�سبة احتفاالت عيد املر�أة بتون�س ل�سنة
 ،2017قرر ال�سب�سي �أن يرفع �سقف التحدي عاليا يف
وجه حليفه فدعا يف كلمته �إىل امل�ساواة يف الإرث بني
اجلن�سني وم�ضى للك�شف عن تكليفه جلنة خرباء عهد
لهم ب�إعداد تقرير يت�ضمن تو�صيات لإ�صالحات حتقق
حماية الت�شريع التون�سي للحريات الفردية وقيم امل�ساواة.
وكان �أن ك�شفت ت�سريبات من داخل اللجنة �أن توجهها
ينتهي للمطالبة بتعديالت لأكرث من ع�شرين ن�صا قانونيا
مبا يحقق �إقرار نظام توارث مدين ويفر�ض حق الطفل
يف اختيار �أن ي�سند ن�سبه ل�أمه �أو لأبيه وينهي ا�شرتاط
املهر كركن من �أركان عقد الزواج .جنح عند هذا احلد
ال�سب�سي يف ا�ستعادة الأ�سبقية يف خطاب احلداثة من جهة
ويف فر�ض الإحراج على حليفه الذي يالزمه االتهام بعدم
االعرتاف بامل�ساواة بني اجلن�سني يف مقابل اتهام �أن�صاره له
باخلروج عن ثوابتهم �إر�ضاء للآخرين..ولكن ال�سب�سي مل
ينجح باملقابل يف ح�سم املعركة احلقوقية الختيار خ�صمه
التعامل بكيا�سة مع خطواته واالبتعاد عن اتخاذ املواقف.
فظلت املناورة عنوانا ملعركتهما التي يرجح �أن تتوا�صل.

فر�ض الذكاء ال�سيا�سي الذي �أديرت به معركة اخلطاب
احلقوقي تطورا هاما يف ا�ستعماالت ال�شعارات احلقوقية
يف العمل ال�سيا�سي من �أحزاب ت�ص ّنف كال�سيكيا يف
خانة الأحزاب اليمينية املحافظة .وينتظر �أن ي�ؤدي هذا
اال�ستعمال لن�شر وعي جمعي بعدالة الق�ضايا احلقوقية
و�إن مل يرتافق دوما مع خطوات عملية لتطبيق م�ضامينه.
فقد تعطل نظر جمل�س نواب ال�شعب يف م�شروع القانون
عدد  79ل�سنة  2015املتعلق باملخدرات ب�سبب رف�ض
جانب من نواب ال�شعب من بينهم نواب النه�ضة،
مقاربة م�ستهلكي املخدرات على �أنهم �ضحايا وذلك
رغم ان�سجام هذه املقاربة مع ال�شعارات التي رفعها قادة
يقدم نواب النه�ضة �أي مبادرة ت�شريعية
حزبهم .كما مل ّ
تتعلق بتنقيح الف�صل  230من املجلة اجلزائية رغم تبني
حزبها ال�صاخب لهذا املطلب احلقوقي .ومن جهة �أخرى،
يرجح �أن ّ
ي�شكل عر�ض ح�صيلة عمل جلنة املقرتحات
التي كونها رئي�س اجلمهورية نهاية ال�شهر الثاني من
�سنة  2018جمرد منا�سبة لت�سجيل مواقف حقوقية
ذات �سقف عال .فهذا العر�ض �سيح�صل بالتزامن
مع دخول ال�ساحة ال�سيا�سية التون�سية يف املوا�سم
االنتخابية ،يف وقت ي�صعب فيه مترير �إ�صالحات
ت�شريعية كربى .كان بالتايل ا�ستعمال اخلطاب
احلقوقي يف ال�صراع ال�سيا�سي يف منطلقه ومنتهاه
حدثا �أراد منه �صانعوه الدعاية �أكرث من الفعل ،و�إن
كان جهدهم يف اختيار حلباته يفتح جماال وا�سعا
�أمام تراكم وعي اجتماعي قد يحقق الحقا �شعارات
يكتفون هم برفعها.
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«المفكرة» تحاور يمينة الزغالمي:

الدعوة لالجتهاد حفاظا على المجتمع وأبنائه
الت�شريعي حمدود جداً .ال يعود هذا التق�صري �إىل البلدان التي حتمل م�شعل احلريات واحلقوق عاملياً بالعدالة االنتقالية ،كما �أالحظ �أن جلنة التحكيم
أجرت المقابلة ياسمين هاجر
�ضعف �أداء النائب بقدر ما يجد تف�سريه يف �ضعف ون�أمل �أن تكون حركة النه�ضة من يحمل هذا اللواء وامل�صاحلة تعد من املكامن التي ت�شكو �ضعفاً كبرياً يف
عمل الهيئة خ�صو�صاً يف ظل الغمو�ض الذي يكتنف
يف تون�س.
تب َّنت �شخ�صيات عدة من حركة النه�ضة التون�سية ،الإمكانيات املتاحة لهذا العمل.
عملها.
وعلى ر�أ�سهم رئي�س احلركة الإ�سالمية را�شد الغنو�شي،
خطابا متقدما فيما يخ�ص احلريات الفردية .نذكر منها المفكرة :فيما يع ّلق باألداء النيابي ،كيف المفكرة :كيف تقيمين مسار العدالة المفكرة :تتهمون الهيئة بالتقصير في
رف�ض «الغنو�شي» لتجرمي املثلية اجلن�سية املعلن عنه
العدالة االنتقالية ولكن ماذا عن ملف
تقيمون ممارسة النواب لدورهم في االنتقالية؟
ّ
الزغالمي� :أ�سجل �أننا جنحنا يف �سن قانون للعدالة «قائمة شهداء وجرحى الثورة» والذي
يف  2015يف كتيب مطول حول «مو�ضوع الإ�سالم» المبادرة التشريعية؟
لل�صحفي الفرن�سي «�أوليفي رافنيلو» .تكرر هذا املوقف الزغالمي :تقدم النواب بعدد هام من مقرتحات االنتقالية مميز فيه خ�صو�صية تون�سية مع احرتام كامل تتهمون أنتم بالتقصير فيه؟
من ال�سيد لطفي زيتون� ،أحد �أهم �أع�ضاء جمل�س القوانني .ولكن للأ�سف هذه املقرتحات مل جتد يف للمعايري الدولية .ولو كان تعاطي هيئة احلقيقة �سليما ،الزغالمي :عندما كنت رئي�سة هذه اللجنة ،عاينت
�شورى النه�ضة ،يف ت�صريح ل�صحيفة «� »Le Pointأغلب الأحيان العناية التى ت�ستحق من قبل املجل�س لكان جنح امل�سار .خ�صو�صاً �أن الربملان فيه �أكرب كتلة حجم العراقيل الكربى التي تعطل تقدم هذا امللف
الفرن�سية بعددها ال�صادر بتاريخ  ،2017-02-24لأ�سباب تتعلق ب�ضغط العمل الت�شريعي الذي يعطي تدافع عن هذا امل�سار رغم كل االتهامات .و�أ�سجل هنا من قبل عدة �أطراف �سيا�سية وبع�ض من �أطياف
حيث �أكد رف�ضه جترمي املثلية اجلن�سية وا�ستهالك خمدر �أولوية للمبادرات الت�شريعية احلكومية� .أريد �أن �أذكر �أن جناح اجلل�سات العلنية متثل حدثاً فارقاً .فقد مكنت املجتمع املدين .لذلك مل ن�ستطع التفاعل كما يجب
الزطلة «احل�شي�ش» .ولكن جند �أنَّ هذه الت�صريحات هنا �أن حركة النه�ضة ،التي �أنتمي لكتلتها النيابية ،هذه اجلل�سات املجتمع التون�سي ،وخ�صو�صاً اجليل مع ه�ؤالء اجلرحى وعائالت ال�شهداء .للأ�سف مل
لطاملا تعطى ل�صحف غربية .ذلك يعود لعدة �أ�سباب تقدمت بقرابة ع�شرة مقرتحات ،منها عدد هام يدعم احلايل ،من معاي�شة التجاوزات التي كنا نعانيها يف ي�أخذ هذا امللف بعدا وطنيا ومل يخرج من التجاذبات
ال�سيا�سية .حركة النه�ضة كانت هي الأكرث دفاعاً عن
العهود الديكتاتورية ال�سابقة.
منها جتنب جمابهة اخلطاب املحافظ ال�سائد حملياً .منظومة حقوق الإن�سان ويطور العدالة االجتماعية.
هذا امللف .مما �أدى �إىل توجيه عدة تهم حلركة النه�ضة.
اليوم ،تخ�ص النائبة يف جمل�س نواب ال�شعب ،املنتمية
ومن هذه التهم �أن املنت�سبني �إليها هم الأكرث انتفاعاً من
حلركة النه�ضة اال�سالمية ،املفكرة القانونية بر�أيها فيما المفكرة :على خلفية ذكركم لحركة النهضة،
أن
اإلعتراف
علينا
الأموال يف حال �إقرار امللف ،بحكم جرب ال�ضرر املادي.
يخ�ص املثليني وحقوقهم .يعد هذا الت�صريح الأول يطرح السؤال دوماً حول اشكالية اإلسالم
�أنا الآن عدت للجنة �شهداء وجرحى الثورة كمقررة،
من نوعه حملياً ،بل وعربياً .ليمينة الزغالمي م�سرية السياسي وقيم حقوق اإلنسان ،حيث
موجودون
يين
�
المثل
و�سنعاود فتح امللف من جديد ون�س�أل هيئة احلقيقة
�سيا�سية عامرة بالعمل احلقوقي .فبعد تر�ؤ�سها جلنة تتهمون ،كطرف سياسي ،بأنكم تعيقون
والكرامة برئي�ستها و�أع�ضائها ماذا فعلتم بهذا امللف.
�شهداء وجرحى الثورة ،اليوم هي نائبة فاعلة يف الربملان انخراط تونس في المنظومة الكونية لحقوق في تونس والعالم
التون�سي� .ساهمت يف و�ضع �أ�س�س م�سار العدالة اإلنسان .ما تعليقكم على هذا؟
االنتقالية و�شاركت م�ؤخراً يف �إقرار قانون جترمي العنف الزغالمي :تن�ص الالئحة ال�سيا�سية وهي �إحدى وعلى الدولة أن
المفكرة :المجتمع المدني التونسي اليوم
�ضد املر�أة .ال�سيدة ميينة الزغالمي جتيب عن بع�ض اللوائح ال�صادرة عن امل�ؤمتر العا�شر حلركة النه�ضة يف
حملت جانبا منه مسؤولية تعطيل ملف
ّ
تحميهم
الأ�سئلة التى طرحتها املفكرة عن العمل الت�شريعي  2015على �أن «حركة النه�ضة حزب مدين �سقفه
الشهداء الجرحى ،ما تقييمك عموماً ألدائه؟
الزغالمي :يف تون�س لدينا جمتمع مدين رقيب .ميار�س
يف تون�س وم�سار العدالة االنتقالية ،بالإ�ضافة �إىل عدة الد�ستور وقوانني البالد» .نحن بالتايل نتم�سك بحاجة
�أ�سئلة حول احلريات الفردية.
مهامه الرقابية ب�شكل ف ّعال .ي�ساهم املجتمع املدين
الت�شريعات �إىل مراجعة على �أ�سا�س الد�ستور واملواثيق
الدولية .ومن يتهمنا بغري ذلك ،يتنا�سى �أن منت�سبي المفكرة :نستشف من قولك تقييماً سلبياً �أي�ضاً ب�إي�صال املعلومة لل�سيا�سيني وال�سلطة التنفيذية
حركة النه�ضة كانوا �ضحايا لأب�شع �أنواع االعتداءات في جانب منه لعمل هيئة الحقيقة والكرامة ،ويحا�سب امل�س�ؤولني على �أي حادثة وقع فيها جتاوز �أو
المفكرة :تقييمكم للعمل التشريعي
تعد على �أي من احلقوق واحلريات .ولكن ال�سلبي
لعام 2017؟
والتعذيب واحلرمان .ال يعرف قيمة هذا العناء �إال من رغم نجاح الجلسات العلنية؟
ّ
الزغالمي� :أعتقد �أننا جنحنا خالل الدورة النيابية عا�شه .ولأننا عاي�شنا عناء غياب احلرية ،فنحن نعتقد الزغالمي :مل يكن للأ�سف �أداء هذه الهيئة جيداً هو وجود خطاب مزدوج يف املجال احلقوقي التون�سي.
وي�شجع على االنتقال الدميوقراطي ال�سليم .مل ُتنجز فمث ًال من يدافع عن حقوق املثليني عليه �أي�ضاً �أن يدافع
ل�سنة  -2017 2016يف �سن قوانني هامة تطور �أن �سقف احلرية يف تون�س يجب �أال يكون حمدوداً.
ّ
الن�سيج الت�شريعي احلقوقي التون�سي ب�شكل الإ�شكال ح�سب ر�أيي �أن هناك بع�ض املوا�ضيع التى هذه الهيئة املهام الأ�سا�سية املوكلة �إليها .يف احلقيقة ،عن املنقبة يف حقها يف العمل والتعليم .هناك من يربر
ملحوظ .و�أذكر من هذه الت�شريعات خ�صو�صا �ص ّنفت يف خانة املحرمات ،وهي مل تكن كذلك يف �أنا �شخ�صياً تفاج�أت مبوقف رئي�ستها �سهام بن �سدرين .حرمان هذه الفئة من احلريات واحلقوق قائ ًال �أن الدولة
القانون الأ�سا�سي الذي يتعلق «مبنع االجتار الإ�سالم .و�أطرح كمثال على هذا و�ضع املثليني .كيف ميكن �أن يخيل لها �أنه �سيقع تنحيتها من رئا�سة التون�سي اليوم تكافح االرهاب .ولكن بالرغم من
بالأ�شخا�ص ومكافحته» 1والقانون الأ�سا�سي الذي طيلة عقود ،كان هناك تقاع�س يف املدار�س الإ�سالمية هذه الهيئة و�أنَّ النه�ضة هي التى قررت ذلك؟ �أنا وجود العديد من املنقبات املتهمات بق�ضايا ارهابية،
يتعلق بالق�ضاء على العنف �ضد املر�أة .2ما يهمني من ناحية الفتوى واالجتهاد وتطوير الأحكام .هناك ذهبت �إليها وقدمت لها كل ال�ضمانات .لقد وجهت يجب �أن تقع حما�سبتهم وفقاً للقانون ،ال �أن يح�شر
لفت االنتباه له �أن هذا النجاح ال يجب �أن يحجب موا�ضيع يجب �أن تط ّور يف الإ�سالم لكي يتما�شى لها �أي�ضاً ر�سالة على الهواء مبا�شر ًة يف �أحد اللقاءات اجلميع يف نف�س ال�س َلة ويربر انتقا�ص احلقوق والتمييز.
عنا �صعوبة تنزيل التطور احلقوقي الت�شريعي على مع جمريات احلياة ،دون امل�سا�س بالعقيدة والقواعد الإذاعية ،فحواها �أن حركة النه�ضة تطالب هذه الهيئة على احلقوقي �أن يف�صل بني انتمائه الإيديولوجي
�أر�ض الواقع .يحتاج حتول الثورة الت�شريعية لواقع الأ�سا�سية لها� .أنا �أ�ؤمن باالجتهاد يف جماالت عدة .ورئي�ستها ب�إجناز م�سار العدالة االنتقالية فقط مع الت�أكيد وعمله الفعلي .البعد احلقوقي يجب �أن يغلب االعتقاد
والأفكار .فم�ساره وا�ضح وي�شمل اجلميع دون ا�ستثناء.
معيو�ش وهو �أمر مل يتحقق بعد� .إذا مل تتالءم بعد يجب علينا االعرتاف �أن املثليني موجودون يف تون�س على �أن احلركة ت�ساندها.
ال�سلطات املكلفة ب�إنفاذ القوانني ،وهي خ�صو�صاً وكل �أنحاء العامل ويجب على الدولة يف هذا الإطار يف الواقع ،الأغلبية النيابية املتمثلة بالنه�ضة والنداء من جهة �أخرى ،نحن بحاجة ملراجعة قانون اجلمعيات
الق�ضاء والأمن ،ثقاف ًة وممار�س ًة مع القيم احلقوقية� .أن حتميهم وحتمي حقوقهم لكي ال ُي�س َتغ ّلوا جن�سياً واحلكومة التي انبثقت عنها مل تبخل بامليزانية عن هيئة والأحزاب �أي�ضاً ،يف م�س�ألة التمويل.
و�أذكر هنا احلاجة لإ�صالح هذه امل�ؤ�س�سات ،وهو يف حني ال يجدون ال عائلة حتمي وال دولة حتمي وال احلقيقة والكرامة .وحتت يد الهيئة كامل الأر�شيف
فعل انطلق مع �إر�ساء املجل�س الأعلى للق�ضاء ،قانونا يحمي من �أي اعتداء .لدينا يف الإ�سالم فقه الأمني /البولي�سي الالزم لإمتام عملها .ورغم ذلك،
و�أهمية فر�ض رقابة على كل اجلهات التى متنع الأولويات .والأولوية اليوم هي احلفاظ على املجتمع هناك تقاع�س كبري من قبلها� .أظن �أن رئي�سة الهيئة
�أي جتاوزات مت�س مبنظومة حقوق الإن�سان .وهنا ،و�أبنائه.
«بن �سدرين» كانت متتلك كل الآليات وال�صفات  1 .1القانون �أ�سا�سي عدد  61ل�سنة  2016م�ؤرخ يف � 3أوت  2016يتعلق مبنع
االجتار بالأ�شخا�ص ومكافحته
ودوماً يف نطاق تقييم �أداء املجل�س الت�شريعي ختاماً� ،ألفت النظر �إىل �أن الدول الغربية كانت مالذا ال�شخ�صية وال�سرية الن�ضالية لتقود هذا امل�سار بنجاح.
 2 .2قانون �أ�سا�سي عدد  58ل�سنة  2017م�ؤرخ يف � 11أوت  2017يتعلق
ل�سنة � ،2017أقول �أن العمل الرقابي للمجل�س ملنا�ضلي النه�ضة يف عهد الديكتاتورية ،وهي نف�سها ولكنها ف�شلت يف �إر�سال ر�سائل طم�أنة لكل املعنيني
بالق�ضاء على العنف �ضد املر�أة
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الحراك الحقوقي في تونس – 2017
ياسمين هاجر
�سج ّلت اجنازات حقوقية مهمة يف تون�س �سنة
 ،2017بالرغم من ه�شا�شة «دميوقراطيتها» النا�شئة
والتجاذبات بني التيارات الإيديولوجية املختلفة
التى �سادت البالد منذ انتخاب املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي عام  .2011ولكن ا�ستطاعت منظمات
املجتمع املدين التون�سي �أن تربهن عن وعيها وقدرتها
على �إيجاد دينامية بينها وبني املنظومة احلاكمة
مكنتها من امل�شاركة يف اتخاذ القرار �إىل جانب املراقبة
واملحا�سبة .برزت هذه الدينامية ب�شكل مثري لالهتمام
منذ �أواخر �سنة  .2015فقد ا�ستطاعت هذه املنظمات
منذ ذلك احلني توجيه اهتمام امل�ش ّرع التون�سي نحو
الق�ضايا احلقوقية املتعلقة لي�س فقط باحلريات العامة
بل بالفردية منها �أي�ضاً ،مانع ًة �أن ت�ؤدي اخلالفات
ال�سيا�سية واخلطاب املحافظ �إىل ّ
�شل التقدم احلقوقي
يف البالد .الالفت يف هذه ال�سنة �أنها كانت مبثابة �سنة
ل «قطف ثمار» امل�سار الن�ضايل احلقوقي الذي دام
قرابة ثالث �سنوات ،بالرغم من �أن امل�شهد ال�سيا�سي
ل�سنة  2017كان مليئا بالتناق�ضات .فمن جهة� ،أجنز
امل�شرع التون�سي عدداً من القوانني الهامة ذات الأبعاد
احلقوقية الوا�ضحة .من �أهم هذه القوانني ،قانون عدد
 10لعام  2017الذى رمى �إىل حماية املبلغني يف
ق�ضايا الف�ساد .خطوة مف�صلية �أخرى اتخذتها الدولة
التون�سية هذا العام ب�إقرار قانون الق�ضاء على جميع
�أ�شكال العنف �ضد الن�ساء� .ضربت املنظومة احلاكمة
هذا التقدم بعر�ض احلائط بعدة ممار�سات �أعادت
للذاكرة م�شاهد من عهود الديكتاتورية ال�سابقة.
فتمرير قانون امل�صاحلة والتلميح ب�إعادة طرح قانون
جزر االعتداء ّعب عن نية وا�ضحة للدولة بب�سط
�سيطرتها من جديد .وقد ت�سبب كل ذلك يف عودة
االحتجاجات ال�شعبية بقوة من خالل عدة حمالت
وا�ضحة املطالب والأهداف والتى ،بالرغم من عدم
متكنها من ا�ستيالد ح�شد �شعبي فعلي حولها� ،إال
�أنها متكنت من حتقيق التغيري املرجو والت�صدي لبوادر
�إرجاع ممار�سات النظام القدمي.
فيما ي�أتي� ،سيتم عر�ض وحتليل هذه الدينامية من
خالل التطرق �إىل عمل منظمات املجتمع املدين
على امل�ستويات ال�سيا�سي والت�شريعي واالجتماعي.
ُطر َِحت �أ�سئلة عدة على بع�ض اجلمعيات
وال�شخ�صيات التى تعنى بالق�ضايا احلقوقية� ،أبرزها
�أ .انت�صار العرفاوي ،امل�ست�شارة القانونية لدى منظمة
«�أنا يقظ» ،ود .وحيد فر�شي�شي ،رئي�س اجلمعية
التون�سية للحريات الفردية ،واملحامي ال�سابق يف
جمعية حمامون بال حدود �أ .عزيز �صمود ،الأ�ستاذة
اجلامعية وع�ضوة جلنة امل�ساواة واحلريات الفردية د.
�سلوى احلمروين ،املحامي منري بعتور رئي�س جمعية
�شم�س ،و�أ� .آمنة القاليل مديرة مكتب هيومن رايت�س
وت�ش – تون�س� ،أ .تركية بن خ�ضر نائبة رئي�سة رابطة

الناخبات التون�سيات� ،أ� .أحالم باحلاج من�سقة جلنة
مناه�ضة العنف يف جمعية الن�ساء الدميوقراطيات� ،أ
جابر واجه من�سق الإئتالف من �أجل احلريات الفردية
يف ال�شبكة الأوروبية املتو�سطية حلقوق الإن�سان،
الأ�ستاذة اجلامعية منية قاري ع�ضوة جلنة تنقيح جملة
الإجراءات اجلزائية� ،أ .ي�سرى فراو�س ممثلة الفيدرالية
الدولية حلقوق االن�سان يف تون�س .و�إذ مت االت�صال
بجمعيات �أخرى كمبادرة �سجني  52واجلمعية
التون�سية ملكافحة ال�سيدا ،وغريها من اجلمعيات التى
�أحببنا �أن ت�شاركنا �آراءها و�أعمالها احلقوقية ،فلم ننجح
يف مقابلة امل�س�ؤولني عنها �ضمن الوقت املتاح لإجناز
هذا العمل� .شملت هذه اللقاءات جمموعة املطالب
احلقوقية املرفوعة ،ا�سرتاتيجية العمل والو�سائل
امل�ستخدمة لتحقيق املطالب امل�أمولة ،مع الرتكيز على
التطورات احلا�صلة يف �سنة .2017
وقبل امل�ضي يف عر�ض نتائج هذه التحقيقات ،ن�شري
�إىل � َّأن هذا التقرير غري نهائي و�ستعمل «املفكرة» على
ا�ستكماله وجعله �أكرث �شمولية للعمل احلقوقي يف
تون�س على �ضوء املعلومات التي قد نح�صل عليها
الحقا �أو املالحظات التي قد نتلقاها مع الأ�شخا�ص
املعنيني.
حقوق المرأة :مفصلية
المساواة في اإلرث
�سنة  2017كانت �سنة املر�أة التون�سية بامتياز.

ال�شعارات يف هذا اخل�صو�ص كانت قد رفعت منذ عام
عدة ائتالفات ّ
ت�شكلت يف �إثر هذه املطالب
ّ .2015
وجنت ثمار عملها يف  .2017فاالئتالف من �أجل
�إلغاء املنا�شري املتعلقة بزواج التون�سية 1خا�ض م�سارا
طويال من النقا�شات وجل�سات ا�ستماع مع املعنيني،
وقد تكلل بدعوة الرئي�س الباجي قايد ال�سب�سي يف
� 13أوت  2017لتنحية املن�شور امل�ؤرخ يف  5نوفمرب
 1973والذي كان منع طوال عقود التون�سية امل�سلمة
من حرية اختيار �شريكها� .أكدت �أ .منية قاري
للمفكرة القانونية �أن هناك حاالت مت فيها توثيق
زواج تون�سية من �أجنبي بعد تنحية املر�سوم� .إال �أن
�أ� .سناء بن عا�شور� ،أ�شارت يف الندوة ال�صحفية التى
عقدها الإئتالف من �أجل احلريات الفردية يف 7
فيفري َّ � ،2018أن خطوة تنحية هذا املن�شور مازالت
ناق�صة .فمن�شور وزارة العدل هو الوحيد الذي وقع
تنحيته مع تعميم ذلك على املحاكم واملجتمع املدين،
وهناك منا�شري �أخرى لدى وزارة ال�شو�ؤن اخلارجية
التح�صل عليها
والداخلية مل يتمكن الإئتالف من
ّ
بعد .بالإ�ضافة �إىل �أن التطبيق مل ي�شمل بعد كل
بلديات اجلمهورية التون�سية .فهناك مماطلة من قبل
البلديات فيما يخ�ص ت�سجيل زواج التون�سية امل�سملة
بغري امل�سلم.
يف نف�س الن�سق ،التفاعل اجلمعياتي مع جلنة امل�ساواة
واحلريات الفردية التى ا�ستحدثت مبوجب خطاب

الرئي�س الباجي ال�سب�سي يف � 13أوت  ،2017كان
ملفتا للنظر ،حيث �أنَّ عددا كبريا من املنظمات
والن�شطاء والأكادمييني اجتمعوا مع اللجنة يف
جل�سات نقا�ش ،عار�ضني لأعمالهم ومقرتحاتهم� .أهم
و�ضم
هذه االجتماعات انعقد يف � 31أوكتوبر ّ ،2017
حوايل  40حقوقيا ،منهم ممثلني عن منظمات مدنية،
للتباحث يف بع�ض املوا�ضيع .وقد �أر�سلت جمعيات
�أخرى للجنة تقارير ت�ضمنت كافة التعديالت
القانونية التى تقرتحها .نذكر من هذه اجلمعيات
رابطة الناخبات التون�سيات التى لعبت دورا كبريا
يف �إدخال مفهوم العنف ال�سيا�سي كنوع من �أنواع
العنف املوجه للن�ساء يف قانون حماية املراة من العنف
ال�صادر يف  26يوليو .2017
من جهة �أخرى� ،شكل «التحالف الوطني �ضد
العنف امل�سلط على الن�ساء ظاهرة مثرية للإهتمام يف
تاريخ تون�س ما بعد الثورة» ،وفق �أ .ي�سرى فراو�س.
َّ
ت�شكل هذا التحالف يف  2015وا�ستطاع خالل
�سنتني حتقيق االنت�شار اجلغرايف والتعبئة املجتمعية
املطلوبة من خالل عدة م�ؤمترات ولقاءات �صحفية
عقدت يف جهات عدة يف تون�س .وقد َّمتكن هذا
التحالف من حتديد املحتوى املطلوب للقانون على
�أن يكون �شام ًال ومتالئماً مع د�ستور  2014وكافة
االتفاقيات الدولية .كما �أ�صدر التحالف العديد من
الأدلة التوجيهية التي ت�ساعد ال�سلطات التون�سية
على حتديد حمتوى القانون ،كدليل �أ�صدرته ال�شبكة
الأورو-متو�سطية حلقوق الإن�سان حول مفهوم القانون
ال�شامل ومقت�ضياته .بالإ�ضافة �إىل الدليل ال�صادر عن
اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميوقراطيات والفيدرالية
الدوالية حلقوق االن�سان مت�ضمناً � 100إجراء للق�ضاء
على العنف �ضد الن�ساء .تابع هذا التحالف عن قرب
جل�سات مناق�شة ف�صول القانون ،مقدماً مقرتحات
حينية ت�ساعد امل�ش ّرع على �إقرار الف�صول مبا ي�ضمن
حتقيق �شمولية القانون .جنح التحالف يف � 2017أن
يتح�صل على ن�ص قانون يعد مك�سبا تاريخيا لتون�س.
وتتجه ا�سرتاتيجية التحالف اليوم �إىل متابعة تنفيذ
القانون بفاعلية.
يف الواقع ،اجلمعيات الن�سوية يف تون�س �أثبتت تاريخياً
قدرتها على حمل ق�ضاياها .ولكن املعوقات ما زالت
كثرية يف طريق ن�ضالها .العمل على ن�شر الوعي
احلقوقي الذي من �ش�أنه تعزيز وتفعيل تطبيق قانون
حماية املر�أة من العنف ما زال� ،إىل اليوم� ،ضعيفاً يف
تون�س .يقابل ذلك ،خدمات تعترب �أ�سا�سية تقدمها
اجلمعيات الن�سوية من خالل مراكز الإن�صات
والتوجيه للن�ساء �ضحايا العنف نف�سياً واجتماعيا.
ولكن ،كما قالت ال�سيدة �أحالم باحلاج« ،اجلمعيات
الن�سوية حتملت على مدار �سنني م�س�ؤوليات توفق
حمدودية �إمكانياتها .اليوم من خالل قانون حماية
املر�أة من العنف� ،سنطالب الدولة ب�أن تتحمل جزءا
من هذه امل�سو�ؤليات».

�أ ّما جلهة امل�ساعدة القانونية والق�ضائية ،ف�إن �أغلب
تقدم خدمات توجيهية للن�ساء
اجلمعيات الن�سوية ّ
املع ّنفات .يف حاالت قليلة ،تعمد هذه اجلمعيات
�إىل مرافقة الن�ساء املعنفات �إىل املحاكم .وهذا ما قد
يحدث يف حاالت خا�صة يف حال عدم قدرة املعنفة
على تت ّبع ق�ضيتها� ،أو يف الق�ضايا التى فيها اخرتاق
قانوين وا�ضح وميكن �أن تكون عربة ومثاال لن�شر الوعي
وحتقيق ال�ضغط املطلوب على ال�سلطات .ومن هذه
احلاالت ،ق�ضية «كاهنة ح�سني» التي تتابعها جمعية
الن�ساء الدميوقراطيات عن قرب ،والتي ما تزال حتى
اليوم ،ورغم انق�ضاء �سبع �سنوات على �سقوط هذه
الفتاة من �أعلى نزل «الهناء الدويل» ،عالقة يف �أروقة
املحاكم.
�أما على �صعيد ر�صد االنتهاكات ،فهنا ترى ي�سرى
فراو�س �أن اجلمعيات الن�سوية كما �سائر اجلمعيات
احلقوقية يف تون�س تن�شط ب�شكل خا�ص «عند وجود
منا�سبة دولية لتقدمي تقاريرها .فمث ًال ّقدمت �أكرث
من  23جمعية تون�سية تقريراً موازياً ملجل�س حقوق
االن�سان يف �إطار اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل
لتون�س .ولكن لي�س هناك تقليد دوري �أو �سنوي
ت�صدر فيه كل جمعية وطنية تقريراً ير�صد ب�شكل
ومو�سع جممل االنتهاكات« .قلة التمويالت
�شامل ّ
هو �أحد الأ�سباب التى حتول دون العمل على ر�صد
�سليم لالنتهاكات».
الفساد في تونس أصبح ثقافة
 ...أي خطاب لمكافحته؟

كان ملكافحة الف�ساد ن�صيب كبري من عمل اجلمعيات
احلقوقي يف  .2017ت�صدت املنظمات التى تعنى
مبكافحة الف�ساد 2ملحاوالت ال�سلطة بتمرير قوانني
تهدد احلريات وت�ساعد على تبيي�ض الف�ساد ،ومنها
قانون امل�صاحلة وقانون جزر الإعتداء على الأمنيني.
�إىل جانب البيانات امل�شرتكة العديدة التى توجهت
بها هذه اجلمعيات �إىل ال�سلطة مطالبة ب�سحب قانون
امل�صاحلة� ،شارك �أع�ضاء هذه املنظمات والفاعلون
فيها ب�صفتهم املدنية بكثافة يف االحتجاجات املدنية
التى نظمتها حملة «ماني�ش م�سامح» والتى ا�شتدت
حدتها يف مطلع  .2017يف هذا ال�صدد� ،صرحت �أ.
�إنت�صار العرفاوي ،امل�ست�شارة القانونية يف جمعية «�أنا
يقظ» ،للمفكرة ب «�أن حملة «ماني�ش م�سامح» عملت
على ابتكار و�سائل جديدة لتحقيق احل�شد ال�شعبي
املطلوب .فقد ّمت ا�ستخدام الأغاين الكروية والتي
ت�ستخدم عادة يف مباريات كرة القدم� .أدى ذلك
�إىل ا�ستقطاب العامة ،ال�شباب خ�صو�صاً ،للم�شاركة
يف االحتجاجات ب�أعداد كبرية .ا�ستطاعت هذه
االحتجاجات �أن تكون ال�سبب الأبرز الذي غري
الكثري من معامل هذا القانون .حيث حتول من كونه
قانوناً �شام ًال للم�صاحلة االقت�صادية والإدارية لي�صبح
قانوناً يقت�صر على امل�صاحلة الإدارية فقط« .قالت
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النائبة ميينة الزغالمي� »3أن حملة «ماني�ش م�سامح»
كانت �سببا رئي�سيا يف الرتاجع عن م�شروع قانون
امل�صاحلة الأويل» ،ح�سبما �أفادت العرفاوي.
من جهة �أخرى ،تعمل املنظمات التون�سية التى ُتعنى
يخ�ص
بالف�ساد �ضمن �أ�سلوب ّ
متقدم ونوعي فيما ّ
الو�سائل امل�ستخدمة لن�شر الوعي احلقوقي .بالن�سبة
جلمعية «�أنا يقظ» ،قامت هذه اجلمعية يف �أفريل ،2017
مببادرة �أ�سمتها «برملانيون �ضد الف�ساد» ،حيث �صادق
بع�ض ممثلي الأحزاب على اتفاقية م�شرتكة تهدف �إىل
تعزيز التعاون بني منظمات املجتمع املدين والربملان
ب�صفته ال�سلطة الت�شريعية يف البالد يف مكافحة ظاهرة
الف�ساد�« .شهر �ضد الف�ساد» هي مبادرة �أخرى من
قبل «�أنا يقظ» انطلقت يف  9دي�سمرب  2017وامتدت
حتى  14جانفي  ،2018للمرة اخلام�سة على التوايل.
�شمل هذا ال�شهر ن�شاطات مكثّفة عدة ،منها مو�سيقية،
ُظمت يف العديد من اجلهات يف
وثقافية ،وتربوية ،ن َّ
تون�س .كما تعددت خلفيات امل�شاركني ،فكانت ت�ضم
الطلبة ،املدر�سني ،موظفني عموميني ،فنانني ،الخ.
متحورت الن�شاطات حول ثقافة مكافحة الف�ساد الذي
ا�ست�شرى يف تون�س خ�صو�صاً يف ال�سنوات الأخرية.
كما ت�ضمن احتفاال تكرمييا للمبلغني على الف�ساد،
كخطوة رائدة لت�شجيع املواطن على �أن يحذو حذو
ه�ؤالء املب ّلغني .يف الواقع� ،أدخلت منظمة «�أنا يقظ»
مفهوم املكاف�أة للمبلغني منذ تقدميها م�شروع قانون
النفاذ �إىل املعلومة ملجل�س نواب ال�شعب يف .2016
وهذا ما مت �إقراره فع ًال يف القانون ب�ضغط من اجلمعية
التي �شاركت يف جل�سات الإ�ستماع والنقا�ش داخل
املجل�س فيما يخ�ص هذا القانون.
يف ظل اقرتاب موعد االنتخابات البلدية ،بادرت «�أنا
يقظ» �إىل �إطالق م�شروع هو عبارة عن دورات تكوينية
متخ�ص�صة تهدف �إىل �إر�ساء مقومات احلوكمة الر�شيدة
على امل�ستوى البلدي .وقد ا�ستهدف امل�شروع �شبكة
من اجلمعيات متمركزة يف جهات خمتلفة يف تون�س.
يف هذا امل�شروع ،تتخذ «�أنا يقظ» دورا �إ�شرافيا على
هذه اجلمعيات التى �ستعمل بنف�سها على مراقبة
م�سار �إجراء االنتخابات يف جهاتها .قالت انت�صار
العرفاوي «دعم «�أنا يقظ» للجمعيات التى تعمل يف
اجلهات يجعلنا �أكرث قدرة على ت�شكيل جبهة ممتدة يف
كل تون�س ملواجهة الف�ساد».
بالن�سبة للعمل على النفاذ للمعلومة ،نلقى «مر�صد
بلدية» ،و»مر�صد ميزانية» امل�ستحدثني يف ،2014
بالإ�ضافة اىل «مر�صد جمل�س» الذي انطلق مع �أعمال
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي .كلها م�شاريع بادرت �إليها
جمعية «بو�صلة» يف �سنة  ،2014وا�ستمرت حتى
هذه اللحظة بفعالية كبرية ّ
مكنت املواطن التون�سي
من النفاذ �إىل املعلومة وال ّإطالع على كل املجريات
مت�س �صلب الواقع االجتماعي
ال�سيا�سية التى ّ
واالقت�صادي املعا�ش .هذا الر�صد �أثبت �أهمية مراقبة
املجتمع املدين لعمل املجل�س الت�شريعي والت�أثري
الذي ميكن �أن حتدثه هذه الرقابة .هذا ما �أكدته النائبة
يف جمل�س نواب ال�شعب التون�سي ميينة الزغالمي
للمفكرة القانونية ،حيث قالت � َّأن «عمل ال�شباب
يف منظمات املجتمع املدين كمراقبني له ت�أثري كبري
على فعالية عمل املجل�س الت�شريعي .هناك العديد
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تعد
من النواب �أ�صبحوا يهابون جمعية بو�صلة التى ّ
جمعية كبرية وقوية اليوم يف تون�س».
كما ت�صدر «بو�صلة» يف تقارير دورية �إح�صاءات
و�أرقاما ّمتكن من التوثيق وال�ضغط ال�سيا�سي مبا
فيه زيادة القدرة للنفاذ �إىل املعلومة .تعمل �أنا يقظ
يف نف�س االجتاه .فقد �أ�صدرت هذه الأخرية يف 29
�سبتمرب  ،2017تقريراً هاماً يت�ضمن قائمة �سوداء
وقائمة بي�ضاء للإدارات ومدى تفاعلها مع حق النفاذ
للمعلومة .تت�ضمن جتربة «�أنا يقظ» يف التعامل مع
م�ؤ�س�سات الدولة فيما يخ�ص املطالب مبقت�ضى القانون
عدد  22ل�سنة  ،2016املتعلق باحلق يف النفاذ �إىل
املعلومة ،ناهيك عن البيانات امل�شرتكة التى عاد ًة ما
ت�صدرها «انا يقظ» ،بالتعاون مع اجلمعيات التى تعنى

بنف�س ق�ضاياها ،لتعزيز موقفها من �أي ق�ضية مثارة �أو ال�شامل لكل الق�ضايا املرفوعة والر�صد والتوثيق لعام
 2017مع نهاية �شهر جانفي .2018
تعد من قبل الدولة.
ّ
فيما يخ�ص التقا�ضي ،قالت انت�صار العرفاوي «انتقلنا
من مرحلة الإ�شارة �إىل الف�ساد �إىل مرحلة �أخذ مجتمع الميم :مطالبات
الفا�سدين اىل الق�ضاء� .أ�صبحنا نرفع ق�ضايا ونتابعها جذر ية يقابلها إجراءات جزئية
دولياً وحملياً» .الق�ضية الأكرث �إثارة للإهتمام يف بعد ال�سيا�سة الإحرتازية التى عملت بها يف بداية
 ،2017والتى رفعتها جمعية «�أنا يقظ» ،مبوجب قانون  ،2011خوفاً من اخلطاب املحافظ ال�سائد يف البالد،
النفاذ للمعلومة املقر م�ؤخراً ،كانت �سابقة من نوعها ،انتقلت املنظمات احلقوقية التى تعنى بق�ضايا جمتمع
�ضد املحكمة الإدارية لدى امليم� ،إىل تبني خطاب حقوقي علني ،جذري ب�شكل
تقدمت املنظمة ّ
حيث ّ
املحكمة الإدارية وذلك لرف�ضها متكني املنظمة من عام ووا�ضح املطالب« .الهدف الأ�سا�سي لي�س فقط
ن�سخ ورقية من التقارير ال�سنوية للمحكمة من �سنة تنحية الف�صل  230الذي يج ّرم املثلية اجلن�سية ،بل
� 2010إىل �سنة  .2014ما زالت هذه الق�ضية �سارية تنقيح جممل القوانني التي ميكن �أن ت�ستخدم لتجرمي
التحقيق ،على �أن ت�صدر «�أنا يقظ» تقريرها ال�سنوي املثلية ومنها القوانني املتعلقة بالأخالق احلميدة
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مث ًال» �أو�ضح د .وحيد فر�شي�شيّ .
ت�شكلت كل من
جمعية دمج ،و�شم�س ،وموجودين ،و�شوف وكلمتي
يف � 2016ضمن التحالف التون�سي من �أجل حقوق
املثليني واملثليات ومزدوجي امليل اجلن�سي وعابري
وم�ؤكدي الهوية اجلندرية .ومب�ساعدة االئتالف من
�أجل احلريات ،متكنوا من خو�ض �سبل عمل ذات
�أبعاد دولية لتحقيق مطالبهم .ففي �سبتمرب ،2016
َّقدم هذا التحالف تقريراً موازياً خا�صاً مبجتمع امليم
�إىل جمل�س حقوق االن�سان التابع للأمم املتحدة،
�شام ًال لالنتهاكات التى تتعر�ض لها هذه الفئة يف
حد للحريات ومتييز قانوين واجتماعي
تون�س من ّ
واقت�صادي ،كخطوة تعد الأوىل من نوعها يف العامل
العربي� .أكدت �أ .فراو�س �أن «هذا التقرير �أحرج
الدولة التون�سية يف جنيف .فقد كرثت بنتيجته
املوجهة �إليها من قبل الدول الكربى يف
الأ�سئلة ّ
جمل�س حقوق الإن�سان� ».أدى ذلك ال�ضغط �إىل
قبول الدولة التون�سية تو�صية دولة «لوك�سمبورغ»
بخ�صو�ص التوقف عن �إجراء الفحو�صات ال�شرج ّية.
و ُي�شار هنا �إىل وجود خطاب مزدوج :فبعد قبول
تون�س هذه التو�صية املوجهة من قبل جمل�س حقوق
الإن�سان التابع للأمم املتحدة يف دورته ال�ساد�سة
والثالثني� ،ص َّرح الوزير مهدي بن غربية 4ب�أن املنع
ي�سري فقط على الفحو�صات «الق�صرية» معلنا النية
يف �إيقافها خالل �أربع �سنوات�« .سنعمل يف االئتالف
من �أجل احلريات الفردية يف ا�سرتاتيجية 2018
على مطالبة الدولة التون�سية بتحمل م�س�ؤولية قبولها
للتو�صية» ،كما �أكّ د د .وحيد فر�شي�شي .يف الإطار
نف�سه ،يلحظ �أن عمادة الأطباء ن ّبهت يف بالغ� 5صدر
يف  2017-04-03الأطباء الذين يتم ت�سخريهم
ق�ضائياً لإجراء الفحو�صات ال�شرجية حلقهم يف رف�ض
ذلك ،معتربة �أنّ هذه املمار�سات هي انتهاك لكرامة
الإن�سان وحرمة ج�سده .وبهدف تقوية مفاعيل هذا
التعميم ،نظمت جمعية �شم�س وقفة احتجاجية
يف  2ماي � 2017أمام عمادة الأطباء ملطالبتها مبنع
منظوريها من ممار�سة الفحو�صات ال�شرجية.
هذا من جانب العمل على الت�أثري ال�سيا�سي وتغيري
ال�سيا�سات� .أ ّما من ناحية العمل امليداين� ،شهد
عام  2017تطوراً على �صعيد الو�سائل امل�ستخدمة
من قبل اجلمعيات التى تعنى مبجتمع امليم لن�شر
الوعي احلقوقي املطلوب لق�ضاياهم .فمن جهة،
�أطلقت جمعية �شم�س «�شم�س راد» ،والتى هي �أول
�إذاعة خا�صة بق�ضايا جمتمع امليم يف تون�س والعامل
العربي .ورغم �أن هذا الإطالق �أحدث �صدمة وبلبلة
كبريتني تخللهما تهديد لل�شبان العاملني فيها� ،إال �أن
القيمني على اجلمعية يرون �أن هذه اخلطوة ك�سرت
الكثري من ال»التابوهات» ولفتت �أنظار املنظومة
احلاكمة واملجتمع على حد �سواء �إىل ق�ضايا هذه
الفئة�« .شم�س ماغ» هي و�سيلة �أخرى ا�ستحدثتها
جمعية �شم�س يف  .2017وهي �صحيفة ت�صدر دورياً
عن اجلمعية �شاملة لأخبار جمتمع امليم من تون�س
والعامل العربي� ،شارحة الق�ضايا احلقوقية والتوعية
اجلن�سية ،فيما يخ�ص هذه الفئة .بعد عمل دام
�أ�شهراً يف  ،2017انطلق �أي�ضاً يف  15يناير من ال�سنة
اجلديدة مهرجان الأفالم الكويرية التى تنظمه جمعية

«موجودين» للمرة الأوىل ،عار�ضة من خالله �أفالما
من تون�س �إىل جانب �أفالم من خمتلف العامل العربي
و�أفريقيا .تناولت الأفالم �أو�ضاع هذه الفئة وامل�صاعب
التى تعاين منها يف بلدانها.
رغم التقدم احلا�صل يف اخلطاب العام ويف الو�سائل
امل�ستخدمة يف هذا اخل�صو�ص ،ي�شري �أ .منري بعتور،
�أن «هذه الو�سائل مل تثبت فعاليتها بعد .فالإرادة
ال�سيا�سية ما زالت تق�صي هذه الفئات .فقد رف�ضت
الدولة التون�سية التو�صية املوجهة لها من قبل جمل�س
حقوق االن�سان التابع للأمم املتحدة بخ�صو�ص �إلغاء
ف�صل  230الذي يج ّرم املثلية .بالإ�ضافة �إىل �أن
التقبل االجتماعي لهذه الفئات ما زال �ضئي ًال،
حيث �أنّ عددا كبريا من املثليني واملثليات يعانون من
نبذ اجتماعي واقت�صادي خطري ».ي�ضاف �إىل ذلك،
الإمكانيات املحدودة لدى هذه اجلمعيات والتى حتول
دون قدرتها على االنت�شار اجلغرايف .الأمر الذي ي�شكل
عائقاً �أمام ن�شر الوعي ،ور�صد االنتهاكات ،وتقدمي
امل�ساعدات االجتماعية والقانونية ال�ضرورية لل�ضحايا.
وي�سجل يف هذا الإطار �أن بع�ض اجلمعيات كجمعية
دمج ا�ستطاعت تو�سيع نطاق عملها ،لي�شمل �سو�سة،
�صفاق�س ،وتوزر.
وعلى �صعيد اخلدمات االجتماعية والقانونية ور�صد
من�سق االئتالف من �أجل
احلاالت ،ي�ؤكد جابر واجهّ ،
احلريات الفردية�« ،أنَّ االئتالف عمل يف  2017على
متكني املنظمات التى تعنى مبجتمع امليم فيما يخ�ص ر�صد
االنتهاك وم�ساعدة املن َت َهكني ،عرب ا�ستحداث �شبكات
�إ�صغاء م�ستعدة لتلقي �شكاوى �أو تبليغ عن انتهاك
�أو تقدمي دعم نف�سي �أو توجيه طبي �أو قانوين ».ولكن،
يلحظ �أن هذه اجلمعيات ما تزال غري قادرة على توثيق
االنتهاكات ب�شكل ف ّعال ّميكنها م�ستقب ًال من درا�سة
تغري ن�سبة االنتهاكات �أو الوعي احلقوقي �أو حتى درا�سة
الو�سائل املختارة لتحقيق هذا الوعي ،بل يقت�صر هدف
الر�صد على لفت انتباه ال�سلطة بطريقة �آنية فقط .فمث ًال،
ر�صدت جمعية �شم�س منذ تاريخ قبول الدولة التون�سية
التو�صية القا�ضية بتوقيف هذه الفحو�صات حتى نهاية
عام  ،2017وفق ما �صرح به رئي�سها ،ع�شرين حالة مت فيها
انتهاك حرمة اجل�سد من خالل الفحو�صات� .أ ّما جمعية
عديل فوثّقت خالل نف�س الفرتة خم�س حاالت مت فيها
تطبيق الفحو�صات ال�شرجية على قا�صرين مل يبلغوا
الثامنة ع�شرة وفق د .الفر�شي�شي .و�إذ عربت اجلمعيتان
عن خ�شيتهما من �أن تكون احلاالت التي مت توثيقها � ّأقل
من احلاالت التى تع ّر�ضت لالنتهاكات ،ف�إن جمعية
عديل اعتربت �أن تقدمي دليل على ح�صول «بع�ض»
االنتهاكات يكفي ملواجهة ال�سلطة وال�ضغط عليها من
�أجل تنقيح �أو �إلغاء قانون  230الذي يج ّرم املثلية .يذكر
�أن الإئتالف من �أجل احلريات الفردية الذي ي�ضم قرابة
ال  36جمعية حقوقية ر�صد العديد من الإنتهاكات
ل�سنة  2017يف تقريره ال�سنوي الذي �صدر يف  7فيفري
� ،2018شام ًال خمتلف واليات اجلمهورية .ولكن بالرغم
من ذلك يبقى هذا الر�صد جمتز�أ ويهدف �إىل ال�ضغط
ال�سيا�سي فقط.
�أ ّما على �صعيد تقدمي م�ساعدة ق�ضائية ،هناك بع�ض
الق�ضايا التى ترفع وتتابع من خالل املحامني املتطوعني
لدى هذه اجلمعيات �أو مدفوعي الأجر امل َو َكلني من

قبلهم .ولكن نظراً ملحدودية الإمكانيات املادية والإنت�شار
اجلغرايف ،فعدد الق�ضايا يبقى حمدوداً .وي�شار �إىل �أنه غالباً
ما جتد هذه اجلمعيات �صعوبة يف الت�شبيك مع متطوعني
�أو حمامني م�ستعدين ملتابعة هذا النوع من الق�ضايا يف
اجلهات والواليات .بالإ�ضافة �إىل � ًّأن ن�سبة املبلغني عن
هذه الإنتهاكات مازالت حمدودة خارج تون�س .ناهيك
عن �أن نتائج التقا�ضي تبقى حمدودة ح�سب بعتور ،حيث
«� َّأن �أغلب بل ورمبا كل الق�ضايا التى مت رفعها من قبل
جمعية �شم�س بخ�صو�ص اتهامات املثلية اجلن�سية انتهت
بعقوبات �سجن ت�صل �إىل � 3سنوات» ،ح�سبما �ص ّرح
املحامي منري بعتور .بالإ�ضافة �إىل �أ َّنه يف �أغلب الأحيان
يقت�صر تدخّ ل املحامني على حماية املتهمني من التعر�ض
لأي تعذيب وحماولة تخفيف الأحكام ال�صادرة يف
حقهم من �سنوات �إىل �أ�شهر .مع الإ�شارة اىل �أن الوعي
احلقوقي لدى الق�ضاة و�أغلب املحامني باملو�ضوعات
املرتبطة باحلريات الفردية ،واملثلية اجلن�سية خ�صو�صاً ،ما
زال معدوما ،ح�سبما �أكد �أغلب احلقوقيني والنا�شطني
الذين متت حماورتهم لكتابة هذا التقرير.
«الزطلة» :مشر وع قانون ينتهي
بتنقيح بسيط للقانون
�أخذ قانون  52املتعلق باملخدرات ح�صة من عمل

االئتالف من �أجل احلريات الفردية 6.وي�شار �إىل �أن هذا
القانون كان يفر�ض عقوبة �سجنية ال تقل عن �سنة حب�س
مل�ستهلكي املخدرات ،مما �أدى �إىل �أرقام عالية من املدانني
امل�سجونني لإخاللهم به .فقد �شارك االئتالف على ثالث
مراحل يف جل�سات ا�ستماع يف جمل�س نواب ال�شعب
التون�سي ملناق�شة هذا القانون .دفعت مطالبة التحالف
املتكررة امل�ش ّرع �إىل تنقيح هذا القانون يف  8ماي 2017
يف اجتاه منح القا�ضي �صالحيات تقديرية ّ
يتمكن من
خاللها االجتهاد يف ق�ضايا امل�ستهلكني؛ وقد �أدى ذلك
عموما �إىل �إ�صدار قرارات بوقف تنفيذ العقوبة .وقد �أفاد
من�سق االئتالف من �أجل احلريات الفردية �أنه
جابر واجه ّ
�سيوا�صل الإئتالف العمل لل�ضغط على امل�ش ّرع التون�سي
لتبني قانون �شامل ي�سقط املالحقة عن امل�ستهلكني.
يبقى �أن قلة من اجلمعيات تعنى بق�ضايا م�ستهلكي
املخدرات وتقدم لهم م�ساعدات �صحية واجتماعية.
ونلحظ �أن «اجلمعية التون�سية ملقاومة الأمرا�ض املنقولة
جن�سياً وال�سيدا» هي اجلمعية الوحيدة التى �أتى على
ذكرها الن�شطاء احلقوقيون على �أنها تن�شط يف هذا
املجال .مع العلم �أن هناك نق�صا خطريا يف مراكز الرعاية
ال�صحية للمدمنني يف تون�س جتعل من هذه الظاهرة مهدداً
اجتماعياً.
وسائل العمل :تخصص،
ائتالفات ،وتنافس...

مما تقدم� ،أمكن القول � َّأن العمل احلقوقي يف تون�س �أحرز
تطورا يف جماالت عدة يف  ،2017لي�س فقط يف م�ضمون
اخلطاب �إمنا �أي�ضا يف و�سائل العمل .وقد �أخذ هذا التطور
�أ�شكاال عدة� ،أبرزها التخ�ص�ص وقيام االئتالفات و�إن
بقيت التناف�سية قائمة وبقوة.
ففي ال�سنوات الأخرية ،خ�صو�صاً يف فرتة ما بعد و�ضع
د�ستور � ،2014شهدنا تغرياً على �صعيد املنظمات التى
تعنى بالق�ضايا احلقوقية .فقد �أ�صبحت هذه املنظمات
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�أكرث «تخ�ص�صاً» .فكل منظمة �ص َّوبت ر�ؤيتها وحددت
نطاق اهتمامها مبا يفيد ق�ضية مع ّينة من الق�ضايا احلقوقية
العديدة التى مل حت�سم بعد يف تون�س .كما �شهدنا قيام
عدد من االئتالفات والتحالفات بني منظمات املجتمع
املدين والتى �شكلت الدعامة الأ�سا�سية والقوة ال�ضاغطة
وراء اتخاذ الدولة التون�سية بع�ض الإجراءات القانونية
جتاه بع�ض امل�سائل احلقوقية والتى �شهدنا ذروتها يف عام
 .2017ومن �أهم هذه الإئتالفات ،االئتالف من �أجل
احلريات الفردية ،الذي �أتينا على ذكره مرات عديدة يف
هذا التقرير ،والذي مت ت�أ�سي�سه يف جانفي  ،2016بعدما
ان�ضمت �إليه جمموعة من اجلمعيات التون�سية العريقة
والتاريخية وهو ي�شمل حاليا  36منظمة حقوقية .ونذكر
منها �أي�ضاً الإئتالف التون�سي لإلغاء عقوبة االعدام،
ائتالف املجتمع املدين ملكافحة الف�ساد ،الإئتالف من
�أجل العدالة الإنتقالية.
الالفت �أن هذه االئتالفات املدنية ت�ضم جنبا �إىل جنب
جمعيات تاريخية وحديثة ،وطنية ودولية .ولكن الت�ضامن
فيما بينها يقت�صر �أحياناً كثرية على املواقف فقط .بالإ�ضافة
�إىل � َّأن التفاعل فيما بينها وقتي وجمتز�أ ،كل ذلك يف
موازاة �سواد التناف�سية يف عمل هذه اجلمعيات ،لي�س
فقط بني اجلمعيات املحلية ،بل �أي�ضاً بني تلك املحلية
والدولية .فنقل املعرفة بني اجلمعيات املحلية والدولية
ما زال يتم عموما بطريقة عامودية ،جتعل الدولية منها
يف م�ستوى «املع ّلم» بد ًال من املعاون .بالإ�ضافة �إىل �أن
اجلمعيات العريقة يف تون�س والتى �أثبتت نف�سها تاريخياً يف
العمل احلقوقي ترتدد يف ّمد يد العون للجمعيات احلديثة
النا�شئة يف البالد .كما تتناف�س تلك املنظمات العريقة
مع الدولية نا�سبة لنف�سها الأحقية الوطنية واخلرباتية يف
العمل احلقوقي.
وعلى �صعيد التعاون مع م�ؤ�س�سات الدولة ،ي�سجل �أن
العديد من اجلمعيات احلقوقية تتفاعل مع اللجان امل�ؤقتة،
�سواء كانت جلانا من�ش�أة من ال�سلطة التنفيذية �أو ال�سلطة
الت�شريعية .فكما �سبق وذكرنا ،تفاعلت املنظمات ب�شكل
كثيف مع جلنة امل�ساواة واحلريات الفردية التي �أن�ش�أها
رئي�س اجلمهورية .بالإ�ضافة �إىل تفاعلهم مع جلنة تنقيح
املجلة اجلزائية وجلنة تنقيح الإجراءات اجلزائية التابعتني
لوزارة العدل .ويف هذا املجال ،يو�ضح د .وحيد فر�شي�شي
�أنه «بالرغم من �أنَّ هذه اللجان خا�صة ،ولي�س لها �أي
توا�صل مع املنظمات احلقوقية واملجتمع املدين ،غري �أننا
كن�شطاء حقوقيني و�أكادمييني حاولنا خلق �شبكة توا�صل
بيننا وبينهم بطريقة غري ر�سمية .حيث �أننا من خالل
معرفتنا ال�شخ�صية بر�ؤ�ساء و�أع�ضاء هذه اللجان
ا�ستطعنا �أن نتابع ما تو�صلوا �إليه .يتم اي�ضاً من خالل
هذه ال�شبكة تو�صيل ما تريده املنظمات احلقوقية من
تغيريات على �صعيد القانون اجلزائي ».وهذا ما �أثنت
عليه �أحالم باحلاج خالل حوارنا معها.
 1 .1يندرج هذا االئتالف �ضمن االئتالف من �أجل احلريات الفردية
 2 .2منهم جمعية بو�صلة ،جمعية "انا يقظ" وجمعية "راج"
 3 .3نائبة يف جمل�س نواب ال�شعب التون�سي
 4 .4وزير العالقة مع الهيئات الد�ستورية واملجتمع املدين وحقوق الإن�سان
 5 .5راجع مقالة "عمادة الأطباء التون�سيني تدين الفحو�ص ال�شرجية وتدعو
للإمتناع عن �إجرائها م�ستقبال" ،موقع املفكرة القانونية
 6 .6اجلمعيات التى تعمل على قانون  52من �ضمن االئتالف من �أجل
احلريات الفردية هي اجلمعية التون�سية للحريات الفردية ،وحمامون بال
حدود ،والرابطة التون�سية لدفاع عن حقوق االن�سان ،والفدرالية الدولية
حلقوق االن�سان ،واجلمعية التون�سية ملكافحة ال�سديا ،اىل جانب مبادرة �سجني
 52واملمثلة ب�شخ�ص اال�ستاذ غازي املرابط.
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حوارمع أحالم بلحاج

منسقة لجنة مناهضة العنف في جمعية النساء الديمقراطيات

المفكرة :ماذا سيتغير في إستراتجيات
عمل جمعية النساء الديموقراطيات بعد
إقرار قانون حماية المرأة من العنف في
سبتمبر 2017؟

بلحاج :قانون حماية املر�أة من العنف هو ثمرة
ن�ضال جمعية الن�ساء الدميوقراطيات لأكرث من 25
عاماً .منذ  ،2013بد�أت �صياغة ن�ص هذا القانون،
مب�شاركة عدد كبري من اخلبريات املنتميات جلمعية
يعملن كخبريات
كن ً
الن�ساء الدميوقراطيات واللواتي َّ
املقدم
لدى وزارة املر�أة .نعرتف � َّأن امل�شروع الأول ّ
يف  2014ملجل�س نواب ال�شعب كان طموحا جداً
لدرجة �أنه ه َّز اخلطاب ال�سيا�سي املحافظ ما حال
دون �إقراره .ولكن ما زلنا ن�ؤمن كن�ساء دميوقراطيات
� َّأن مقاومة العنف امل�سلط على الن�ساء ال ميكن �أن
يتم �إ َّال عرب الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز،
خا�صة الأ�شكال القانونية ،مثل امل�ساواة يف الإرث
واحرتام كافة احلريات ال�شخ�صية ،الخ .بالرغم من
�أنّ القانون املقر يف  2017ال ي�شمل تنقيحا ملجلة
الأحوال ال�شخ�صية ،ولك َّنا �شهدنا ت�شكيل جلنة
ا�ست�شارية من �أجل امل�ساواة واحلريات الفردية بغية
�إ�ستكمال ما ينق�ص القانون جلعل ال�صورة �شاملة
وكاملة .كما نتابع اي�ضاً عمل اللجنة املعنية بتنقيح

املجلة اجلزائية ب�شكل غري ر�سمي من خالل معرفة
�شخ�صية للأع�ضاء العاملني فيها .الأمر الذي ميكننا
من الت�أثري لدعم مفهوم امل�ساواة ال�شاملة� .سابقاً،
نا�ضلنا من �أجل �إقرار القانون .اليوم �سنح ّول هذا
الن�ضال �إىل ن�ضال من �أجل تطبيق هذا القانون.
ِ
تقييمك للعمل الميداني في
المفكرة :ما
مجال المرأة؟

بلحاج :ال ننكر � َّأن هناك مكت�سبات قانونية كبرية
يف تون�س .ولكن واقع العنف يف البالد واقع مرير،
باعتبار تف�شي العنف ونق�ص اخلدمات .هناك
�إئتالف قائم اليوم من �أجل تفعيل قانون حماية
املر�أة من العنف ،يت�ضمن قرابة ال�ستني جمعية.
يف الواقع ،هناك جمعيات رائدة يف جمال تقدمي
خدمات للن�ساء �ضحايا العنف ،عملت منذ
�سنوات على الإ�صغاء والإر�شاد واملتابعة والت�ضامن
بالإ�ضافة اىل احلماية والدعم القانوين .نذكر منها
الن�ساء الدميوقراطيات ،جمعية الن�ساء التون�سيات
حول البحث والتنمية ،جمعية بيتي ،وجمعية �أمل.
حتملت اجلمعيات الن�سوية على مدى  25عاماً كل
هذه امل�س�ؤوليات ب�شكل يفوق قدراتها .اليوم ،نطالب
الدولة بتحمل م�سو�ؤلياتها ،بالتعاون مع املجتمع

املدين .نطالب ون�سعى لن�شر مفهوم الت�شاركية بني
املنظمات احلقوقية و�أجهزة الدولة .متت امل�صادقة،
منذ فرتة قريبة جداً ،على �إتفاقية العمل املتعدد
الآليات للق�ضاء على العنف امل�سلط �ضد الن�ساء.
وقَّعت خم�س وزارات على بروتوكوليات تعنى
بتق�سيم املهام يف هذا اخل�صو�ص .من هذه الوزارات،
ال�صحة والعدل وال�ش�ؤون الإجتماعية واملر�أة .هناك
�سعي �إىل عمل م�شرتك بني الوزارات .نتابع
�أي�ضاً ٌ
الآن الن�صو�ص الرتتيبية للقانوين لتتم بعدها متابعة
التطبيق ب�شكل قريب.
المفكرة :ماذا عن الخطاب المحافظ في
تونس؟

بلحاج :بالرغم من �أننا كن�ساء دميوقراطيات عملنا
منذ �سنة  1999على رفع �شعار امل�ساواة يف الإرث،
�إ َّال �أننا ن�ؤمن � َّأن لكل حدث وقته املنا�سب والآن
حان وقت هذه امل�ساواة .خ�صو�صاً مع �إقرار قانون
حماية املر�أة من العنف ،الذي من �ضمنه العنف
الإقت�صادي .تعالت الأ�صوات الراف�ضة لتلك
امل�ساواة ولكن نقول ب�أن اخلطاب ال�سيا�سي الآن
قابل لتلك اخلطوة بل وم�شجع لها .بالإ�ضافة �إىل � ًّأن
�أهمية الد�ستور التون�سي يكمن لي�س فقط ب�أنه �أق ّر

امل�ساواة بني اجلن�سني ،بل �أن م�سار و�ضع الد�ستور
�أ ّه َل املجتمع لقبول امل�ساواة .حيث � ًّأن كافة �أطياف
املجتمع �شاركت يف مناق�شة الد�ستور ف�ص ًال ف�ص ًال
و�شهدت التوافق على جميع ف�صوله .ميكن القول
�أنًّ هناك خيارا جمتمعيا لدعم حقوق املر�أة والق�ضاء
على التمييز منذ  .2014مدخلنا لي�س فقط حقوقيا
بل �أي�ضاً اقت�صادي ،لأننا ننطلق من واقع الن�ساء
التون�سيات والعائالت التون�سية .الن�ساء يف تون�س
ي�شتغلن ،ويراكمن ثروات ،وي�شاركن يف الدورة
الإقت�صادية .كما �أن القانون التون�سي يجرب الن�ساء
على امل�شاركة يف الإنفاق على الأطفال والعائلة.
الأ�س�س التى قام عليها التمييز يف الإرث زالت،
قانونياً وواقعياً� .أ�ضف اىل كل ذلك � َّأن هناك تد ًرجا
يف التطور يف جمال حقوق الن�ساء منذ الثورة �إىل
اليوم .بد�أنا يف التنا�صف ،بعدها رفعنا التحفظات
على الإتفاقية الدولية حلماية املر�أة من العنف
(�سيداو) .بعدها عملنا على امل�ساواة يف د�ستور
 .2014واليوم متت امل�صادقة على قانون حماية
املر�أة من العنف ،ومت رفع املر�سوم الذي مينع زواج
امل�سلمة بغري م�سلم .تخلل كل هذه املحطاب ندوات
ولقاءات وحوارات كانت كافية لت�أهيل املجتمع
ب�شكل ميكننا قريباً لإقرار امل�ساواة يف الإرث.
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تحوالت في مشهد مجتمع المساجين:

االكتظاظ يتراجع والحلم باإلصالح ينتعش

كان جمموع املودعني بال�سجون التون�سية بنهاية �سنة
 2016يناهز الأربعة وع�شرين �ألفا 42% ،فقط منهم
ب�صدد ق�ضاء عقوبات �سجنية فيما بقيتهم موقوفون.
�سنة بعد ذلك وبنهاية �سنة  ،2017تراجع عددهم
ب�ألفني وخم�سمائة وبات ن�صفهم فقط موقوفني .ويظهر
يف هذا الإطار تقهقر عدد امل�ساجني توا�صال لظاهرة
انطلقت �سنة  2011حتتاج بحثا يف حمركاتها ،فيما يبدو
تراجع ن�سبة املوقوفني من عموم امل�ساجني م�ؤ�شرا على
بداية ٍ
تعاف للعدالة اجلزائية التون�سية ،ي�ستحق الوقوف
عنده طلبا لتدعيمه.
إنخفاض عدد المساجين
ظاهرة صحية بأدوات سياسية

مل يكن من املتي�سر التو�صل ملعرفة عدد امل�ساجني
عد النظام ال�سيا�سي القائم
بتون�س قبل ثورتها ،بعدما ّ
حينها ملف ال�سجون من �أ�سراره يف حماولة منه لتجنب
االنتقادات احلقوقية التي كانت تطاله من ج ّرائه .تبني
بعدئذ �أن عدد امل�ساجني الذي كان يف �سنة 1996
ثالثة وع�شرين �ألفا 1ارتفع بنهاية �سنة � 2010إىل �أكرث
من ثالثني �ألفا موزعني على م�ؤ�س�سات �سجنية هي يف
�أغلبها من�ش�آت قدمية ومتهالكة وال يتوفر يف جمموعها �إال
�ستة ع�شر �ألف �سرير لروادها� .ضاعفت تاليا �أحداث
الثورة من �أزمة ال�سجون التون�سية التي طال احلرق
عددا منها ،زيادة على �أ�ضرار ج�سيمة حلقت ب�أخرى.
لكن يف املقابل ،كان من ثمارها �أن طرح �إ�صالح
ال�سجون ك�أولوية بداية من حت�سني بنيتها التحتية ونهاية
بالبحث عن حلول لتخفيف حدة االكتظاظ بها والتي
بلغت ن�سبها بنهاية �سنة  .150% ،2013تكفل برنامج
التعاون مع االحتاد الأوروبي وموازنات الدولة التون�سية
بتوفري جانب من االعتمادات الالزمة لإ�صالح ن�سبي
لبنية امل�ؤ�س�سات ال�سجنية التي بلغ عددها �سبعة
وع�شرين .وكان لزاما يف الآن نف�سه �شرح م�سببات
�أن يكون من بني كل مائة �ألف تون�سي ،مائتان و�سبعة
وت�سعني �سجينا وهي ن�سبة تتجاوز املعدالت االعتيادية
وتفر�ض �أن تكون تون�س يف الرتتيب الثامن والع�شرين
عامليا يف هذا املجال .2عزا م�س�ؤولو �إدارة ال�سجون ومن
خلفهم احلكومة اكتظاظ ال�سجون لإ�سراف ق�ضاة
التحقيق وممثلي النيابة العامة يف �إ�صدار بطاقات الإيداع
بال�سجون ،3فيما �أكدت الأبحاث امليدانية �أن الأحكام
باملدد ال�سجنية الق�صرية تعمق الأزمة .4ويف املقابل،
كان اخلطاب الق�ضائي يتهم قواعد قانون العقوبات
الذي ال يتوفر على بدائل حقيقية للعقوبة ال�سجنية
بامل�س�ؤولية عن ظاهرة االكتظاظ .وبعيدا عن تقاذف
امل�س�ؤوليات ،فر�ض االكتظاظ �أن تكون ن�سبة ا�ستيعاب
ال�سجون يف حدود  150%من طاقتها وبح�ساب مرتين

مكعبني فقط لل�سجني الواحد.5
ع ّرى انفتاح ال�سجون على املجتمع املدين واحلقوقي
بعد الثورة ومناخ احلريات الآثار املر ّوعة للظاهرة .فقد
توالت ال�شهادات حول �صعوبة املبيت بغرف ال�سجن:
تكد�س امل�ساجني ب�شكل يفر�ض على
�شهادات حول ّ
بع�ضهم النوم وقوفا ومبا يخلق ظروفا م�ؤاتية لالعتداءات
اجلن�سية� .شهادات حول �صعوبة احل�صول على الرعاية
ال�صحية رغم تف�شي الأمرا�ض اجللدية وتنامي �أمرا�ض
احل�سا�سية ب�سبب �صعوبة التنف�س ونق�ص الإ�ضاءة
حتمل �أ�سر امل�ساجني
و�سوء التغذية� .6شهادات حول ّ
�أعباء التغذية يف �إطار نظام «القفة» 7ومنظومة «ال�صكوك
املالية» .8وفيما �آلت هذه ال�شهادات �إىل تظهري ال�سجون
على �أنها حتولت �إىل �أداة للتعذيب النف�سي واجل�سدي
تعي على ال�سلطة ال�سيا�سية البحث عن
لر ّوادهاّ ،
حلول متكن من معاجلته ،ويظهر التدقيق بالأرقام �أن
املعاجلة متثلت يف ا�ستخدام �أدوات �سيا�سية ،وحتديدا
�صالحية العفو اخلا�ص لر�ؤ�ساء اجلمهورية املتعاقبني.
ففي �سنة  2017وحدها� ،أفادت قرارات العفو اخلا�ص
�سبعة �آالف و�سبعمائة وواحدا وخم�سني �سجينا،
�أغلبهم من املحكوم عليهم يف جرائم ا�ستهالك
املخدرات �أو ممن حكم عليهم يف ق�ضايا �شيكات بدون
ر�صيد وتولوا خال�ص امل�ستفيدين �أو كانوا ممن مل يبق
من مدد عقوبتهم �إال مدة تقل عن ال�ستة �أ�شهر �أو كانوا
من احلاالت الإن�سانية.9
يف اجتاه مواز ،جنحت ال�سلطة ال�سيا�سية خالل ال�سبع
�سنوات الأوىل من عمر الثورة يف توفري اعتمادات
�سمحت لها بتح�سني ن�سبي يف بنية عدد من الوحدات
ال�سجنية وتطوير طاقة ا�ستيعابها زيادة على برجمة بناء
�سجون جديدة 10مبا يت�ضح معه توجهها لفر�ض تال�ؤم
بني طاقة ا�ستيعاب �سجونها املقدرة حاليا ب�ستة ع�شر
�ألف مع عدد امل�ساجني .ورغم �أن هذا التوجه مل ينجح
بعد يف الو�صول لغاياته ،يالحظ �أنه ال يجد جتاوبا من
الق�ضاء الذي ما زال ي�صدر عددا هاما من �أحكام
ال�سجن النافذ ذات املدد الق�صرية ،عالوة على ما
يتهم به من �إ�سراف يف الإيقافات مبا يخل بت�صنيفات
امل�ؤ�س�سة ال�سجنية وهي ظاهرة يبدو �أن التدخالت
الت�شريعية ل�سنتي  2016و  2017خففت من
حدتها �سنة .2017

وبقيتهم حمكومون .14ويف اطار التج�سيد الت�شريعي
اللتزام رئي�س اجلمهورية باجي قايد ال�سب�سي بانهاء
�صرامة الت�شريع يف مواجهة م�ستهلكي املخدرات،
�صادق جمل�س نواب ال�شعب على القانون عدد 39
ل�سنة  201715الذي �أجاز للمحاكم تفريد العقوبات
يف حق م�ستهلكي املخدرات بعدما كان ذلك حمجرا
عليهم �سابقا .وقد واكب الق�ضاة هذا التطور ب�أن باتوا
ال ي�سلطون عقوبات �سجنية نافذة على م�ستهلكي
املخدرات.
انتهت االرادة ال�سيا�سية يف مرحلة �أوىل والعمل
الت�شريعي يف مرحلة ثانية �إىل جناح يف التخفيف من
اكتظاظ ال�سجون التون�سية .وهذه اخلطوات على
�أهميتها لن تكفل القطع مع الظاهرة ما مل يوازِها تط ّور
يف املمار�سة الق�ضائية جلهة االلتزام بال�صبغة اال�ستثنائية
لإجراء الإيقاف �أوال وببناء فل�سفة عقابية جديدة تنت�صر
وتعف بالتايل عن االلتجاء
للدور اال�صالحي للعقوبة ّ
العتماد العقوبة ال�سجنية ذات املدد الق�صرية التي
ال حتقق الغاية املطلوبة .ويعول جانب هام من امل�شهد
القانوين التون�سي على ما �ستحمله املجلة اجلزائية
التون�سية اجلديدة والتي تنكب جلنة فنية على �إعداد
ن�صها الأويل من ت�صورات لعقوبات بديلة يف حتقيق
الغاية املن�شودة.

و�أخرى ل�سجون ق�ضاءعقوبة مبوجب الت�صنيفات
التي �أقرها القانون عدد  52ل�سنة  200111املنظم
لل�سجون التون�سية يف الف�صل الثالث منه .وفيما �أدى
هذا الت�صنيف �إىل �إبراز م�شكلة التوقيف االحرتازي
وال�ضغط عمليا على ال�سلطات ال�سيا�سية والق�ضائية،
ك�شفت تقارير متعددة عن ف�شل �إدارة ال�سجون يف
احرتام هذا الت�صنيف مل�ؤ�س�ساتها وردت ذلك لأهمية
ن�سبة املوقوفني من عموم امل�ساجني 12والتي ناهزت نهاية
�سنة  .58% ،2016وبنهاية �سنة  ،2017ك�شف وزير
العدل غازي اجلربي عن حتول يف توزيع امل�ساجني متظهر
يف ت�ساوي عدد املوقوفني مع عدد امل�ساجني مع توقعات
بانخفا�ض يف ن�سبة املوقوفني مقابل املحكومني خالل
الأ�سابيع القليلة القادمة.13
ثانيا ،تنقيح جملة الإجراءات اجلزائية :فر�ض القانون
عدد  5ل�سنة  2016والذي يتعلق بتنقيح و�إمتام بع�ض
�أحكام جملة الإجراءات اجلزائية �أال يبا�شر �أعوان
ال�ضابطة العدلية �أي احتفاظ مب�شتبه به قبل حت�صيل
�إذن من النيابة العامة .كما قل�ص يف مدد االحتفاظ
لت�صبح ثماين و�أربعني �ساعة تقبل التمديد مرة واحدة
ب�إذن كتابي .ويظهر �أن التعقيدات التي فر�ضت على
ممار�سة هذا الإجراء وحمدودية مدته �أديا �سنة 2017
للرتاجع يف التعويل عليه وقد كان لهذا تبعيا �أثر على
الإيقافات بال�سجون التي ي�أذن بها ق�ضاة التحقيق وممثلو
تدخالت تشر يعية لمعالجة
االدعاء العام.
اختالل تركيبة مجتمع
ثالثا :تنقيح القانون عدد  52بخ�صو�ص م�ستهلكي
السجناء:
�إىل ما تقدم ،ح�صلت تدخالت ت�شريعية عدة �أ�سهمت املخدرات :بداية �سنة  2017كان عدد امل�ساجني
الذين تعلقت بهم جرائم خمدرات وهم يف �أغلبيتهم تنقيح القانون عدد  52وحمالت املنا�صرة
يف تخفي�ض عدد نزالء ال�سجون:
يعدون  6662منهم  2680موقوفا مل�ستهلكي املخدرات انهى االيقافات يف �صفوفهم
�أوال ،مت توزيع ال�سجون التون�سية �إىل �سجون �إيقافات من امل�ستهلكني ّ

 ... 1 .1ال�سجون التون�سية منوذجا  .موقع اجلزيرة  -ورد بهذا املقال �سامي ن�صر – ال�سجون يف العامل العربي
 2 .2معطيات �إح�صائية من تقرير  -ال�سجون التون�سية بني املعايري الدولية والواقع – �إعداد املفو�ضية ال�سامية
حلقوق الإن�سان �سنة 2014
 3 .3امل�صدر ال�سابق �صفحة 13
 4 .4امل�صدر ال�سابق �صفحة 30
 5 .5معطيات �إح�صائية من تقرير " ال�سجون م�ؤ�س�سات �إ�صالحية �أم م�ؤ�س�سات عقابية ومهينة للذات
الب�شرية" .الرابطة التون�سية حلقوق الإن�سان – عر�ض بتاريخ 2016-05-07
 - 6 .6ليليا بالز – �شهادات من جحيم ال�سجون التون�سية  2016-03-30موقع انكفادا .
 7 .7ين�ص الف�صل  18من النظام الداخلي لل�سجون على حق ال�سجني يف تلقي الطرود من �أ�سرته وكان من

اثر �إعمال هذا الف�صل �أن اقر للم�ساجني احلق ف تغذية ت�صلهم من �أ�سرهم ا�صطلح على ت�سميتها
ا�صطالحا يف عامل ال�سجون بالقفة
 8 .8اقر لكل �سجني حق يف مبلغ مايل يتلقاه من ا�سرته ويودع بح�سابة ب�إدارة ال�سجن وميكن يف مقابله من
و�صوالت ت�ستعمل يف �شراءاته من داخل مغازة ال�سجن .
� 9 .9أعلنت معايري العفو �صلب البالغ الذي �صدر عن رئا�سة اجلمهورية التون�سية بتاريخ  2017-01-13و
تعلق باعالن عفو خا�ص مبنا�سبة عيدي الثورة وال�شباب
 1010يراجع يف خ�صو�ص م�شاريع وزارة العدل يف خ�صو�ص حت�سني البنية التحتية للم�ؤ�س�سات ال�سجنية مقال
– �إ�صالح و�ضع ال�سجون ..كل التفا�صيل عن م�شاريع وزارة العدل � -صباح ال�شابي – 2016-05-12
�صحيفة ال�صباح -

 1111قــانون عدد  52ل�سنة  2001م�ؤرخ يف  14ماي  2001يتعلق بـنظام ال�سجون
 1212يراجع تقرير ال�سجون التون�سية بني املعايري الدولية والواقع – املفو�ضية
 1313غازي اجلريبي :يف الأ�سابيع املقبلة عدد املحكومني �سيتجاوز عدد املوقوفني لأول مرة منذ ع�شرات
ال�سنني – وكالة تون�س �إفريقيا للأنباء – 2018-01-12
� 1414إفادة وزير العدل غازي اجلريبي �أمام جلنة الأمن والدفاع مبجل�س نواب ال�شعب التون�سي بتاريخ
2017-01-02
 1515قانون عدد  39ل�سنة  2017م�ؤرخ يف  8ماي  2017يتعلق بتنقيح القانون عدد  52ل�سنة  1992امل�ؤرخ
يف  18ماي  1992املتعلق باملخدرات
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اإلصناف الجبائي

العدد  ،10فبراير 2018

اإلنصاف الجبائي في تونس:
حين يتجاهل القانون إحدى ركائز اإلصالح

د .أماني األخزوري
جاءت العدالة االجتماعية يف طليعة مطالب احلراك
الذي �شهدته تون�س يف  .2011ومن الو�سائل
الأ�سا�سية لتحقيق هذه املطالب� ،إ�صالح النظام
اجلبائي .وي�ؤمل من هذا الإ�صالح �أن يعيد توزيع
الرثوات بني مناطق الرتاب التون�سي و�أن يعيد توزيع
ال�سلط واملوارد املالية بني املركز واجلهات .كما ي�ؤمل
منه �أن يكر�س �سيا�سة احلياد جتاه ّ
كل دافعي ال�ضرائب
على نحو يرفع من القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات
وي�سهم يف �إ�صالح املنظومة القانونية والق�ضائية من
خالل �ضمان امل�ساواة �أمام القانون وت�سهيل احل�صول
على معلومة حمايدة و�شفافة .وهذا ما ي�صطلح على
ت�سميته الإن�صاف اجلبائي .وعلى �ضوء الطموحات
املذكورة ،يجدر تقييم النظام اجلبائي التون�سي،
خا�صة بعدما �شرعت ال�سلطات التون�سية يف تنفيذ
الإ�صالح اجلبائي بداية من �شهر ماي  12013وهو
امل�شروع الإ�صالحي ال�شامل الثاين الذي ت�شهده
تون�س منذ ّ
املخطط التعديلي الهيكلي ل�سنة .1986
ومن م ّيزات هذا امل�شروع املقرتح �أنه ي�سعى لإر�ساء
نظام جبائي ج ّيد املردود غري معقّد وعادل.
وقبل امل�ضي يف ذلك ،يجدر التذكري ب�أن النظام
اجلبائي التون�سي كان عرب التاريخ وللعديد من
امل ّرات ال�سبب الأ ّول والرئي�سي الندالع الثورات
ببالدنا .فعلى خلفيته ،اندلعت ثورة �صاحب احلمار
(�أبو عزيز) يف �سنة  934ميالدي ،2وهي ثورة الرببر
�ضد ال�ضيم اجلبائي للدولة الفاطمية �آنذاك .والتي
ّ
�سبق لها وتقدمت بوعود للرببر بتح�سني اجلباية يف
�صراعها مع الدولة الأغلبية .وهي وعود مل حترتمها
ملا ا�ستقر لها �أمر احلكم .فكانت ثورة �صاحب احلمار.
ويف �سنة  1864ميالدي ،ثار علي بن غذاهم 3كذلك
على عدم التوازن اجلبائي .فقد كان الفقراء يخ�ضعون
�إىل �ضرائب ّ
م�شطة يف حني يتم ّتع الأغنياء واحلا�شية
امللكية بنظام تفا�ضلي.
وفيما ّمت تكري�س مبد�أ الإن�صاف اجلبائي لأ ّول
م ّرة يف عهد الأمان يف �سنة  ،41857مت ت�ضمينه يف
الد�ستور الأ ّول للبالد التون�سية يف �سنة  .18615ويف
االجتاه نف�سه ،ذهب د�ستور  1جوان  1959يف الف�صل
ال�ساد�س ع�شر منهّ ،6ثم د�ستور  27جانفي 2014
الذي جاء ليعيد التذكري بهذا املبد�أ يف الف�صل

العا�شر منه .7ورغم �أنّ مفهوم الإن�صاف ال�ضريبي
حظي بتكري�س د�ستوري منذ قيام الدولة التون�سية،
ف�إنّ الت�شريع اجلبائي التون�سي ما يزال م�شوبا بعدم
توازن جبائي غالبا ما ت�سبب بامتعا�ض وا�سع يف
�أو�ساط ال�شعب التون�سي.
ومن �أبرز عيوب النظام اجلبائي احلايل ،الآتية:
�أوال� ،أنه يتعامل مع الأداءات ّكل على حدة .ففيما
خال ال�ضريبة على الدخل حيث مت اعتماد مبد�أ
ال�ضريبة التدريجية (�أو الت�صاعدية) ،وهي �ضريبة
ت�س ّلط ن�سبا ترتفع تدريجيا ح�سب ارتفاع املداخيل،
بقيت �سائر ال�ضرائب ن�سبية �أو ثابتة تنطبق على
دافعي ال�ضرائب مهما كانت قدرتهم على امل�ساهمة
يف الأعباء العمومية .وعليه ،تنطبق ال�ضريبة على
مرابيح ال�شركات ون�سبتها  25%على �أغلب
ال�شركات ،مهما كان قدر املرابيح �أو رقم املعامالت.
وال يخفى على �أحد �أن تخفي�ض ن�سبة ال�ضريبة على
املرابيح من � 25إىل  20%ح�سبما جاء يف م�شروع
الإ�صالح اجلبائي التون�سي ،من �ش�أنه �أن يق ّل�ص
املوارد و�أن ينقل العبء اجلبائي من ال�شركات �إىل
الأ�شخا�ص الطبيعيني.8
ثانيا ،من �ش�أن الرتفيع يف ن�سبة ال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة من � 18إىل  19%يف قانون املالية ل�سنة 2018
�أن يزيد الطني بلة ويفاقم من تدهور القدرة ال�شرائية
للمواطن التون�سي الذي اختنق بال�ضغط اجلبائي
ومن غالء الأ�سعار .فكلما كان املدخول �أ�صغر،
كلما كان الإح�سا�س بوط�أة ال�ضريبة على اال�ستهالك
�أكرب .وت�سمى هذه ال�ضريبة ب»ال�ضريبة العمياء» ملا
تتميز به من عدم التفرقة بني دافع ال�ضريبة الفقري
ودافع ال�ضريبة املي�سور ،بحيث ت�سلط على املنتوج
امل�ستهلك مهما كانت قدرة دافع ال�ضرائب على
امل�ساهمة يف الأعباء العمومية.
ثالثا ،يبقى التهرب اجلبائي مع�ضلة �أخرى ّ
تخل
بالإن�صاف اجلبائي .فالأرقام الر�سمية ت�شري �إىل
�أن  54%من اقت�صادنا هو اقت�صاد مواز قائم على
التهريب .فكيف ميكن �أن نقر مببد�أ امل�ساواة �أمام
القانون اجلبائي و�أمام القدرة التناف�سية يف حني يكون
التهريب واالقت�صاد املوازي على هذه الن�سبة العالية؟
الغياب �شبه الكلي لأي اجراء يحاول الت�صدي
لهذا ال�سو�س الذي ينخر اقت�صادنا هو فعال مدعاة
لال�ستغراب والت�سا�ؤل .زد على ذلك �أن 400000

www.finances.gov.tn/assises_fiscalite/pdf/projet_reforme_ 1 .1
fiscale_FR.pdf
 2 .2قامت هده الثورة يف املهدية العا�صمة الأوىل للفاطميني قبل االنتقال للقاهرة وذلك يف زمن حكم
حممد القائم ب�أمر اهلل 322ه – 334ه وانتهت يف زمن حكم ابنه املن�صور باهلل 334ه341-ه .لقد دامت

هذه الثورة ثالثة ع�شر �سنة عطلت يف �أثناها احلركة االقت�صادية والعمرانية للبالد .ت�سرتت هذه الثورة
بالدين وا�ستعانت بالأمويني .فقد تطرف بها قائدها وانحرف بها تبعا لأطماعه كما تبينه بع�ض امل�صادر
التاريخية .و�سعت رقعة هذه الثورة كامل �شمال �إفريقيا ت�صدى لها القائم يف بدايتها �إىل �أن جاء �أبنه
املن�صور باهلل الذي ق�ضى عليها نهائيا.
 3 .3علي بن حممد بن غذاهم املاجري من عر�ش �أوالد م�ساهل من قبيلة ماجر الرببرية ولد �سنة  1814و
تويف �سنة  1867بحلق الوادي .ىتلقى ن�صيبا من العلم يف جامع الزيتونة و تعلم الطب و الق�ضاء من
والده.
 4 .4الثانية :ت�ساوي النا�س يف �أ�صل قانون الأداء املرتب �أو ما يرتتب و�إن اختلف باختالف الكميـة بحيـث
ال ي�سقط القانون عن العظيم لعظمته وال يحط عن احلقري حلقارته وي�أتي بيانه مو�ضحا.

من دافعي ال�ضرائب ين�ضوون حتت النظام التقديري
فيما تنتفي عن الغالبية منهم �شروط التمتع بهذا
النظام .وي�شار �إىل �أن التهرب اجلبائي الذي ينت�شر
�أي�ضا يف �أو�ساط ال�شركات وبني �أ�صحاب املهن احلرة،
تت�سبب يف تفاقمه �إدارة جبائية فاقدة لآليات الرقابة
الناجعة .فتون�س حتتكم �إىل منظومتني �إعالميتني
( )RAFIK ET SADEKميكنهما من تعزيز جناعة
ا�ستخال�ص املوارد اجلبائية .لكن احلكومات املتعاقبة
مل تظهر �أي عزم ال�ستعمال نفوذ الدولة ال�ستغالل
هاتني املنظومتني بتوفري �إطارات �إدارية وتقنية
لتفعيلهما.
رابعا ،ميكن �أن نذكر كذلك قانون اال�ستثمار كمثال
اخر على ابتعاد ت�شريعاتنا اجلبائية عن مبد�أ الإن�صاف
اجلبائي .فمجلة اال�ستثمار يف �صيغتها القدمية كما
اجلديدة (قانون عدد  8/2017بتاريخ  14فيفري
 )2017تك ّر�س اجراءات ا�ستثنائية تهدف �إىل تقلي�ص
�أو حتى �إعفاء فئات معينة من دافعي ال�ضرائب .وال
يخفى على �أحد �أن من �ش�أن هذه االجراءات �أن
ت�ضع امل�ستفيدين منها يف و�ضعية جبائية �أف�ضل ممن
هم يف نف�س الو�ضعية القانونية .وهو ما من �ش�أنه �أن
يو ّلد �إح�سا�سا بالظلم اجلبائي وتكري�سا لنظام جبائي
غري عادل.
خام�سا ،اجراء العفو اجلبائي ( l’amnistie
) fiscaleهو �إجراء غالبا ما يتم اللجوء �إليه.
ويح�صل هذا العفو اجلبائي عادة مبوجب قانون يعفو

 5 .5ب�أن فر�ض يف املادة الأوىل والثانية من الباب التا�سع منه على الدولة واجب �إعداد موازنة ت�ضبط مداخيل
الدولة ووزاراتها وم�صاريفها وعر�ضها على املجل�س الأكرب .كما فر�ض يف املادة الرابعة من الباب ال�سابع
منه اال يتم توظيف �أي �ضريبة دون قانون يعر�ض على املجل�س الأكرب الذي يجب �أن يعتمده ب�أغلبية
�أع�ضائه .
6 .6الف�صل  10من الباب الثاين ع�شر فيما لأهل اململكة التون�سية من احلقوق وما عليهم -كل من ميلك من
رعايانا علي اختالف الأديان الربع والعقار وال�شجر وغري ذلك يلزمه كل �أداء مرتب عليه الآن وما ميكن �أن
يرتتب يف امل�ستقبل علي مقت�ضى القانون.
 7 .7الذي ن�ص على �أن "�أداء ال�ضرائب والتكاليف العامة واجب على كل �شخ�ص على �أ�سا�س الإن�صاف "
 8 .8ين�ص الف�صل العا�شر على�أداء ال�ضريبة وحتمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومن�صف .ت�ضع
الدولة الآليات الكفيلة ب�ضمان ا�ستخال�ص ال�ضريبة ،ومقاومة التهرب والغ�ش اجلبائيني .حتر�ص الدولة
على ح�سن الت�صرف يف املال العمومي وتتخذ التدابري الالزمة ل�صرفه ح�سب �أولويات االقت�صاد الوطني
وتعمل على منع الف�ساد وكل ما من �ش�أنه امل�سا�س بال�سيادة الوطنية
 9 .9ي�سعى م�شروع اال�صالح اجلبائي التون�سي اىل تخفي�ض ت�سبة الأداءات على ال�شركات من  25باملائة

عن ّ
خمل بالواجب ال�ضريبي وينتج يف نهاية املطاف
�إىل و�ضع دافع ال�ضريبة النزيه على قدم امل�ساواة مع
املتهرب من دفعها .وي�صبح العفو اجلبائي بالتايل مبثابة
مكاف�أة على التهرب اجلبائي لدافع ال�ضريبة الذي
يعي�ش دائما على �أمل �إ�صدار قانون يعفو عنه ويدخله
يف خانة ال�شرعية اجلبائية.
كل هذه النقائ�ص التي حادت بعيدا بنظامنا اجلبائي
عن مبد�أ الإن�صاف جتعلنا ن�أخذ فكرة حول �أولويات
الدولة التون�سية يف جمابهة التحديات التي تعرت�ضها.
اليوم ،وفيما �أن جميع امل�ؤ�شرات االقت�صادية واملالية
هي م�ؤ�شرات غري مطمئنة ،اختارت احلكومات عرب
قوانني املالية ال�سنوية منها والتكميلية زيادة ال�ضغط
اجلبائي على املواطن �ضاربة بعر�ض احلائط مبد�أ
الإن�صاف اجلبائي .ويعك�س هذا التوجه من جهة غلبة
امل�صالح اخلا�صة يف القرارات الت�شريعية ،ومن جهة
ثانية مقاربة خاطئة للجباية بحيث يتم ح�صرها يف
بعدها املحا�سبي املايل ،مبعزل عن �أي بعد اجتماعي.
ونحن يف موفى �سنة  2017وعلى م�شارف �سنة 2018
وبالتم ّعن يف قانون املالية الذي وقع الت�صويت عليه يف
 9دي�سمرب  ،2017لدينا القناعة الرا�سخة ب�أنه وعلى
امل�ستوى اجلبائي �شيئا مل يتغري .وال ي�سعنا �إال �أن
نذكر ب�أن «كثريا من ال�ضرائب تقتل حتما ال�ضرائب»
و�أنه وللخروج من الأزمة املالية اخلانقة التي متر بها
بالدنا ،ال منا�ص من تغليب مبادئ الإن�صاف اجلبائي
ال�شامل على احل�سابات وامل�صالح ال�ضيقة.

اىل  20باملائة و بالفعل و قع �إر�ساء نظام جبائي تفا�ضلي لل�شركات التي ال يتجاوز رقم معامالتها ال�سنوي
� 600ألف دينار بالن�سبة �إىل �أن�شطة التحويل و�أن�شطة ال�شراء لغر�ض البيع و� 300ألف دينار بالن�سبة �إىل
�أن�شطة اخلدمات و املهن غري التجارية وذلك بالتخفي�ض يف ن�سبة ال�ضريبة على ال�شركات من �% 25إىل
%.20
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االنتخابات البلدية

عشية االنتخابات البلدية:

شبح العز وف االنتخابي وأعراض ديمقراطية أخرى
ريم نفطي
�صدر الأمر الرئا�سي بالدعوة خلو�ض غمار االنتخابات
البلدية بتاريخ  .2018-05-06وت�شكل هذه
االنتخابات حدثا هاما يف م�سار الدميقراطية الفتية
تعد من مظاهر
التون�سية ،العتبارات عدة� ،أهمها �أنها ّ
دميقراطية القرب ذات الت�أثري املبا�شر على ت�صور املواطن
للحياة ال�سيا�سية ومدى �إقباله على امل�شاركة فيها.
ويبدو بالتايل من املهم التوقي مما قد يعرت�ض املمار�سة
الدميقراطية يف هذه االنتخابات من عوار�ض قد ت�ؤدي
لتهرم مبكر للتجربة التون�سية ال�شابة .وتتمثل هذه
الظواهر �أ�سا�سا يف العزوف االنتخابي لفئة ال�شباب ،ويف
عجز الأحزاب ال�سيا�سية عن القيام بدورها يف العملية
الدميقراطية.
العز وف االنتخابي

يع ّرف العزوف االنتخابي باالمتناع والإم�ساك
والإحجام عن الت�صويت بدافع �شعور الالمباالة والفتور
�إزاء ما يدور داخل احلياة ال�سيا�سية يف غياب موانع
قانونية تربر هذا ال�سلوك .وفيما تظهر نتائج �سرب الآراء
التي �أجريت بتون�س يف نهاية �سنة  2017املن�شورة �أن
ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات البلدية تتجاوز ال�ستني
باملائة من عموم الناخبني امل�سجلني بالقوائم االنتخابية،1
ف�إن الإجابات املعطاة حول قدرة العملية االنتخابية
على ا�ستقطاب فئة ال�شباب الذي ت�شكل عماد املجتمع
التون�سي تعود لت�ؤكد امكانية ارتفاع ن�سبة العزوف عن
االنتخابات� ،أقله �ضمن هذه الفئة.
ّ
بال�سجل االنتخابي
و ُي�شار �إىل �أن حمالت الت�سجيل
التون�سي التي �أجريت يف �إطار م�سار االنتخابات البلدية
�أدت �إىل رفع عدد امل�سجلني يف قوائم الناخبني �إىل ما
يقارب خم�سة ماليني و�أربعمائة �ألفا منهم حوايل �ستة
وثالثني الفا ع�سكريا ممن يحق لهم الت�صويت يف تلك
االنتخابات دون �سواها .وعلى اعتبار �أان من �سجلوا يف
هذا ال�سجل تراكمت �أ�سما�ؤهم من انتخابات 2011
اخلا�صة باملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،ف�إنه يلحظ �أن
ن�سبة التطور يف عدد امل�سجلني اجلدد ظ ّلت حمدودة مبا
ي�ست�شف معه غياب الإقبال يف �صفوف الناخبني اجلدد
من ال�شباب عن االلتحاق بتلك ال�سجالت .وهذا ما
ت�ؤكده املعطيات الإح�صائية التي �أعلنتها الهيئة العليا
امل�ستق ّلة لالنتخابات بتاريخ  25جانفي  2018والتي
ك�شفت �أن ن�سبة ت�سجيل ال�شباب يف ال�سجل االنتخابي
مل تتجاوز  .33%وهو معطى قد ي�ؤ�شر �إىل ن�سبة مقاطعة
�أكرب يف العملية االنتخابية .وقد يكون مر ّد هذه املقاطعة
تدن م�ستوى ثقة هذه الفئة العمرية الطاحمة يف عملية
ّ
االنتقال الدميوقراطي نتيجة تغييبهم عنها وبخا�صة عن
هيكلة الأحزاب ال�سيا�سية وقياداتها.

ال تتحقق من دونها .وت�ؤدي الأحزاب ال�سيا�سية بالتايل
دورا �أ�سا�سيا يف �إدارة االختالف الدميقراطي وفق قواعده.
وقد عرفت تون�س تطورا عدديا هاما بعد ثورتها يف ن�سيج
�أحزابها التي جتاوز عددها املئتني .ويفرت�ض نظريا بالتايل
�أن تلعب هذه امل�ؤ�س�سات دورا حا�سما يف اال�ستحقاق
االنتخابي املرتقب.
�إال �أنه خالفا لهذا التوقع ،تك�شف م�ؤ�شرات متعددة �أن
جميع الأحزاب ال�سيا�سية جتد نف�سها اليوم �شبه عاجزة
عن �إيجاد مر�شحني من قيادتها املحلية لقوائم االنتخابات
البلدية يف الدوائر االنتخابية الثالثمائة واخلم�سني .وقد
تعززت �أزمتها تلك بفعل ما فر�ضه القانون االنتخابي عليها
من وجوب تقدمي قوائم انتخابية تلتزم بالتنا�صف بني
اجلن�سني عموديا و�أفقيا .وهذا ما نقر�أه يف الف�صل  8من
قرار الهيئة العليا لالنتخابات عدد  10ل�سنة  2017امل�ؤ ّرخ
يف  20جويلية  2017واملتع ّلق بقواعد و�إجراءات ّالت�شح
لالنتخابات البلدية واجلهوية والذي ا�شرتط يف كل قائمة
تقدم على �أ�سا�س التنا�صف والتناوب بني
مرت�شحة «�أن ّ
تقدم على �أ�سا�س التنا�صف بني
الن�ساء والرجال» و»�أن ّ
الن�ساء والرجال يف رئا�سة القائمات التي ترت�شح يف �أكرث
من دائرة انتخابية بالن�سبة �إىل القائمات املنتمية لنف�س
احلزب �أو االئتالف ،مع مراعاة العدد الفردي للقائمات
املرت�شحة».
وينتظر بالتايل �أن تلتجئ الأحزاب ،خ�صو�صا فيما يتعلق
باملرت�شحات من الن�ساء للبحث عن �أ�سماء غري مهتمة
بالن�شاط العام ولها قرابة دموية مبر�شحني �آخرين لتعبئة
قوائمها .وقد ي�ؤدي �سلوك كهذا �إىل تعميق �أزمة الثقة
العامة يف احلياة ال�سيا�سية .وتعود هذه الأزمة �إىل عدم
جناح الأحزاب ال�سيا�سية يف تون�س يف �أن تكون م�ساهما
الدولة .فمن
فعليا يف التنمية جنبا �إىل جنب مع م�ؤ�س�سات ّ
يراقب الو�ضع ال�سيا�سي احلايل ،يالحظ �أ ّنه يزداد تعقّدا
األحزاب السياسية خاصرة
يوما بعد يوم ب�سبب ركود هذه الأحزاب ورواج ثقافة
ضعيفة في انتخابات هامة
تعترب التعددية احلزبية من ميزات احلياة الدميقراطية التي حزيية قوامها الرنج�سية ،مع ما ي�ستتبع ذلك جلهة تعميق

اخلالفات وال�صدامات .بل �أن �أغلب الأحزاب متار�س مرة يف تاريخها هذه امل�ؤ�س�سة .ويظل جناحها يف هذا الدور
خطابا ال يتنا�سب مع �أحجامها احلقيقية وت�ضع �أهدافا ال رهن قدرتها على ممار�سة وظيفتها بحيادية جتاه املتناف�سني
عالقة لها بالواقع االجتماعي واالقت�صادي للمواطن ،على املقاعد البلدية.
ف�ضال عن عدم قدرتها على بلورة ّت�صورات و�أفكار
ت�ستمد مق ّوماتها المصادقة على مجلة
وم�شاريع اجتماعية و�سيا�سية وا�ضحة ّ
من الواقع� .إ�ضافة �إىل اكتفاء قادتها بالظهور الوقتي ّ
الذي الجماعات المحلية مدخل
يرتبط باالنتخابات ،عالوة على ممار�ستهم با�ستمرار ملا بات للتحفيز على المشاركة
ي�صطلح عليه حمليا ب�سياحة الأحزاب �أي انتقال �سيا�سيني اإليجابية في الموعد
من حزب لآخر ح�سب العر�ض والطلب .ون�أمل �أن تكون الديموقراطي
املخاطر القائمة �سببا يف �صحوة �سيا�سية تنتهي قبل املوعد تعهد املجل�س النيابي منذ  2017-06-13مب�شروع جملة
االنتخابي مع حلول �أحزاب امل�شاريع واملنا�ضلني حمل اجلماعات املحلية .وي�ؤمل �أن تنهي جلنة تنظيم الإدارة
�أحزاب القادة والزعماء.
و�ش�ؤون القوات احلاملة لل�سالح به واملتعهدة بنظرها
ومن املهم �أن نذكر يف هذا الإطار �أن عديد نتائج �سرب الآراء �أعمالها قبل املوعد االنتخابي مبا قد يحفز الناخبني على
حتدثت عن �إمكانية كربى لتفوق قوائم امل�ستقلني يف عديد امل�شاركة بكثافة يف ا�ستحقاق �سري�سي فعليا م�ؤ�س�سات
البلديات .وقد تكون مثل تلك النتائج متى حتققت �سببا ثورية ذات �صالحيات مهمة.
يف �صناعة طبقة �سيا�سية جديدة تعالج ال�ساحة ال�سيا�سة
من �شيخوخة رموزها .وللو�صول �إىل ذلك ،يحتاج العمل نزاهة االنتخابات شرط
على اجناح املمار�سة الدميوقراطية يف االنتخابات البلدية لنجاحها
تدخال �إيجابيا من الفاعلني االجتماعيني ،كما يحتاج اقرتنت انتخابات املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي �سنة 2011
خطوات �إيجابية من ال�سلطة ال�سيا�سية يف اجتاه ي�ؤكد �أهمية ومن بعدها انتخابات �سنة  2014بربوز ظواهر ف�ساد
ال�سلطة املحلية و�أهمية احرتام قواعد املناف�سة االنتخابية �سيا�سي ومايل يف العملية االنتخابية تراوحت بني �شراء
النزيهة.
ذمم الناخبني وتدلي�س قوائم املزكني للمرت�شحني ملن�صب
رئي�س اجلمهورية .وكان الفتا �أن جميع تلك اخلروقات
وما �أعقبها من ف�ساد يف ممار�سات النواب املنتخبني ظ ّلت
المجتمع المدني صمام أمان:
لعبت م ّنظمات املجتمع املدين يف تون�س منذ انطالق من دون عقاب من �أي نوع كان  .وقد �أدى هذا الأمر
امل�سار الدميوقراطي دورا ها ّما يف حتفيز املواطن على �إىل تظهري العمل ال�سيا�سي يف جانب من اخلطاب العام
امل�شاركة بكثافة يف االنتخابات و�ساهمت بالتايل يف تطوير كمرادف للف�ساد.
امل�شهد ال�سيا�سي من خالل �أدائها دورا ا�سا�سيا يف �إ�ضفاء ولئال ينت�شر هذا املر�ض القاتل للتجربة الدميوقراطية يف
درجة من ال�شفافية على العملية االنتخابية .وينتظر من مفا�صل اجلهات من خالل بوابة االنتخابات البلدية،
هذه الفاعليات �أن تنجح خالل االنتخابات البلدية يف يتعني على م�ؤ�س�سات الدولة وخ�صو�صا منها الق�ضاء �أن
الو�صول للجهات لن�شر الوعي املواطني والتنبيه لأهمية ت�ؤدي دورها يف فر�ض ممار�سة دميوقراطية نزيهة مبالحقة
م�ؤ�س�سة البلدية خ�صو�صا يف املناطق التي �ستعرف لأول كل من ي�شتبه يف ف�ساده.
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عقوبة اإلعدام في 2018
تفتح نقاشا حول وظيفة
اإلعالم�يين والحقوق�يين

مجلة األحوال الشخصية:
ورشة كبرى لإلصالح..نحتاج فقط قليال من الجرأة لفتح أبوابها الموصدة

هزار بــن بوبكر
تعترب جملة الأحو�شال ال�شخ�صية التون�سية من مفاخر
دولة اال�ستقالل .فهي لعبت دورا �أ�سا�سيا يف حتديث
الأ�سرة التون�سية مبا فر�ضته من حق للمر�أة يف اختيار
زوجها واالقرتان به مبوجب عقد زواج مدين ال تنفك
رابطته �إال ق�ضائيا وبتجرميها لتعدد الزوجات وقطعها
مع كل امل�ؤ�س�سات التي تكر�س دونية املر�أة يف العالقة
الزوجية .وقد زادت القيمة االعتبارية لهذا الن�ص الذي
ي�صعب �أن جند مثيال له يف �أثره املجتمعي ،علما �أن احلراك
حول امل�س�ألة الن�سوية بعد الثورة انتهى �إىل �إعالنها مكونا
�أ�سا�سيا من مكونات ال�شخ�صية الوطنية التون�سية .ومع
الت�سليم بهذه الأهمية ،يكمن التحدي الأ�سا�سي اليوم
يف مدى قدرة هذه املجلة على مواكبة حاجيات جمتمع
كان لها ف�ضل يف تطويره .وتظهر املطالبة بقراءة نقدية ملجلة
الأحوال ال�شخ�صية �أكرث �إحلاحا اليوم بعد دخول «قانون
مناه�ضة العنف �ضد املر�أة» املنظومة الت�شريعية التون�سية
وتناغمه يف �أحكامه مع د�ستور اجلمهورية الثانية الذي
اعترب امل�ساواة بني اجلن�سني من �أ�سا�سيات مبادئه.
يذكر هنا �أن احلاجة لتطور حتديث جملة الأحوال
ال�شخ�صية �سبق و�أن طرحتها ال�سلطة ال�سيا�سية قبل
الثورة ،فحاولت مبوجب القانون عدد  74ل�سنة 1993
امل�ؤرخ يف  12جويلية  1993حتديث ن�صها الت�شريعي يف
اجتاه تدعيم ال�شراكة بني الزوجني يف �إدارة �ش�ؤون الأ�سرة.
وقد مت مبوجب هذا القانون �إلغاء واجب الزوجة يف طاعة
زوجها و�إر�ساء مبد أ� الت�شاور بني الزوجني كبديل عنه يف
ت�صريف �ش�ؤون العائلة .كما �أ�سند التعديل للأم بع�ض
�صالحيات الوالية يف �صورة تعذر ذلك على الأب �أو
وحد التعديل ال�سن الدنيا
تهاونه فيها .ومن جهة �أخرىّ ،
للزواج بني اجلن�سني والتي باتت �سن الر�شد املدين،
و�أق ّر �إمكانية �إ�سناد اجلن�سية التون�سية لأبناء التون�سية
املتزوجة من �أجنبي �إذا طلبوا ذلك يف العام الذي ي�سبق
بلوغهم ال�سن القانونية .مل ي�صل �إ�صالح � 1993إىل
فر�ض امل�ساواة الكاملة بني اجلن�سني يف الف�ضاء الأ�سري،
لأ�سباب تعود على الأرجح خلوف جهة القرار من ردود
الفعل التي قد تعرت�ضها من قرار مماثل .وهو خوف بددته
ثورة جانفي  2011والتي جعلت امل�ساواة بني اجلن�سني
مو�ضوع توافق اجتماعي و�سيا�سي مبا ينتظر تبعا له فتح
ور�ش جملة الأحوال ال�شخ�صية لإبرازه يف د�ستور الأ�سرة
حيث ر�صدنا ثالثة ا�ستحقاقات كربى هي رئا�سة العائلة
والنفقة واملرياث.
رئاسة العائلة :الوالية تحتاج
موقفا أكثر وضوحا
ترتبط رئا�سة العائلة التي �أ�سندها الف�صل  23من

ذات املجلة �أن يكون من ي�ضطلع بها «ذكرا عا�صبا
بالنف�س» .عالوة على كونه متييزا �صريحا �ضد املر�أة،
يظهر ا�شرتاط الذكورة يف الوالية يف تعار�ض مع
توجه املجلة ملنح الأم جانبا من �صالحياتها .وعليه،
ي ّتجه �إلغاء التمييز بخ�صو�ص �صالحيات الأم يف
�إدارة �ش�ؤون العائلة والأبناء و�إقرار حقها يف ممار�سة
الوالية مت�ساوية مع الأب وترك ما قد يح�صل
بينهما من تنازع يف ذلك للق�ضاء الذي عليه �أن
يغلب يف قراراته م�صلحة القا�صر الف�ضلى .ويف
�إطار هذا الإ�صالح يفرت�ض �أي�ضا مراجعة «واجب
الإنفاق يف اجتاه يقطع مع النظرة الدونية للزوجة».
النفقة :في ضر ورة ممارسة
المساواة دون دونية
ا�ستند الف�صل  23من جملة الأحوال ال�شخ�صية

للعرف والعادة ليفر�ض حق الرجل يف رئا�سة العائلة
ورتب على هذا احلق حتميل الزوج واجب الإنفاق
على زوجته املدخول بها و�أبنائه منها مع �إلزامها
مب�شاركته يف الإنفاق �إن كان لها مال .ويعك�س هذا
احلكم نظرة دونية للمر�أة ويتعار�ض مع واقع الأ�سرة
التون�سية حيث بات تقا�سم الأعباء بني الزوجني
دون اعتبار للتمييز اجلن�سي بينهما ممار�سة مكر�سة.
وي�ؤ�شر حتميل الزوج واجب الإنفاق على الزوجة
يعد الزوجة
متى مت الدخول بهل �إىل ت�صور نظري ّ
مبثابة وعاء للممار�سة اجلن�سية و�أداة تكاثر حمبو�سة
مبقت�ضى عقد الزواج ال�ستدامة اال�ستمتاع بها.
واعتبارا لتطور مفهوم العالقة اجلن�سية الزوجية يف
اجتاه االعرتاف بحق طرفيها يف اال�ستمتاع املتبادل،
فقد غدت نظرية االحتبا�س امل�ؤ�س�سة على واجب
الطاعة واخل�ضوع الكاملني يف تناق�ض مع البناء
احلديث لهذا املفهوم امل�ؤ�س�س على امل�ساواة
والتوازن .ويتعني اليوم �أن يكون �أ�سا�س توزيع
�أعباء النفقة بني الزوجني هو التعاون والت�ضامن.
ف�إن كانت الزوجة تعمل تنفق على العائلة بقدر ما
لها من مال و�إن كانت ال تعمل فواجب النفقة
يرتبط بقيام الزوجة ب�ش�ؤون املنزل لأنه يتالءم �أكرث
مع املفهوم احلديث للعالقات الزوجية .فللزوجة
امل�ساهمة بالعمل �أو امل�ساهمة باملال بح�سب و�ضعها
االقت�صادي على �أن يتم حتميل الزوجني واجب
النفقة.
الميراث :إصالح صعب لكن
ضر وري

مل تغري جملة االحوال ال�شخ�صية كثريا يف
�أحكام الإرث التي ت�ستند يف �أحكامها للت�شريع
جملة الأحوال ال�شخ�صية للأب بنظام الوالية على الإ�سالمي .ووجدت املطالبة مبراجعة �أحكامها
الأبناء الق�صر ،وقد ا�شرتط الف�صل الثامن من ل�ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني رف�ضا من ال�سلطة

ال�سيا�سية بدعوى احرتام ال�شرع الإ�سالمي.
غريت دعوة رئي�س اجلمهورية التون�سية باجي قايد
ال�سب�سي بتاريخ  2017 -08 -13ملراجعة �أحكام
املواريث �ضمانا للم�ساواة بني اجلن�سني من رتابة
هذا امل�شهد وفر�ضت �أن يكون احلديث عن �إ�صالح
جملة الأحوال ال�شخ�صية يف هذا املجال مو�ضوع
حوار جمتمعي مبا يعد اخرتاقا ثقافيا هاما مل�س�ألة كاد
مينع طرحها بداعي قد�سية �أحكامها.

عالوة على كونه
تم�ييزا صريحا
ضد المر أة،يظهر
اشتراط الذكورة
في الوالية في
تعارض مع
توجه المجلة
لمنح األم جانبا
من صالحياتها
يذكر هنا �أن جملة االحوال ال�شخ�صية بحثت يف
الفقه اال�سالمي وخارج املذاهب ال�سنية عن خمارج
للتخفيف من حدة التمييز بني اجلن�سني بار�سائها
مل�ؤ�س�سة الرد والتي ت�ضمن لبنت ال�صلب حقها يف
�إرث �سلفها .وكان الطاهر احلداد يف كتابه �إمر�أتنا يف
ال�شريعة واملجتمع دعا منذ ثالثينات القرن املا�ضي
�إىل �إلغاء قاعدة للذكر مثل حظ االنثيني ،و�إن وجد
الأمر غري منا�سبا �آنذاك بفعل ارتهان املر�أة التون�سية
�آنذاك اقت�صاديا واجتماعيا .لكن اليوم تغري و�ضع
املر�أة و�أ�صبحت متعلمة وموظفة وعاملة ومل ترتك
جماال مل تقتحمه وهي قادرة على �إنتاج الرثوة
وت�ساهم بالت�ساوي مع الرجل يف الإنفاق على
العائلة ويف ت�سيري �ش�ؤون العائلة.
وختاما ،ال يجب �أن يجعلنا االهتمام مبجلة االحوال
ال�شخ�صي نغفل �أن قانون اجلن�سية يتطلب بدوره
تدخال ت�شريعيا يفر�ض �أن تكون اجلن�سية التون�سية
من حق �أبناء التون�سية املتزوجة من �أجنبي دون
قيد �أو �شرط.
.

من ال�شعارات املتوقع رفعها ب�شدة يف �سنة  2018هي
�إلغاء عقوبة الإعدام .ف�إىل جانب ت�شديد جلنتي تنقيح
املجلة اجلزائية وجملة الإجراءات اجلزائية ،امل�ستحدثتني
من قبل وزارة العدل� ،إىل �ضرورة �أن�سنة العقوبات ،مع
املطالبة ب�إلغاء عقوبة الإعدام ك�أولوية ،كما �ص ّرحت
الأ�ستاذة منية قاري يف حوار �سابق مع املفكرة ،تعمل
منظمات املجتمع املدين واحلقوقيون النا�شطون يف هذا
املجال على ت�شكيل قوة �ضغط مدنية لنف�س الغاية .وقد
بادرت الفدرالية الدولية حلقوق الإن�سان يف تون�س لعقد
�أول جل�سة نقا�ش يف  2018حول هذا املو�ضوع ،يف 26
جانفي ،حماولة تفعيل هذه القوة لإحداث التغيري املرجو
هذا العام.
ويف هذا الإطار� ،أ�شار الأ�ستاذ توفيق بودربانه خالل
مداخلته �إىل عاملني لإعاقة �إلغاء هذه العقوبة .الأول
� َّأن العن�صر الديني لطاملا ّ
�شكل العائق الأ�سا�سي خلف
�إبقاء عقوبة الإعدام قائمة يف املجلة اجلزائية رغم توقف
العمل بها منذ عام  ،1991م�شدداً على � َّأن �إلغاء عقوبة
الإعدام هي داللة على التطور الب�شري ،حيث �أن العديد
من �أ�شكال الق�صا�ص يف الإ�سالم مت توقيف العمل بها
ملا فيه خري لتطور املجتمعات الإ�سالمية .العامل الثاين
للقبول ال�شعبي لعقوبة الإعدام هو الرتابط القوي الذي
�ساهمت الدولة التون�سية يف تنميته منذ  ،2015مع �إقرار
قانون مكافحة الإرهاب ،يف عقول العامة بني هذه العقوبة
ومكافحة الإرهاب ،ما ّ
�شكل �إلتفافا �شعبيا ل�صالح عقوبة
الإعدام� ،ضارباً اخلطاب احلقوقي بعر�ض احلائط .يف هذا
الإجتاه� ،أ�شارت �أ� .أماين بوالر�س «� َّأن عددا كبريا من
الإعالميني ال يحمل الوعي والثقافة الكافية ب�أهمية �إلغاء
عقوبة الإعدام .كما ال يحمل الوعي الكايف يف طرح
العديد من املوا�ضيع ».ف�أحياناً يتحرك الإعالميون �ضد
�أنف�سهم� .شهدنا ذلك بعد �إعادة طرح قانون جزر الإعتداء
على الأمنيني .فبالرغم من � َّأن هذا القانون مي�سهم مبا�شرة،
�إ َّال �أننا �شهدنا العديد من ال�صحفيني والإعالميني �سخروا
منابرهم للدفاع عن هذا القانون .فقط عندما تدخلت نقابة
ال�صحفيني للتو�ضيح ،انخف�ض هذا احلما�س الإعالمي
غري املربر.
وكانت ي�سرى فراو�س � ،أ�شارت خالل حوار �سابق
مع املفكرة القانونية� ،إىل � َّأن اخلطاب الإعالمي فيما
يخ�ص احلقوق يعود تدريجياً �إىل ما كان عليه يف عهود
الديكتاتورية ال�سابقة من خالل حمدودية ح�ضور
احلقوقيني يف امل�شهد الإعالمي الذي �أ�صبح قليال جداً
يف فرتة ما بعد �إقرار د�ستور  ،2014و�إن ح�صل فيكون
هذا احل�ضور للدفاع عن النف�س �أو لتلقي التهم من قبل
املحاورين من نوع اخلطاب احلقوقي بالنخبوية� ،أو الإتهام
بتمويل م�شبوه �أو فر�ض �أجندات �أجنبية على البالد
التون�سية .و�شددت «فراو�س» �أن هناك نزعة لت�شويه العمل
احلقوقي من خالل و�صف عمله بالفا�شل �أو بالثانوي يف
ظل الأزمة الإقت�صادية اخلانقة يف البالد .يف الواقع ،هناك
�شبه غياب لأوجه ال�شراكة بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية
واملجتمع املدين ،با�ستثناء نقابة ال�صحفيني التى تعمل
على تعديل الكفّة من خالل عملها على تر�شيد التعامل
الإعالمي مع امللفات احلقوقية.
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العنف ضد المرأة ،ليبيا

مشروع قانون العنف ضد المرأة ليبيا
خيبة أمل في الشكل والضمون
د .جازيــة جبريــل محمد

«�إذا �أردت �أن �أحرتم القانون ،ف�ضع قانون ًا حمرتما �أو ًال»
(�شعار حركة ع�صيان الن�ساء يف بريطانيا يف بدايات
القرن الع�شرين التي انتهت مبنح املر�أة حقوقها ال�سيا�سية
1
واالجتماعية يف �أوروبا)

رغم الأزمة ال�سيا�سية احلادة يف ليبيا ،ف�إن جمل�س النواب
الليبي ،يفاجئنا دون مقدمات بني احلني والأخر ب�إ�صدار
ت�شريع جديد� ،أو تعديل قانون قائم� ،أو عر�ض م�شروع
قانون جديد .ويف هذا ال�سياق املرتبك قدمت اللجنة
املكلفة 2ب�إعداد م�شروع قانون العنف �ضد املر�أة عملها
�إىل جمل�س النواب يف الن�صف الثاين من �أغ�سط�س
 2017وذلك يف احتفالية ر�سمية مبدينة طربق ،حيث
مقر املجل�س يف ال�شرق الليبي .وقد �أثار امل�شروع ـ �سيما
اجلانب اجلنائي منه ـ حفيظة النواب �أع�ضاء اللجنة
القانونية بالربملان .3وفيما تعلق الكثري من الن�ساء
وقائدات احلركة الن�سوية �آماال عرا�ضا عليه معتربة
�إياه تتويجاً لن�ضال ن�سوي ب�ش�أن مكافحة العنف �ضد
املر�أة ،ترى �أ�صوات �أخرى �أنه من غري املنا�سب �إ�صدار
هذا القانون الذي يعد متييزا �إيجابيا لفئة من املواطنني،
خ�صو�صا �أن الن�صو�ص الواردة يف قانون العقوبات
تب�سط حمايتها للمر�أة من كل �صنوف العنف .وقد
تو�صل احلا�ضرون يف ور�شة عمل عقدت بطلب من
جمل�س النواب يف جامعة بنغازي� 4إىل �ضرورة عقد
مزيد من حلقات النقا�ش حول امل�شروع لي�صبح
�أكرث جاهزية للعر�ض على النواب وليحظى بالقبول
املجتمعي؛ حيث �أنه وبو�ضعه الراهن تعرتيه كثري من
املثالب قد تعرقل اعتماده مما يفقد الن�ساء يف ليبيا
فر�صة تاريخية لإقرار قانون حمائي لهن يف مواجهة كل
�صنوف العنف.
وعلى �سبيل امل�ساهمة يف هذا اجلهد ،نحاول يف هذه
املقالة تقومي امل�شروع باالحتكام �إىل معايري امل�شرتك
الإن�ساين واخل�صو�صية الثقافية القانونية ،ودقة ال�صياغة.
وقبل امل�ضي يف ذلك� ،سنعمد �أوال يف حتديد مالحمه
الرئي�سية.
المالمح الرئيسية لمشر وع
القانون

يت�ضح من م�شروع القانون حر�ص وا�ضعيه على تو�سيع
تعريف العنف لي�شمل مروحة وا�سعة من الأفعال ،منها
العنف �ضد املر�أة بهدف احلرمان التع�سفي من ممار�ستها
حلقوقها العامة �أو اخلا�صة ،وفعل تزويج املر�أة قبل بلوغها
ال�سن القانوين للزواج با�ستخدام الطرق االحتيالية �أو
امل�ستندات املزورة ،و�إكراه املر�أة على الزواج ،وحرمان
املر�أة حقها يف املرياث ال�شرعي ،وحرمان الويل للمر�أة
اخلا�ضعة لواليته من التعليم الإلزامي ،و�إخالل �صاحب
العمل مببد�أ امل�ساواة وتكاف�ؤ الفر�ص بني الرجال والن�ساء
يف نطاق العمل.
كما جاء امل�شروع �شام ًال لأوجه احلماية القانونية كافة،

حيث �أنه ع ّرف م�صطلح احلماية يف الفقرة الرابعة من
املادة الأوىل ب�أنها «ب�سط احلماية القانونية على املر�أة املعنفة
ومتكينها من احل�صول على حقوقها».
فعلى ال�صعيد العقابي ،حر�ص امل�شروع على �إعادة جترمي
كثري من الأفعال املجرمة يف قانون العقوبات الليبي ،مع
الت�شدد يف العقوبات .ويف �سبيل �إظهار حر�صه على
ال�سيا�سة املت�شددة �إزاء مرتكب العنف �ضد املر�أة �صرح
وا�ضع امل�شروع يف مادة بعنوان «ت�شديد العقوبة» ب�أن «ال
تخّ ل العقوبات املقررة يف هذا القانون ،ب�أي عقوبة �أ�شد
من�صو�ص عليها يف قانون العقوبات� ،أو �أي قانون �آخر».
كما يلحظ �أن امل�شروع ح ّرر الدعوى اجلنائية من قيد
�شكوى ال�ضحية.
كما متت ترجمة التعريف ال�شامل لأوجه احلماية القانونية
يف ن�صو�ص عدة من م�شروع القانون ،ب�إعالن الدولة
التزامها بتوفري �سبل امل�ساعدة وتقدمي اخلدمات للمعنفات،
و�إن�شاء �صندوق رعايا ال�ضحايا والت�أكيد على متتع ال�ضحية
باحلقوق املقررة للمعاقني طبقاً لقانون الإعاقة ،والت�أكيد
على �إلزام الدولة ب�إن�شاء م�ؤ�س�سات لتوفري خدمات
الت�أهيل ل�ضحايا العنف .كما �أكد امل�شروع على جملة
من االلتزامات منها :تطبيق برنامج توعي قانوين للفتيات
والن�ساء بالت�شريعات ذات العالقة ،وتعيني مراقبني
حلقوق املر�أة يف جميع وزارات الدولة.
وحت�سب للم�شروع جملة من املناقب واجبة الذكر يف
م�ستهل هذه املقالة ومنها  :ن�صه على العقوبة التخـريية،
مما ي�سمح للقا�ضي ب�أن ميار�س �سلطته التقديرية يف تفريد
العقوبة .كما يح�سب له الن�ص على بدائل العقوبات
وذلك يف املادة  20منه ون�صها « :يجوز للمحكمة
املخت�صة � -إذا ارت�أت �أن ذلك منا�سباً  -لظروف املتهم
واملجني عليها ،ا�ستبدال العقوبات ال�سالبة للحرية يف
جرائم اجلنح املن�صو�ص عليها يف هذا القانون ،بتكليف
املتهم ب�أداء خدمة جمتمعية باجلهات التي حتددها الوزارة
املخت�صة ،وباال�شرتاك مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين
املعنية بهذا املجال ،وذلك ملدة �أو ملدد ال تزيد عن ن�صف
احلد الأق�صى للعقوبة املقررة».
يح�سب للم�شروع �أي�ضا �إيراده لإجراءات جنائية متطورة
حيث ن�صت املادة  18منه على �أنه «يجوز للمحكمة
اال�ستماع للمجني عليها وال�شهود واخلرباء من خالل
و�سائل االت�صال احلديثة� ،أو من خالل الإنابة الق�ضائية».
�أي�ضاً ن�ص امل�شروع على �أن بيانات ال�شاكيات وال�ضحايا
من العنف وال�شهود التي يدلون بها �أمام وحدة مكافحة
العنف وجهات التحقيق واملحاكمة ،هي من البيانات
يقدرها
ال�سرية التي ال ُيف�صح عنها �إال بطلب ولأ�سباب ّ
قا�ضي املحكمة .كما ن�ص على �إن�شاء قاعدة بيانات
�إح�صائية للمعنفات على م�ستوى الدولة .ويحت�سب
للم�شروع ن�صه على «التزام الدولة بدعم وت�شجيع املجتمع
املدين على �إن�شاء جمعيات حقوقية م�ستقلة تهدف �إىل
التوعية �ضد العنف والتقليل من حاالته وت�أهيل ال�ضحايا
وتقدمي امل�ساعدات القانونية لهم ،كال ح�سب اخت�صا�صه»
وفق ما جاء يف املادة  21منه.

ومن بني الإجراءات اجلنائية امل�ستحدثة ،ما ن�صت عليه
املادة  17من امل�شروع التي �أعطت �صالحيات للنيابة
العامة ب�إ�صدار �أوامر حماية للمجني عليهن �أو ال�شهود
كما �أعطتها �صالحيات �إ�صدار �أوامر م�ساعدة مالية م�ؤقتة
ت�صرف من �صندوق رعايا ال�ضحايا املن�صو�ص عليه يف
املادة  13من امل�شروع وهو �صندوق ين�ش�أ بقرار من رئي�س
الوزراء لرعاية �ضحايا جرائم العنف من الإناث
وذويهم ويدخل �ضمن موارده الغرامات املق�ضي
بها من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف امل�شروع.
كما �ألزم م�شروع القانون وزارة الداخلية ب�إن�شاء
�إدار ًة متخ�ص�ص ُة ملكافحة العنف �ضد املر�أة ،يكون
لها فروع يف كافة البلديات ،على �أن تن�ش�أ يف �إطارها
وحدات للجهات ال�شرطية الأخرى التي يحددها
وزير الداخلية ،على �أن تت�ضمن يف ت�شكيلها
العدد الالزم من ال�شرطة الن�سائية ،والأخ�صائيات
االجتماعيات والنف�سيات و�أطباء وفنيني.
ّ
مشر وع متسق مع المشترك
اإلنساني؟

من دون التقليل من �أهمية القانون ،ن�ستطيع القول
�أن هذا امل�شروع حاد كثرياً عن القانون النموذجي
ملناه�ضة العنف �ضد الن�ساء والفتيات يف الدول
العربية ،5من زوايا عدة �أهمها الآتية:
�أن امل�شروع �أهمل اجلوانب الإجرائية يف معاجلة
جرائم العنف �ضد املر�أة على نحو من �ش�أنه �أن
ي�ؤدي �إىل �إ�ضعاف فاعلية القانون ،يف ظل العادات
والأعراف الذكورية املوروثة .وي�شار �إىل �أن القانون
النموذجي �أفرد ف�صال كامال يف هذا اخل�صو�ص
متحور حول �إن�شاء وحدة �شرطة متخ�ص�صة مكونة
من عنا�صر ن�سوية متدربات على ق�ضايا العنف،
ف�ضال عن �إن�شاء نيابة عامة وحمكمة متخ�ص�صتني.
كما ي�شار �إىل �أن القانون النموذجي ا�ستحدث
جرائم بحق املحقق الذي قد يرتكب عمداً �أفعاال
من �ش�أنها عدم و�صول �شكوى �ضحية العنف �إىل
الق�ضاء ،كما رتب م�س�ؤولية ت�أديبية يف حال �إهمال
املحقق لل�شكاوى والتبليغات عن جرائم العنف.
�أن امل�شروع �أهمل خ�صو�صية العنف �ضد املر�أة
�أثناء النزاعات امل�سلحة.
�أن امل�شروع �أهمل م�س�ؤولية القيمني على الدوائر
الر�سمية املخت�صة بت�سجيل عقود الزواج ،يف
�إطار مكافحة الزواج املبكر .ي�شار �إىل �أن القانون
النموذجي منع على الدوائر الر�سمية املخت�صة
ت�سجيل �أي عقد زواج قا�صر وعاقب كل خمالف
باحلب�س مدة ال تقل عن ثالث �سنوات .كما
عاقب املوظف الذي ميتنع عن �إبالغ النيابة العامة
باملخالفة لهذا احلظر باحلب�س مدة ال تزيد عن �سنة
وبغرامة مالية.
�أن امل�شروع خال من �إيالء املنظمات املدنية املعنية
بالعنف �ضد املر�أة �أي دور يف الإجراءات الق�ضائية

املت�صلة باجلرائم التي ي�شملها .ويلحظ �أن امل�شروع
النموذجي ن�ص على احلق يف متثيل الن�ساء �ضحايا
العنف يف الق�ضايا املرفوعة من قبل النيابة العامة.
�أن امل�شروع ن�ص على عقوبة الإعدام بخالف
القانون النموذجي الذي حر�ص على ا�ستبعادها.
مدى توافق المشر وع مع النظام
القانوني وبخاصة القانون
الجنائي

�أن امل�شروع يخالف القواعد اجلنائية امل�ستقرة من
زوايا عدة:
عدا عن �أنه يعنون املواد بالعقوبة املقررة ولي�س بالفعل
املجرم ،ف�إنه يق�سم املواد ح�سب العقوبات .وعليه،
جمع امل�شروع �أ�شكاال من ال�سلوك املجرم يف منوذج
جترميي واحد ،ال جتمعهم �أي قوا�سم م�شرتكة ال مادية
وال �شخ�صية مثل :اجلمع بني فعل الأجنبي الذي
ي�ستخدم ج�سد املر�أة ب�صورة غري الئقة بق�صد حتقيق
ربح مادي �أو دعائي ،وفعل الإكراه الذي ميار�سه
القريب على املر�أة لإجبارها على الزواج .واخلط�أ
املف�صلي الذي وقع فيه �صناع م�شروع قانون العنف
�ضد املر�أة هو اخللط بني املحل املادي واملحل القانوين
حيث اعتربت املر�أة حم ًال قانونياً يف حد ذاتها وهو ما
ال يجوز قانوناً فاملر�أة حمل مادي وحقوقها املختلفة
(يف احلياة ،يف احلرية ،يف �سالمة العر�ض ،يف ال�شرف
واالعتبار ،يف ال�سالمة اجل�سدية �...إلخ) هي املحل
القانوين للن�صو�ص التجرميية وهي مناط �صياغة
الن�ص اجلنائي حمدداً الفعل الذي يت�صور امل�شرع
ب�أنه قد ي�صيبه ب�ضرر �أو يعر�ضه للخطر،
خالفاً للمبد�أ ال�سائد ب�ضرورة حتديد الركن املادي
على �سبيل الو�ضوح ومبا يرفع اللب�س جند �أن ال�سلوك
املجرم ر�سم بطريقة �ضبابية غري حمددة مما يعيق تطبيقه
يف الواقع فمثال كيف يحدد القا�ضي فعل الإخالل
مببد أ� امل�ساواة وتكاف ؤ� الفر�ص بني الرجل واملر�أة يف
نطاق العمل؟ �أو كيف يحدد القا�ض ال�سلوك العنيف
الهادف حلرمان املر�أة التع�سفى من ممار�ستها احلقوق
العامة �أو اخلا�صة ؟ .ومن العيوب اجل�سيمة التي
يعاين منها امل�شروع كونـه يعاقب على �أفعال بعينها
بالت�شديد يف ظروف خا�صة ولكن عقوبة الت�شديد
�أقل من عقوبة اجلرمية الب�سيطة وذلك كما يف ن�ص
املادة  10منه ،كما �أن امل�شروع يف املادة  9منه جعل
من ارتكاب بع�ض الأفعال حتت ت�أثري املخدر ظرف
ت�شديد ي�صل بالعقوبة للإعدام دون بيان �صريح ب�أن
املق�صود هو التعاطي املدبر للمخدر ويف ذلك خطورة
بالغة من �أن يف�سر الن�ص عل ظاهره بحيث يفهم منه
�شمول الت�شديد للعقوبة عند ارتكاب الفعل حتت
ت�أثري التعاطي االختياري والتعاطي اال�ضطراري .
�أن امل�شروع بدا يف حمالت عدة وك�أنه يعاقب �أفعاال
ذات خطورة خمتلفة بالعقوبة نف�سها ،الأمر الذي
يخالف مبد�أ تنا�سب العقوبة مع خطورة اجلرم.
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العنف ضد المرأة ،ليبيا
ون�ست�شف هذا الأمر من الت�سوية يف العقاب بني
االغت�صاب وال�شروع فيه وهتك العر�ض وخد�ش
احلياء،
�أن امل�شروع جعل من اجلزاء اجلنائي يقت�صر على
العقاب دون التدابري الوقائية وهذا خمالف لل�سيا�سة
اجلنائية الليبية.
صياغة قانونية غير دقيقة

ف�ضال عما تقدم ،ب�إمكاننا القول �أن دقة ال�صياغة
القانونية قد غابت عن امل�شروع جملة وتف�صي ًال.
ومن الأدلة على ذلك ،عدم تطابق العناوين مع
م�ضامني املواد ومثال ذلك املادة  20منه عنوانها
« املحكمة املخت�صة» وم�ضمونها هو منح لقا�ضي
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املو�ضوع �سلطة تفريد العقاب وا�ستبدال العقوبة
بعمل جمتمعي.
ناهيك عن ا�ستخدام م�صطلحات متناق�ضة للتعبري
عن معنى واحد ،والإغراق يف التعريفات بتف�صيل
غري موفق ،و�سرد املواد ارجتالياً بدون �إحكام لغوي
�أو بالغي .ولعل املادة  22من امل�شروع والتي جاءت
حتت عنوان «ا�ستحقاق» �أ�صدق تعبري عن ذلك
حيث ن�صت« :الن�ساء بحاجة �إىل م�ؤ�س�سات �أمنية
فاعلة حلمايتهن و�إىل نظام ق�ضائي ف ّعال لتمكينهن
من الو�صول �إىل العدالة .كما �إنهن بحاجة �إىل نظام
�صحي يوفر الدعم النف�سي واالجتماعي للناجيات
من العنف  ،وت�ستحق الن�ساء والفتيات العي�ش
دون خوف من العنف  .فمن حقهن �أن يع�شن

بكرامة  ،كمواطنات مت�ساويات يف احلقوق  ،ومن
حقهن امل�ساهمة يف بناء ليبيا».
ون�ؤكد ختاماً على �أهمية �صياغة م�شروع قانون
العنف �ضد املر�أة من قبل جلنة من اخلرباء من
ذوي التخ�ص�ص الدقيق يف القانون اجلنائي،
وعلم االجتماع� ،سيما علم اجتماع اجلرمية ،وعلم
الفل�سفة� ،سيما فل�سفة القانون ،وبعد �أن تعكف

تلك اللجنة على �صياغته يطرح للم�شاركة
املجتمعية يف حمالت توعية كبرية ملحاولة الإقناع
به ،واال�ستزادة من خربات ذوي ال�ش�أن ،واملهتمني
بالق�ضية التي هي يف الأ�سا�س ق�ضية جمتمعية،
وكل ذلك من �أجل �أن ي�صدر قانون ليبي للعنف
�ضد املر�أة �أبن بيئته ،ومواكب لأهم التطورات
الفقهية العربية والعاملية.

 1 .1تعليق ال�سيد �صالح املرغني وزير العدل الليبي �سابقاً على م�شروع قانون
العنف �ضد املر�أة ب�إدراج يف �صفحته ال�شخ�صية على موقع التوا�صل
االجتماعي "في�سبوك" بتاريخ 11 :يناير 2018م.
 2 .2من رئي�س كتلة املر�أة يف جمل�س النواب الليبي ال�سيدة حليمة العايب
 3 .3منهم على �سبيل املثال  :ال�سيد مفتاح كويدير املحامي  ،وال�سيد رم�ضان
�شمب�ش املحامي �أي�ضاً.
4 .4وبالفعل عقدت حلقة النقا�ش �صبيحة يوم اخلمي�س املوافق  11يناير 2018م

بح�ضور كل من ال�سيد عميد الكلية د .طارق اجلملي ،وال�سيدة رئي�س ق�سم
القانون اجلنائي د .جازية �شعيتري ،و ال�سيدة رئي�س اللجنة الثقافية بالكلية د.
هالة الأطر�ش ولفيف من ال�سادة �أع�ضاء هي�أة التدري�س بالكلية والنخب
احلقوقية والقانونية  ،وقد قدمت �أ نهلة الورفلي نقد جنائي مميز للم�شروع.
� 5 .5إعداد جمعيات ن�سوية حقوقية يف �أكرث من  14دولة عربية من بينها منظمة
ليبية وهي  :منظمة نتاج لتنمية قدرات املر�أة .الن�سخة النهائية له �أجنزت
يف 2017/12/19م.

دراسة معايرة مشروع الدستور:
حجر في بركة ماء راكدة
سليمان ابراهيم
حني �أعلنت الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة م�شروع
الد�ستور يف  29يوليو  2017عن تو�صلها �إىل
م�شروع ،بعث ذلك اهتماما بالد�ستور بعدما كان
الكثري من املراقبني قد خاله انتهى .لقد م�ضى على
انتخاب الهيئة �أكرث من ثالث �سنوات ،جتاوزت
فيها �آجا ًال متعددة لإنهاء مهمتها ،وف�شلت مراراً
يف �إيجاد توافق بني �أع�ضائها حول م�سودة واحدة،
وو�صل اخلالف بني ه�ؤالء �إىل �ساحات الق�ضاء،
وكان من جتلياته �أي�ضاً مقاطعة بع�ض الأع�ضاء
للهيئة .لقد كان الإعالن عن امل�شروع مفاجئاً
للعديدين �إذن .لكن العديدون �أي�ضاً مل ير�ضهم
هذا امل�شروع ،و�ضمنهم �أع�ضاء يف الهيئة ذاتها.
فمن �أ�صل  58ع�ضواً ،ح�ضر جل�سة الت�صويت
 44فقط ،ورف�ض واحد من ه�ؤالء امل�شروع .كان
من الراف�ضني �أع�ضاء من �شرق البالد ر�أوا فيه
تكري�ساً ملركزية مقيتة ،وا�ستمراراً لتهمي�ش «برقة»
وعا�صمتها بنغازي ،وممثلي �أقلية التبو ،الذين
ر�أوا امل�شروع نتاج ا�ستحواذ الأغلبية العربية على
الهيئة ،وهيمنتها على تنظيم �أعمالها و�آلية �إ�صدار
قراراتها .فئة �أخرى عابت على امل�شروع ت�ضمنه
خمالفات لل�شريعة الإ�سالمية يف حني انتقدت فئة
ثالثة امل�شروع لتكري�سه م�شروع دولة دينية.
مل يكتف بع�ض املعار�ضني بالتعبري عن �سخطهم
يف و�سائل الإعالم املختلفة ،بل جل�أوا �إىل �ساحات
الق�ضاء يتحدون قرار الهيئة باعتماده .ا�ستجابت
لهم حمكمة ا�ستئناف البي�ضاء فحكمت يف 16
�أغ�سط�س  2018على نحو عاجل بوقف تنفيذ
القرار ،وجمدت عملياً ،من ثم ،امل�سار الد�ستوري.
وقد مت الطعن فيما بعد على هذا احلكم �أمام
املحكمة العليا ،على �أ�سا�س �أن الهيئة �سلطة
ت�أ�سي�سية لي�س للق�ضاء الإداري والية النظر يف

�أعمالها .وكانت حمكمة جنوب بنغازي االبتدائية
قد ا�ستندت يف حكمها ال�صادر بتاريخ  7يناير
� 2018إىل هذا الت�أ�صيل يف احلكم بعدم واليتها
على دعوى �أقيمت حتت رقم � 2017 /877ضد
الهيئة الت�أ�سي�سية .وفقاً ملا �أوردته املحكمة :ف�إن
«الهيئة الت�أ�سي�سية ككيان �أن�شئ تنفيذاً لأحكام
الإعالن الد�ستوري  ...هيئة يناط بها الت�أ�سي�س
ل�سلطات الدولة وهياكلها ب�إعداد م�شروع الد�ستور
وطرحه لال�ستفتاء ،و�أع�ضاء هذه الهيئة منتخبون
من ال�شعب ب�شكل مبا�شر وبهذا التو�صيف تخرج
قراراتها عن والية الق�ضاء .»...
بالطبع للجدل الق�ضائي حول الهيئة وم�شروعها
�أهمية كربى .ففي حال خل�ص الق�ضاء �إىل رف�ض
الطعون �ضد قرار اعتماد م�شروع الد�ستور،
�سيحرك هذا من جديد العملية الد�ستورية ،وهذا
يت�ضمن اخ�ضاع امل�شروع لال�ستفتاء ،و�صريورته،
�إذ وافق عليه ثلثا امل�صوتني ،د�ستوراً دائماً للبالد
ينهي املرحلة االنتقالية ،وتنظم وفقاً له انتخابات
ت�شريعية ورئا�سية .ولكن هناك �شكوك جدية حول
�إمكانية رف�ض الق�ضاء هذه الطعون عززها حكم
حمكمة ا�ستئناف البي�ضاء يف  15يناير 2018
ب�إلغاء قرار الهيئة .لي�س هذا فقط .هناك �شكوك،
جدية هي الأخرى ،حول مدى جناح امل�شروع يف
حيازة موافقة �أغلبية ثلثي امل�صوتني� ،إذا افرت�ضنا
و�صوله �إىل هذه املرحلة .هذه ال�شكوك الأخرية
يعززها اال�ستقبال ال�سلبي� ،إىل حد كبري ،الذي
القاه م�شروع الد�ستور حني الإعالن عنه .وهو
ا�ستقبال مل ينب على تقومي مو�ضوعي للم�شروع
بقدر ما بني على ت�صورات �أ�سهمت يف ت�شكيلها
هجمات املناه�ضني للم�شروع عليه.
من هنا ،ت�أتي �أهمية درا�سة ن�شرها حديثاً مركز
درا�سات القانون واملجتمع بجامعة بنغازي حول
م�شروع الد�ستور .تهدف الدرا�سة �إىل تقومي هذا

امل�شروع وفقاً ملعايري مو�ضوعية ،وتوعية املخاطبني
ب�أحكامه توطئة التخاذهم مواقف وجيهة منه،
والإ�سهام يف حتديد �أي تعديالت يلزم �إدخالها
عليه يف حال رف�ضه .وهذه الأهمية ت�ستمدها
الدرا�سة من تكوين الفريق البحثي الذي �أجراها،
واملنهجية التي اتبعها هذا الفريق يف عمله .ت�شكل
الفريق من جنيب احل�صادي� ،أ�ستاذ الفل�سفة،
وزاهي املغريبي� ،أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية ،وجازية
�شعيتري ،املتخ�ص�صة يف القانون اجلنائي ،وهالة
الأطر�ش ،املتخ�ص�صة يف القانون الدويل وحقوق
االن�سان ،وهم جميعاً من �أكادميي جامعة بنغازي،
وعرف عنهم االنخراط يف ال�ش�أن العام .وقد
�أ�سهمت معهم ،و�أنا �أي�ضاً من منت�سبي كلية
القانون يف ذات اجلامعة ،مبراجعة م�سودة �أولية
للدرا�سة .وقد نظم الفريق لقاءات متعددة بخرباء
وطنيني و�أجانب لنقا�ش م�سودات �أولية للدرا�سة
يف بنغازي وطرابل�س والبي�ضاء وطربق وتون�س.
وقد ا�ستند الفريق يف عملية التقومي �إىل �أربعة
معايري� .أولها هو امل�شرتك الإن�ساين ،ووفقاً له يحدد
مدى اتفاق وتباين مواقف امل�شروع من امل�سائل
املختلفة مع املواقف املتخذة يف �أغلب د�ساتري
العامل .ولأنه قد تكون هناك م�سوغات للن�أي عن
هذه املواقف ،مثل اخل�صو�صيات الثقافية التي متيز
املجتمع ،واال�ستحقاقات التي تفر�ضها املرحلة
االنتقالية التي يفرت�ض �أن ي�شكل �صدور الد�ستور
نهاية لها ،فقد اتخذت الدرا�سة من اخل�صو�صية
الثقافية والظرف االنتقايل معايري �أخرى يف تقومي
امل�شروع .و�أ�ضاف فريق البحث معياراً رابعاً هو
مدى دقة ال�صياغة.
انتهت الدرا�سة �إىل تقومي معظم مواد امل�شروع
تقوميا �إيجابياً ( ،)61.42٪ولكن ،وهذا ما حر�صت
الدرا�سة على ت�أكيده ،ال ينبغي فهم هذا على �أنه
جناح للم�شروع ككل .تف�سري هذا �أن املواد التي

حازت التقومي االيجابي مل ترث جد ًال جمتمعياً،
ومل تتخذ ب�صددها مواقف ا�ستقطابية خارج
الهيئة وداخلها� .أما تلك التي �أثارت هذا اجلدل
( )14.21٪لتعلقها ،على �سبيل املثال ،بهوية
الدولة ،ودور الدين فيها ،ونظامها ال�سيا�سي،
وق�سمة ال�سلطات بني امل�ستويني الوطني واملحلي،
فقد �أخفقت الهيئة يف معاجلتها ،ونالت مواد
امل�شروع املتعلقة بها تقومياً متدنياً.
تفاوتت ردود الفعل ب�ش�أن الدرا�سة .ففي حني
عاب عليها معار�ضو م�شروع الد�ستور ما ر�أوه ثنا ًء
عليه ،وجتاوزاً عن عيوبه ،ودعاية له ،انتقد بع�ض
م�ؤيدي امل�شروع من �أع�ضاء الهيئة الدرا�سة ما
ر�أوه فيها من انتقائية يف معايري التقومي ،وانطالق
من مقدمات غري �صحيحة ،وجتاهل للمنهج املقارن
رغم زعمها �أنه �أحد معايري التقومي .فريق ثالث
ر�أى يف الدرا�سة خطوة هامة يف تقومي امل�شروع
تقومياً مو�ضوعياً.
ومن وجهة نظري ،ف�إن الدرا�سة كانت ناجحة �إىل
حد بعيد لأ�سباب ال تتعلق لزاماً مبدى �صحة
تقوميها مل�شروع الد�ستور .فهي �أوال درا�سة علمية يف
بلد ي�سوده ا�ستقطاب حاد يدفع �إىل اتخاذ مواقف
مبنية على ت�صورات وتعميمات م�سبقة دون بحث
ٍ
كاف .وهي ثانياً بحث يف ق�ضية �أ�سا�سية رعاه
مركز جامعي يف بلد ي�شكو من هوة بني م�ؤ�س�ساته
البحثية وحاجات املجتمع .وهي ثالثاً بحث
يدرك الأبعاد املختلفة لعملية �صناعة الد�ستور،
و�أنها لي�ست عم ًال قانونياً �صرفاً ،ولذا ينبغي �أن
تت�ضافر يف تقوميها تخ�ص�صات متعددة :قانون
وفل�سفة وعلوم �سيا�سية .ولعل الأهمية العلمية
لبع�ض �أع�ضاء الفريق البحثي يف تخ�ص�صاتهم
(احل�صادي واملغريبي) �أ�سهم يف االهتمام الذي
جنته الدرا�سة ،والذي انعك�س اهتماماً مب�شروع
الد�ستور وبالنتيجة جناحا.
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مع عودة االحتجاجات الشعبية في إيران،
هل سيحمي القانون الجديد السجناء السياس�يين؟
بهار صبا

طويل الأمد الأجواء االحتفالية التي �أعقبت اعتماد
قانون جديد للجرائم ال�سيا�سية.
�إال �أنه على الرغم من هذه الأجواء املحيطة بهذه
اخلطوة ،ف�إن القانون الذي مت �إقراره حديثاً ال ي�ساهم
�سوى ب�شكل �ضئيل يف تغيري الو�ضع الراهن بالن�سبة
لكل من يتج ّر�أ على حتدي ال�سلطات ومعار�ضتها.
فاملادة الأوىل تعترب ،بطريقة خاطئة وملتوية،
اجلرمية «�سيا�سية» عندما ترتكب �ضد �إدارة البالد
وم�ؤ�س�ساتها ال�سيا�سية و�سيا�ساتها الداخلية واخلارجية
بنية �إ�صالح �ش�ؤون البالد ،على �أال يكون الدافع
لدى اجلاين �إحلاق ال�ضرر ب�أ�س�س النظام».
وبالتايل ،ف�إن القانون �صريح ووا�ضح يف ت�أكيده على
�أن نية املجرم ال�سيا�سي يجب �أن تكون «الإ�صالح»،
مما يوحي �أن �أي انتقاد ل�ش�ؤون البالد قد يعترب جرما.
وما يفاقم من خطورة الأمر هو �أن اجلرمية ال�سيا�سية
امل�س مب�ؤ�س�سات الدولة،
تتحقق لي�س فقط يف حال ّ
بل �أي�ضاً ب�سيا�سات الدولة التي ت�شكل كياناً مبهماً
وغري حمدد .ومن �ش�أن هذا الأمر �أن يزيد من املخاوف
من �أن يكون القانون قد هدف �إىل جترمي االنتقادات
املوجهة لكيفية �إدارة �ش�ؤون البالد.

يف � 30أكتوبر/ت�شرين الأول � ،2017أي بعد مرور
�أكرث من عام على بدء نفاذ قانون اجلرائم ال�سيا�سية،
�أدت �أول هيئة حملفني يف �إيران ملحاكمة «اجلرائم
ال�سيا�سية» اليمني الد�ستورية يف طهران .ويف بلد ميثل
فيه العديد من الأ�شخا�ص �أمام الق�ضاء بتهم ينظر
�إليها على �أنها ذات طابع �سيا�سي ،يبدو اعتماد هيئة
حملفني يف الإجراءات الق�ضائية خطوة �إيجابية .وقد
�أ�شار غالم ح�سني �إ�سماعيلي ،رئي�س الهيئة الق�ضائية
يف طهران ،خالل حفل �أداء هيئة املحلفني اليمني
الد�ستورية� ،إىل �أن �إن�شاء هذه الهيئة ي�ؤ�شر �إىل �سعي
نظام العدالة الإ�سالمية ،يف موازاة التزامه بال�شريعة
الإ�سالمية� ،إىل بذل ق�صارى جهده للأخذ بعني
االعتبار ال�ضرورات الزمنية والإقليمية ،ف�ض ًال عن
1
االلتزامات الدولية.
يف الواقع ،لي�ست ال�سلطات هي الوحيدة التي
رحبت بهذه التط ّورات .وفيما �أ�شار رئي�س نقابة
املحامني الإيرانيني ،بهمن ك�شاورز� ،إىل بع�ض �أوجه
الق�صور يف عملية اختيار هيئة املحلفني ،ف�إنه �أ�شاد
بت�شكيلها معتربا �إياه خطوة �إيجابية وتطوراً ب ّناء يف
2
النظام الق�ضائي.
لكن ،هل �سيثبت قانون العام  2016املتعلق باجلرائم «إلحاق الضر ر بأسس النظام»
ال�سيا�سية و�شرط ح�ضور هيئة املحلفني للمحاكمات ويف �صيغة �أخرى ال تقل غمو�ضاً ،ي�ستثنى من
ال�سيا�سية �أنه «تطور ب ّناء يف النظام الق�ضائي»؟
القانون املجرمون الذين يكون ق�صدهم الإ�ضرار بـ
ين�ص القانون على
«�أ�س�س النظام» .فهنا �أي�ضا ،ال ّ
�أي تعريف ملاهية «�أ�س�س النظام» .وقد يفرت�ض املرء
تعر يف «الجرائم السياسية»
بعد عقود من النقا�شات �ضمن الربملان الإيراين� ،أن هذه «الأ�س�س» تتمثل يف «املبادئ الت�أ�سي�سية»
�صدر قانون اجلرائم ال�سيا�سية يف ماي�/أيار  .2016للجمهورية الإ�سالمية على النحو املن�صو�ص عليه يف
وبعد فرتة وجيزة� ،أعطى جمل�س �صيانة الد�ستور وهو املادة  2من الد�ستور .وي�شار �أن هذه املادة تن�ص على
هيئة �إ�شرافية مكونة من  12ع�ضواً ،مبا يف ذلك �ستة �أن نظام اجلمهورية الإ�سالمية يقوم على على �أ�سا�س
حمامني و�ستة فقهاء �إ�سالميني  -موافقته النهائية الإميان باهلل الأحد وتفرده باحلاكمية والت�شريع .كما
على القانون قبل دخوله ر�سمياً حيز التنفيذ يف  17ت�شمل هذه الأ�س�س الإميان بالوحي الإلهي وبيوم
3
القيامة واالجتهاد امل�ستمر للفقهاء امل�سلمني ودورهم
جون/حزيران.
يت�صدى قانون اجلرائم ال�سيا�سية لثغرة قانونية كانت يف احلكم .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تبعا ملراجعة �سريعة
قائمة يف املنظومة القانونية الوطنية منذ حوايل �أربعة لق�ضايا الأمن القومي ،نتبني فيها �إ�شارات عدة �إىل
عقود .فالد�ستور الإيراين ال�صادر يف العام  1979اعتبار والية الفقيه �ضمن �أ�س�س النظام ال�سيا�سي
يتناول �صراحة اجلرائم ال�سيا�سية يف مادته  168الإيراين.
يتبدى �أن القانون اجلديد ال ين�ص على معايري
التي تن�ص على �أنه يتم التحقيق يف هذه اجلرائم عليهّ ،
«واملخالفات ال�صحفية يف حماكم الق�ضاء ب�صورة مو�ضوعية لتحديد نوايا املتهم وما �إذا كان الفعل
علنية وبح�ضور هيئة املحلفني .ويحدد القانون ،وفقاً املرتكب يندرج �ضمن فئة «اجلرائم ال�سيا�سية».
للمعايري الإ�سالمية ،طريقة انتخاب هيئة املحلفني ،وبذلك ،يرتك القانون الأمر لل�سلطة التقديرية
وال�شروط الالزم توفرها يف هذه الهيئة و�صالحياتها للمدعي العام واملحكمة التي حتقق يف اجلرمية،
وكذلك تعريف اجلرائم ال�سيا�سية� 4».إال �أنه ورغم املمنوحة لهما مبوجب املادة  5من القانون.
الن�ص ،ف�إن املقت�ضيات الإجرائية وبالعودة �إىل تعريف القانون للجرائم ال�سيا�سية ،نرى
و�ضوح هذا
ّ
القانونية ،مثل �شرط ح�ضور هيئة حملفني ،قد ظلت �أنه ي�ستند �إىل مبد�أ اجتماع ركنني :الركن الأول
فعلياً حرباً على ورق ب�سبب عدم وجود تعريف يتمثل يف دوافع املتهم ونواياه ،والثاين يف مو�ضوع
قانوين «للجرائم ال�سيا�سية» .ورمبا يف�سر هذا الفراغ الفعل املرتكب منه 5 .وانطالقا من ذلك ،تت�ضمن

املادة  2قائمة من «اجلرائم» املحددة التي قد تعترب
�أو ال تعترب «�سيا�سية» تبعاً لدوافع اجلاين .وهي
ت�شمل�« :إهانة �أو حتقري ر�ؤ�ساء ال�سلطات الثالث
[التنفيذية والق�ضائية والت�شريعية] ،ورئي�س جمل�س
ت�شخي�ص م�صلحة النظام ،ونواب الرئي�س ،والوزراء،
و�أع�ضاء الربملان ،و�أع�ضاء جمل�س خرباء القيادة
و�أع�ضاء جمل�س �صيانة الد�ستور»؛ «�إهانة رئي�س دولة
�أجنبية �أو ممثلها وهم على �أرا�ضي جمهورية �إيران
الإ�سالمية»؛ «انتهاك احلريات امل�شروعة للآخرين»؛
«الت�شهري وت�شويه ال�سمعة ون�شر ال�شائعات»؛ و»ن�شر
الأكاذيب» 6 .كما مت ت�ضمني بع�ض انتهاكات قوانني
االنتخاب �ضمن نطاق هذه املادة.
وفيما ترقى بع�ض اجلرائم املذكورة �أعاله (مثل
اجلرائم املت�صلة بتزوير االنتخابات) �إىل م�ستوى
اجلرائم املعرتف بها دولياً ،ف�إن بع�ضها الآخر يج ّرم
ب�شكل خطري �أفعاال تندرج �ضمن ممار�سة م�شروعة
لأحد حقوق الإن�سان والتي ال يجوز جترميها .كما
�أن غالبية اجلرائم الواردة يف القانون هي فعلياً تكرار
جلرائم قائمة بالفعل وحمددة ب�شكل مبهم ومطاط
يف قوانني �أخرى ،مثل قانون العقوبات الإ�سالمي
ال�صادر يف العام  2013وقانون ال�صحافة.
وعليه ،يف�شل قانون اجلرائم ال�سيا�سية يف حتقيق
املواءمة بني الت�شريعات الإيرانية والقانون الدويل
واملعايري الدولية ،مبا يف ذلك العهد الدويل اخلا�ص
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية الذي تعد �إيران طرفاً فيه.
كما �أنه يعك�س �إخفاقاً �آخر يف التزام امل�شرع مببد�أ
الدقة القانونية.
امتيازات أو حقوق أساسية؟

من �أبرز ميز القانون املتعلق باجلرائم ال�سيا�سية،
ت�ضمينه �أ�صول معاملة مغايرة للمجرمني ال�سيا�سيني
بالن�سبة �إىل املجرمني العاديني .وي�شار �إىل هذه املعاملة
املغايرة عموماً بت�سمية «االمتيازات» .على �سبيل
املثال ،يف �إحدى املقابالت التي �أجريت يف يناير/
كانون الثاين � ،2016أ�شار ذبيح اهلل خدانيان ،النائب
القانوين لل�سلطة الق�ضائية� ،إىل «�أن ت�أثري [اعتماد]
اجلرمية ال�سيا�سية هو �أن اجلاين يف مثل هذه احلاالت،
ومبا �أن دوافعه تكون �شريفة ،ال تنطبق عليه تداعيات
اجلرائم االعتيادية[ ...كما] �أنه قد يتمتع ب�سل�سلة من
7
االمتيازات �أثناء ق�ضاء فرتة �سجنه»...
ت�ستعر�ض املادة  6من القانون هذه «االمتيازات».
ووفقاً لها ،يقت�ضي ف�صل املتهمني بـ«جرائم �سيا�سية»
عن «اجلناة العاديني» �أثناء احتجازهم وحب�سهم،
ويجب �أال يرغموا على ارتداء زي ال�سجن .كما
حتظر هذه املادة ت�سليم املجرمني ال�سيا�سيني �إىل
بلدان �أخرى �أو �إخ�ضاعهم للأنظمة التي ترعى
تكرار ارتكاب اجلرائم .وت�ضمن املادة �أي�ضاً حقهم يف

تلقي زيارات من �أقاربهم من الدرجة الأوىل خالل
فرتة ال�سجن ويف الو�صول �إىل الكتب واملن�شورات
[املجالت وال�صحف] و�أجهزة الراديو والتلفزيون.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،حتظر املادة احلب�س االنفرادي
با�ستثناء احلاالت التي تخ�شى فيها ال�سلطة الق�ضائية
من خطر الت�آمر �أو ترى �أن [احلب�س االنفرادي]
�ضروري لإجناز التحقيقات .يف جميع الأحوال ،يجب
�أال يتجاوز [احلب�س االنفرادي]  15يوماً».
يرتكز قانون اجلرائم ال�سيا�سية �إذن على نهج قدمي
هو يف طور التال�شي يف النظم القانونية احلديثة .فهو
مييز بني دوافع املتهمني يف ق�ضايا الأمن واملتهمني
العاديني – مقارنة باملجرمني ال�سيا�سيني – ويكافئ
«النوايا ال�شريفة» له�ؤالء من خالل معاملتهم بطريقة
�أف�ضل .فم�ؤخرا� ،شهدت الأنظمة احلديثة تعزيزا
ل�شروط املحاكمة العادلة مبوجب القانون الدويل
واملعايري الدولية ،وحلماية املمار�سة ال�سلمية حلقوق
الإن�سان (مثل احلق يف حرية التعبري وتكوين
اجلمعيات والتجمع) ،مما �أفقد الأحكام اخلا�صة ب
8
«اجلرائم ال�سيا�سية» مربر وجودها.
�إذا ما نظرنا ب�سرعة �إىل «االمتيازات» املمنوحة مبوجب
قانون اجلرائم ال�سيا�سية ،يتبني لنا �أن غالبيتها هي
يف الواقع حقوق �أ�سا�سية متعلقة باملحاكمات العادلة
وحقوق ال�سجناء .فعلى �سبيل املثال ،ينبغي �إتاحة
زيارة �أفراد الأ�سرة جلميع املحتجزين وال�سجناء مبعزل
عن طبيعة التهم املوجهة �إليهم .كما �أن حتديد املدة
الق�صوى للحب�س االنفرادي ب  15يوماً هو احلد
الأدنى املطلوب مبوجب التزامات �إيران الدولية
فيما يتعلق بحظر التعذيب وغريه من �ضروب �سوء
املعاملة.
حضور هيئة محلفين:
مشاركة أكبر للمجتمع في
اإلجراءات القضائية؟

متت الإ�شادة ب�شرط ح�ضور هيئة حملفني يف ق�ضايا
«اجلرائم ال�سيا�سية» على اعتبار �أنه �ضمانة �أ�سا�سية
حلقوق الأفراد الذين يواجهون هذه التهم� 9 .إال
�أن عملية اختيار هيئة املحلفني ،ف�ض ًال عن طرق
عملها املتوقعة ،تتعار�ضان مع مربرات اعتماد هيئات
املحلفني يف الإجراءات اجلنائية.
وي�شار هنا �إىل �أن الأنظمة التي ترعى عملية اختيار
هيئة املحلفني و�إدارتها تعود �إىل التعديالت التي
�أدخلت يف العام  2000على قانون ال�صحافة –
املادة  36التي تن�ص على وجوب تعيني �أع�ضاء
هيئة املحلفني يف طهران كل �سنتني عقب اجتماع
يح�ضره عدد من م�س�ؤويل الدولة ،بدعوة من وزير
الثقافة والإر�شاد الإ�سالمي .ويتم اختيار �أع�ضاء جلنة
املحلفني ( 21يف طهران و 14يف املحافظات الأخرى)
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من «فئات اجتماعية خمتلفة» ،مبا يف ذلك رجال دين مذنب» .لهذا ال�سبب ،ف�إن قرارات هيئة املحلفني غري
و�أ�ساتذة جامعيني و�أطباء وحمامني وعمال وفنانني ملزمة ب�شكل فعلي للمحكمة ،و�إمنا هي جمرد ر�أي
و�أع�ضاء يف البا�سيج [وهي قوات �شبه ع�سكرية تتكون ا�ست�شاري بالن�سبة �إليها.
من متطوعني] .كما يجب �أن يكونوا مو�ضع ثقة النا�س،
علماً �أنه مل يتم تقدمي �أي تو�ضيح حول كيفية الت�أكد مفيد من الناحية العملية
من توافر هذه الثقة .وي�ستمر �أع�ضاء هيئة املحلفني على الرغم من شوائبه؟
املعينون على هذا الوجه يف منا�صبهم ملدة �سنتني .ال �شك �أن قانون اجلرائم ال�سيا�سية يعاين من �شوائب
ويخ�شى �أن ت�ؤدي عملية اختيار هيئة املحلفني التي ال و�أوجه ق�صور خطرية� ،إال �أن ال�س�ؤال املطروح يظل
تتبع قاعدة االنتقاء الع�شوائي� ،إمنا ي�ضطلع بها م�س�ؤولو كالتايل :يف �سياق تغيب فيه �أي خطوات جدية متخذة
الدولة بدور كبري� ،إىل ت�شكيل هيئات حملفني ذات من قبل ال�سلطات الإيرانية نحو احرتام حقوق الأفراد
توجه �سيا�سي موال لل�سلطات .فال ت�ستويف الهيئة �إذ يف حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع ،هل
ذاك «معايري احلياد»ّ ،مما يطيح بالهدف الأ�سا�سي من ميكن لقانون العام  2016املتعلق باجلرائم ال�سيا�سية
وجودها� ،أي متثيل ر�أي املجتمع يف الق�ضية التي يتم منح الأفراد �ضمانات معززة حلمايتهم؟
النظر فيها .من جهة �أخرى ،ف�إن فرتة تويل املن�صب ونظراً �إىل �أنه مل تتم حماكمة �أي فرد حتى هذا التاريخ
يف هيئة املحلفني ملدة �سنتني حت ّول الأع�ضاء فعلياً مبوجب القانون اجلديد ،ال ميكن الرد على ال�س�ؤال
�إىل «حمرتفني» ،فال يعود بالإمكان اعتبارهم ك�أقران �أعاله �سوى ببع�ض التكهنات� .إال �أن نطاق القانون
وموقف ال�سلطات من «اجلرائم ال�سيا�سية» ي�شريان
للمتهمني.
تغي كبري يف املمار�سة
يف اخلتام ،ال بد من الإ�شارة �إىل �أن طريقة �صياغة �إىل عدم احتمال حدوث �أي ّ
القانون ب�ش�أن قوة قرار هيئة املحلفني ال يزال ي�شوبها فيما يت�صل بطريقة تعامل الدولة مع املتهمني بهذه
الغمو�ض .فبموجب املادة  ،43يتعني على �أع�ضاء اجلرائم .ويخ�شى �أال ي�ستفيد منه �سوى عدد �ضئيل
هيئة املحلفني ،بعد املداوالت ،تقدمي حكمهم ،خطياً ،من املتهمني .ويف هذا ال�صدد ،جتدر الإ�شارة �إىل
ب�ش�أن �إدانة املتهم �أو براءته ،وما �إذا كان ينبغي �أن مالحظتني.
ي�ستفيد املتهم من حكم �أكرث ت�ساه ًال .بعد ت�سلمه �أو ًال ،ي�ستبعد القانون اندراج جمموعة وا�سعة من
حكم هيئة املحلفني ،ي�صدر القا�ضي حكمه ب�ش�أن اجلرائم حتت فئة «اجلرائم ال�سيا�سية» .وت�شمل هذه
�إدانة املتهم �أو براءته .يف احلاالت التي تتو�صل فيها اجلرائم «�إهانة الإمام اخلميني واملر�شد الأعلى»؛
هيئة املحلفني �إىل حكم بالإدانة ،يجوز للقا�ضي رف�ض «�إهانة املقد�سات الإ�سالمية»؛ «ن�شر دعاية �ضد
هذا احلكم وتربئة املتهم .باملقابل ،ال يلحظ القانون النظام»؛ و»التجمع والتواط ؤ� بهدف ارتكاب جرائم
احلاالت التي جتد فيها هيئة املحلفني املتهم «غري �ضد الأمن القومي» .يف الواقع ،هذه هي التهم التي

توجه عادة �ضد املن�شقني امل�ساملني .على عك�س
«اجلرائم ال�سيا�سية» ،ال تزال حماكمة هذه اجلرائم تتم
يف �إطار املحاكم الثورية املخت�صة باجلرائم املرتكبة �ضد
الأمن القومي والتي ال تلتزم عادة بالقوانني واملعايري
الدولية.
ثانياً� ،إن موقف ال�سلطات الذي يتجلى يف بياناتها
ومقابالتها الإعالمية يفاقم ال�شك يف �أي �أثر �إيجابي
حمتمل للقانون .فقد نفت ال�سلطات الإيرانية نفياً
قاطعاً وجود �سجناء تنطبق عليهم �صفة «ال�سجناء
ال�سيا�سيني» .ويثري هذا الرف�ض القاطع ال�ستخدام
�صفة «ال�سجني ال�سيا�سي» الت�سا�ؤل عن مدى
ا�ستعداد ال�سلطات ملقا�ضاة عدد كبري من املتهمني
مبوجب القانون اجلديد بدال من مقا�ضاتهم على
�أ�سا�س ارتكاب «جرائم �أمنية» كما جرت عليه العادة
حتى هذا التاريخ]10[.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تك�شف بع�ض الت�صريحات
الر�سمية �أن �أحد الدوافع وراء اعتماد قانون اجلرائم
ال�سيا�سية هو احلد من تبعة ت�شويه ال�سمعة الناجمة
عن طريقة تعامل �إيران مع املن�شقني .على �سبيل
املثال ،ورداً على �س�ؤال حول الأثر ال�سلبي للفراغ
القانوين فيما يتعلق بتعريف اجلرائم ال�سيا�سية ،ع ّلق
الهيار مالك�شاهي ،رئي�س اللجنة القانونية والق�ضائية
يف جمل�س ال�شورى الإ�سالمي� ،أن «عدم وجود
تعريف ملا يعترب جرمية �سيا�سية قد �أدى �إىل دعاية �سيئة
وبالتايل فر�ض تبعات [ت�شويه ال�سمعة] على النظام».
و�أ�ضاف �أن اعتماد مثل هذا القانون «�سيمنع الدعاية
ال�سيئة من قبل بع�ض املتهمني»]11[.
تثري ت�صريحات مالك�شاهي خماوف جدية من

�أن يكون الهدف الأول من �إقرار القانون �أن يكون
مبثابة واجهة للرتويج ل�صورة ح�سنة عن اجلمهورية
الإ�سالمية ودح�ض املخاوف املت�صلة بحقوق الإن�سان
بد ًال من توفري �ضمانات فعلية فيما يت�صل بخ�ضوع
الأفراد ملحاكمات عادلة.
لكن يبدو �أن ال�سلطات ،يف م�ساعيها المت�صا�ص
االنتقادات ،قد تغا�ضت عن حقيقة �أن اال�ضطهاد
وحب�س الأ�شخا�ص الذين ميار�سون حقوقهم
الإن�سانية �سلمياً ،بغ�ض النظر عن الت�سميات
القانونية امل�ستخدمة لو�صفهم� ،سيظل يتعار�ض مع
القوانني واملعايري الدولية حلقوق الإن�سان – ويثري
بالتايل حفيظة جماعات حقوق الإن�سان و�إدانتها.
كذلك الأمر بالن�سبة �إىل ف�شلها يف التقيد� ،سواء يف
القانون �أو املمار�سة ،مبعايري املحاكمة العادلة – مثل
املحاكمات العلنية و�إمكانية توكيل حمام وحظر
احلب�س االنفرادي املطول – يف الق�ضايا اجلنائية ،مبا يف
ذلك الق�ضايا التي تنطوي على �أفراد متهمني بجرائم
معرتف بها دولياً.
وخال�صة القول �إن قانون اجلرائم ال�سيا�سية ال�صادر
يف العام  2016قد مينح بع�ض الأمل لعدد قليل من
الأفراد الذين يتواجهون مع نظام العدالة الإيراين يف
تلقي معاملة �أكرث ت�ساه ًال على املدى الق�صري� .إال �أنه
ال ي�شكل خطوة �إىل الأمام �إذ يرجح �أن ي�ؤدي على
املدى الطويل �إىل ا�ستمرار ثقافة عدم الت�سامح جتاه
املعار�ضة ال�سيا�سية والتي لطاملا ات�سم بها نظام العدالة
اجلنائية يف جمهورية �إيران الإ�سالمية.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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إصالح محكمة الجنايات ،مصر

حق الطعن في مقترح تعديل االجراءات الجنائية المصري:
تعز يزه في الجنايات وانتهاكه في الجنح
منــة عمر
يقوم الربملان امل�صري حالياً مبناق�شة تعديل قانون
االجراءات اجلنائية ،وهو التعديل الأكرب يف تاريخ
القانون .1ويف تغيري كبري لنظام الق�ضاء اجلنائي،
ين�ص م�شروع التعديل على ا�ستحداث نظام الطعن
باال�ستئناف على الأحكام اجلنائية ،حيث يجوز حالياً
الطعن عليها بالنق�ض فقط؛ وهو الأمر الذي ُيعد تعزيزا
ملبادئ املحاكمة العادلة التي تن�ص على التقا�ضي
على درجتني .يف مقابل ذلك ،ين�ص امل�شروع على
�إلغاء الأحكام الغيابية يف ق�ضايا اجلنح ،وبالتايل �إلغاء
نظام الطعن باملعار�ضة؛ وهو الأمر الذي مي�س باحلق
يف التقا�ضي وباحلق يف الدفاع .وهذه االزدواجية
تطرح ت�سا�ؤالت حول مدى الإلتزام باحلق يف الطعن
املن�صو�ص عليه �ضمن �شروط املحاكمة العادلة.
استحداث محاكم االستئناف
في مواد الجنايات :خطوة
لتعز يز ضمانات المحاكمة
العادلة

ُيدخل م�شروع القانون نظام الطعن باال�ستئناف على
جرائم اجلنايات ،حيث �أنه حالياً ال يجوز الطعن
عليها �إال بالنق�ض .وي�أتي هذا الأمر تنفيذاً للمادة
 96من الد�ستور التي ن�صت على «...وينظم القانون
ا�ستئناف الأحكام ال�صادرة يف اجلنايات» ،كما يعزز
�شروط املحاكمة العادلة التي تن�ص �صراحة على
احلق يف اال�ستئناف .2و ُت�شكل هذه املحاكم يف كل
حمكمة ا�ستئناف وت�ؤلف من ثالثة ق�ضاة ،اثنني منهم
على الأقل بدرجة رئي�س حمكمة ا�ستئناف وتكون
رئا�ستها لأقدمهم3؛ �أما حماكم جنايات �أول درجة
فهي ت�شكل يف حماكم اال�ستئناف كذلك وتكون
من ثالثة ق�ضاة ا�ستئناف ،على �أن يكون رئي�سها
نائب رئي�س حمكمة ا�ستئناف على الأقل .4وبالتايل
حافظ امل�شروع على �أن تكون املحاكم التي تنظر مواد
اجلنايات يف درجتيها على درجة ا�ستئناف ،مما يكفل
مزيدا من اخلربة للق�ضاة للنظر يف تلك الق�ضايا.
على م�ستوى ممار�سة احلق يف اال�ستئناف ،جتب
الإ�شارة بداي ًة �إىل �أن التعديل �أبقى على الأحكام
الغيابية يف اجلنايات ،ون�ص على �أن طعن املتهم
باال�ستئناف يجوز فقط يف الأحكام احل�ضورية،5
�أما النيابة العامة فيجوز لها �أن ت�ست�أنف الأحكام
احل�ضورية �أو الغيابية ال�صادرة بالرباءة6؛ وبالتايل
يبقى من حق املتهم طلب «�إعادة املحاكمة» يف
�أحكام اجلنايات التي ت�صدر �ضده غيابياً من حمكمة
�أول درجة.7
وينطبق على ا�ستئناف اجلنايات املواد التي تنطبق
على ا�ستئناف اجلنح ،الأمر الذي يفر�ض النظر �إىل
تعديل املادة  ،419التي حتدد �أ�صول هذا النوع من
الطعون .وبالعودة �إىل املادة املذكورة ،نلحظ ب�أنها

تن�ص على �أنه يف حالة وجود بطالن يف االجراءات
�أو يف احلكم ال�صادر من حمكمة �أول درجة ،ف�إن
حمكمة اال�ستئناف ت�صحح البطالن وحتكم يف
الدعوى� .أما التعديل املقرتح ،فين�ص على وجوب
�إعادة الق�ضية ملحكمة �أول درجة لتف�صل يف املو�ضوع
وي�سمح لها يف املقابل �أن ت�صحح البطالن وحتكم يف
الدعوى .وهو التعديل املثري لالهتمام ،حيث �أنه
ينطبق على حماكم ا�ستئناف اجلنح احلالية وعلى
حماكم ا�ستئناف اجلنايات امل�ستحدثة .وهو التعديل
الذي �سيجعل ق�ضاة �أول درجة حري�صني على �أن
ت�صدر �أحكامهم غري م�شوبة بالبطالن حتى ال تعود
�إليهم مرة �أخرى؛ كما �أنه لن يجعل املتهم يخ�سر
درجة من درجات الطعن ب�سبب بطالن االجراءات
�أو احلكم .ولكنه ،يف املقابل ،قد ي�ؤدي �إىل تطويل �أمد
هذه الق�ضايا ،مما قد مي�س بحقوق املتهم ،خا�صة �إذا
كان حمبو�ساً طوال مدة النظر يف الق�ضية.
ويف �ضمانة �إ�ضافية للمحاكمة العادلة ،ن�ص م�شروع
القانون على وجوب عر�ض الأحكام ال�صادرة
بالإعدام من حماكم �أول درجة على حماكم
اال�ستئناف ويكون من حق املحكمة �أن ت�ؤيد احلكم
�أو تعدله �أو تلغيه ،وتنظر الدعوى كما لو كان
اال�ستئناف مقدماً من املحكوم عليه .8ون�شري �إىل �أن
القانون اخلا�ص بالطعن بالنق�ض يلزم النيابة العامة
بعر�ض الأحكام ال�صادرة بالإعدام على حمكمة
النق�ض كذلك ،9وبالتايل ت�صبح �أحكام الإعدام
ُتعر�ض وجوبياً على حماكم اال�ستئناف ،ف�إذا �أيدتها
ُعر�ضت مرة �أخرى على حمكمة النق�ض ،مما ُيعد
�ضمانة للمحاكمة العادلة وللحق يف احلياة.
إلغاء الطعن بالمعارضة في
مواد الجنح :انتهاك فاضح
لحقوق المتهم

على جانب �آخر ويف انتهاك وا�ضح للحق يف املحاكمة
ح�ضورياً ،ذهب التعديل �إىل اعتبار كافة الأحكام
ال�صادرة يف مواد اجلنح �أحكاما ح�ضورية �أو
ح�ضورية اعتبارية ،وبالتايل �إلغاء الطعن باملعار�ضة
الذي ُي�سمح به يف حال احلكم الغيابي.
وعليه ،يكون طريق الطعن الوحيد يف مواد اجلنح هو
اال�ستئناف الذي يجب �أن يتم خالل � 10أيام من
تاريخ النطق باحلكم؛ ف�إذا مل يعلم املتهم باحلكم،
ماذا يفعل عند انق�ضاء ميعاد الطعن؟
بالعودة �إىل املادة  ،238على �سبيل املثال ،حيث
تن�ص ،ح�سب التعديل� ،أن املتهم الذي تعذر �إعالنه
ب�شخ�صه وتخلف عن ح�ضور اجلل�سة ،يتم �إعالنه يف
موطنه (املثبت يف بطاقة الرقم القومي) .و�إذا تخلف
عن احل�ضور بعد هذا الإعالنُ ،يعترب احلكم ال�صادر
بحقه ح�ضورياً .وهنا ن�شري �إىل �أن �إعالن املتهم
يف موطنه ال يثبت علمه باجلل�سة حيث ميكن �أن

يت�سلم �شخ�ص �آخر الإعالن ،وبالتايل ي�صبح احلكم
ح�ضورياً دون علمه باجلل�سة من الأ�سا�س مغلقاً
الباب �أمامه للطعن باملعار�ضة .و�أ�شار ق�سم الت�شريع
مبجل�س الدولة يف مالحظاته على هذه املادة �إىل
وجود �شبهة بعدم د�ستوريتها؛ وذلك لأنه ،يف حال
جهل املتهم باجلل�سة وبالتايل باحلكم ال�صادر بحقه،
قد يف ّوت مواعيد اال�ستئناف ،مو�صياً �أن ي�سمح
له بالطعن ب�إعادة النظر ،ولكن مل تتم اال�ستجابة
لهذه التو�صية يف ن�سخة امل�شروع التي تناق�ش
حالياً يف جمل�س النواب .وعليه ،ف�إن الغاء الطعن
باملعار�ضة ّ
يخل باحلق يف التقا�ضي ،املن�صو�ص عليه
يف املادة  97من الد�ستور ،وب�ضمانات املحاكمة
العادلة ب�صورة مبا�شرة.
كما �أن اعتبار كل �أحكام اجلنح ح�ضورية يخل
ب�شكل وا�ضح بقرينة الرباءة حيث �أن املتهم الذي
ال ُيكفل له حق الدفاع عن نف�سه� ،ستتم �إدانته يف
�أغلب الأحوال مع �إقفال �أبواب الطعن يف وجهه،
�إذا مل يعلم باحلكم ال�صادر بحقه قبل انق�ضاء
مواعيدها.
و�أ�شار ق�سم الت�شريع مبجل�س الدولة �إىل �أن �إلغاء
الطعن باملعار�ضة يخالف امل�ستقر عليه يف �أحكام
املحكمة الد�ستورية من �ضمانة حق املتهم املحكوم
عليه غيابياً يف الطعن باملعار�ضة .كما �أنه ال ميكن �أن
يربر امل�شرع هذا الأمر ب�سرعة الف�صل يف الق�ضايا �أو
التقليل من الق�ضايا يف املحاكم حيث يخالف هذا
الأمر امل�ستقر عليه يف �أحكام املحكمة الد�ستورية.
كما اعترب الق�سم �أن الن�ص ت�شوبه �شبهة خمالفة
الد�ستور حيث ميز بني القواعد التي ت�سري على
اجلنايات وتلك التي ت�سري على اجلنح ،متييزاً
غري مربر خا�صة �أنها ال ت�ساوي بني املتهمني يف
ما يخ�ص االنتفاع ب�ضماناتهم على الأخ�ص تلك
املتعلقة بحق الدفاع.

ولكن رغم حتذيرات جمل�س الدولة� ،أبقت الن�سخة
احلالية من م�شروع القانون على �إلغاء الأحكام
الغيابية يف مواد اجلنح وبالتايل عدم جواز الطعن
عليها عن طريق املعار�ضة؛ مما يعك�س �إهمال
التعديل لكفالة حقوق املتهمني بطريقة جدية،
وعلى ر�أ�سها حق التقا�ضي ،واحلق يف الدفاع.
خاتمة

ُيدخل م�شروع تعديل قانون االجراءات اجلنائية
تغيريات حقيقية على نظام الق�ضاء اجلنائي؛
ومي�س ب�صورة مبا�شرة بحق املتهم يف املحاكمة
العادلة .فرغم �أن ا�ستحداث اال�ستئناف على
�أحكام اجلنايات هو ا�ستجابة ل�شروط املحاكمة
العادلة يف ما يخ�ص احلق يف الطعن وحق التقا�ضي
على درجتني� ،إال �أنه يظل �شرطا �شكليا �إذا مل
تتحقق �شروط املحاكمة العادلة الأخرى �أمام
هذه املحكمة وعلى ر�أ�سها احلق يف الدفاع و�سرعة
الف�صل يف الق�ضايا مع �ضمان جودة الأحكام.
ويف مقابل ا�ستحداث هذه املحاكم ،قام املُقرتح
بانتهاك فا�ضح ل�شروط املحاكمة العادلة وعلى
ر�أ�سها احلق يف املحاكمة ح�ضورياً واحلق يف الطعن
واحلق يف الدفاع من خالل �إلغاء الأحكام الغيابية
�أمام حمكمة اجلنح؛ وما ترتب عليه من �إلغاء
الطعن باملعار�ضة .وعليهُ ،يخ�شى �أن يكون املُقرتح
با�ستحداث ا�ستئناف اجلنايات جم ّرد واجهة تخفي
انتهاكات عدة ملبادئ املحاكمة العادلة.
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إصالح نظام محكمة الجنايات في الجزائر
ق�ضائي حمكمة جنايات ابتدائية وحمكمة جنايات
د.ســامية بوروبة
ا�ستئنافية ،مما يو�ضح تغري الإطار املرجعي الذي يحكم
�شهد قطاع العدالة يف اجلزائر منذ �سنة  2015جملة نظام حمكمة اجلنايات ،والذي ترجم بعد ذلك يف
من الإ�صالحات ت�ضمنت تعزيز �ضمانات املحاكمة الن�ص الإجرائي.
العادلة عرب عدة م�ستويات منها ا�ستحداث نظام املثول
الفوري كبديل عن �إجراءات التلب�س وحق املوقوف محكمة الجنايات
للنظر يف الإت�صال مبحاميه وتلقي زيارته� .إال �أن �أهم اإلستئنافية
تعديل هو ذلك الذي مت مبوجب القانون رقم  07 17-انعك�س التعديل الد�ستوري على قانون الإجراءات
املعدل لقانون الإجراءات اجلزائية والذي ت�ضمن �إن�شاء اجلزائية الذي ن�ص منذ �شهر مار�س  2017على �إن�شاء
درجة ا�ستئناف على م�ستوى اجلنايات .جاء ذلك يف حمكمة جنايات ا�ستئنافية �إىل جانب حمكمة اجلنايات
�سياق التعديل الد�ستوري الأخري الذي كر�س �صراحة الإبتدائية ،مما جعل ا�ستئناف الأحكام الفا�صلة يف
املو�ضوع يكر�س لأول مرة يف حمكمة اجلنايات،
مبد�أ التقا�ضي على درجتني.
الإجراء الذي كان غائبا قبل التعديل احلا�صل .فقد
إطار اإلصالح :التعديل الدستوري كان ي�سمح فقط با�ستئناف �أوامر قا�ضي التحقيق وغرفة
الإتهام دون احلكم الفا�صل يف املو�ضوع  .لقد مت تربير
الحاصل في  2016والقانون
عدم الإ�ستئناف يف مواد اجلنايات يف ال�سابق بعدة
األساسي للقضاء
تعد حمكمة اجلنايات من �أهم الهياكل التي ت�سهم �أ�سباب ،منها العيوب التي تعرتي قاعدة التقا�ضي
يف حتقيق العدالة اجلزائية بتوقيع العقاب على املجرم على درجتني التي ت�ؤدي �إىل �إطالة �أمد النزاع وتزيد
وفقا للقواعد الواردة يف قانون الإجراءات اجلزائية ،مع التكاليف .كما �أن وجود درجتني للتحقيق يف مواد
اجلنايات يعو�ض التقا�ضي على درجتني ،بالإ�ضافة �إىل
�ضمان حقوق املتهم احرتاما ملبد�أ قرينة الرباءة.
يعود نظام حمكمة اجلنايات يف اجلزائر �إىل املحاكم كون الت�شكيلة ال�شعبية ملحكمة اجلنايات جتعل من
ال�شعبية التي �أن�شئت مبا�شرة بعد الإ�ستقالل �سنة احلكم ال يقبل �أي طعن وال جمال لتربيره.
� .1963إال �أن تكري�سها مل يتم ب�صورة �شاملة �إال لقد انتقد جل القانونيني عدم تطبيق الإ�ستئناف يف
�سنة  1975بتق�سيمها �إىل ق�سمني :ق�سم عادي وق�سم مواد اجلنايات ،منطلقني من كونه موجودا يف اجلنح
اقت�صادي .وا�ستمرت التعديالت يف �سنوات  ،1982واملخالفات التي هي جرائم �أقل خطورة من اجلنايات،
 1990و 1995فيما يتعلق ب�إعداد القائمة ال�سنوية وغائب يف �أخطر اجلرائم ت�صنيفا التي هي اجلنايات.
للمحلفني وعدد املحلفني� .إال �أن النظام الذي كان وهو ما �أدى بامل�شرع �إىل �إعادة النظر يف هذه القاعدة يف
يحكمها من حيث الت�شكيلة وعدم ت�سبيب �أحكامها �إطار التعديل الأخري ،متجها �إىل �إقرار الإ�ستئناف يف
وغياب الإ�ستئناف يف ما ي�صدر عنها من �أحكام اجلنايات ،حيث �أ�صبحت �أحكام حمكمة اجلنايات
جعلها حمل انتقادات من جانب الكثري من القانونيني قابلة للإ�ستئناف �أمام حمكمة اجلنايات الإ�ستئنافية.
�أكادميني وممار�سني ،حيث اعتربوا �أنها خمالفة للد�ستور ولقد انعقدت �أول دورة ملحكمة اجلنايات الإ�ستئنافية
يف �شهر دي�سمرب .2017
وللإلتزامات الدولية التي ارتبطت بها اجلزائر.
�أكدت الإتفاقيات الدولية التي �صادقت عليها كما �أكد التعديل على �أن للإ�ستئناف �أثر ناقل
اجلزائر على جملة من ال�ضمانات التي يجب توفرها للدعوى ،حيث يعاد طرح الدعوى �أمام حمكمة
ن�ص العهد الدويل اخلا�ص اجلنايات الإ�ستئنافية بنف�س نطاقها الذي نظرت فيه
يف الدعوى اجلنائية .فقد ّ
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية يف املادة  14منه على حق حمكمة اجلنايات الإبتدائية ،مبا يحمله هذا النطاق من
ال�شخ�ص املدان يف اللجوء �إىل حمكمة �أعلى لإعادة عنا�صر قانونية وواقعية .فكل ما متلكه حمكمة الدرجة
النظر يف قرار �إدانته ،والذي يعرف يف القانون الدويل الأوىل ت�ستطيع كذلك حمكمة الإ�ستئناف الت�صدي
حلقوق الإن�سان مببد�أ التقا�ضي على درجتني .جاء له.
التعديل الد�ستوري الأخري ل�سنة  2016لإدماج هذه
ال�ضمانة حيث ن�ص ب�أن ي�ضمن القانون التقا�ضي على التشكيلة الجديدة لمحكمة
درجتني يف امل�سائل اجلزائية ،معلنا عن د�سرتة املبد�أ الجنايات :نظام المحلفين
يف �سابقة ت�شري �إىل عمق الإ�صالحات التي ت�ضمنها بين التعز يز واإللغاء
والتي جاءت يف �سياق مطالب كان قد عرب عنها كثري تتميز حمكمة اجلنايات يف العديد من الدول باعتماد
من القانونيني حول �ضرورة �إجراء �إ�صالح عميق على نظام املحلفني الذي ي�ؤدي �إىل �إ�ضفاء الطابع ال�شعبي
حمكمة اجلنايات بالنظر لأهميتها كهيكل يف املنظومة على هذه املحكمة ،حيث ي�شرتك �إىل جانب الق�ضاة
العقابية ،مما حقق مطابقة للمنظومة الداخلية مع القانون املهنيني م�ساعدون للق�ضاة يف جميع الإجراءات
يتداولون معا ب�ش�أن الإدانة ثم العقوبة .ولقد تطورت
الدويل.
تتابعت تطبيقات التعديل الد�ستوري لتربز بداية يف ت�شكيلة حمكمة اجلنايات يف اجلزائر التي كانت
القانون الع�ضوي املت�ضمن التنظيم الق�ضائي ،حيث تت�شكل من ثالثة ق�ضاة حمرتفني و�أربعة م�ساعدين
ن�ص هذا التعديل على �أنه توجد يف مقر كل جمل�س حملفني �سنة  .1966و قد �أعاب عليها القانونيون عدم

التوازن الذي كان �أحد الأ�سباب التي �أف�ضت �إىل
�صعوبة يف �إ�صدار الأحكام .خف�ض التعديل احلا�صل
�سنة  1995عدد املحلفني لي�صبح اثنني يف مقابل
ثالثة ق�ضاة ،وا�ستم ّر اجلدل حول �إ�شراك املح ّلفني من
أ�شد اجلرائم
عدمه يف حمكمة اجلنايات التي تخت�ص ب� ّ
خطورة وحتتاج بالتايل �إىل ق�ضاة متخ�ص�صني قادرين
على الك�شف عن الأدلة والف�صل يف الإدانة بطريقة
مو�ضوعية قائمة على اعتبارات قانونية ،وهي امل�ؤهالت
التي تنتفي يف املحلفني الذين ال يكون لهم دراية
بالقانون يف غالب الأحيان.
ت�ضمن تعديل قانون الإجراءات اجلزائية �سنة 2017
�إعادة النظر يف ت�شكيلة حمكمة اجلنايات التي �أ�صبحت
تتكون من �أربعة حملفني يف مقابل ثالثة ق�ضاة ،و هو
ما يرتجم عودة �إىل النموذج الذي مت اعتماده من
قبل امل�شرع اجلزائري مبا�شرة بعد الإ�ستقالل ،مع
كل العيوب والإنتقادات التي القاها ب�سبب عدم
التوازن يف الت�شكيلة الذي ينعك�س على طريقة �سري
الإجراءات� .أمام هذه العودة القوية للمحلفني ،ن�شهد
من جانب �آخر تراجع لهم ،حيث �أن الت�شكيلة اخلا�صة
ملحكمة اجلنايات والتي تنعقد للنظر يف اجلنايات
املتعلقة بالإرهاب واملخدرات والتهريب تتكون من
ق�ضاة فقط دون �إ�شراك املحلفني .يظهر من هذا
التعديل التذبذب الذي ح�صل بني الإبقاء على نظام
املحلفني وبني �إلغائه نهائيا كما قامت به بع�ض الدول،
حيث حاول امل�شرع التوفيق بني م�ؤيدي الإبقاء على
هذا النظام واملنادين ب�إلغائه .فهو من جهة برر رفع عدد
املحلفني يف الت�شكيلة العادية ملحكمة اجلنايات �سواء
الإبتدائية �أو الإ�ستئنافية ليفوق عدد الق�ضاة وبالتايل
تكري�س الطابع ال�شعبي لهذه املحكمة و�ضمان ممار�سة
رقابة على �سري و�إدارة العدالة .ومن جهة �أخرى� ،ألغى
املحلفني من الت�شكيلة اخلا�صة ملحكمة اجلنايات التي
تت�شكل من ق�ضاة فقط.
ومن بني امل�آخذ على نظام املحلفني هو �ضعف امل�ستوى
التعليمي لهم و عدم درايتهم بالقانون ،واحتكامهم
للعاطفة مما ينتج عنه الت�سامح املبالغ فيه �أو الت�شديد
املفرط .وما ي�ؤكد هذه اجلوانب ال�سلبية ،هو عدم
ا�شرتاط امل�شرع لأية م�ؤهالت خا�صة مثل امل�ستوى
العلمي حتى يف التعديل الأخري لقانون الإجراءات
اجلزائية.
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اإلعتراف برأس
السنة األمازيغية
في الجزائر
بعد �سنوات من املطالبة ،قرر رئي�س اجلمهورية
اجلزائري ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ
 2017 -12 -27الإعرتاف بيناير (ر�أ�س ال�سنة
ا لأمازيغية) الذي ي�صادف  12جانفي من كل
�سنة عيدا وطنيا ،و ميثل هذا القرار الذي �أدرج
يناير يف الرزنامة الر�سمية للأعياد الوطنية عامال
لتقوية الرتابط االجتماعي ومنا�سبة تاريخية مهمة
مرتبطة بالتقومي الفالحي ال�سائد عند ال�سكان
الأمازيغ يف اجلزائر ومنطقة �شمال �إفريقيا .مت
تفعيل هذا القرار الرئا�سي يف 2018 -1 -12
الذي يوافق ر�أ�س ال�سنة ا لأمازيغية  2968حيث
كان لأول مرة يوم عطلة مدفوعة ا لأجر .فقد مت
�إحلاق هذا العيد الوطني بر�أ�س ال�سنة امليالدية
ذات البعد ا لإداري ور �أ�س ال�سنة الهجرية،
وكذلك با لأعياد الوطنية ا لأخرى .ي�شار �إىل �أن
هذا التكري�س الر�سمي ما هو �إال ت�أكيد لعيد كان
منت�شرا ويتم الإحتفال به كل �سنة يف خمتلف
مناطق اجلزائر رغم غياب ا لإعرتاف الر�سمي به
جيال بعد جيل .وقد �أخذت الذاكرة اجلماعية
واملمار�سة االجتماعية بعدا جديدا تبعا لهذا
ا لإعرتاف به ونقله تاليا �إىل الدوائر الر�سمية.
ويلحظ �أن التعديل الد�ستوري الأخري ت�ضمن
�إن�شاء جممع جزائري للغة ا لأمازيغية يكون
ملحقا برئي�س اجلمهورية ،وينتظر من هذا املجمع
الذي �سيكون مبثابة �أكادميية تتكون من خرباء �أن
يوفر ال�شروط الالزمة لرتقية متازيغت من �أجل
جت�سيد و�ضعها كلغة ر�سمية يف امل�ستقبل .وتعترب
ت�شكيلة املجمع �أهم عن�صر ي�ضمن فعالية هذه
الهيئة ،فيفرت�ض �أن يجمع من بني �أع�ضائه كبار
اخلرباء واملخت�صني يف اللغة ا لأمازيغية والذين
يكون لهم دراية كاملة بتحديات هذه اللغة،
وهو رهان يعتمد عليه �إن�شاء املجمع الذي طال
انتظاره والذي �سيتمكن من �ضبط �أبجديات
اللغة على اختالف تنوعاتها الل�سانية امل�ستعملة
يف خمتلف املناطق� ،سواء تعلق ا لأمر بالقبائل،
املزاب ،ال�شاوية ،الطوارق ،وحتى ال�شلح والزناتة
يف الدول املجاورة (تون�س وليبيا) .يختلف
اخلرباء حاليا حول الأبجدية امل�ستعملة لكتابة
اللغة الأمازيغية بني م�شجع على ا�ستخدام
التيفيناغ ،وم�ؤيد ال�ستعمال احلروف العربية ،يف
حني يقرتح البع�ض ا�ستخدام احلروف الالتينية.
وي�ؤ�س�س كل اجتاه خياره على حجج  ،ومن امل�ؤكد
�أن هذه امل�س�ألة �ستطرح للنقا�ش واحل�سم عند
تفعيل جممع اللغة الأمازيغية الذي �سيكون له
دور حموري يف ترقية اللغة من الناحية العلمية
ا لأكادميية.
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النفاذ إلى المعلومة ،مصر

ً
هل يكفل المشرع المصري أخيرا الحق في
تداول المعلومات؟
أحمد صالح
يف �إطار كفالة الد�ستور امل�صري حلق املواطنني
يف احل�صول على املعلومات والبيانات والوثائق
2
الر�سمية � ،1أقام املجل�س الأعلى لتنظيم الإعالم
م�ؤمتراً �صحفياً يف ُ 2017 -10 -25معلناً عن
3
�إعداده مل�شروع قانون «حرية تدوال املعلومات»
كونه �أحد القوانني املُكملة للد�ستور ،والذي يعترب
�إقراره �أحد �أولويات جمل�س النواب يف الدورة
الربملانية احلالية ،ل ُي�صبح القانون الأول من نوعه
يف منظومة الت�شريعات امل�صرية الذي ينظم كيفية
تداول البيانات واملعلومات وطرق الإف�صاح عنها.
جاء هذا القانون بعد مطالبات من عدد كبري
من الباحثني وامل�ؤرخني بالإ�ضافة �إىل امل�ؤ�س�سات
البحثية والتعليمية يف م�صر ،حيث �أن البنية
الت�شريعية امل�صرية ال ت�سمح ب�إتاحة املعلومات مبا
يتنا�سب مع متطلبات الع�صر احلايل التي تعتمد
على التكنولوجيا وتدفق املعلومات ب�شكل غري
م�سبوق .وبالتايل� ،أ�صبح ت�شريع مثل هذا القانون
مطلباً ملحاً.
ولكن على نحو خميب للآمال ،وعلى �ضوء ن�صو�ص
امل�شروع املقرتح ،جند �أن املُ�شرع فرغ احلق يف تداول
املعلومات والبيانات من م�ضمونه مما يعك�س عدم
�إقتناع املجل�س الأعلى لتنظيم الإعالم ب�أهمية
حرية تداول املعلومات ،و�أن الغر�ض من �إعداد
امل�شروع هو جمرد �إ�ستكمال �شكلي لعدد من
القوانني التي ن�ص عليها الد�ستور امل�صري يف
 2014باعتبارها قوانني مكملة للد�ستور يجب
الإنتهاء من �صياغتها يف �أقرب وقت ممكن .وهو ما
ميكن مالحظته بو�ضوح يف امل�شروع املعرو�ض من
خالل امل�صطلحات الف�ضفا�ضة امل�ستخدمة ف�ض ًال
عن ال�صياغات غري املن�ضبطة والعقوبات الهزلية
التي �أقرها جراء خمالفة ن�صو�صه .وهو ما �سنو�ضحه
يف هذا املقال.
تعر يفات مطاطة واستثناءات
عديدة

كما �أ�شرنا ،ف�إن هذا امل�شروع هو الأول من نوعه
الذي ينظم احلق يف تداول البيانات واملعلومات.
لذلك ،جاء الباب الأول من امل�شروع لتعريف
بع�ض امل�صطلحات الواردة فيه مثل (املعلومات/
البيانات /الإف�صاح)  4والتي جاءت تعريفاتها
عادية ومنطقية �إىل حد كبري.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ا�ستثنت املادة (  5 )16من
م�شروع القانون عددا من البيانات واملعلومات
من عداد البيانات الواجب الإف�صاح عنها و�أهمها

«البيانات واملعلومات املتعلقة بالأمن القومي،
وذات ال�صلة بالأ�سرار التجارية وال�صناعية،
وذات ال�صلة باملفاو�ضات التجارية» ،دون تو�ضيح
املق�صود من «الأ�سرار التجارية وال�صناعية» �أو
ماهية املفاو�ضات التجارية التي حظر ن�شر �أي
معلومات عنها ومن هم �أطراف تلك املفاو�ضات.
وبناء على تلك ال�صياغة الف�ضفا�ضة وامل�صطلحات
املبهمة ،ي�صبح من املمكن تاليا ا�ستخدام تلك
املادة يف حجب كل ما يتعلق بالأن�شطة ال�صناعية
والتجارية يف م�صر ،وهو الأمر الذي يفرغ حقيقة
هذا القانون من حمتواه وغر�ضه الأ�سا�سي ك�ضمانة
6
حلرية تداول املعلومات .كما ت�ضمنت املادة ( )17
من هذا امل�شروع رخ�صة للجهات املخاطبة بهذا
القانون لرف�ض الإف�صاح عن املعلومات والبيانات
التي «حت�صل عليها من قبل دولة �أخرى �أو منظمة
دولية يف ظل وجود ثقة متبادلة بني الطرفني ويكون
الإف�صاح عنها �ضاراً بالعالقة مع الدولة �أو املنظمة
الدولية» وهو الأمر الغري ُمعرف على وجه الدقة.
فما هو ال�ضرر املق�صود؟ ومن ميلك �سلطة تقييم
مدى ال�ضرر الذي قد يلحق بالعالقات الثنائية
مع الدولة الأخرى �أو املنظمة الدولية جراء ن�شر
وثائق معينة دون غريها؟ ومن �ش�أن هذا الأمر �أن
يفتح الباب جتاه التعتيم الكامل على كافة الوثائق
املتعلقة بالعالقات الدولية بني م�صر وباقي الدول
واملنظمات الدولية ،تلك املنظمات التي عادة
ما تزود �أجهزة الدولة امل�صرية مبعلومات وبيانات
و�إح�صاءات دورية حول عدد من املجاالت املختلفة
كال�صحة والتعليم.
كما جتدر الإ�شارة �إىل �أن م�شروع القانون ن�ص
على �إطار زمني لهذا احلجب املفرو�ض على بع�ض
املعلومات والبيانات ،حيث ن�صت املادة (  )18على
�أن « تنق�ضي احلماية املقررة مبقت�ضى �أحكام هذا
القانون عن الإف�صاح عن البيانات واملعلومات التي
م�ضى عليها �أكرث من ثالثني عا ًما  ،»7وهو �إجراء
م�شابه ملا تتبعه �أغلب الت�شريعات الغربية التي
تنظم تداول املعلومات والك�شف عن الوثائق .8
على جانب �آخر ،بالإنتقال �إىل الباب الثاين
مل�شروع القانون الذي يحمل عنوان «احلق يف
احل�صول على املعلومات» جند �أن املُ�شرع ن�ص يف
املادة ال�سابعة منه على �أنه «»ال يجوز ا�ستخدام
البيانات واملعلومات التي مت احل�صول عليها يف
غري الغر�ض الذي مت جتميعها من �أجله� ،أو اتخاذها
دلي ًال يف جرمية� ،أو �أ�سا�ساً لأي عمل قانوين �آخر».
وهو الأمر غري املفهوم .فكيف ال يتم الأخذ ب�أي
من البيانات �أو املعلومات التي مت احل�صول عليها
وفقاً لأحكام هذا القانون كدليل يف جرمية قد يثبت

براءة �أو �إدانة �أحد الأ�شخا�ص فيها؟ كما �أن حظر
ا�ستخدام تلك البيانات �أو املعلومات ك�أ�سا�س
لأي عمل قانوين �آخر �أمر غري م ّربر .فعلى �سبيل
9
املثال ،يتبادر �إىل الأذهان «ق�ضية تريان و�صنافري»
وهي �أحد �أبرز الق�ضايا التي اعتمدت يف املقام
الأول على عدد كبري من امل�ستندات التي ُقدمت
�إىل املحكمة والتي ح�سمت النزاع ب�شكل قاطع.
فلو طبقنا تلك املادة على امل�ستندات التي مت
احل�صول عليها لغر�ض بحثي �أو �أي غر�ض �آخر غري
ا�ستخدامها يف الق�ضية من هيئة امل�ساحة امل�صرية �أو
دار الوثائق القومية  ،10و�أعتمد عليها فريق الدفاع
ب�شكل �أ�سا�سي يف �إثبات م�صرية تلك اجلزر ،ملا
كان من املمكن �أ�ستخدامها كدالئل يتم الإ�ستناد
�إليها �أمام املحكمة .ويطرح هذا الأمر الت�سا�ؤل
حول �ضرورة وم�شروعية هذا احلظر ،حيث �أن
فل�سفة ذلك القانون تكمن يف �أن تلك البيانات
واملعلومات هي ملك لل�شعب امل�صري وفقاً للن�ص
الد�ستوري وبالتايل يجوز ا�ستخدامها يف �أي غر�ض
ولأي �سبب طاملا �أنه م�شروع.
األمن القومي :بوابة المشرع
لحجب المعلومات

على الرغم من اعرتاف القانون الدويل  11والد�ستور
امل�صري باحلق يف حرية تداول املعلومات واحل�صول
عليها ،ويف الوقت الذي ت�شري فيه املذكرة
الإي�ضاحية مل�شروع القانون �إىل الإعرتاف بهذا
احلق وفقاً للمعايري الدولية  ،12نالحظ دائماً ربطه
مبعايري الأمن القومي  ،13مما يفتح الباب �أمام �أجهزة
الدولة للتهرب من االلتزام بحق املواطنني يف
تداول املعلومات والبيانات بحرية .وجتدر الإ�شارة
هنا �إىل �أن مفهوم الأمن القومي لي�س وا�ضحا،
حيث يختلف تعريفه من قانون �إىل �آخر .فامل�شروع
احلايل يعرفه على �أنه« :يعترب من �أمور الأمن
القومي كافة املعلومات والبيانات الأمنية التي ترى
جهة الإخت�صا�ص �إ�ضفاء �صفة ال�سرية عليها ،وكذا
التحريات التي تقوم بها الأجهزة اال�ستخبارتية
والرقابية والأمنية»؛ مما يعطي �سلطة وا�سعة لكافة
اجلهات املخاطبة بذلك القانون يف �إ�ضفاء ال�سرية
على املعلومات التي ال تريد ن�شرها �أو ال�سماح
بالإطالع عليها حتت مربر �أنها من �ش�ؤون الأمن
القومي .ولكن نالحظ �أن قانون تنظيم الإت�صاالت،
على �سبيل املثال ،يع ّرف الأمن القومي على �أنه
ي�شمل «ما يتعلق ب�ش�ؤون رئا�سة اجلمهورية والقوات
امل�سلحة والإنتاج احلربي ووزارة الداخلية والأمن
العام وهيئة الأمن القومي وهيئة الرقابة الإدارية
والأجهزة التابعة لهذه اجلهات»  14ذلك التعريف

الذي ُيخرج كل ما يتعلق مب�ؤ�س�سات ب�أكملها من
دائرة اخل�ضوع لأحكام �أحد القوانني ،وهو التعريف
الذي يختلف جملة وتف�صي ًال مع التعريف الوارد
يف �صدر هذا امل�شروع والذي �سبقت الإ�شارة �إليه.
فهل �سيتم فقط االلتزام بالتعريف الذي جاء يف
هذا امل�شروع يف ما يخ�ص تداول املعلومات �أم
�سيدخل �ضمن نطاق احلجب كل ما هو «�أمن
قومي» ح�سب �أي ت�شريع م�صري �سابق �أو الحق
على القانون؟
واجلدير بالذكر �أن �إ�شكالية عالقة احلق يف تداول
املعلومات مع الأمن القومي لي�ست �إ�شكالية
م�صرية ،بل عاملية حيث اجتمع عدد كبري من
الدول للت�شاور حول الأمر  15ومت الو�صول �إىل
«وثيقة املبادئ العاملية للأمن القومي واحلق يف
املعلومات «مبادئ ت�شواين»» 16 .وتو�سعت هذه
الوثيقة يف �شرح وتف�سري معايري ا�ستخدام الأمن
القومي ك�سبب من الأ�سباب التي تدعو حلجب
بع�ض املعلومات� ،أو لإنزال العقوبة مبن يف�صح
عن هذه املعلومات  .17تلك املعايري التي جاء على
ر�أ�سها �ضرورة تعريف الأمن القومي بدقة يف الإطار
القانوين الوطني على نحو ما يتفق مع جمتمع
دميوقراطي  ،18بالإ�ضافة �إىل و�ضع عدد من املتطلبات
الالزمة لتقييد احلق يف احل�صول على املعلومات
على خلفية الأمن القومي وذلك يف �أ�ضيق نطاق
حيث �أاترط على احلكومة �أثبات �أن هذه القيود:
م�شروعة مبوجب القانون و�ضرورية و�أنها حتمي
امل�صالح ال�شرعية للأمن القومي  .19كما ن�صت
بو�ضوح على عدم وجوب ا�ستثناء م�ؤ�س�سات كاملة
بعينها من متطلبات الإف�صاح عن املعلومات .20
كل تلك املعايري واملتطلبات مل يراعِ ها م�شروع
قانون «حرية تداول املعلومات» الذي نحن ب�صدد
مناق�شته ،على العك�س متاماً بل و�ضع تعريفاً مبهماً
للأمن القومي يعطي للجهات املخاطبة ب�أحكام
هذا القانون م�ساحة وا�سعة للتهرب من تطبيقه
وااللتفاف على �أحكامه.
عقوبات غير رادعة

بالنظر �إىل الباب ال�سابع من م�شروع القانون
واملتعلق «باجلرائم والعقوبات» ،جند �أن املُ�ش ّرع
ن�ص يف املادة (  )28على عدد من العقوبات نظري
ّ
خمالفة �أحكام هذا القانون فنجده يعاقب «بالغرامة
التي ال تقل عن ثالثة �آالف جنيه ،وال تزيد
على ع�شرة �أالف جنيه كل من امتنع عن تقدمي
البيانات املطلوبة دون مربر مقبول� ،أو قدم بيانات
غري �صحيحة� ،أو �إ�ستخدم البيانات واملعلومات
التي مت احل�صول عليها يف غري الغر�ض الذي مت

النفاذ إلى المعلومة ،مصر

جتميعها من �أجله» ،كما عاقب كل من قام «ب�إتالف
ال�سجالت والدفاتر اخلا�صة بالبيانات واملعلومات
لدى �إحدى اجلهات املخاطبة ب�أحكام هذا القانون
باحلب�س ملدة ال تزيد على �سنة وبغرامة من خم�سة
�آالف جنيه �إىل ع�شرين �ألف جنيه �أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني» .وتعترب هذه العقوبات هزلية �إذ �أنها ال
تتالءم مع ج�سامة اجلرمية التي قد يرتكبها �أحد
الأ�شخا�ص �سواء بالإمتناع عن تقدمي املعلومات
�أو �إتالف ال�سجالت والدفاتر ،مما يبني عدم جدية
املُ�شرع يف معاقبة املخالفني لأحكام هذا القانون،
�أو على الأقل عدم اقتناعه مبدى �أهمية احل�صول
على املعلومات وحرية تداولها .وهو الظاهر جلياً
يف عدم تغليظ العقوبات املرتتبة على خمالفة
�أحكام هذا القانون واالكتفاء بالغرامة املتو�سطة
يف �أغلب الأحيان .وقد يرى البع�ض �أن عدم �إقرار
املُ�شرع لعقوبات �سالبة للحرية فيما يخ�ص اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف هذا امل�شروع هو �شيئ �إيجابي،
ولكن يجب الأخذ يف الإعتبار الأجواء والظروف
التي يتم فيها تطبيق �أحكام هذا القانون .فمن
وجهة نظرنا �أنه ومع �إقرار قانون جديد ينظم لأول
مرة تداول املعلومات والبيانات والوثائق الر�سمية
يف ظل غياب ثقافة حرية املعلومات وتداولها
داخل �أروقة الدولة امل�صرية كان يجب فر�ض
عقوبات �سالبة للحرية حتى ت�صبح رادع للموظفني
العمومني الذين قد يتقاع�سوا عن تطبيق �أحكام
هذا القانون.
كما جتدر الإ�شارة �إىل املُ�شرع امل�صري ن�ص على
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عدد من العقوبات ال�سالبة للحرية يف جرائم �أقل
خطورة ،فعلى �سبيل املثال� ،أقر قانون الت�أمني
ال�صحي اجلديد عقوبة احلب�س ملدة ال تقل عن
�ستة �أ�شهر لكل من �أعطى بيانات غري �صحيحة
�أو امتنع عن �إعطاء البيانات املن�صو�ص عليها يف
هذا القانون  .21وهو الأمر الذي يعك�س ا�ستخدام
امل�شرع امل�صري للقانون بقوة لردع �أي خط�أ من
املواطن ،بينما يت�ساهل مع الدولة واملوظفني
العموميني ب�شكل كبري يف �أي خط�أ يرتكبونه.
هل يساهم مشر وع القانون في
تعز يز الحق في المعرفة وحر ية
الصحافة؟

يرتبط احلق يف تداول املعلومات بغريه من احلقوق
الل�صيقة مثل احلق يف املعرفة ،والذي يعترب الغر�ض
الأ�سا�سي لتداول البيانات واملعلومات ،حيث
ي�سمح للمواطنني مبراقبة �أداء �أجهزة الدولة املختلفة
واالطالع امل�ستمر على �سيا�ساتها وميزانيتها مما
ي�ؤدي �إىل املزيد من املحا�سبة والتقليل من ن�سب
الف�ساد .كما ميثل هذا احلق �أداة �أ�سا�سية للباحثني
يف خمتلف املجاالت واملهتمني باالطالع على
الوثائق التاريخية املختلفة التي تخ�ص �أهم احلقب
يف التاريخ امل�صري والتي يتم معاملتها على �أنها
�أ�سرار ع�سكرية  22على الرغم من �أنها ملك لل�شعب
امل�صري ب�أكمله .كما ت�ؤثر حرية تداول املعلومات
على حرية ال�صحافة ب�شكل كبري ،وتنعك�س على
الدور الرقابي �أو التوعوي املنوطة به �أجهزة الإعالم

يف ظل غياب البيانات واملعلومات.
وبالتايل� ،سيكون لهذا القانون �أثر �سلبي بالغ
على تلقي املواطنني للبيانات واملعلومات مما مي�س
حقهم يف املعرفة وحرية ال�صحافة والن�شر ب�شكل
عام .فهذا امل�شروع قد مينعهم من معرفة العديد من
الأمور التي قد ترى جهات االخت�صا�ص �أنها من
�أمور الأمن القومي ،بالإ�ضافة �إىل الأمور املتعلقة
بال�ش�ؤون التجارية وال�صناعية ،مما ي�ؤثر تلقائياً على
حرية الن�شر والإعالم فيما يتعلق بتلك الق�ضايا.
على جانب �آخر ،نالحظ �أن الق�ضاء الإداري
امل�صري �أقر يف �أكرث من حكم حق املواطنني يف
املعرفة و�أكد على حرية تداول املعلومات والبيانات
كما نا�شد امل�شرع �أكرث من مرة للتدخل و�إقرار
قانون وا�ضح ينظم عملية تداول املعلومات برمتها.
ولعل �أبرز تلك الأحكام هو حكم �إلزام احلكومة
بالإف�صاح عن الت�سويات التي ُترى على عقود
الدولة املتعلقة باملال العام 23؛ على �أثر دعوى
ق�ضائية تطالب ب�إلزام جمل�س الوزراء بتنظيم حق
املواطنني يف الو�صول �إىل املعلومات والبيانات
املُتعلقة بالت�سويات التي جتريها الدولة مع
امل�ستثمرين يف منازعات اخل�صخ�صة ،وعقود الدولة
املتعلقة باملال العام 24 .وق�ضت املحكمة ب�إلزام
احلكومة بالإف�صاح عن تلك الت�سويات ،م�ستندة
فقط� ،إىل ن�ص املادة (  )68من د�ستور  2014التي
قررت احلق يف الو�صول �إىل املعلومات.
كما تطرق جمل�س الدولة يف حكم �آخر �إىل عالقة
حرية تداول املعلومات بحرية ال�صحافة والن�شر

وذلك يف حكمه املتعلق ببطالن قرار حظر الن�شر
يف ق�ضية تزوير االنتخابات الرئا�سية  ،25والذي
�أ�شار فيه �إىل �أن حجب املعلومات ال�صحيحة
عن �أحد املواطنني ،ومنع و�سائل الإعالم من
الن�شر بخ�صو�ص مو�ضوع ما قد يحرمه من حقه
يف احل�صول على املعلومات الدقيقة .كما جتدر
الإ�شارة �إىل احلكم ال�صادر بخ�صو�ص �إلزام الدولة
ب�إتاحة اجلريدة الر�سمية ون�شرها �إلكرتون ًيا ،26
حيث ا�ستخدمت حمكمة الق�ضاء الإداري الن�ص
الد�ستوري اجلديد-لأول مرة-للحق يف الو�صول
�إىل املعلومات ،يف �سياق حكمها ال�صادر ب�إلزام هيئة
املطابع الأمريية ،ب�إتاحة �أعداد كافية من اجلريدة
الر�سمية يف �أنحاء البالد ،وكذلك �إتاحة االطالع
على ما ين�شر فيهما من ت�شريعات على املوقع
الإلكرتوين للهيئة جمانًا .واعترب �أن تلك الوثائق
تعد ً
ملكا لل�شعب ،و�أن �شرط العمل بالت�شريعات
يقابله �شرط جوهري يتعلق بن�شرها قبل العمل
بها ،وهو الأمر الذي يوجب �إتاحة و�سيلة الن�شر
جلميع املخاطبني بالت�شريعات ،وعدم حجبها عنهم،
27
وتي�سري ح�صولهم �أو االطالع عليها.
وبالتايل ،ووفقاً لن�صو�ص امل�شروع احلايل ،يبقى
الق�ضاء متقدماً على امل�شرع يف كفالة حق احل�صول
على املعلومات وتداولها.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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الحرمان من الميراث ،مصر

تجريم الحرمان من الميراث:
هل يكفل للنساء في صعيد مصر حقهن؟
محمد عواد
يف خطوة مهمة نحو حتقيق امل�ساواة يف احلقوق ،والق�ضاء
على ظاهرة حرمان الإناث من املرياث ال�شرعي املنت�شر
مبحافظات ال�صعيد وبع�ض مدن الدلتا ،ن�شرت اجلريدة
الر�سمية يف  2017-12-30تعديل قانون املواريث 77
ل�سنة  ،1 1943والذي وافق عليه الربملان امل�صري يف
 .20172-12-5وي�ضيف التعديل �إىل القانون املادة
 49التي تن�ص على معاقبة كل من امتنع عن ت�سليم
الوارث ن�صيبه ال�شرعي باحلب�س مدة ال تقل عن 6
�أ�شهر وغرامة قد ت�صل �إىل مئة �ألف جنيه .كما تعاقب
كل من حجب �أو امتنع عن ت�سليم م�ستند يثبت مرياثاً
باحلب�س � 3أ�شهر وبغرامة ال تقل عن ع�شرة �آالف جنيه.
و ُو�صف هذا التحرك على �أنه تلبية لرغبة الرئي�س
امل�صري الذى هاجم املوروثات الثقاف ّية التي حترم املر�أة
3
من مرياثها يف �إحدى اجلل�سات مبنتدى �شباب العامل
قائ ًال «ال بد من تغيري هذه املوروثات ،ويجب �أن يكون
هناك برنامج متكامل لإعادة ر�سم ال�صورة احلقيقية
للمر�أة لكي حت�صل على مكانتها» .وكان القانون احلايل،
ال�صادر عام  ،1943يخلو من �أية عقوبة جزاء احلرمان
من املرياث .و ُقدمت ،يف الفرتة الأخرية ،عدة م�شاريع
قوانني لتعديله ،حيث تقدم جمل�س الوزراء ،واملجل�س
القومي للمر�أة يف يناير ودي�سمرب من عام 2016على
التوايل ،مب�شروعني .كما اقرتحت عدد من اجلمعيات
الأهلية م�شروع قانون يف �سبتمرب � ،2017إ�ضافة �إىل
م�شاريع �أخرى تقدم بها نواب يف الربملان.4
وي�أتي التعديل املُقر يف �إطار تطبيق املادة  11من
الد�ستور امل�صري التي �ألزمت الدولة بتحقيق امل�ساواة
بني املر�أة والرجل فى جميع احلقوق املدنية وال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية ،بجانب حماية
املر�أة �ضد كل �أ�شكال العنف .وكذلك الق�ضاء على
التمييز �ضد املر�أة يف ما يخ�ص ح�صولها على املرياث
وفقاً للمادة  53من الد�ستور التي تن�ص على مكافحة
كافة �أ�شكال التمييز.
العرف يحكم ..اإلرث للذكور فقط

ح�سب درا�سة �أعدتها د� .سلوى حممد املهدي
،5ت�ستخدم العائالت بال�صعيد ما ي�سمى بعرف
«الر�ضوى» حيث تتم تر�ضية الأنثى مببلغ مادي عو�ضاً
عن املرياث .وك�شفت الدرا�سة �أن حوايل 95.5%
من الن�ساء مبحافظتي �سوهاج وقنا ال يرثن وفق العرف
والتقاليد التي ال حتبذ توريث املر�أة خوفاً من ا�ستيالء
زوجها و�أبنائها على املرياث ،وبالتايل ينتقل املرياث �إىل
�أ�شخا�ص �أغراب عن العائلة و�أن الفتاة ال يحق لها �أي
مرياث بعدما قام والدها بتعليمها وجتهيزها بكل �شيئ
�أثناء الزواج  .6ويلج�أ بع�ض الآباء والأ�شقاء حليل ملنع
�شقيقاتهم وبناتهم من احل�صول على املرياث .فقد

يبيعون ممتلكاتهم ل�شخ�ص �صورياً� ،أو ي�سرق بع�ضهم
ب�صمة �أ�صباع الأب على فرا�ش املوت �أو بعد وفاته ليبيع
لنف�سه �أو لأ�شقائه الذكور كل ممتلكات والدهم� ،أو تزوير
م�ستندات ر�سمية تثبت البيع.
ولكن العامل الأهم الذى يعود له ا�ستمرار هذه الظاهرة
هو جهل املر�أة بحقوقها ال�شرعية والقانونية والذي
يجعلها تعترب �أن حرمانها من الإرث هو حق للرجل.
كما �أن �أغلب حاالت احلرمان من املرياث التي ر�صدتها
الدرا�سة ال�سابقة تكون بتحري�ض من الأم ،وخوفا من
م�شاركة �أزواج بناتها لأبنائها يف مرياث والدهم .ف�ض ًال
عن �أن خوف الن�ساء من فقدان الرتابط الأ�سري
مع عائلتهن و�أ�شقائهن ،يجعلهن ميتنعن عن املطالبة
باملرياث .كما �أن بع�ض القرى مبحافظة �سوهاج ب�صعيد
م�صر تنتهج مبد�أ «�أن املر�أة التي تطالب باملرياث تقتل».
ووفقًا لدرا�سة �أجرتها وزارة العدل عام  20087ف�إن
� 8آالف جرمية قتل تقريباً ،ترتكب �سنوياً� ،ضد اناث
وذكور ،بني �أفراد الأ�سرة الواحدة ب�سبب املرياث يف
م�صر.
الدرا�سة ك�شفت �أي�ضاً عن زيادة �أعداد ق�ضايا النزاع
على املرياث باملحاكم ،والتي بلغت � 144ألف ق�ضية
�سنوياً� ،إىل جانب  2750ق�ضية حجر 8على الوالدين
بدعوى عدم الأهلية .وجتدر الإ�شارة �إىل �أن هذه الق�ضايا
ت�ستهلك وقتاً طوي ًال باملحاكم ،مما يجعل املر�أة تفكر كثرياً
قبل املطالبة بحقها باملرياث عن طريق الق�ضاء.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن بع�ض الق�ضاة ورجال الدين
متورطون كذلك يف حرمان املر�أة من حقها ،ح�سب
درا�سة �صادرة عن جامعة قنا .9فعلى �سبيل املثال،
�صرح ال�شيخ �سيد عبد العزيز» ع�ضو جلنة الفتوى
ب�أ�سيوط» جلريدة �أ�صوات م�صرية« 10للأ�سف �أئمة
امل�ساجد يرف�ضون طرح الق�ضية على املنابر يف ال�صعيد
لأنهم �أي�ضا امتنعوا عن �إعطاء عماتهم و�أخواتهم البنات
مرياثهن» .كما �أن حال املر�أة امل�سيحية ال يختلف
كثرياً عن امل�سلمة :فح�سب ت�صريح راعي كني�سة مار
مرق�س الكاثوليكية باملنيا الأب �أندراو�س فرج جلريدة
«املونيتور»11؛ الكني�سة لديها العديد من التظلمات من
الن�ساء ب�سبب حرمانهن من املرياث وطمع ذويهن
بحجة الأعراف والتقاليد ،خ�صو�صاً يف حمافظات
ال�صعيد ،على الرغم من �إعطاء الدين امل�سيحي احلق يف
املرياث للمر�أة بن�صيب مت�ساو مع الرجل .وبرغم و�ساطة
الكني�سة ،ال حت�صل املر�أة على حقها كام ًال ،وترتاجع يف
كثري من الأحيان عن طلب حقها يف املرياث ،خوفاً على
عالقتها ب�أ�سرتها وعدم الدخول يف م�شاحنات معها.

ال�شرعي وي�ؤمل منه الإ�سهام يف احلد من حرمانها لعقود
طويلة منه خا�صة بال�صعيد .وقد �أ�شار ق�سم الت�شريع
12
مبجل�س الدولة يف مالحظاته على التعدي القانوين
�إىل هذا الأمر.
ولكن ،رغم ذلكُ ،وجهت للتعديل عدة انتقادات لعدم
تغليظه العقوبة املقررة ،وذلك لأن العامل الأجتماعي
امل�ؤثر والناجم عن الثقافة الذكورية ال�سائدة ،رمبا يحمل
كثريين �إىل تف�ضيل املجازفة بامكانية احلب�س لعدة
�شهور �أو �سنة على التعر�ض لنظرة العيب والتخجيل
من حميطهم االجتماعي .ف�ض ًال عن �أن التعديل ن�ص
على امكانية ال�صلح بني املر�أة وغا�صب االرث يف �أية
حالة كانت عليها الدعوى ،وبه تنتهى الدعوى اجلنائية.
وهو ما قد جترب عليه املر�أة لأعتبارات احلفاظ على العائلة
مقابل تر�ضيتها مببالغ مادية للتنازل عن مرياثها يف
الأرا�ضي والعقارات التي تكون قيمتها �أ�ضعاف تلك
املبالغ ،كما �أ�سلفنا.
مدى فاعلية القانون في مواجهة ويف ظل غياب �أدوات وا�ضحة لتغيري املورثات
االجتماعية والثقافية ،ال ميكن للقانون وحده مواجهة
التمييز ضد المرأة
يكفل التعديل اجلديد للمر�أة امل�صرية ،للمرة الأوىل ،هذه الأمناط والعقائد ال�سائدة ،مما يجعل املر�أة نف�سها
قوة ردع قانوين بوجود عقوبة ملن يحرمها من مرياثها تتخوف من املطالبة بحقوقها وتر�ضى بالأمر الواقع.
خا�صة يف ظل غياب جهات ميكن للمر�أة املظلومة �أن

تتوجه �إليها لطلب امل�ساعدة ،وبالتايل ت�ستخدم التعديل
ك�أداة للح�صول على حقوقها دون ق�ضاء العديد من
ال�سنوات بني �أروقة املحاكم من دون نتيجة.
ومن ثم يف الوقت الذي �أعلنت فيه رئا�سة اجلمهورية
التون�سية 13ت�أييدها للم�ساواة بني الرجل واملر�أة يف
املرياث ،تبقى ماليني ال�سيدات ،خا�ص ًة ب�صعيد م�صر،
بانتظار جهود حقيقية وم�سارات جدية تكفلها الدولة
للق�ضاء على العراقيل االجتماعية والقانونية والق�ضائية
مبعاونة منظمات املجتمع املدين للح�صول على حقهن
ال�شرعي يف املرياث .وحتى ال يبدو التعديل جمرد
ا�ستجابه لرغبه الرئي�س امل�صري ،يجب �أن تكون هناك
�آليات وا�ضحة لتغيري املورثات الثقافية املتوغلة باملجتمع
حتى بالن�سبة للم�س�ؤليني الر�سميني واملخول لهم
�إنفاذ القانون ،والتى ظهرت بجالء بت�صريح 14الدكتور
علي عبد العال ،رئي�س جمل�س النواب و�أ�ستاذ القانون
الد�ستوري ،املنتمى لل�صعيد بجل�سة �إقرار التعديل ب�أن
«ما يثار ب�ش�أن حرمان املر�أة من املرياث يف ال�صعيد «غري
�صحيح» و �أن املر�أة يف ال�صعيد ت�أخذ حقها ب�شكل
كامل».
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

