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قاض نريد؟
أبعد من استقاللية القضاء ،أي
ٍ
مل تنق�ض �ساعات من جناح ثورة  14جانفي  2011حتى
عادت الهيئة ال�شرعية جلمعية ق�ضاة تون�س �إىل مقرها
لتعلن انتهاء زمن الإنقالب الذي قاده نظام بن علي
وو�ضع يده على الق�ضاء .ومنذ ذلك احلني� ،شهدت
تون�س معارك كبرية حول معايري ا�ستقالل الق�ضاء،
يف مراحل عدة من املرحلة الإنتقالية ،ومن بعد �إقرار
الد�ستور .ومبعزل عن �سدادة هذه املعارك وحتول بع�ضها
�إىل معارك دونكي�شوتية عبثية ،لي�س ب�إمكان �أحد �أن
ينكر تطور �أدبيات ا�ستقالل الق�ضاء ب�شكل كبري يف
معر�ضها ومبنا�سبتها .وفيما خ�شي البع�ض �أن ي�ؤدي
�صراع جمعية الق�ضاة مع نقابتهم املن�ش�أة بعد الثورة
�إىل تراجع زخم الق�ضاء ،ف�إنه �أدى عمليا �إىل مفعول
معاك�س .وقد نتج ذلك عن املنحى الذي �أخذه هذا
ال�صراع يف بع�ض الأحيان ،ليتح ّول �إىل ما ي�شبه املزايدة
بينهما على �إبراز معايري ا�ستقالل الق�ضاء ،هذا ف�ض ًال
عن �أن املناف�سة بينهما �أ ّدت �إىل م�ضاعفة ح�ضورهما
الإعالمي .وتبعاً لذلك ،احت ّلت تون�س �إىل جانب
املغرب مكانة خا�صة يف جمال ا�ستقالل الق�ضاء على
�صعيد الدول العربية التي تتجه للأ�سف يف غالبها يف
اجتاهات معاك�سة لهذه الإ�ستقاللية.
وعلى الرغم من �أهمية هذا اخلطاب ،ف�إنه بقي خالياً من
� ّأي حديث عن الوظيفة املنتظرة من القا�ضي يف النظام
اجلديد .فجاءت انتفا�ضة ا�ستقالل الق�ضاء يف تون�س
منعزلة متاماً عن وظيفته �أو دوره ،على الرغم من تزامنها
مع انتفا�ضة حقوقية وا�سعة يف جمال احلقوق واحلريات.
وقد بات هذا الف�صام فاقعاً بعدما ذهب الد�ستور �صراح ًة
�إىل تغيري وظيفة القا�ضي من كونه خادم القانون ،ليجعله
ال�سلطة احلامية للحقوق واحلريات .فقد بدا غريبا للغاية
�أن يعمد املجل�س الت�أ�سي�سي �إىل �إعالء دور القا�ضي
على هذا الوجه فيما يبقى (هو) منهمكاً بالدفاع عن
ا�ستقالله ،من دون التوقّف ولو للحظة عند هذا الدور
اجلديد الذي منحه �إ ّياه الد�ستور .وللأ�سف ،انعك�س
هذا الإنكفاء يف اخلطاب على كيفية ُمار�سة الوظيفة
الق�ضائية يف العديد من الق�ضايا احلقوقية البارزة ،والتي
بقيت غريبة عن تطلعات الن�ص الد�ستوري.
املفكرة ت�سعى من خالل هذا العدد �إىل فتح النقا�ش
ح�صل الق�ضاة ما
حول الوظيفة الق�ضائية .فالآن وقد ّ
ح�صلوه على �صعيد ا�ستقالليتهم بفعل الدعم ال�شعبي،
ّ
حق املواطن �أن ي�س�ألهم مزيدا من اجلهد والإجتهاد
من ّ
يف حماية حقوقه وحرياته ،وبالنتيجة لك�سب ثقته.
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المصادرة تطيح
بالمصالحة

الحرب على الفساد:

حكومة تغرد خار جالسرب
تولت جهات �أمنية تون�سية بتاريخ  23و 24ماي
 2017اعتقال ثمانية من �أ�صحاب الر�ساميل
جمع بينهم ت�ضخم ثرواتهم و�شبهات الف�ساد املايل
التي حتوم حولهم قبل الثورة ومن بعدها .فاج�أت
الإعتقاالت الق�ضاء العديل الذي �سارع الناطق
الر�سمي با�سم النيابة العمومية باملحكمة الإبتدائية
بتون�س �سفيان ال�سليطي �إىل ت�أكيد عدم علمه ب�أمرها.
فكان �أن ك�شفت وزارة الداخلية التون�سية يف بيان
�صدر عنها بتاريخ � 2017-05-25أن الإعتقاالت
لي�ست �إال و�ضعا حتت الإقامة اجلربية مت اتخاذه وفق
الأمر املنظم حلالة الطوارئ املعلنة بتون�س 1و�أنه اتخذ
«حماية للأمن العام وملكافحة الف�ساد» .يومني فقط
بعد هذا التاريخ ،عقد رئي�س جلنة امل�صادرة «منري
الفر�شي�شي» ندوة �صحفية �أعلن فيها �إ�صدار جلنته
قرارات مل�صادرة �أمالك ثمانية �أ�صحاب �أعمال 2تبعا
لثبوت ا�ستفادتهم ماليا من عالقتهم ب�أ�صهار رئي�س
اجلمهورية الأ�سبق زين العابدين بن علي .3وكان �أن
تعلقت امل�صادرة بذات �أ�شخا�ص املعتقلني ووردت
يف ذات زمن اعتقالهم� .أعلنت من جهتها املحكمة
الع�سكرية يف ذات اليوم على تعهدها ب�أبحاث حتقيقية
«�ضد �أحد املعتقلني».4

لم يهتم الخطاب
الرسمي بالتهم
المعلنة والتي
اتصلت باألمن العام
وأكد أن القرارات
تندرج في إطار
حرب الحكومة على
الفساد.
وخا�صة الف�صل
1 .1ورد بالبالغ «تعلم وزارة الداخلية ب�أنّه عمال بقانون الطوارئ ّ
 5من الأمر عدد  50ل�سنة  1978امل�ؤرخ يف  26جانفي  1978الذي
«خ ّول و�ضع � ّأي �شخ�ص يعترب ن�شاطه خطريا على الأمن والنظام العامني
حتت الإقامة اجلربية يف منطقة ترابية �أو ببلدة مع ّينة»ّ ،مت �إتخاذ قرارات يف
الإقامة اجلربية يف �ش�أن عدد من الأ�شخا�ص على �أ�سا�س ما توفّر من معطيات
تثبت �إرتكابهم خلروقات من �ش�أنها امل�سا�س اخلطري بالأمن والنظام العامني،
وهذا �إجراء ذو �صبغة حتفظية وحمدّ د يف الزمن �أملته ال�ضرورة يف �إطار حماية
الأمن العام ومكافحة الف�ساد ،وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ .كما ت�ؤكّ د
الوزارة على حر�صها على التق ّيد بال�ضمانات املكفولة للأ�شخا�ص املعنيني
خا�صة من حيث توفري ظروف الإقامة
مبقت�ضى الد�ستور والت�شريع النافذ ّ
املالئمة والإحاطة ال�صحية الالزمة «.
2 .2ت�شمل القائمة كل من منجي بن رباح و كمال بن غالم فرج و�شفيق اجلراية

مل يهتم اخلطاب الر�سمي بالتهم املعلنة والتي
تعلقت بجرائم على عالقة بالأمن العام واجته
لت�أكيد �أن القرارات التي اتخذت تندرج يف �إطار
حرب احلكومة على الف�ساد .وبرر يف هذا ال�سياق
وزير �أمالك الدولة مربوك كور�شيد الإعتماد
فيها على �إجراءات ا�ستثنائية بكون «الإمكانيات
احلالية للم�ؤ�س�سات الق�ضائية مل تخ ّولها القيام بهذ
الإجراءات ،الفتقاد تون�س للأدوات الت�شريعية
ملقاومة الف�ساد على غرار قانون الك�سب غري
امل�شروع» ،م�ضيفاً �أن الدولة انتظرت قدوم �أدلة من
جهات .وهذا مل يحدث للأ�سف ،فقامت بالأمر
وفق القانون مببادرة منها».5

يعود تراجع الوعي
ّ
الحقوقي في تحديد
الموقف من إجراءات
الحكومة لما يظهر
من فشل لمؤسسات
الدولة ومنها القضاء
وهيئات مكافحة
الفساد ،في تحقيق
دورها.
مل يلتفت الر�أي العام ملا �شاب الإعتقاالت من
يهتم بالإعرتا�ضات
غمو�ض جلهة خلفياتها .كما مل ّ
التي �صدرت عن بع�ض ال�شخ�صيات الق�ضائية
واحلقوقية والتي �أدانت اعتقال �أ�شخا�ص من دون
�إذن ق�ضائي� ،أو عار�ضت تعهد الق�ضاء الع�سكري
مبحاكمة مدنيني .ووجدت حملة الإعتقاالت
ويا�سني ال�شنويف وجنيب بن ا�سماعيل وعلي القريوي وهالل بن م�سعود ب�شر
ومنذر اجلنيح وهم رجال الأعمال الذين مت اعتقالهم �سابقا.
3 .3مبا�شرة يف �إثر الثورة� ،صدر املر�سوم عدد  13ل�سنة  2011م�ؤرخ يف  14مار�س
 2011والذي يتعلق مب�صادرة �أموال وممتلكات رئي�س اجلمهورية الذي خلعته
الثورة زين العابدين بن علي و�أفراد �أ�سرته و�أ�صهاره وبع�ض املقربني منه.
ون�ص ف�صله الأول على �أن «ت�صادر لفائدة الدولة التون�سية  ...جميع الأموال
املنقولة والعقارية واحلقوق املكت�سبة بعد  1987-11-7والراجعة للرئي�س
ال�سابق للجمهورية التون�سية وزوجته ليلى الطرابل�سي وبقية الأ�شخا�ص
املبينني بالقائمة امللحقة بهذا املر�سوم وغريهم ممن قد يثبت ح�صولهم على
�أموال منقولة �أو عقارية �أو حقوق جراء عالقتهم ب�أولئك الأ�شخا�ص».
4 .4ذكرت وكالة الدولة العامة لإدارة الق�ضاء الع�سكري – �أي اجلهة امل�شرفة
على الإدعاء العام باملحكمة الع�سكرية  -يف بالغ �صدر يوم

وقرارات امل�صادرة �صدى �إيجابيا لدى املواطنني
الذي اعتربوها مدخال حلماية تون�س من الف�ساد
الذي ا�ستفحل بعد الثورة عو�ض �أن يرتاجع مداه.6
ي�ضحي
قبل بالتايل الر�أي العام التون�سي طوع ّياً ب�أن ّ
ت�ضمنه الد�ستور التون�سي من حماية للحريات
مبا ّ
يعدها
الفردية يف �سبيل النجاح يف معركة بات ّ
مف�صلية �ضد الف�ساد.
ويف�سر هذا املوقف بكون الف�ساد املايل لل�شخ�صيات
ّ
املعتقلة مل يكن خافياً كما مل يكن تعمدهم
ا�ستعمال مالهم الفا�سد يف �شراء الوالءات يف
الإعالم وال�سيا�سة والق�ضاء حمجوباً� .إمنا كان معلوما
�أن تلك ال�شخ�صيات  -بفعل قربها من مواقع القرار
ال�سيا�سي -باتت ذات ح�صانة خا�صة متنع كل تت ّبع
جدي لها يف الق�ضايا التي تالحقها .وتاليا ،يعود
ّ
احلقوقي يف حتديد املوقف من �إجراءات
تراجع الوعي
ّ
احلكومة ملا يظهر من ف�شل يف ا�ضطالع م�ؤ�س�سات
الدولة املكلفة مبكافحة الف�ساد ،ومنها الق�ضاء وهيئات
مكافحة الف�ساد ،يف حتقيق دورها.
ويخ�شى هنا �أن ت�ؤدي جر�أة احلكومة على �أ�صول
املحاكمات وترحيب املجتمع بهذه اجلر�أة لرتاجعات
م�ستقبلية يف جمال املكت�سبات التي �أ�س�س لها الد�ستور
التون�سي والتي من �أهمها تقدي�س احلرية الفردية
وحماية امللكية اخلا�صة.
وقد يكون من املهم يف �سياق هذه املطالبة ب�إ�صالح
امل�سار �ضمانا حلق املعتقلني يف �شروط املحاكمة،
التنبيه لكونه ال يت�صور �أن تتحول املبادئ احلقوقية
لثابت مفهومي يف جمتمع ال يثق يف قدرة ق�ضائه
على حمايته من كل الأخطار .وي�ؤمل بالتايل من
الق�ضاء التون�سي �أن يخو�ض معركته يف الدفاع عن
اخت�صا�صه من خالل �إخ�ضاع �أدائه لنقد مو�ضوعي
يك�شف �سبب ف�شله يف حتقيق تقدم حقيقي يف
جدت بعد
ق�ضايا الف�ساد ،خ�صو�صا منها تلك التي ّ
الثورة وتعلقت ب�أ�شخا�ص بات لهم نفوذ �سيا�سي
عالوة على نفوذهم املايل.
� 2017-05-26أن النيابة الع�سكرية تو�صلت ب�شكاوى �ضد �شفيق جراية
مبناه انخراطه يف ارتكاب �أفعال من �ش�أنها امل�سا�س من �أمن الدولة .وقد
قررت فتح بحث حتقيقي �ضده وبناء على ذلك قرر قا�ضى التحقيق
الع�سكري �إ�صدار بطاقة ايداع يف حقه وت�أجيل �سماعه حلني ح�ضور حماميه.
5 .5ت�صريح مربوك كور�شيد ،برنامج ميدي �شو يوم � 2017-05-26إذاعة
موزاييك �أف �أم.
6 .6ك�شف �سرب �آراء �أجرته م�ؤ�س�سة �سيقما كون�ساي املتخ�ص�صة �أن  7،5فقط من
امل�ستجوبني عار�ضوا الإيقافات .يف املقابل  52,8باملائة �أكدوا ثقتهم يف
�صدق احلكومة فيما �شكك يف ذلك  ،%38,4يراجع مقال ح�سن
الزرقوين %5.7 :من التون�سيني يعار�ضون حملة الإيقافات الأخرية،
 ،2017-05-26موقف ال�صحفيني التون�سيني ب�صفاق�س.

عللت رئا�سة اجلمهورية التون�سية طرحها مل�شروع
القانون الأ�سا�سي عدد  29ل�سنة  2015املتعلق
لطي �صفحة املا�ضي
بامل�صاحلة الإقت�صادية «باحلاجة ّ
مبا يح�سن مناخ الأعمال وي�شجع على الإ�ستثمار».1
اجته املوقف الر�سمي بالتايل لوقف النب�ش يف ملفات
الف�ساد املايل لفرتة ما قبل الثورة ،بعد �أن عزا ظاهرة
الركود االقت�صادي لهذا الفعل الذي �أربك رجال
الأعمال ودفعهم للعزوف عن املبادرة الإقت�صادية.
ويف الوقت الذي كانت فيه رئا�سة اجلمهورية مدعومة
ب�أحزاب الأغلبية تدفع نحو �سرعة امل�صادقة على
م�شروع القانون� ،أعلنت رئا�سة احلكومة حربها على
الف�ساد .وكانت من �أوىل �ضرباتها يف هذه احلرب
قرار جلنة امل�صادرة بتاريخ « 2017-05-27م�صادرة
�أموال ثمانية من رجال الأعمال املتهمني بالف�ساد».
ا�ستندت جلنة امل�صادرة يف قرارها الذي ورد
بتن�سيق غري خفي مع رئا�سة احلكومة �إىل الفقرة
الثانية من الف�صل الأول من املر�سوم عدد  13ل�سنة
 2011املتعلق بامل�صادرة ،والتي جتيز لها م�صادرة
�أموال الأ�شخا�ص الذين ثبتت ا�ستفادتهم ماليا من
عالقتهم برئي�س اجلمهورية الأ�سبق زين العابدين
بن علي و�أفراد �أ�سرته و�أ�صهاره.
اعترب رئي�س احلكومة ال�ضالعني يف التهريب
واملتورطني يف الإرت�شاء ال�سيا�سي والإعالمي م�صدر
الداء الذي يعيق التنمية االقت�صادية والإ�صالح
ال�سيا�سي ،فا�ستغل ال�سلطات التي خوله �إياها قانون
الطوارئ العتقالهم .كما ا�ستعان يف مرحلة ثانية
بقانون امل�صادرة ليجردهم من �سالح املال الذي كانوا
ي�ستعملونه يف حربهم على الدولة .بدت امل�صادرة
يف هذه احلرب ال�سالح الأقوى وما كان بالإمكان
ا�ستعمالها لو مل يكن من ي�شتبه يف ف�سادهم بعد
الثورة هم ذاتهم من ا�شتبه بف�سادهم قبلها.
وعليه� ،أطاحت قرارات امل�صادرة ب�أباطرة الف�ساد بعد
الثورة ،وكان �سندها يف ذلك �أنهم اكت�سبوا ثرواتهم
قبل ح�صلها .فكان �أن د ّمر فعل امل�صادرة املربر
االقت�صادي مل�شروع قانون امل�صاحلة بعدما �أقام احلجة
على �أن املال الفا�سد الذي كان يطلب الإ�سراع يف
�إعادة �ضخه يف االقت�صاد الوطني بامل�صاحلة بات
حمل ا�ستثمار فعلي يف ف�ساد ما بعد الثورة .وجناح
االنتقال الدميقراطي ال ي�ستدعي امل�صاحلة مع من
مي�سكون هذا املال بل ي�ستوجب تدخل القانون
لكف �أذاهم يف املجالني االقت�صادي وال�سيا�سي.
ّ

�1 .1شرح ا�سباب م�شروع قانون امل�صاحلة �صفحة  1من�شور مبوقع جمل�س
نواب ال�شعب التون�سي.

4
العدد  ،08يونيو 2017

العدالة بعيون من ذاقوا ظلمها
والزالوا يأملون في عدلها..

حوار مع خميس الشمار ي ومحمد عبو وصالح المنصور ي
أنيسة التريشيلي
ق�ضت حمكمة �أمن الدولة �سنة  1969ب�سجن خمي�س
ال�شماري الذي كان طالبا جامعيا ونا�شطا بحركة �آفاق
تون�س الي�سارية مدة عامني ون�صف لتهم تت�صل بن�شاطه
النقابي الطالبي وال�سيا�سي .بعد �أحد ع�شر عاما تقريبا،
اقتيد «�صالح املن�صوري» الذي كان ي�شتغل قا�ضيا
ماليا �إىل املحكمة على خلفية ن�شاطه بحركة االجتاه
الإ�سالمي ،فق�ضت ذات املحكمة ب�سجنه مدة ع�شرة
�أعوام .وبعد ع�شرين عاما �أخرى ،مثل �أمام الق�ضاء
العديل وبتهم حقّ عا ّم هذه املرة املحامي حممد عبو
الذي مل يعرف عنه التزا ٌم بخط �إيديولوجي لي�صدر
يف حقه حكم بال�سجن ملدة �أربعة �أعوام يف ق�ضيتني
منف�صلتني �سببه احلقيقي ن�شره لر�سائل باملواقع
االلكرتونية ت�شهر بالف�ساد املايل لأ�سرة رئي�س اجلمهورية
فرق عامل ال�سن بني
حينها زين العابدين بن عليّ .
ال�شخ�صيات الثالث� ،إذ ينتمي كل واحد منهم جليل
من الأجيال التي عاي�شت جتربة اجلمهورية الأوىل.
ج�سد
كما فرق بينهم معيار الإنتماء ال�سيا�سي ،حيث ّ
كل منهم لونا �سيا�سيا .باملقابل ،جمعت بينهم جتربة
اخل�ضوع للمحاكمة ال�سيا�سية كما جمعهم اهتمامهم
بال�ش�أن العام قبل الثورة وبعدها ب�صفة نا�شط حقوقي
و�سيا�سي .اجتهنا لكل من هذه ال�شخ�صيات على حدة
ل�س�ؤاله عن الق�ضاء واخرتنا �أن يكون حماورهم قا�ضيا.
فكان �أن خرجنا عن خطاب منطي �ساد بعد الثورة،
قوامه �أن يتحدث القا�ضي عن الق�ضاء ب�صفته العارف به
وبحاجياته وطرقنا ت�صورا يكون فيه القا�ضي من يبحث
(املحرر).
عن الق�ضاء يف جتربة من يعرفونه حقيقة
ّ

�أجمع حمدثونا الثالثة على الدور الباهت للق�ضاء يف
املحاكمات التي تعر�ضوا لها .فتذكر خمي�س ال�شماري
كيف «كان �ضمن وفد طالبي تنقل ملكتب عميد كلية
العلوم بتون�س للتفاو�ض معه ب�ش�أن الإحتجاجات
الطالبية وكيف وجد هناك قوات الأمن يف انتظاره
ف�ضبطوه ب�شكل عنيف رغم قد�سية مكان الإعتقال».
و�إذ ي�شري ال�شماري �إىل �أن هذا التوقيف ح�صل
بح�ضور وكيل اجلمهورية ،ف�إنه يردف «مل �أ�ستوعب �إىل
اليوم �أمره ،وظل ال�س�ؤال الذي يالزمني :كيف �سمح
القا�ضي ب�أن �أع ّنف بح�ضوره؟»
تع ّر�ض لذات ال�صدمة من الق�ضاء �صالح املن�صوري
الذي يذكر «�أنه ّمت �إيقافه يوم  1981-07-24بتهمة
الإنتماء جلمعية غري مرخ�ص بها وترويج �أخبار زائفة
يتم �إعالم
والإ�ساءة ل�شخ�ص رئي�س اجلمهورية»« ...مل ّ

املجل�س الأعلى للق�ضاء باحتجازي ومتت حماكمتي
من دون رفع احل�صانة الق�ضائية اجلزائية رغم �أين
كنت قا�ضيا مبا�شرا ليحكم علي بال�سجن يف جل�سة
�إعتقدت �أنها �ستنتهي بالت�صريح برباءتي».
وذات اخليبة كانت يف انتظار حممد عبو الذي يذكر
لنا «�أنه �أعلم قا�ضي التحقيق بتاريخ -03-02
 2005بكونه يتم�سك برف�ض الإجابة عن الإتهام

�أمام الدائرة اجلناحية باملحكمة الإبتدائية بتون�س
بتاريخ  2002-02-02ليذكر �أن ه�ؤالء اعرت�ضوا
على حكم غيابي �صدر �ضدهم �سنة  1999على
خلفية اتهامهم بالإنتماء جلمعية غري مرخ�ص فيها.
يبت حينها القا�ضي يف اعرتا�ضهم �شكال
وعو�ض �أن ّ
كما يفر�ض ذلك القانون ،اكتفى بالت�صريح يف
اجلل�سة« :حمة الهمامي  ..يقعد احلكم كيما هو».

لعدم ثقته يف الق�ضاء .لكن قا�ضي التحقيق اختار
�أن يد ّل�س حم�ضر البحث ب�أن �أملى على الكاتب �أنه
يطلب الت�أخري».
ا�ستخل�ص خمي�س ال�شماري من التجربة «�أن الق�ضاء
كان حتت قب�ضة ال�سلطة والق�ضاة كانوا ينفذون فقط
التعليمات القا�ضية برتتيب �أحكام جزائية نافذة ،مبا
جعل دورهم يف املحاكمة» باهتا ال ي�ستحق الذكر.
فحتى الأ�سئلة التي يطرحونها تظهر �سطحية وهو �أمر
يجعله ي�شعر نحوهم «بال�شفقة» لأنهم كانوا يرهقون
�أنف�سهم بتمثيل دور العدالة فيما كانوا يقومون فقط
بتنفيذ تعليمات حمددة دون �أن يكون له دور خا�ص
بهم يربز قناعاتهم» .ذات الفكرة �أكدها حممد عبو
الذي قال «�أن ارتهان الق�ضاء لل�سلطة التنفيذية عرف
�أوجه خالل فرتة حكم زين العابدين بن علي»� ،إذ
�شهدت حينها ال�ساحة الق�ضائية حماكمات و�صفها
بالتعي�سة .وا�ست�شهد ع ّبو يف هذا ال�سياق مبحاكمة
حمة الهمامي و�سمري طعم اهلل وعبد اجلبار املدوري

فكانت اجلل�سة ومن بعدها احلكم ف�ضيحة ق�ضائية
مدوية عرت منظومة ق�ضاء التعليمات» .و�إن اتفق
خمي�س ال�شماري مع حممد عبو يف تو�صيفه لتبعية
الق�ضاء لل�سلطة ال�سيا�سية خالل فرتة حكم الرئي�سني
بورقيبة وبن علي ،ف�إنه اختلف معه يف تفا�صيل ت�صور
ال�سلطة للق�ضاء .فذكر «�أن �آخر اهتمامات بورقيبة
كانت الق�ضاء» .وعزا امل�شاري املوقف البورقيبي من
الق�ضاء لأمرين� ،أولهما �أن بورقيبة كان حماميا وهو
يعي بالتايل وبحكم خربته الوظيفية ما ميكن �أن ي�شكله
ق�ضاء م�ستقل من خطر على �سلطته ،وثانيهما �شخ�صي
ويعود لكون بورقيبة كان ينظر للق�ضاة نظرة دونية.
وهو �أمر ك�شف عنه يف خطاب له ذكر فيه �أنه «انبهر
بقا�ض وحيد
يف م�شوار املحاكمات التي تعر�ض لها ٍ
كان فرن�سي اجلن�سية� .أما بقية الق�ضاة فكانوا جمرد
�أدوات لتنفيذ التعليمات ».ويقدر ال�شماري «�أن بن
علي وعلى عك�س بورقيبة – اهتم بتكوين الق�ضاة
لكن ذلك كان من�صبا لغاية توظيفهم �سيا�سيا لفائدته

و�أعطى بع�ض الإعتبار للق�ضاة وذلك كان بغاية و�ضع
اليد على الق�ضاء ال غري».
من جهته ،وجد �صالح املن�صوري يف «القمع ال�سيا�سي
وغياب ا�ستقاللية الق�ضاء قبل الثورة املربر لقراره
مبوا�صلة الن�شاط ال�سيا�سي بحزب حركة الإجتاه
الإ�سالمي رغم �أنه كان قا�ضيا مبا�شرا و�أن القانون
يحجر عليه الإنتماء للأحزاب ال�سيا�سية ،ف «اجلو
حمدثنا �أن «هذا الأمر
اخلانق فر�ض علي ذلك» .وذكر ّ
تغري بعد الثورة .وهذا ما يف�سر قراره بعدم الإنتماء
للحزب الذي كان �ساهم يف ت�أ�سي�سه طيلة الفرتة التي
عاد وبا�شر فيها الق�ضاء ...فبعد الثورة ،مل يعد هناك
منع للعمل ال�سيا�سي و�صارت ال�سيا�سة خيارا بتوفر
امل�سارات الأمر الذي كان مفقودا يف ال�سابق» .وال
حد �إدانة ما
يقفمحدثنا عند هذا احلد� ،إمنا يذهب �إىل ّ
حلظه «يف امل�شهد الق�ضائي بعد الثورة من ظاهرة تتمثل
يف عدم التزام عدد هام من الق�ضاة باحلياد ال�سيا�سي،
حيث طغت عليهم التوجهات الإيديولوجية وجتاوزوا
يف ذلك ح�سبه ّ
كل احلدود» .و�إذ ي�ؤكد املن�صوري
�أن حركة النه�ضة «�سعت للت�أ�سي�س لق�ضاء م�ستقل
وحاولت حتقيق ذلك عرب عدم التدخل يف امللفات
الق�ضائية» ،يرى �أن «جمهودها انتهى للف�شل» حمم ًال
م�س�ؤولية ذلك للق�ضاة والحتدام ال�صراع ال�سيا�سي.
فجمعية الق�ضاة التون�سيني التي كان يفرت�ض �أن
تكون درعا يحمي الثورة ،طغت عليها وفق املن�صوري
«احل�سابات ال�سيا�سية و�أخطاء الت�سيري مبا �أ�ضر ب�سمعة
الق�ضاء والق�ضاة» ومل تكن �أمام حركة النه�ضة يف ّ
ظل
الأجواء ال�سيا�سية «خيارات كربى خا�صة يف التعامل
مع ملف الق�ضاء» .مل يكن خلمي�س ال�شماري ذات
التقييم لعمل ال�سيا�سي على الق�ضاء بعد الثورة،
�إذ قال« :مل نلم�س من احلكومات املتعاقبة �سوى
�شعارات رنانة ومبهمة عن ا�ستقاللية الق�ضاء وغريها،
من دون �أن يقرتن ذلك ب�أي اهتمام حقيقي بامللف
الق�ضائي» .وذات االتهام للحكومات وجهه حممد
يتم فتحه من
عبو الذي ذكر «�أن ملف الق�ضاء مل ّ
قبل �أي حكومة وذلك ق�صدا وبغاية �إ�ضعاف الق�ضاء
الذي يراد له �أن يبقى خا�ضعا لل�سلطة ومن ثمة تطويعه
خلدمة �سيا�ساتها».
مل ن�س�أل حمدثينا هنا وهم يقيمون الق�ضاء بعد الثورة
عن الإ�صالحات الد�ستورية والت�شريعية وانتظرنا
منهم احلديث عنها ولكن �أي منهم مل يتعر�ض لهذه
املكت�سبات يف حديثه عن ا�ستقاللية الق�ضاء .وقد بدا
وا�ضحا �أنهم يتفقون على �إعطاء الأهمية يف حتقيق
الإ�ستقاللية للقا�ضي.
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دعا املن�صوري الق�ضاة اللتزام احلياد الذي اعتربه
ال�شرط اال�سا�سي ال�ستقالليتهم فقال« :من ال�ضروري
�أن يبتعد القا�ضي عن ال�سيا�سة وين�أى بنف�سه عن
الأحزاب ال�سيا�سية خا�صة و�أننا اليوم يف مرحلة
ت�أ�سي�س للمبادئ الكربى و�أهمها حياد القا�ضي.
وبالتايل ،فال حياد عن مبد�أ احليادية الذي هو عقلية
بالأ�سا�س نتدرب على اكت�سابها» لي�ضيف «�أن ما ي�صله
من �أخبار عن تالعب مبلفات ق�ضايا ال يجعله مطمئنا».
هذا املوقف يعار�ضه ن�سبيا حممد عبو الذي يذكر ب�أن
الق�ضاء �أ�صبح «�أكرث ا�ستقاللية بعد الثورة»� ،إال �أنه
ي�ؤكد �أنها ا�ستقاللية ن�سبية فر�ضها الواقع ال�سيا�سي
لكنها مل ت�صل بعد �إىل مرتبة الإ�ستقاللية احلقيقية.
فالإ�ستقاللية احلقيقية يجب �أن يحققها القا�ضي ببحثه
عن �سبل حتقيق العدل» .ويدعو هنا عبو الق�ضاة �إىل
ممار�سة اجلر�أة «بف�صل امللفات الكربى خ�صو�صا منها
املتعلقة بالف�ساد» .باملقابل ،ي�ؤكد خمي�س ال�شماري
«�أن القا�ضي حالة فكر وال ميكن لقوانني �صقل قا�ض
كما نريده ...فال معنى للقوانني دون تربة خ�صبة».

ويدعو ال�شماري �إىل �إيالء مزيد من الإهتمام «بتكوين
الق�ضاة ملا مل�سه من نق�ص يف تكوين الق�ضاة الثقايف
داعيا اليالء اجلر�أة الق�ضائية الأهمية التي ت�ستحق
يف هذا التكوين .فنحن ال نطلب من القا�ضي �أكرث
من اجلر�أة الكافية لعدم قبول التعليمات» .وي�ؤكد
ال�شماري �أن هذا الأمر «ي�شرتط توفري �ضمانات مادية
للق�ضاة لي�ست�شعروا ا�ستقالليتهم» .وهي �ضمانات
�أو�ضح حممد عبو «�أن الق�ضاء ما زال يفتقدها يف ظل
تردي و�ضع املحاكم والو�ضع املادي للق�ضاة» .لكنه
عاد لي�ؤكد �أن غيابها «ال يعفي الق�ضاة من م�س�ؤولية
ممار�سة الإ�ستقاللية».
�إنتقلنا يف حديثنا �إىل �صورة القا�ضي فطرحنا على
حمدثينا ال�س�ؤال «عن القا�ضي والإعالم» .وطلبنا
منهم تقييم ح�ضور الق�ضاة الإعالمي� .أجاب
املن�صوري ب�أنّ مبالغة الق�ضاة يف احلديث عن الف�ساد يف
للم�س بالثقة العامة للق�ضاء وكان بالتايل
الإعالم �أدى ّ
خطابا غري موفق .ذات التقييم ال�سلبي وجدناه عند
ال�شماري الذي اعترب �أن «من قادوا احل�ضور الق�ضائي

يف الإعالم مل يرتكوا �إنطباعا �إيجابيا» مالحظا �أنه
يعترب عالقة الق�ضاء باالعالم معادلة �صعبة يجب
احلر�ص على �إجناحها« .فالقا�ضي ال يجب �أن يكثف
ظهوره الإعالمي ب�شكل يك�سبه �صفات الن�ضايل
التحري�ضي ،ال�شيء الذي يتعار�ض و�صفات القا�ضي
بالأ�سا�س» .من جهته ،مت�سك حممد عبو ب�أن «القا�ضي
يجب �أن يكون حا�ضرا يف امل�شهد االعالمي ،لكنه
ا�شرتط يف ذلك احرتامه ل�صفته كقا�ض» .وعن تقييمه
للح�ضور ال�سابق للق�ضاة �إعالميا� ،أكد املن�صوري �أنه
«ح�ضور ي�شوبه النق�ص ويرتك �إنطباعا �سلبيا ».وجوابا
عن ال�س�ؤال حول الثقة العامة يف الق�ضاء ،ر�أى حممد
عبو «�أنه وخالل �سنة  2011كان الر�أي العام فعال
عن�صرا م�ؤثرا يف الق�ضاء لكن ذلك تراجع الحقا».
وي�ؤكد هذا الإ�ستنتاج خمي�س ال�شماري الذي اعترب
�أن عموم ال�شعب «مل يعد يهتم ب�إ�ستقاللية الق�ضاء
و�إن كان حديثهم اليومي ي�ؤكد عدم ثقتهم يف الق�ضاء
وهو �أمر يربز عند ادعائهم ح�صول تدخالت يف
الق�ضايا التي تتعلق بهم».

وفيما ي�ؤكّ د من جهته حممد عبو �أنّ جانباً من
ال�ضغوطات التي يتعر�ض لها الق�ضاء اليوم لي�س من
هدفها ا�ستقالل الق�ضاء بل خدمة قطاعات مهنية
«�سن قوانني
ويقرتح بالتايل لدعم ا�ستقاللية الق�ضاء ّ
جتمع املواطنني حول رحاب املحكمة وبقاعة
متنع ّ
اجلل�سة بغية الت�أثري على قرارات القا�ضي .فاملبالغة يف
ال�ضغط على الق�ضاء تف�ضي حتما لإ�ضعافه .فنحن قد
نربح معركة قطاعية مقابل خ�سارة الق�ضاء» .ومبنا�سبة
احلديث عن القطاعية ،يختم خمي�س �شماري لقاءنا
بتنبيهه الق�ضاة من خطورة اخلطاب القطاعي الذي
يدفعون جتاهه والذي ميكن �أن ي�ؤ�س�س لدويلة ق�ضاة مبا
يتعار�ض مع انتظارات الثورة من الق�ضاء.
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أبعد من استقاللية القضاء

ماذا بشأن وظيفته؟
نزار صاغية
محمد العفيف الجعيدي
مل تنق�ض �ساعات من جناح ثورة  14جانفي  2011حتى
عادت الهيئة ال�شرعية جلمعية الق�ضاة التون�سيني �إىل مق ّرها
لتعلن انتهاء زمن الإنقالب الذي قاده نظام بن علي وبدء
معارك كبرية حول معايري ا�ستقالل الق�ضاء ،يف مراحل
عدة من املرحلة الإنتقالية ،ومن بعد �إقرار الد�ستور.
ورغم �أن بع�ض هذه املعارك قد حت ّولت بفعل النزعة
القطاعية للهياكل الق�ضائية �إىل معارك دونكي�شوتية عبثية،
لي�س بو�سع �أحد �أن ينكر �أنها ط ّورت �أدبيات ا�ستقالل
الق�ضاء ب�شكل كبري يف معر�ضها ومبنا�سبتها .وعلى الرغم
من �أهمية اخلطاب اال�ستقاليل هذا يف الو�سط الق�ضائي،
ف�إنه بقي جم ّرداً من � ّأي نقا�ش يناظره يف زخمه حول
الوظيفة الق�ضائية يف النظام اجلديد وب�شكل خا�ص
حول ت�صورات القا�ضي لهذه الوظيفة .وقد بات تغييب
هذا املعطى فاقعاً يف ظل تط ّور الور�شة احلقوقية وال
�سيما بعدما �أناط الد�ستور �صراح ًة بالق�ضاء مهمة حماية
احلقوق واحلريات .فقد بدا غريباً للغاية �أن يعمد املجل�س
الت�أ�سي�سي �إىل �إعالء دور القا�ضي على هذا الوجه فيما
يبقى هذا الأخري منهمكاً بالدفاع عن ا�ستقالله ،من دون
التوقّف ولو للحظة عند الدور اجلديد املعطى له.
و ما نريده يف هذا املقال هو فتح النقا�ش حول الوظيفة
الق�ضائية ،على �ضوء الت�ص ّورات يف اجتاهات ثالثة:
قاضي النظام

مكمل
الأول� ،أن يتم ت�صوير الق�ضاء على �أنه جزء ّ
ملنظومة احلكم .ويف هذه احلالة تكون �سمة القا�ضي
الأ�سا�سية �أنه “قا�ضي نظام” ،مبعنى �أنه مقتنع وملتزم
حد
بقيم النظام �أو �إيديولوجيته وم�صاحله الأ�سا�سية �إىل ّ
التماهي معها .وهذا ما نلمحه ب�شكل خا�ص يف الأنظمة
الكليانية القائمة على م�سلمات دينية �أو �إيديولوجية �أو
رمبا فقط على التمجيد ب�شخ�ص احلاكم كما كانت احلال
بتون�س طيلة حقبة اجلمهورية الأوىل .ف�سرعان ما تتط ّور
يف �أنظمة كهذه مفاهيم غريبة ت�س ّوغ للق�ضاة� ،أو على
ال ّأقل للذين يجدون يف ان�سجامهم مع النظام م�صعدهم
الوظيفي نحو قمة الهرم الق�ضائي ،التفاخر مبواالته من
دون تر ّدد .ووفق هذا الت�صور ،ت�صبح وظيفة القا�ضي
الأ�سا�سية خدمة احلاكم ،يف كل ما يت�صل ب�صالحياته،
مع ما قد ي�ستتبع ذلك من انخراط يف �أعمال القمع كلما
بدا ذلك �ضرورياً .فال يكون م�ستغربا �إذ ذاك �أن ينت�سب
القا�ضي �إىل احلزب احلاكم �أو �أن يثقل الأر�شيف
الق�ضائي باملحاكمات القمعية املعروفة نتائجها م�سبقاً �أو
�أن تتحول خطابات الق�ضاة �إىل خطابات متجيد باحلاكم
وباجنازاته .وهذا ما ت�شهد عليه اخلطابات �شديدة
البالغة والتي عهد كبار ق�ضاة تون�س �إلقاءها مبنا�سبة
يظن �أن هذا
افتتاح ال�سنوات الق�ضائية .ويخطئ من ّ
الت�ص ّور ينح�صر يف �أنظمة اال�ستبداد وينتهي ب�سقوطها.

فقد علمتنا التجربة �أن هذا الت�صور للوظيفية الق�ضائية
قادر على املقاومة و�إعادة التكيف يف �أزمنة التح ّول �أو
الإنتقال ،حيث ي�سعى ق�ضاة اعتادوا على خدمة النظام
اال�ستبدادي �إىل الإنخراط يف خدمة قيم النظام اجلديد
و�إيديولوجياته .وي�شكل م�شروع الأخالقيات الق�ضائية
الذي مت الإعالن عنه من قبل وزارة العدل يف 2012
يف ظل احلكومة التي بعثتها حركة النه�ضة خري مثال
على هذا الأمر .فقد ت�ضمن هذا امل�شروع �إعالن مواالة
من تولوا �صياغته لنظام احلكم اجلديد فكان م�شحونا
بعبارات تفرت�ض �إلتزام القا�ضي ب�أحكام ال�شرع .ومن
�أكرث العبارات امل�ستخدمة داللة على هذا الت�صور
التزامه بـ “تعظيم حمارم اهلل» �أو �أي�ضا �أن «ال �سلطان
عليه يف ق�ضائه لغري اهلل والقانون».
القاضي خادم القانون

الإجتاه الثاين وهو الأقرب �إىل الواقع احلايل لت�صورات
الق�ضاة .وقوامه اعتبار القا�ضي خادما للقانون .وهذا
الإجتاه يتوافق مع �إرث الثورة الفرن�سية وفهمها ملبد�أ
ف�صل ال�سلطات .فال�سلطة الت�شريعية ّ
تتول التعبري عن
الإرادة العامة ،فيما تتوىل ال�سلطة التنفيذية تطبيقها
وال�سلطة الق�ضائية الف�صل يف النزاعات على هدي هذه
الإرادة .وعليه ،يكون القا�ضي مقيدا بالن�ص القانوين،
الن�ص؛
وفق القاعدة ال�شهرية �أنّ ال اجتهاد عند و�ضوح ّ
ويتعني عليه يف حال الغمو�ض �أن يتحرى عن نية
امل�شرع عند و�ضعه من دون �أن ي�سعى يف �أي حني �إىل
ا�ستغالل هذا الغمو�ض للإجتهاد مبا يراه منا�سبا .ومن
هذا املنطلق ،يتعني على القا�ضي تطبيق القانون مهما
بدا له هجينا �أو منافيا لقناعاته والإمتناع يف كل حني عن
احللول ّ
حمل امل�ش ّرع �أو اخلو�ض يف �إطار ممار�سة وظيفته
يف �أي من النقا�شات االجتماعية �أو احلقوقية .فمن �ش�أن
�أي خروج عن هذه القواعد �أن ي�شكل �إخال ًال مبوجب
التحفظ ،وتعديا على ال�سلطة الت�شريعية .وفيما ي�ضمن
هذا الت�ص ّور ا�ستقرار القاعدة القانونية ،ف�إن من �ش�أنه
باملقابل �أن ُيح ّول القا�ضي حتت غطاء احرتام القانون
وال ُنطق به� ،إىل خادم وناطق با�سم ال�سلطة التي و�ضعته،
وعمل ّيا �إىل �شاهد زور ب�ش�أن ما هو عادل �أو غري عادل.
ّ
وبالطبع ،ي�صبح هذا الت�ص ّور �أكرث ُعر�ض ًة للإنتقاد يف
الفرتات االنتقالية ،حني تكون القوانني املعمول بها
موروثة عن ال�سلطة امل�ستعمِ رة مبعزل عن حاجيات
املجتمع وتطلعاته �أو عن نظام ا�ستبدادي ّمت نق�ضه كما
ح�صل يف تون�س .فما معنى �أن ي�ستم ّر القا�ضي يف
هذه احلاالت يف النطق با�سم القوانني املوروثة بعدما
ّمت تعريتها من قرينة التعبري عن الإرادة العا ّمة ،من
دون �أي مراجعة نقدية لها؟ بل �أال ي�ؤدي ذهابه يف هذا
املنحى �إىل �إظهاره ك�سلطة رجعية تعيد �إنتاج قيم النظام
البائد ،فيما يفرت�ض به �أن يكون �أدا ًة ل�ضمان جناح
العملية الإنتقالية ولت�أ�سي�س منظومة �أكرث ان�سجاماً مع
حاجيات املجتمع وقيمه؟

القاضي الرائد في مجتمعه

وهذا ما يحملنا �إىل در�س الت�ص ّور الثالث ،وقوامه �أن
يتوىل القا�ضي وظيفة �أ�سا�سية يف ا�ست�شراف احللول
املمكنة لتطوير املنظومة احلقوقية ككل وجعلها �أكرث
ا ّت�ساقا مع املبادئ العامة للعدالة واملواثيق الدولية.
ومن �أهم �أ�سناد هذا الت�ص ّور ،املادة  49من الد�ستور
حملت القا�ضي م�س�ؤولية حماية
التون�سي اجلديد التي ّ
احلقوق واحلريات ،والأهم �ضمان احرتام مبد�أي
ال�ضرورة والتنا�سب يف كل ما يت�صل بتقييد احلقوق �أو
احلريات الأ�سا�سية .كما من �أ�سناده النقا�شات احلقوقية
الدائرة لتعديل الت�شريعات يف �أكرث من جمال ،والتي
تفر�ض على القا�ضي �أن يتفاعل معها و�أن يغنيها
�أو يد ّعمها بحججه و�أحكامه .وهذا الأمر ال يعني
بحال من الأحوال �أن ي�صدر القا�ضي �أحكامه وفقا
ملعتقداته ال�شخ�صية �إمنا �أن ي�ستخدم ّ
كل ما توفره له
املبادئ القانونية وقواعد الت�أويل والإتفاقيات الدولية
من و�سائل -وهي كثرية -لأقلمة القانون مع حاجات
املجتمع التون�سي وقيمه.
ومن �ش�أن فهم الوظيفة على هذا النحو �أن يجعل من
القا�ضي واجتهاداته حموراً �أ�سا�سياً يف احلياة العامة
وم�سرحاً تنقل �إليه القوى االجتماعية العديد من
ق�ضاياها .فن�شهد ور�شة ورمبا نه�ضة حقوقية لي�س فقط
يف كوالي�س الوزارات والربملان التي تبقى خا�ضعة
لنفوذ احلاكم وللحظة ال�سيا�سية وحت ّوالتها� ،إمنا �أي�ضا
يف �أروقة املحاكم التي يفرت�ض �أن تكون متح ّررة �أو
على الأقل �أقل ارتباطاًبهذا النفوذ .فتتحول ال�صناعة
القانونية �إىل �صناعة ت�شاركية وتراكمية.فيكون ب�إمكان
�أي مواطن الإنخراط يف هذه ال�صناعة من خالل
مرافعاته داخل املحاكم.ويكون الق�ضاة مدعوين
للم�شاركة يف بناء ال�صرح احلقوقي ،من خالل احلجج

التي ي�ضمنونها يف �أحكامهم ،التي تخ�ضع من ثم لي�س
فقط لتقييم الق�ضاة الأعلى درجة ولكن �أي�ضا لتقييم
الفقه وامل�شرع على نحو يعزز الديناميات االجتماعية
الآيلة �إىل ا�ستك�شاف احلقوق و�ضمان ا�ستيعابها .ومن
هذه الزاوية ،يتحول القا�ضي من خادم للقانون �إىل
أ�صح ،وبفعل
خادم للمجتمع �أو رائد فيه� ،أو على ال ّ
تفاعله املبا�شر مع احلياة املدنية� ،إىل مرجع ومنرب
للدميقراطية املبا�شرة و�إىل ُمترب ال�ستخراج توجهات
وقواعد جديدة .ومن �ش�أن كل ذلك �أن ي�ؤدي �إىل
تعزيز مرجعية الق�ضاء والثقة به.
هذه هي بع�ض الت�صورات الأ�سا�سية للوظيفة الق�ضائية،
والتي مل يعد من اجلائز التغا�ضي عنها لأي اعتبار.
فمن جهة ،ثمة حاجة للتنبه �إزاء �أي انزالق نحو
�إعادة �إنتاج ت�صورات تعيد الق�ضاء �إىل بوتقة النظام
احلاكم .ومن جهة �أخرى ،ثمة حاجة ل�ضمان ال�شروط
الالزمة لتمكني الق�ضاء من �أداء الدور الذي �أناطه به
الد�ستور والأهم ال�ست�شراف الوظيفة التي ت�ضمن له
ا�ستعادة ثقة النا�س مبرجعيته وب�أدائه .ويتطلب هذا الأمر
فتح عدد من الور�ش ،بدءا من الدرا�سة اجلامعية �إىل
درو�س معهد الق�ضاء مرورا ب�صياغة �شرعة للأخالقيات
الق�ضائية ،ت�شكل يف عمقها �شرعة حلقوق املواطن.
وال يرد على ذلك �أن الكفاح لتكري�س ا�ستقاللية
الق�ضاء (والذي يتوا�صل بدرجات متفاوتة منذ )2011
مل ينتهِ ،و�أن تطوير ت�صور الوظيفة الق�ضائية ي�أتي يف
مرحلة الحقة .فعدا عن �أن حرب ا�ستقالل الق�ضاء
يف دميقراطيات ما تزال ه�شة كتون�س ال يفرت�ض بها �أن
تنتهي ،فقد �آن الأوان �أن ندرك �أن فر�ص جناح هذه احلرب
ال تتحقق باحتالل هذا املوقع �أو ذاك� ،إمنا بك�سب ت�أييد
النا�س ،الذي يبقى بال�ضرورة مرتبطاً بثقتهم بالق�ضاء
وبح�سن �أدائه .فلنعد �إذا توجيه البو�صلة.
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التعليم الجامعي المأزوم:

أين معرفة الواقع؟
د .رابح الخرايفي
تت�صف درا�سة القانون يف كليات العلوم القانونية �أو
احلقوق باجلامعات التون�سية مبعيارية ومثالية تقليدية 1ال
ت�ساهم يف بناء عقول علمية تنتج املعرفة وتنقد مناهج
التدري�س وتق ّيم �سيا�سات التعليم العايل العامة واملواد
املد ّر�سة .فتدري�س العلوم القانونية اليوم ي�شهد �أزمة
�ضعف التكوين و�ضعف �إنتاج �أ�ساتذتها للمعرفة ،فال
يقدمون ت�صورات تطوير املناهج عند انتدابهم لأن جلان
ّ
الإنتداب هي الأخرى ال متلك ر�ؤية ،كما ي�شهد �أزمة
�سوء �سري الإدارة و�أدائها .وهي �أزمة ال يرغب اجلميع
يف الإف�صاح عنها جلهل �أو لك�سل �أو لإفتقارهم اجلر�أة
العلمية لطرح هذا املو�ضوع.
ومن ّثم يج ّرنا هذا البحث يف الواقع العلمي اليوم
لتعليم العلوم القانونية يف كليات احلقوق التون�سية:
كيف هو و�ضع الطالب الذي �أنهى درا�سته وعزم على
2
�أن يجعل من العلم مهنته ،يف �إطار احلياة اجلامعية
وخارجها؟ كيف هو �أداء القا�ضي واملحامي وعدل
التنفيذ وعدل الإ�شهاد؟
فتعليم العلوم القانونية ال يت�أثر وال ي�ؤثر يف املجتمع
وهو غري منفتح على العلوم االجتماعية التي ميكن �أن
ت�شكل روافد مهمة لفهم العلوم القانونية .فوجب �أن
3
تدر�س القاعدة القانونية يف �سياق علم �إجتماع القانون
لأنه لي�س من املقبول �أن ت�ستمر طرق التدري�س احلالية
البائ�سة التي ال ت�ستند �إىل الواقع وما يفرزه من ظواهر؟
ينبغي �أن تكون الدرو�س واملحا�ضرات وامللتقيات
درا�سة للواقع مقدمة حلوال مل�شاكله وم�ست�شرفة مل�ستقبله
وفق مناهج م�ستحدثة وع�صرية.
ت�ساعد هذه الدرا�سات الطالب على ربط ما يدر�سه
بواقعه العام فال ننتج عندئذ طلبة وق�ضاة وحمامني
وعدول تنفيذ منقطعني عن واقعهم .فتعليم العلوم
القانونية اليوم يف كليات احلقوق يف مرحلة املاج�ستري
�أو اللي�سان�س بائ�س يقوم على �إلقاء معلومات م�ستمدة
من كتب يف مواد تقليدية يد ّونها الطالب على كرا�سه
�أو ي�شرتيها من مراكز الت�صوير �أو ين�سخها من طالب
�آخر تابع هذه املحا�ضرات وميكن �أن ال يكون �أمينا يف
تدوينها  .فال ينجز الطالب بحوثاً ذات عالقة بواقعه
وال يح�ضر ملتقيات علمية �أو حلقات بحث ال يعرف
�إن كانت لكليته �سيا�سة علمية وبحثية  .وال يرى يف
1 .1مي�شال مياي :دولة القانون  ،مقدمة يف نقد القانون الد�ستوري  ،ديوان
املطبوعات اجلامعية ,الطبعة الثانية  ،اجلزائر.1990،
2 .2ماك�س فيري  :العامل وال�سيا�سي  ،تعريب �سعيد �سبعون بومعيزة دار الق�صبة
للن�شر ،اجلزائر � ،2009،ص .5،

Jean carbonnier , sociologie juridique ,3 .3
2004,Quadriage –PFU, Paris
Max Weber, la sociologie du droit ,Quadriage4 .4
2007 ,–PFU , Paris
5 .5عبد املجيد ال�سماليل ،علم االجتماع القانوين  ،دار القلم  ،الرباط  ،ط ،
�أوىل 2011 ،
6 .6حممد الر�ضواين ،علم االجتماع القانوين  ،مطبعة املعارف اجلديدة ،
الرباط ،الطبعة الأوىل 2007 ،
7 .7علي الزيدي :التعليم التون�سي ظل منذ عقود يقف على �ساق واحدة كما

�أ�ساتذته املثال الذي قد ين�سج على منواله يف املبادرة
العلمية �أو البحث .يف املح�صلة ،ال يتعلم الطالب �أي
�شيء لأنه مل ي َر �إجنازهم يف الواقع مكتوبا ومن�شورا يف
جمالت وكتب .وقد جند كتابات لبع�ض الأ�ساتذة
لكنها كتابات معيارية منقطعة عن الواقع وغري متفاعلة
معه .ف�إن كانت مثال يف الإجراءات اجلزائية �أو املدنية
�أو التنفيذ �أو �سري الق�ضاء ،فهي ال تتعلق مبحاكم
الق�ضاء .فالدرو�س عموميات قد ال تفيد الطالب.
التعليم القانوين يف كلية العلوم القانونية يحتاج �إىل
مراجعة عميقة 4يف املناهج وال حرج �أن نق ّيم �أداءنا
اليوم :مدر�سني وطلبة و�إدارة .فقد حان الوقت كي
نطرح على �أنف�سنا :ملاذا ال تنتج كليات العلوم القانونية
املعارف ذات ال�صلة؟ ملاذا طلبتها بهذا ال�ضعف5؟ ملاذا
مل تتم ّيز بدرا�سات قانونية يف علم اجتماع القانون
�أو القانون الإقت�صادي مثال؟ ملاذا ال يكون للكليات
�صيت يف املغرب العربي و�إفريقيا والعامل؟ ملاذا مل
يجتمع �أ�ساتذة هذه اجلامعات �سنويا لتقييم الو�ضع
العلمي والبحثي ون�شر نتائجه؟ �أين هو امل�شكل؟
�أرى �أن هذه الأ�سئلة هي يف عمق الواقع اجلامعي
اليوم .فاجلامعة لي�ست منعزلة عن العامل� :إنها يف عامل
متغي ،6فوجب �أن تتغري معه و�إ ّال �أ�صبح �إنتاجها عقيما
ّ
ومناهجها بالية .7مل يعد من املقبول �أن تبقى كليات
العلوم القانونية منعزلة ال حتظى ق�ضايا البالد بالدرا�سة
والتحليل يف وحدات بحثها وخمابرها .ينبغي ال�شروع
يف و�ضع �سيا�سات للتعليم يف الكليات .فتطورها وتطور
م�ستوى التعليم بها ال يكون �إ ّال ب�إجناز البحوث العلمية
التي ترجع اىل الواقع.
التفكري يف م�ستقبل الكليات يبد�أ بال�شروع يف و�ضع
خطة لتطوير �أدائها يف التكوين و�إنتاج املعارف القانونية.
ولإعداد هذه ّ
اخلطة وتنفيذها كلفة مالية يقت�ضي
التفكري يف كيفية ت�أمينها ،مع العمل على تنويع امل�صادر
املالية لكليات العلوم القانونية .
�إن وظيفة الكليات اليوم هي تنمية املعرفة من
خالل البحث ،لأنه ال ميكن �أن تكون رائدة �إال �إذا
ك ّونت كل كلية لنف�سها �إجتاها علميا قويا ومتميزا،
تغي الواقع والعقليات .8وهذه م�س�ؤولية
لأن املعرفة ّ
�أ�ساتذة الكليات و�إداراتها .فالطلبة ال�ضعاف
�سينتدب منهم املحامي والقا�ضي ....مما ي�ؤثر حكما
على �أداء القا�ضي واملحامي.
هو احلال مالك احلزين  ،كلمات  ،العدد ال�ساد�س  ،نوفمرب دي�سمرب ، 2012
�ص 36 ،
Samir Marzouki, L’enseignement supérieur8 .8
1ére( tunisien , situation et perspectives
48,,p,2012 parie) tribunes plus , décembre
�9 .9ستيفن د.كريتز ،ترجمة عبدالعزيز �سليمان و ابراهيم ع�صمت مطاوع ،دار
نه�ضة م�صرللطبع والن�شر  ،القاهرة . 1975 ،
1010بنيامني بلوم ،تقييم تعليم الطالب التجميعي والتكويني  ،الدار الدولية
لال�ستثمارات الثقافية  ،م�صر . 2002،عبداهلل حممد عبد الرحمان
�،سو�سيولوجيا التعليم اجلامعي  ،دار املعرفة اجلامعية � ، 1991 ،ص. 2013 ،
1111النخبة اجلامعية يف خ�ضم االنتقال الدميقراطي  ،جملة اكادمييا  ،العدد
العا�شر ،اكتوبر � ، 2012ص .22 ،

ملفات حقوقية برسم القضاء
رغم التحوّل الد�ستوري الهائل يف �أكرث من جمال
حقوقي وب�شكل خا�ص يف و�صف وظيفة القا�ضي
على �أنها تهدف �إىل حماية احلقوق واحلريات ،يبقى
القا�ضي العادي ،وخ�صو�صا القا�ضي الناظر يف الق�ضايا
اجلزائية ،ملتزماً بتطبيق الن�ص القانوين بحرفيته كما
اعتاد عليه قبل الثورة ،حتى يف احلاالت التي بات
فيها �شبه �إجماع على �ضرورة تعديل الن�ص بل رمبا
على اعتباره ظاملا وهجينا .و�سن�ستعر�ض هنا عدداً
مت�سك القا�ضي
من امللفات التي �أبرزت ب�شكل فاقع ّ
بوظيفته الكال�سيكية ،على نحو ي�ؤدي ب�شكل �أو
ب�آخر �إىل حتييده و�إلغاء دوره يف بناء املنظومة احلقوقية
اجلديدة .ومن �أبرز هذه احلاالت ،الآتية:
القاضي يقسو ،والرئيس يعفو

قد تكون �أهم امللفات التي ا�ستدعت مواقف ق�ضائية
نقدية للقانون امللفات املت�صلة مبالحقة م�ستهلكي
املخدرات .فبح�سب القانون عدد  52ل�سنة 1992
املوروث عن النظام ال�سابق  ،لي�س للقا�ضي �أن يخفف
عقوبة ه�ؤالء عن �سنة �سجن .وعدا عن ق�ساوة العقوبة
التي ت�ضمنها القانون ،ف�إنه �آل عمليا �إىل جتريد القا�ضي
من حق تقدير العقوبة املنا�سبة وفق ظروف كل ق�ضية،
وبكالم �آخر من �إمكانية تفريد العقوبة ،وح ّوله �إىل ما
ي�شبه موزعاً �آلياً للعقوبات .وتبعا لذلك ،بات الأر�شيف
يعج بالأحكام الزاجرة يف هذا املجال والتي
الق�ضائي ّ
�أدت �إىل رمي مئات الأ�شخا�ص �سنويا ولآماد طويلة
يف ال�سجن ،على خلفية �أفعال ال تر�شح بال�ضرورة عن
�أي خطورة اجتماعية .وال نبالغ �إذا قلنا �أنه كان لتطبيق
هذا الن�ص بحرفيته �أثر �سلبي على م�ستقبل العديد من
�شباب تون�س� ،سواء يف جمال درا�ستهم �أو يف جمال
العمل ،ورمبا �أدى يف حاالت كثرية �إىل دفعهم للهجرة.
ورغم فداحة هذا الأمر وتطور اخلطاب احلقوقي املناه�ض
لهذه العقوبة ،ف�إن الق�ضاة الناظرين يف هذه الق�ضايا
ي�سجل
�آثروا الإ�ستمرار على تطبيق ّ
الن�ص بحرفيته .فلم ّ
�أي اعرتا�ض ق�ضائي على حرمان القا�ضي من �إمكانية
تفريد العقوبة وال على الإخالل احلا�صل مببد�أ التنا�سب
بني العقوبة وخطورة اجلرم .وحتت ظاهر احرتام �إرادة
امل�ش ّرع ،تغا�ضى الق�ضاة عن جتاوز هذا الأخري حلدود
�صالحياتهم واخت�صا�صهم.
ويف موازاة ذلك� ،أح�سن رئي�س اجلمهورية الباجي قايد
ال�سب�سيا�ستخدام�صالحيةالعفواخلا�صعلىنحو�أك�سبه
مظهراحلاميللحقوقالفرديةوالعدالةعلىح�سابالق�ضاة
الذين هم بقوا مبثابة �شهود زور على الظلم الفاقع الذي
ت�سبب به هذا القانون .كما اجته �إىل املجل�س الت�شريعي
لي�سن القانون عدد  39ل�سنة  2017الذي نقح قانون
ّ
املخدرات يف اجتاه رفع حتجري ا�ستعمال الق�ضاة ل�سلطتهم يف
تفريد العقوبات يف حق م�ستهلكي املخدرات.
عقوبة اإلعدام

ويف الإجتاه نف�سه ،ذهب الق�ضاء يف ما يت�صل بعقوبة
الإعدام .فالإح�صاءات ت�شري �إىل ارتفاع عدد �أحكام
الإعدام من  22يف عام � 2010إىل  44يف عام 2016
رغم مت�سك ال�سلطة ال�سيا�سية يف عدم تنفيذ هذه

العقوبة منذ �أكرث من ربع قرن .ويطرح ارتفاع �أعداد
هذه الأحكام �أ�سئلة �إ�ضافية حول دور القا�ضي .فهل
ّ
ي�شكل عدم تنفيذ عقوبة الإعدام موقفا �سيا�سيا بحتا
تنفرد ال�سلطة ال�سيا�سية يف تقريره �أم �أنه نتيجة طبيعية
لتطور قيم ومفاهيم حقوقية معينة ،يبقى القا�ضي
ال�سلطة الأوىل املخولة النظر فيها وتكري�سها؟
الفحوص الشرجية

التوجه نف�سه بخ�صو�ص جواز اللجوء �إىل الفحو�صات
ال�شرجية وفحو�ص البكارة .فال جند �أي اجتهاد ق�ضائي
تون�سي برف�ض الأخذ بو�سيلة الإثبات هذه وذلك
بخالف الق�ضاة اللبنانيني .وهنا �أي�ضا ،يبقى الق�ضاء
التون�سي على مواقفه املت�شددة فيما تتجه مراجع عدة
�إىل الدفاع عن اعتبارات الكرامة الإن�سانية وعن احلق
يف اخل�صو�صية يف هذا املجال .منها ،هيئة الأطباء يف
تون�س والتي اعتربت هذه الفحو�ص مذلة ومنافية
للكرامة الإن�سانية بتاريخ  .2017/4/30ومنها �أي�ضا
املواقف ال�صادرة عن رموز يف حركة النه�ضة والتي
و�صلت للمناداة ب�إلغاء العقوبة اجلزائية يف ق�ضايا املثلية
احرتاما حلقوق الفرد يف �ش�ؤونه اخلا�صة.1
السجن في حق المجاهر ين
باإلفطار في رمضان

مل يتجه امل�شرع التون�سي �إىل جترمي املجاهرة بالإفطار
كما فعل نظريه املغربي .مل مينع هذا الأمر �أحد الق�ضاة
التون�سيني من البحث يف الن�صو�ص اجلزائية عن �سند
لتجرمي هذا الفعل معترباً �إياه جماهرة بفح�ش ،وق�ضى
بال�سجن النافذ يف حق من اتهموا بالإفطار يف �أماكن
عامة .2ويبدو هذا املوقف الق�ضائي الذي تع�سف على
�إرادة امل�شرع يف تعار�ض مع ت�صور الوظيفة الق�ضائية
يف الد�ستور التون�سي الذي ن�صب القا�ضي حار�سا
يحمي احلقوق واحلريات .والالفت �أنه كان مو�ضع
�إدانة حقوقية وا�سعة و�صلت حلد تعبري الناطق الر�سمي
با�سم حزب حركة النه�ضة الإ�سالمي عن رف�ض حزبه
له ومعار�ضته عموما «ال�ستعمال الو�سائل الردعية فيما
تعلق بهذه امل�س�ألة ل�صلتها باحلريات الفردية».3
ت�ؤكد هذه العينات حاجة القا�ضي اجلزائي التون�سي
ملراجعات هدفها ر�سم مالمح دوره االجتماعي انطالقا
من ت�صورها الد�ستوري .ويبدو قادرا على اال�ضطالع
بهذا الدور لكونه كان قبل الثورة قد مار�سه يف ق�ضايا
الأ�سرة والق�ضايا ال�شغلية حيث انت�صر للمبادئ
احلقوقية على ح�ساب القراءات ال�صارمة للن�صو�ص
القانونية .فخلع عنه ثوب خادم القانون و�أعلن ذاته
حامياً للفئات االجتماعية اله�شة.
1 .1قيادي يف حركة النه�ضة التون�سية� :أنا �ضد جترمي املثلية و�ضد جترمي تعاطي
ا�ستهالك احل�شي�ش ،موقع املفكرة القانونية 2017-03-01 ،ويراجع �أي�ضا
ال�شيخ الغنو�شي يقدم ت�ص ّورا ثوريا ب�ش�أن الإجها�ض واملثلية ،موقع املفكرة
القانونية.2015-04-05 ،
�2 .2أحكام بال�سجن يف حق جماهرين بالإفطار يف رم�ضان  :ت�صور القا�ضي
لوظيفته الق�ضائية �س�ؤال يجب طرحه  ،موقع املفكرة القانونية،
.2017 -06-02
3 .3ت�صريح الناطق الر�سمي با�سم حزب حركة النه�ضة عماد اخلمريي لإذاعة
اك�سربا�س �أف �أم بتاريخ  2017-06-13والذي ورد فيه «نحن ال نحبذ �أن
تتم مواجهة مثل هذه امل�سائل بالقوانني يعني باجلوانب الردعية اجلزرية،
هناك احرتام وتعاي�ش وت�سامح بني التون�سيني».
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الثقة في القاضي  ،البعد المهمل
فوزي جاب ال ّله
تثري منظومة العدالة ،وب�شكل خا�ص املنظومة الق�ضائية،
�أ�سئلة يومية ترتبط ب�إجراءات عملها وجناعتها و�أداء
خمتلف املتدخلني فيها وما ي�شاع حولها .كما تثري هذه
املنظومة �أ�سئلة �أعمق و�أعقد ،منها ما هو د�ستوري ومنها
ما هو تنظيمي .لكن �أهمها يف نظري ،هو �س�ؤال :كيف
نعيد بناء الثقة بني هذه املنظومة واملواطن حتى يعود
الأمل يف �أن تتمكن من �إي�صال احلقوق �إىل �أ�صحابها
ون�شر العدل بني النا�س؟
يبدو هذا ال�س�ؤال مركز ّيا رغم �أن �أزمة الثقة لي�ست
خا�صة باملنظومة الق�ضائية بل ت�شمل عالقة املواطن
بكل �أجهزة الدولة وهي لي�ست حديثة بل قدمية حتى
�أنها �أنتجت ثقافة تكر�سها و ترفعها �إىل م�ستوى البداهة
ملحة اليوم �أمام ما يبدو �أنه غياب الر�ؤية عند
وهي �أزمة ّ
�أغلب الفاعلني يف جمال �إ�صالح العدالة.
ال ّبد من التو�ضيح هنا �أن العنوان يتحدث عن الثقة
يف القا�ضي ولي�س عن الثقة يف الق�ضاء .وهو �أمر
مق�صود .فهو �أوال يتجنب اللب�س احلا�صل مفاهميا
ب�ش�أن الإ�ستعمال املزدوج مل�صطلح الق�ضاء من �أنه
�إ�شارة لل�سلطة ويف الوقت نف�سه �إ�شارة ملن ميار�سها.
وهو ثانيا عودة �إىل الأ�صل باعتبار �أن الإن�سان يثق
يف الأ�شخا�ص قبل �أن يثق يف الإجراءات والأجهزة
واملنظومات املعقدة .وهو ثالثا خروج بالنقا�ش �إىل دائرة
يتم تناولها رغم مركزيتها ،وهي الدائرة املتعلقة مبن
قلما ّ
يتم انتدابهم لتقلد ال�سلطة الق�ضائية.
ال بد كذلك من التدقيق �أن الثقة يف ال�شخ�ص ال
تكون �إال مبعرفته معرفة كافية ت�سمح بتكوين قناعات
عنه ،فال ميكن �أن تكون الثقة يف غري املعلوم ثقة
حقيقية ،و�أن الثقة تزيد و تنق�ص ح�سب �سلوك الفرد
وقراراته .ولكي تبقى م�ستقرة يف امل�ستوى ال�ضروري ال
بد �أن تكون هناك �إمكانية للمتابعة والإطالع ال�سهل
على حيثيات املمار�سة ،مما ي�ستخل�ص منه �أن الق�ضاة ال
ميكن النظر �إليهم كمجرد �أفراد �ضمن جمموعة متار�س
ال�سلطة الق�ضائية بل ينظر �إىل كل منهم باعتباره هو
نف�سه ال�سلطة الق�ضائية .فهذه ال�سلطة ميار�سها الأفراد �أو
الهيئات القليلة العدد وال ميار�سها كل الق�ضاة جمتمعني
مثلما ميار�س الوزراء جمتمعني ال�سلطة التنفيذية �أو
ميار�س النواب جمتمعني ال�سلطة الت�شريعية.
وطبعا غني عن القول �أن القا�ضي هو قطب الرحى
يف كامل منظومة العدالة .فهو الذي له اتخاذ �إدانة
املتهمني و�سجنهم .وهو من يقرر �إفراغ الذمة املالية
للمتقا�ضني �أو ملءها وهو الذي يق�ضي بطالق املر�أة
من زوجها وبحق الوالدين يف ح�ضانة �أبنائهم من عدمها
وغري هذا كثري .وهو يف كلمة من يخول له القانون البت
يف كل ما يخطر على البال من نزاعات �صغرية كانت �أو
كبرية .و يف هذا كله هو ي�صدر �أحكامه �إما منفردا �أو يف
هيئة �صغرية العدد غالبا ثالثية و�أحيانا خما�سية.
فكيف تتحقق الثقة يف القا�ضي ،القا�ضي الفرد
املعروف ا�سما لقبا ومكان مبا�شرة؟ وما الذي يرتتب

على تلك الثقة على م�ستوى عمل القا�ضي وعمل
املنظومة الق�ضائية؟
شر وط الثقة في القاضي

ميكن احلديث هنا عن �أمرين مهمني يحققان الثقة
يف القا�ضي لدى عموم النا�س �أولها الثقة من خالل
كيفية �إنتخاب الق�ضاة والثاين الثقة من خالل �شفافية
عمل القا�ضي.

أزمة الثقة ليست
خاصة بالمنظومة
القضائية بل تشمل
عالقة المواطن بكل
أجهزة الدولة وهي
ليست حديثة بل
قديمة وهي أزمة
ّ
ملحة في ّ
ظل غياب
الرؤية عند أغلب
الفاعلين في مجال
إصالح العدالة
إنتخاب القضاة من أسس الثقة في القاضي

ن�ؤكد هنا �أننا نتحدث عن انتخاب الق�ضاة بدال عن
امل�صطلح ال�شائع انتداب الق�ضاة (والإنتخاب ال يكون
بال�ضرورة مبا�شرا عرب ال�صندوق) باعتبار �أن الف�صل
الثالث من الد�ستور ين�ص على �أن «ال�شعب هو
�صاحب ال�سيادة وم�صدر ال�سلطات ،ميار�سها بوا�سطة
ممثليه املنتخبني �أو عرب الإ�ستفتاء» .وهو ما يتج�سد يف
ف�صول �أخرى ح�سب نوع ال�سلطة �إذ يذكر الف�صل 50
�أن ال�شعب ميار�س ال�سلطة الت�شريعية عرب ممثليه مبجل�س
نواب ال�شعب ...كما ورد بالف�صل � 71أنه «ميار�س
ال�سلطة التنفيذية رئي�س اجلمهورية وحكومة ير�أ�سها
رئي�س حكومة» فيما ورد بالف�صل � 102أن الق�ضاء
�سلطة  ...و �أن القا�ضي م�ستقل ال �سلطان عليه لغري
القانون.
نحن �إذا نتحدث يف احلاالت الثالث عن �سلطة يجب
�أن تكون منتخبة من ال�شعب .ولكن االنتخاب ميكن
�أن يكون مبا�شرا لأع�ضاء ال�سلطة كما هو حال رئي�س
اجلمهورية ونواب الربملان وميكن �أن يكون غري مبا�شر
كما هو احلال بالن�سبة لأع�ضاء احلكومة وكذلك
بالن�سبة للق�ضاة من دون �شك.
�إن املنطق ال�سليم يقت�ضي �أنه �أمام عظم الوظيفة
الق�ضائية وطابع ال�سلطة الل�صيق بها و�أمام خطورتها
و�أمام الإ�ستقاللية امل�صرح بها والبديهية للق�ضاة عن

�شفافة �أمام اجلميع .فما دخلت ال�سرية �أمرا �إال
�أفقدته امل�صداقية.
. .من املهم �أي�ضا جعل �آليات التفقد ل�سري امل�ؤ�س�سة
الق�ضائية خارجية .فلي�س من ال�سليم �أن ت�سري
امل�ؤ�س�سة نف�سها ثم تراقب نف�سها ثم حتمل نف�سها
امل�س�ؤولية .ولذلك من املفرو�ض �أن تكون �إدارة
التفقد الق�ضائي منف�صلة �أوال عن املجل�س الأعلى
للق�ضاء ومكونة من بع�ض الق�ضاة واملخت�صني يف
بقية جماالت الرقابة الإدارية واملالية مع ممثلني
للمجتمع املدين ،خ�صو�صا و�أنها تكتفي بتكوين
امللفات واتخاذ قرارات العر�ض على اجلهات التي
لها ت�سليط العقوبات بينما تبقى ال�سلطة يف اتخاذ
القرار للهيكل املعني �ضمن املجل�س الأعلى
للق�ضاء الذي ال يجب �أن يتحول جلزيرة معزولة
ع�صية على الرقابة  .
. .من املهم كذلك احلر�ص ال�سريع على رقمنة
الأحكام والأعمال الق�ضائية ب�شكل كامل ون�شرها
مبا ميكن اجلميع من الإطالع عليها وميكن الباحثني
من حتليلها ونقدها مبا ميكن من �سرعة تطويرها.
هذه بع�ض الإقرتاحات التي جتعل عمل القا�ضي
�شفافا وحتافظ على حبل الثقة قويا بينه وبني املجتمع
وهو �أمر نكرر طابعه املحوري يف كل �إ�صالح من�شود.

اجلميع (مبا فيه ا�ستقاللهم عن بع�ضهم) مبا يجعل
قرارهم نابعا فقط من �ضمائرهم واجتهاداتهم ،ف�إنه ال بد
من التو�صل �إىل طريقة النتخاب الق�ضاة حتقق �أمرين:
�أولهما الو�صول �إىل �أف�ضل الأ�شخا�ص علما و كفاءة
و�سلوكا ووجاهة وثانيا حتقيق ر�ضى النا�س امل�سبق
وقناعتهم ب�أن تكليف من ّمت اختيارهم للق�ضاء مدعاة
للثقة والإطمئنان لأن ت�صل احلقوق لأ�صحابها� .إال �أن
املنطق ال�سليم �أي�ضا يجعل من ال�ضروري الإبتعاد عن
االنتخابات العامة عرب الت�صويت التقليدي ملا ي�ؤدي
�إليه ذلك الأ�سلوب من ت�سيي�س وتناف�س و�شعبوية ال
تتفق مع طبيعة القا�ضي املفرت�ضة.
ولذلك و�صلت بع�ض الأنظمة املقارنة �إىل �شكل
من الإنتخاب غري املبا�شر يقوم على حتديد املنا�صب
الق�ضائية ال�شاغرة و�إعالن ذلك للعموم وفتح باب
الرت�شح والرت�شيح ملن لهم �أقدمية ال تقل عن 10
�سنوات ممار�سة يف جمال من املجاالت القانونية .وبعد
يتم الإعالن عنها
تلقي الرت�شحات والرت�شيحاتّ ،
وفتح باب الإعرتا�ض على الأ�سماء للق�ضاة املبا�شرين
�أو بقية املتدخلني يف املنظومة الق�ضائية �أو املجتمع
املدين .ودون �شكّ ،ميكن هذا الأ�سلوب من التدقيق
يف ال�صفات ال�شخ�صية وال�سلوكية للمرت�شحني ويف
مدى جديتهم املهنية وكفاءتهم العلمية وال�صناعية.
كما من �ش�أن اعتماد ال�شفافية العالية �أن يفتح بابا
وا�سعا القتناع اجلمهور ب�أنه قد مت اختيار الأف�ضل لتقلد آثار الثقة في القاضي
�إذا اخرتنا �أف�ضل ما يف املجتمع من كفاءات �أخالقا
الوظيفة الأ�سمى.
وعلما و�سلوكا وجدية لتقلد الوظيفة الق�ضائية ،وجب �أن
ير ّتب على ذلك �آثاره و�أولها �أن مينح القا�ضي ب�شخ�صه
الشفافية تؤمن تواصل الثقة في القاضي
ميكن حتقيق ال�شفافية يف عمل القا�ضي ب�شكل عام وزنا ميكنه الإ�ستجابة لدواعي انتخابه وثانيها �أن تخفف
من خالل كثري من اخليارات والإجراءات ،منها ما هو ال�شكليات التي تكبل القا�ضي وتعطل عمله.
جوهري ومنها ما �إداري ومن ذلك مثال:
. .الف�صل الوا�ضح بني النيابة العمومية و الق�ضاء في إعالء وزن القاضي الفرد
اجلال�س .وهو �أمر معمول به يف كثري من الأنظمة �أما عن وزن القا�ضي الفرد فيجب التنويه هنا �أن الأ�صل
يبت قا�ض واحد
املقارنة وهو ف�صل بديهي باعتبار �أن التعريف يف الق�ضاء �أن يكون فرد ّيا مبعنى �أن ّ
احلقيقي للنيابة العمومية كونها حمامي احلق يف النزاع .ويبني تدقيق النظر �أن الق�ضاء الفردي لو مت
العام ولي�س من وظائفها البت يف النزاعات �إذ اعتماده كمبد�أ يف الطور الإبتدائي خ�صو�صا �سيمكن
هي �أ�صال �أحد طريف النزاع يف املادة اجلزائية من حتقيق جمموعة من الأهداف املجتمعة �أبرزها:
ف�ضال عن توليها ملهام خمتلفة جتعلها �أقرب . .حتفيز الق�ضاة على االعتناء بجودة الأحكام وعمق
ت�سبيبها باعتبار �أن كل حكم �سين�سب مبا�شرة
لل�سلطة التنفيذية منها لل�سلطة الق�ضائية مثل
لقا�ض واحد هو الذي �أ�صدره مما �سيجعله حري�صا
رئا�سة ال�ضابطة العدلية وت�سيريها وتنفيذ الأحكام
والرقابة على عمل ال�سجون وغري ذلك .ومن
على �صورته �أمام الكافة و�سيكون من ال�سهل
مقت�ضيات هذا الف�صل �أن يكون داخل الق�ضاء
املالحظة ال�سريعة للق�ضاة املتفوقني من حيث
العديل ج�سمان متمايزان عند الإنتداب والتعيني
التفقه يف القانون واجلدية يف العمل خالفا ل�صورة
والنقلة وممار�سة املهام� ،أحدهما النيابة العمومية
الق�ضاء اجلماعي حيث ي�صعب التمييز بني
والثاين الق�ضاء اجلال�س .ولهذا الف�صل دون �شك
قدرات �أع�ضاء الدائرة.
كثري من الآثار االيجابية على تعامل املواطن مع �. .أن ت�صدي الق�ضاء ك�أفراد مل�س�ؤولية �إ�صدار الأحكام
املنظومة الق�ضائية وفهمه لوظائفها.
�سيعمق ملكة احل�سم يف اتخاذ القرار وهي من
ال�صفات التي ال بد �أن تكون بارزة لدى القا�ضي.
. .التخلي عن الطبيعة الإ�ستقرائية ال�سر ّية لعمل
التحقيق وتعوي�ضها باملنظومة الإتهامية التي �. .أن جتربة ق�ضاء الناحية مثال تعد ناجحة ومل تلق
رف�ضا �أو انتقادا بل يالحظ على نطاق وا�سع �أن
ت�ساوي بني طريف الدعوى العمومية ومتنحهما
الق�ضاة الذين حتملوا م�س�ؤولية ق�ضاء النواحي
نف�س احلقوق يف �إثبات الإدانة �أو الرباءة وترتكها
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يتميزون بتكوين قانوين �شامل ودقيق ولهم
�شخ�صية �أكرث �صالبة.
. .ت�سريع البت يف امللفات من خالل توزيع امللفات
املنظورة ثالثيا على ثالثة ق�ضاة ،كل منهم يقوم
مبتابعة الإجراءات الق�ضائية و�إ�صدار الأحكام.
�. .أن �أف�ضل الأنظمة الق�ضائية يف العامل مثل النظام
الأنكليزي تعتمد الق�ضاء الفردي بحيث ميثل
الق�ضاة يف تلك الأنظمة حجر الزاوية يف الإ�ستقرار
ال�سيا�سي واالجتماعي ولهم م�ساهمات قانونية
وفقهية �شديدة الت�أثري ،و�أن بع�ض الأنظمة العربية
قد عادت جلعل الق�ضاء الفردي هو الأ�صل مثل
الق�ضاء املغربي مبقت�ضى تنقيح دخل حيز النفاذ
�سنة  2011وهي جتارب ميكن الإ�ستفادة منها.
�. .أن تكري�س الق�ضاء الفردي كمبد�أ ال مينع من
ترك بع�ض احلاالت الإ�ستثنائية التي يكون فيها

الق�ضاء جمل�سيا �إذا �أحوجت ال�ضرورة لذلك
مع �إمكانية ترك �سلطة تقديرية يف ذلك لرئي�س
املحكمة االبتدائية.
�إن اعتماد الق�ضاء الفردي كمبد�أ يف الطور الإبتدائي
ميكن �أن يجمع مع املحافظة على الق�ضاء املجل�سي
يف الطور الإ�ستئنايف ويف التعقيب مما �سي�ضمن رقابة
خمتلفة ّمتكن من تاليف الأخطاء والرقابة على الأحكام
خ�صو�صا يف ال�سنوات الأوىل للتجربة.
في تخفيف الشكليات في عمل المنظومة
القضائية

عادة ما يكون ال�شكل حمائيا خوفا من الت�سلط
والإفراط يف ا�ستعمال ال�سلطة� .إال �أن العديد من
الإجراءات وال�شكليات تعيق عمل الق�ضاء وتك ّبله
وت�ساهم يف نق�ص فعاليته مبا يتجه التخفيف منها ومن

ذلك خا�صة:
. .مراجعة الت�صنيف القانوين للعديد من املبادئ
باعتبارها متعلقة بالنظام العام مثل االخت�صا�ص
احلكمي (مل يعد متعلقا بالنظام العام يف فرن�سا)
مع التخفيف من �إجراءات التقا�ضي يف جميع
امل�ستويات واحلـد من املـبـطالت وامل�سقطات.
. .مراجعة حاالت الطعن بالتعقيب يف اجتاه احرتام
حقيقي لكون حمكمة التعقيب هي حمكمة قانون
فقط ترمي لتوحيد فهم الن�صو�ص واعتماد �صيغ
تخفف من حجم الق�ضايا املنظورة �أمام املحكمة.
. .مراجعة �صيغ حترير الأحكام يف اجتاه التخفيف
من �شكلياتها والإ�ستعانة بتجارب عديد الدول
يف ذلك.
. .حذف اجلل�سات التح�ضريية لعدم جدواها على
غرار ما هو معمول به �أمام املحكمة الإدارية

وحمكمة التعقيب وكذلك �أمام التحكيم و�إعادة
االعتبار جلل�سة املرافعة باعتبارها امل�ؤهلة مو�ضوعيا
لتو�ضيح مناطق الإختالف بني الأطراف.
. .تطوير مركز الدرا�سات القانونية والق�ضائية ليقوم
بدور �أكرث فعالية يف حت�سني جودة العمل الق�ضائي
كتوفري الو�سائل التي متكن من جعل البحث
العلمي جزءا من ن�شاط القا�ضي.
و يبقى القا�ضي-الفرد يف نهاية كل حتليل هو ال�ضامن
الأ�صيل حل�سن �إ�صدار الأحكام و لثقة املواطن يف
وجود عدالة .وكل عناية ببقية تفا�صيل املنظومة دون
الرتكيز على �شخ�ص القا�ضي �ستكون يف الغالب عملية
تزيني خارجية ال تنفذ �إىل عمق و جوهر الت�أثري املرجو.

قاضي الجمهوية الثانية:
أي إصالح ألصول التكوين؟

هزاربن بوبكر
محمد العفيف الجعيدي
ين�ص الف�صل الثالث من القانون عدد  80ل�سنة
 1985املحدث للمعهد الأعلى للق�ضاء على انه
م�ؤ�س�سة تعمل على «تكوين امللحقني الق�ضائيني
نظريا وعمليا مبا ي�ؤهلهم ملمار�سة مهنة الق�ضاء» .1مل
الت�شريعي الأهداف النظرية للتكوين
الن�ص
ّ
يبي ّ
ّ
املطلوب� ،إال �أن تاريخ �صدور القانون وو�صفه الق�ضاء
ب�أنه مهنة ي�ؤكّ دان �أنّ العقيدة التي فر�ضت كهدف غري
معلن لعمل املعهد ال تت�صل بقيم ا�ستقاللية الق�ضاء،
مبا يفر�ض الدعوة لإ�صالح عاجل لربامج التكوين
باملعهد الأعلى للق�ضاء.
القاضي الخاضع :منتوج
طلبته السلطة من المعهد
بتاريخ  10و� ،1985/4/11أ�ضرب الق�ضاة التون�سيون

عن العمل لأول مرة يف تاريخهم مطالبني بتوفري
�ضمانات ا�ستقاللية الق�ضاء وحت�سني ظروف عملهم.
فاج�أت اخلطوة ال�سلطة ال�سيا�سية وا�ست�شعرت فيها
حق من
خطرا ،فبادرت التخاذ �إجراءات ت�أديبية يف ّ
قادوا التحرك ،كما ُح ّلت جمعية الق�ضاة ال�شبان التي
دعت �إليه .2مل ِ
ال�سلطة با�ستعمال قب�ضتها يف
تكتف ّ
مواجهة التمرد الق�ضائي وبحثت عن معاجلة جذرية
لأ�سبابه وفق ت�صورها الإ�ستبدادي.
انتهى البحث لكون من حتم�سوا ل�شعار ا�ستقاللية
الق�ضاء كانوا من الق�ضاة الذين تخرجوا حديثا من
اجلامعة وال زالوا حتت ت�أثري احلراك الفكري وال�سيا�سي
الذي كانت تعرفه .ودفع هذا الت�شخي�ص احلكومة

�إىل اال�سراع ب�سن القانون املحدث للمعهد الأعلى
للق�ضاء .وعليه ،وفيما كان الهدف املعلن لإن�شاء
املعهد هو حت�سني التح�صيل املعريف املهني للق�ضاة،
ف�إن هدفه غري املعلن كان �صناعة القا�ضي الذي ميار�س
اخل�ضوع لل�سلطة ب�شكل طوعي.
ي�ؤكد خ ّريجو املعهد يف حديثهم عن مرحلة جتربة
الدور
تكوينهم الأ�سا�سي �أنّ املعهد لعب ب�إتقان ّ
الذي ُر�سم له .فيذكرون �أنه كان م�ؤ�س�سة تنتج خطابا
ميجد الهرمية وتن�شر ثقافة اخلوف يف و�سط امللحقني
ّ
الق�ضائيني من امل�س�ؤول الق�ضائي .ومل ينتهز املعهد
الأعلى للق�ضاء فر�صة الثورة ليخ�ضع ن�شاطه التكويني
هذا لل�س�ؤال بحثا عن �إ�صالح ذاتي .وكان ميكن �أن
يكون مت�شيا كهذا مدخال ملمار�سة دميقراطية تعتمد
التقنيات العلمية يف فتح ور�شة الإ�صالح الذي طال
انتظاره والذي يتعني على املجل�س الأعلى للق�ضاء �أن
ينتقيه ليكون باكورة جبهات ن�ضاله.
استقاللية القضاء :عقيدة
المعهد الجديدة
ينتظر �أن يلتحق خالل �سنتي  2017و� 2018سبعمائة

ملحق ق�ضائي عديل باملعهد الأعلى للق�ضاء تنفيذا
لقرار حكومي �أعلن عنه بتاريخ .32017/03/18
و�سيكون من �أثر هذا تطوير عدد الق�ضاة بن�سبة
تناهز  .25%وتدفع �أهمية عدد املنتدبني اجلدد �أن
يتم �إعطاء �إ�صالح التكوين باملعهد الأعلى للق�ضاء
الأولوية يف عمل املجل�س الأعلى للق�ضاء ليكون
الق�ضاة اجلدد �أول من يتلقون تكوينا يعترب الق�ضاء
�سلطة ال مهنة ويعمل على و�ضع هدف له تر�سيخ قيم
الإ�ستقاللية يف القا�ضي.

تشكل األصول
الشكلية حماية من
التسلط واإلفراط
في استعمال
السلطة .إال أن
من شأن المبالغة
في اإلجراءات
والشكليات إعاقة
عمل القضاء وتكبيله
وإضعاف فعاليته
قد يتم�سك البع�ض بطرح ال�س�ؤال عن عالقة املجل�س
الأعلى للق�ضاء ب�إ�صالح العقيدة التكوينية للمعهد
الأعلى للق�ضاء يف ظل قانونه الأ�سا�سي الذي حرمه
�سلطة الإ�شراف على املعهد .وهو �س�ؤال يجد جوابه يف
ذات قانون املجل�س الذي �ألزم املجل�س الأعلى للق�ضاء
ب�إبداء الر�أي يف برامج التكوين باملجل�س الأعلى
للق�ضاء و�أعطاه �صالحية تعيني مدرائه الذين ي�شكلون
عماد جمل�سه العلمي.
و ُينتظر تالياً من املجل�س الأعلى للق�ضاء �أن ُيبادر
لطرح ت�ص ّور لإ�صالح تكوين الق�ضاة يكون خيطه
الناظم ال�سعي لرفع كفاءتهم احلقوقية ومتتني عقيدة
الإ�ستقاللية .ولن يتحقّق هذا الإ�صالح �إال �إذا

جتاوزنا فكرة �أن هدف التكوين باملعهد الأعلى للق�ضاء
هو معاودة تلقني امللحقني الق�ضائ ّيني موا ّد قانون ّية
كانوا قد د ّر�سوها يف �سنوات اجلامعة واجتازوا بفعل
جناحهم فيها مناظرة الإلتحاق باملعهد الأعلى للق�ضاء.
فالهدف الأ�سا�سي لتكوين الق�ضاة يف املعهد يفرت�ض
�أن يكون تكوينهم على قيم العمل الق�ضائي (النزاهة
والإ�ستقاللية والكفاءة) وممار�سة الوظيفة الق�ضائية
(حامي احلقوق واحلريات) كما حددها د�ستور
اجلمهورية الثانية .ويقت�ضي �أن نعتمد يف �صياغة
خمت�صني يف علم الإجتماع
برامج التكوين على
ّ
الق�ضائي وعلم النف�س ال�سلوكي يطلب منهم حت ّري
�أف�ضل الأ�ساليب البيداغوجية لزرع ثقافة احرتام
قيم املحاكمة العادلة يف ال�سلوك الق�ضائي .ولتحقيق
ذات الغاية ،يجب �أن نبحث فيمن ينتدبون للتدري�س
باملعهد املثل الأعلى احلامل لروح اال�ستقاللية
والكفاءة والفكر احلر.
ويجب يف هذا الإطار �أن يكون املعهد املخترب الذي
املا�سة ب�شروط املحاكمة
تخ�ضع فيه املمار�سات الق�ضائية ّ
العادلة للدرا�سة العلمية بغاية البحث عن عالجات
لها .ومن ذلك �ضرورة النظر يف تعامل الق�ضاء مع
الإجراءات املا�سة باحلرية كالإذن بالإحتفاظ والإيقاف،
عالوة على فح�ص �أدبيات عمل النيابة العمومية بداية
من مقولة الإحالة بالأحوط 4و�إنتهاء ب�إعمال مبد�أ
الإ�ستئناف والتعقيب �شبه الآليني لكل الأحكام
ال�صادرة بعدم �سماع الدعوى .كما يجب �أن يكون
الرت ّب�ص مدخ ًال مل�صاحلة القا�ضي مع حميطه بفر�ض
الرتب�ص مبكاتب حماماة وبكتابة املحكمة.
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فقه �تأديب القضاة في المرحلة اإلنتقالية
فوزي المعالوي
مل يتعر�ض القانون املحدث للهيئة الوقتية للإ�شراف
على الق�ضاء العديل 1للقواعد املو�ضوعية الناظمة لت�أديب
الق�ضاة .فقد التزم القانون ال�صمت حيالها �سواء يف ما
تعلق منها ب�سلم العقوبات الت�أديبية �أو بتعريف اخلط�أ
الت�أديبي �أو بالتنا�سب بني اخلط�أ والعقوبة ،مبا ترك جماال
النطباق �أحكام القانون عدد  29ل�سنة  1967فيما
تعلق بها .2غري �أن الأمر ي�ست�شكل لكون القانون عدد
 29ل�سنة  1967مل يت�ضمن بدوره مفهوما دقيقا للخط�أ
الت�أديبي �إذ اكتفى يف الف�صل  50منه بالتن�صي�ص على
«كل عمل من �ش�أنه �أن ّ
�أن ّ
يخل بواجبات الوظيفة �أو
ال�شرف �أو الكرامة يقوم به القا�ضي يتكون منه خط�أ
موجب للت�أديب» ،تاركا بذلك �سلطة تقديرية وا�سعة
ملجل�س الت�أديب يف حتديد مفهوم اخلط�أ الت�أديبي .وقد
�أدى غياب الإطار الت�شريعي وال�سريان املتزامن لن�صني
ت�شريعيني اختلفت فل�سفة و�ضعهما لأن حتملت الهيئة
الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء العديل م�س�ؤولية �صياغة
فقه ت�أديب الق�ضاء وهي م�س�ؤولية مل تتم بعيدا عن
رقابة الق�ضاة والق�ضاء والر�أي العام مبا يعطي ملخرجاتها
واملواقف منها �أهمية خا�صة.
وتكت�سي التجربة مبا هي فعل م�ؤ�س�س مت يف مناخ
مرحلة انتقالية �أهمية بالغة ،بالنظر خ�صو�صا ل�صعوبات
التوفيق بني احلاجة لإعادة الثقة العامة يف الق�ضاء
والق�ضاة مع ما ي�ستدعيه ذلك من �ضرورة �إر�ساء �آليات
م�ساءلة �صارمة وفعالة تقطع مع ال�صورة القامتة التي
ظهر عليها قبل الثورة ،واحلاجة لإعادة الثقة للق�ضاة
وتوجيه ر�سالة طم�أنة لهم خا�صة بعد الإجراءات
التع�سفية التي �شملت البع�ض منهم مبنا�سبة �صدور
قرارات الإعفاء �سنة ّ .2012
ولعل �أهم ما ميز هذه
التجربة ،ظهور مفاهيم جديد للخط�أ الت�أديبي� ،أملتها
خ�صو�صيات ال�سياق الثوري و�ساهمت يف بلورتها
معاملها خمرجات احلوار الوطني حول م�سار العدالة
االنتقالية ،ما �أدى �إىل ظهور �أ�شكال م�ستحدثة من
الأخطاء و�أ�سباب امل�ؤاخذة الت�أديبية ا�ستندت فيها
هيئة الق�ضاء العديل �إىل ال�سمعة الرائجة ( )1مع ما
يرافق ذلك من منو غري مربر للرثوة ( )3وثبوت عدم
احلياد ال�سيا�سي (.)2

على الطعون املرفوعة �ضد القرار الت�أديبي� ،إقرار
الهيئة مبد�أ امل�ؤاخذة الت�أديبية �إ�ستنادا �إىل «ال�سمعة
الرائجة» ،وثبوت تواتر خمالفة القا�ضي ملا هو حممول
عليه من واجب الإلتزام باحلياد والنزاهة على مقت�ضى
�أحكام الد�ستور .3فالثقة العامة يف النظام الق�ضائي
ويف ال�سلطة الأدبية للق�ضاة ونزاهتهم تكت�سي �أهمية
ق�صوى يف �أي جمتمع دميقراطي ،على �أ�سا�س �أن
«العدالة يجب �أال تقام فح�سب ولكن يجب �أن ُيرى
�أي�ضا �أنها تقام».
وورد يف ردود الهيئة يف تف�صيل مبدئها �أن «القا�ضي
على خالف باقي موظفي الدولة يخ�ضع لرقابة �شعبية
دقيقة وي�ؤاخذ كلما قام مبا من �ش�أنه �إذكاء فر�ص
4
الت�شكيك يف نزاهته من وجهة نظر املراقب املعقول
ويعد خمال بواجبات الوظيفة يف �صورة عدم �أخذ
ّ
الإحتياطات الالزمة لدرء ال�شبهات وو�ضع نف�سه يف
�شبهة اللوم والقدح ب�شكل يخلق ر�أيا عاما متواترا
م�شككا يف نزاهته».

األبحاث الجزائية
برأت القاضي من تهم
اإلرتشاء إال أن الهيئة
انتهت لكون النمو
القاضي على خالف
باقي موظفي الدولة غير المبرر لثروته
يخضع لرقابة شعبية يعد سببا كافيا
دقيقة ويؤاخذ كلما لعزله .فقد بات مبعثا
على التشكيك في
قام بما من شأنه
إذكاء فرص التشكيك السلطة القضائية
ّ
ومسا من االعتبار
في نزاهته من
وجهة نظر المراقب والثقة الواجبة فيها
المعقول
عدم الحياد السياسي:

�إال �أنه وب�صرف النظر عن متانة الت�أ�سي�س النظري
لرتدي ال�سمعة الرائجة للقا�ضي ك�أ�سا�س للم�ؤاخذة
الت�أديبية والذي لن يت�سنى الوقوف عليها �إال بالوقوف
على مدى �صمودها �أمام الطعون املرفوعة �أمام املحكمة
الإدارية ،ف�إن الإ�شكال الرئي�س يتمثل يف �سبل تقييم
ال�سمعة الرائجة واملعطيات املكونة لها وو�سائل الإثبات
تردي السمعة الرائجة:
برز من خالل بع�ض القرارات الت�أديبية مفهوم امل�ؤ�س�سة للحكم �سلبا �أو �إيجابا عليها ،مع ما ي�ستبطنه
م�ستحدث للخط�أ الت�أديبي ي�ستند �إىل ال�سلوك كل ذلك من خماطر الإجحاف يف �صورة عدم �إحاطة
العام للقا�ضي .وبدا جليا من خالل تقارير الردود امل�س�ألة ب�ضمانات �إجراءات وو�سائل �إثبات �صلبة .ورمبا
1 .1قانون �أ�سا�سي عدد  13ل�سنــة  2013م�ؤرخ يف  2ماي  2013يتعلق
ب�إحداث الهيئة الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء العديل.
2 .2الف�صل  20عدد من القانون الأ�سا�سي  13ل�سنــة “ 2013تلغى جميع
الأحكام املخالفة لهذا القانون الأ�سا�سي وتبقى �أحكام القانون عدد 29
ل�سنة  1967امل�ؤرخ يف  14جويلية  1967املتعلق بنظام الق�ضاء واملجل�س
الأعلى للق�ضاء والقانون الأ�سا�سي للق�ضاة التي ال تتعار�ض مع هذا القانون

ا�ست�شعرت الهيئة هذه املخاطر ف�سعت �إىل اعتماد حزمة
من الأدلة ( )un faisceau d’indicesلتقييم
�سمعة القا�ضي مو�ضوع التتبع الت�أديبي ،فاعتربت
مث ًال �أنّ «ما حام حول م�سرية العار�ض الق�ضائية من
جت�سد يف جانب
�أقاويل و�إ�شاعات �أ�ضحى �أمراً معلوماً ّ
منه يف تواتر ال�شكايات التي رفعت �ضده وما �أقر به
املعني بالأمر مما تواتر على م�سمعه من �إ�شاعات م�ست
من �شرفه و�إقراره ب�أنه �أحاطت به هالة من الأقاويل
والإ�شاعات غذتها كثري من الأو�ساط مت�ضاربة امل�صالح
يف الو�سط الق�ضائي وخارجه»  ،وعززت تلك القرائن
كلها على تردي ال�سمعة مبا ثبت ماديا من منو غري مربر
للرثوة �أو انتماء �سيا�سي مف�ضوح.

الأ�سا�سي �سارية املفعول”.
3 .3الف�صل  103من الد�ستور التون�سي“ :ي�شرتط يف القا�ضي الكفاءة ويجب
عليه االلتزام باحلياد والنزاهة ،وكل �إخالل منه يف �أدائه لواجباته موجب
للم�ساءلة”.
4 .4القيمة الثالثة من مبادئ بانغلور املتعلقة بتدعيم �سلوك اجلهاز الق�ضائي:
“على القا�ضي �أن يكفل �أن يكون �سلوكه فوق ال�شبهات من وجهة نظر

عد القطع مع �صورة القا�ضي التابع ل�سلطة احلكم �أحد
ّ
�أهم ا�ستحقاقات الثورة التي حتملت الهيئة وزرها.
يعد
حزبي ّ
فاعتربت �أن «التبا�س بع�ض الق�ضاة بن�شاط ّ
�إخال ًال �صريحا بواجب احلياد املحمول على الق�ضاة
وفق �أحكام الف�صل  103من الد�ستور وخمالفة لأب�سط
�أخالقيات القا�ضي ،5و�أن ذلك من الأخطاء اجل�سيمة
املوجبة للم�ساءلة الت�أديبية 6».وقد تكر�س هذا التوجه
يف عديد القرارات الت�أديبية التي انتهت للت�صريح
بعزل ق�ضاة املعنيني نُ�سب لهم الإنتماء حلزب التجمع
الد�ستوري الذي كان حاكما قبل الثورة .فقد �آخذتهم
املراقب املعقول ويجب �أن يعيد �سلوكه وت�صرفه ثقة النا�س يف نزاهة ال�سلطة
الق�ضائية.”.
5 .5جاء باملادة  14العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية من �أنه من
حق كل فـرد «�أن تكون ق�ضـيته حمل نظر من�صف وعلني من قبل حمكمة
خمت�صة م�ستقلة وحيادية» .كما �أكد املبد�أ الثاين من جمموعة املبادئ
الأ�سا�سية ب�ش�أن ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية على الدور املوكول للق�ضاء يف

الهيئة بعد �أن عدت انتماءهم احلزبي ال�صريح �أو البارز
يف العالقة بالن�شاط احلزبي «زيغ(ا) منهم عن �أخالق
وواجبات املهنة» .وقد �أكّ دت الهيئة يف ردودها على
الطعون املن�شورة �أمام املحكمة الإدارية رف�ضها للإنتماء
احلزبي الذي «يجعل القا�ضي املعني بالأمر غري قادر
على �أن يقدم مثاال للقا�ضي النزيه املخل�ص لر�سالة
الق�ضاء  .»..ومن هذا املنطلق ،خل�صت �إىل القول «�أن
انتماء بع�ض الق�ضاة للحزب احلاكم والن�شاط �صلب
هياكله ووفق ما يخدم م�صالح احلزبية والفئوية ال�ضيقة،
مثل تاريخيا مدخال رئي�سيا ل�ضرب ا�ستقالل الق�ضاء
والق�ضاة كما مثل �أحد ركائز النظام الإ�ستبدادي
و�أذرعه بتمكينه حتت غطاء العدالة وحكم القانون من
�إحلاق املظامل بالأفراد واملجموعات ،مبا يجعل «ثبوت
�سعي القا�ضي للتقرب من ذوي ال�سلطة وخدمة
م�صاحلهم ب�أي طريقة �أو و�سيلة كانت من الأخطاء
اجل�سيمة املوجبة للعزل».
النمو غير المبر ر للثر وة:

ير�س القانون التون�سي �إطارا ت�شريعيا عا ّما يجرم
مل ِ
النمو غري املربر للرثوة� .إال �أن ذلك مل ُيحلْ دون
اعتماد الهيئة على هذا املفهوم ،ال ك�سبب م�ستقل
للم�ؤاخذة الت�أديبية و�إمنا كقرينة داعمة ملا توفر من
�شكايات وما يتف�شى من معطيات حول عدم نزاهة
بع�ض الق�ضاة امل�شمولني بتتبعات ت�أديبية .وقد
ا�ستندت الهيئة يف هذا ال�سياق يف �أحد قرارتها
الت�أديبية �إىل �أن تواتر ال�شكايات وت�شابهها بخ�صو�ص
تعمد �أحد الق�ضاة الإرت�شاء ،ورغم �أن االبحاث
ّ
اجلزائية بر�أت القا�ضي من تهم الإرت�شاء �إال �أن
الهيئة انتهت لكون النمو غري املربر لرثوته يعد �سببا
كافيا لعزله .وذكرت الهيئة هنا يف تربيرها ملوقفها �أنه
«و�أخذا بعني االعتبار لكون هذا القا�ضي كان يف
بداية حياته املهنية مت�سوغا ملحل �سكناه ف�ضال عما
عرف عنه من م�ستوى معي�شي مرتفع (train de
 ،)vieفال �شيء يربر امتالكه ثروة عقارية هامة.
لتخل�ص يف النهاية لكونه بات غري م�ؤهل لأن ميثل
ذلك للقا�ضي النزيه الذي ال يخ�شى �ضعيف من
جوره وال يطمع قوي يف ا�ستمالته و�أ�ضحى انت�صابه
للق�ضاء جمددا فيه نيال من �سمعة ال�سلطة الق�ضائية
وم�سا من االعتبار
عموما ومبعثا على الت�شكيك فيها ّ
والثقة الواجبة فيها».

«البت يف امل�سائل املعرو�ضة عليه بدون حتيز وعلى �أ�سا�س احلقائق ووفقاً
للقانون» ،بعيدا عن كل قيود التي تُفر�ض عليه وعما «قد متار�سه عليه �أي
جهة ،ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة �أو لأي �سبب من الأ�سباب ،من ت�أثري غري
م�شروع �أو ترغيب �أو �ضغوط �أو تهديدات �أو تدخالت».
6 .6الهيئة الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء العديل املجتمعة بجل�ستها العامة
املنعقدة يوم  15جوان  2016حول احلياد ال�سيا�سي للق�ضاة.
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عقوبة اإلعدام بعد ربع قرن من وقف تنفيذها:

أي دور للقاضي؟

�أ�صدرت منظمة العفو الدولية بتاريخ 2017-04-12
تقريرها ال�سنوي حول عقوبة الإعدام ل�سنة .12016

وفيما تعلق بتون�س ،ك�شف التقرير �أن املحاكم التون�سية
�أ�صدرت يف �سنة  44 2016حكما بالإعدام ،يف
موازاة توقيف تون�س فعليا عن تنفيذ هذه العقوبة .و�إذ
�أ�شاد املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان للأمم املتحدة
يف تقريره الذي عر�ض مبجل�س حقوق الإن�سان بتاريخ
 2017-05-02بهذا التوقف عن تنفيذ عقوبة
الإعدام ،ا�ستنكر باملقابل اجتاه الت�شريع التون�سي
لتدعيم ح�ضورها .ي�ؤ�شر التقريران �إىل حت ّول االختالف
احلا�صل داخل تون�س حول عقوبة الإعدام �إىل حالة
�إنف�صام �سلوكي بني م�ؤ�س�سات ر�سمية تعطل تنفيذ
الإعدام و�أخرى تتجه على م�ستوى الت�شريع والأحكام
لفر�ض ح�ضور �أكرب لهذه العقوبة.

يفر�ض الف�صل  342من جملة الإجراءات اجلزائية
�أن يحيل وزير العدل لرئي�س اجلمهورية كل الأحكام
النهائية والباتة القا�ضية بالإعدام ،لينظر يف �إ�ستبدال
تلك العقوبة بال�سجن امل�ؤبد يف �إطار ممار�سته ل�صالحية
العفو اخلا�ص .3وقد ا�ستعملت رئا�سة اجلمهورية ابتدا ًء
من نهاية �سنة � 41991سلطتها تلك لتعطيل تنفيذ
الإعدام .ففي مرحلة �أوىل ا�ستمرت حلني الثورة،
ُو�ضعت مطالب العفو التي و�صلت �إىل الرئا�سة
يف الرفوف .وقد بدا موقف ال�سلطة يف هذه الفرتة
براغماتيا فهو يقوم على جت ّنب تنفيذ هذه العقوبة ،ملا قد
�1 .1أحكام الإعدام وما نفذ من �أحكام �سنة  :2016التقرير العاملي ملنظمة العفو
الدولية .2017-04-11
2 .2يف �إطار اال�ستعرا�ض الدوري ال�شامل الثالث ل�سجل حقوق الإن�سان
بتون�س.
3 .3ين�ص الف�صل  342من جملة الإجراءات اجلزائية “�إذا �صدر حكم
بالإعدام ف�إن الوكيل العام للجمهورية يعلم به مبجرد �صريورته باتا كاتب
الدولة للعدل الذي يعر�ضه على رئي�س اجلمهورية ملمار�سة حقه يف العفو
وال ميكن تنفيذ احلكم �إال �إذا مل مينح العفو».
4 .4بني �سنة  1987تاريخ ت�سلم زين العابدين بن علي من�صب رئي�س اجلمهورية
التون�سية و 1991-10-19نفذت �ستة �أحكام �إعدام – يراجع ملف حول
عقوبة الإعدام جملة ليدرز عدد 2013-05-23

يكون له من انعكا�سات على �سجلها يف جمال حقوق
الإن�سان ،من دون �أن يرتافق مع �أي موقف مبدئي
ب�ش�أن م�شروعية هذه العقوبة .وهذا املوقف لقي تطوراً
يف املرحلة الثانية التي امتدت طيلة فرتة رئا�سة من�صف
املرزوقي و�شهدت رف�ضاً مبدئياً لعقوبة الإعدام متثّل يف
منح العفو لكل من حكم عليهم بالإعدام دون التفات
ملا ثبت يف حقهم من جرائم ،5مع ا�ستبدال تلك العقوبة
املرجح �أن ميتنع الباجي قايد
بال�سجن امل�ؤبد .ومن ّ
ال�سب�سي بدوره عن تنفيذ العقوبة ،و�إن بقي الت�سا�ؤل
قائما ب�ش�أن التوجه الذي �سيتخذه يف هذا امل�ضمار.
�إال �أنه ورغم انق�ضاء �أكرث من ربع قرن على الإمتناع
عن تنفيذ عقوبة الإعدام ،مل ت�شهد املنظومة القانونية،
�سواء على �صعيد الت�شريع �أو املحاكم� ،أي تطور قيمي
يف هذا املجال .وهذا الأمر يطرح ت�سا�ؤالت ،لي�س
فقط حول الإنف�صام بني ال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة
التنفيذية يف هذا املجال� ،إمنا �أي�ضا مع ت�ص ّور القا�ضي
لدوره االجتماعي.
التشر يع :من اإلبقاء على
بعد ذلك� ،أ ّدت فوبيا احلرب على الإرهاب لعودة
ت�شريعية قوية للإعدام عرب بوابة القانون الأ�سا�سي عدد
عقوبة اإلعدام إلى تدعيم
اخلا�ص مبكافحة الإرهاب .وانتهى
حضورها
 26ل�سنة ّ 2015
تلقت تون�س مبنا�سبة الإ�ستعرا�ض الدوري ال�شامل بالتايل العمل الت�شريعي بعد الثورة النتكا�سة للتوجه
ويتبي من النقا�ش
الثاين ل�سجلها يف جمال حقوق الإن�سان �سنة  62012احلقوقي املناه�ض لعقوبة الإعدامّ .
تو�صية ب�إلغاء عقوبة الإعدام .مل ترف�ض احلكومة حينها العام حول الد�ستور وقانون الإرهاب �أنّ ال�شعورين
التو�صية واكتفت بتقدمي طلب �إمهال لتحديد موقفها .الديني والوطني م ّهدا لهذه االنتكا�سة.
بررت ترددها بحاجتها لأن حت�سم الأمر يف �سياق توافق
وطني .بنهاية �أجل الإمهال ،اعرتفت تون�س بعجزها القضاء :أحكام اإلعدام في تزايد
عن البت يف التو�صية .وبرر وزيرها حلقوق الإن�سان  ..أي دور للقاضي؟
يف تلك الفرتة �سمري ديلو �إ�ضطراب جوابها «ب�أن هذه �أ�صدرت املحاكم التون�سية �سنة � 2010إثني وع�شرين
العقوبة مرتبطة بواقع ديني �إ�سالمي يجمع حوله كل حكما بالإعدام وكانت ق�ضت بذات العدد من
الدول العربية الإ�سالمية و�أن �إلغاء العمل بها يتطلب الإعدامات �سنة  .122011ويف �سنة  ،2016ت�ضاعف
توافقا على نطاق وا�سع �سواء داخل الدولة الواحدة �أو عدد هذه الأحكام وفق تقرير منظمة العفو الدولية.
7
وينتظر مع تواتر �صدور �أحكام الإعدام يف الق�ضايا
بني الدول العربية امل�سلمة».
منع البحث عن التوافق احلكومة التون�سية الأوىل الإرهابية زيادة على �أحكام الإعدام يف ق�ضايا احلق
بعد الثورة من تنفيذ التزامها باالن�ضمام للربوتوكول العام� 13أن يوا�صل العدد ت�ضخمه �سنة .2017
االختياري الثاين 8امللحق بالعهد الدويل اخلا�ص ويتعني هنا بداية القول ب�أن ت�صريح املحاكم ب�أحكام
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية .9فيما �أدى التوافق ال�سيا�سي الإعدام ين�سجم مع القانون الذي يتحمل الق�ضاة
الذي حكم �صياغة الد�ستور� 10إىل �إقرار الف�صل  22منه واجب تطبيقه .كما يتناغم مع قناعات �أكرث من
�سبعني باملائة من التون�سيني الذين يعتقدون يف وجوب
عقوبة الإعدام يف حاالت و�صفها بالق�صوى.11
5 .5بتاريخ � ،2012-01-14أ�صدر رئي�س اجلمهورية قرارات عفو �شملت كل
املحكوم عليهم بالإعدام وعددهم � 120شخ�صا اجلانب الأكرب منهم �صدرت
العقوبات يف حقهم وتقدموا مبطالب العفو يف عهد زين العابدين بن علي
6 .6عقد بتاريخ 2012-05-22
�7 .7سمري ديلو �أمام جمل�س حقوق الإن�سان :موقفنا النهائي من �إلغاء الإعدام
وامل�ساواة يف الإرث مازال غري جاهز  2012-09-26-ال�شروق التون�سية.
8 .8ين�ص على �إلغاء عقوبة الإعدام �صادقت عليه اجلمعية العامة للأمم املتحدة
يف 1989 -12-15
9 .9يراجع ت�صريح الناطق الر�سمي با�سم احلكومة التون�سية بتاريخ
 2011-02-01حول اعتزام تون�س االن�ضمام لالتفاقيتني االختياريتني
امللحقني بالعهد الدويل حلقوق الإن�سان وبيان الرتحيب بهذا القرار ال�صادر

عن الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان بتاريخ 2011-02-02
1010ت�ضمن تقرير اللجنة الت�أ�سي�سية حول باب احلقوق واحلريات �أن �صياغة

الف�صل املتعلق باحلق يف احلياة عرف انق�ساما بني �أع�ضاء اللجنة كان
مو�ضوعه عقوبة الإعدام التي طالب جانب من �أع�ضاء اللجنة ب�إلغائها فيما
مت�سك بها جانب �آخر ودعا �شق ثالث لرتك �أمر احل�سم فيها للقانون� ،ص.
.39
1111الف�صل  22من الد�ستور احلق يف احلياة مقدّ �س،ال يجوز امل�سا�س به �إال يف
حاالت ق�صوى ي�ضبطها القانون.
 1212معطيات �إح�صائية وردت مبلف جملة ليدرز حول عقوبة الإعدام،
.2013-05-23
�1313أكد القا�ضي فريد بن جحا الناطق الر�سمي با�سم حمكمة الإ�ستئناف

�إعدام من اقرتفوا جرائم ب�شعة� .14إال �أن تواتر الأحكام
الق�ضائية يطرح �س�ؤالني :كيف يقبل الق�ضاة �أن يوا�صلوا
�إ�صدار �أحكام ال تنفذ؟ وكيف يت�صور القا�ضي دوره
الإجتماعي املحدد د�ستوريا يف هذا املجال؟
فخطاب ال�سلطة ال�سيا�سية التون�سية ي�ؤكد �أن االختالف
حول عقوبة الإعدام يقابله اتفاق ثابت على عدم
تنفيذها .15ومن �ش�أن ذلك �أن يحول �أحكام الإعدام
�إىل �أداة تعذيب لكون املحكوم عليه بالإعدام يفر�ض
عليه زيادة عن العقوبة التي �صدرت بحقه حالة خوف
دائم من تنفيذ الإعدام تتجاوز مدته احليز العادي
الذي كان يفرت�ض له .وهذا الواقع يفر�ض �أ�سئلة �إ�ضافية
حول املوقف احلقوقي من عقوبة الإعدام لطرح ال�س�ؤال
حول موقف القا�ضي الذي يحمله الد�ستور واجب
حماية احلقوق واحلريات ويفر�ض عليه مناه�ضة كل
�أ�شكال التعذيب من «الإعدام غري القابل للتنفيذ».
وي�ؤ�س�س هذا ال�س�ؤال متى طرح لق�ضاء ي�ضطلع بدوره
كقوة دفع يف اجتاه تطوير منظومة العدالة يف تون�س يف
خمتلف �أبعادها.

باملن�ستري �إ�صدار خم�سة �أحكام �إعدام عن حمكمته �إىل حدود ال�شهر الرابع
من �سنة .2017
�1414سنة  2013خل�ص �سرب �آراء �إىل �أن  27باملائة فقط من التون�سيني ي�ساندون
�إلغاء عقوبة الإعدام� ،سرب �آراء �أجرته م�ؤ�س�سة � 3س ،وقد ن�شرت نتائجه مبجلة
ليدرز عدد ماي .2013
1515قال �سمري ديلو وزير حقوق الإن�سان والعدالة االنتقالية يف �سنة 2012
والذي يح�سب �سيا�سيا على حزب حركة النه�ضة يف مداخلته �أمام جمل�س
حقوق الإن�سان بجنيف مبنا�سبة اال�ستعرا�ض الدوري»توقفنا عن تنفيذ عقوبة
الإعدام و�سنوا�صل ذلك ولن ينفذ �أي حكم بالإعدام بالإ�ضافة �إىل �أن مت
حتويل كل عقوبات الإعدام �إىل عقوبات بال�سجن امل�ؤبد ،و�سيتوا�صل ذلك
الحقا».
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مجالس السلطة القضائية تبدأ عملها
في المغرب وتونس:
الشفافية الداخلية استحقاقها األول
بعد طول انتظار با�شر املجل�س الأعلى للق�ضاء التون�سي مهامه وكذلك نظريه املغربي .وينتظر منهما �أن يكونا قاطرتني
تدفعان �إىل بناء ال�سلطة الق�ضائية امل�ستقلة يف كل املنطقة العربية �إىل الأمام .وي�ستدعي هذا الأمر من القائمني
عليها �أن يوجهوا جهدهم يف بداية جتربتهم لبناء م�ؤ�س�سات قوية ت�ضمن الإدارة الر�شيدة لل�سلطة الق�ضائية .ويهم
املفكرة القانونية التي تعد املثالني التون�سي واملغربي منوذجني للإ�صالح امل�ؤ�س�ساتي الق�ضائي يف كل املنطقة العربية
�أن ت�ساهم يف هذ املجهود من خالل عر�ضها ملقالني يطرحان ال�س�ؤال حول الأنظمة الأ�سا�سية للمجال�س الق�ضائية.
كتبت املقال الأول القا�ضية ليلى الزين و�ضمنته جوانب من جتربة الهيئة الوقتية للق�ضاء العديل التي كانت من

�أع�ضائها الفاعلني .فكان مقاال يعر�ض جتربة مهمة مبا ميكن من اال�ستفادة من مكت�سباتها وجتاوز �إخفاقاتها .وكتب
املقال الثاين القا�ضي عبد اللطيف �شنتوف رئي�س نادي ق�ضاة املغرب و�ضمنه ت�صور الق�ضاء املدافع عن ا�ستقاللية
الق�ضاء ل�شروط البناء الداخلي للمجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية باملغرب فكان �سقف الطموح فيه عاليا.
وت�أمل املفكرة القانونية �أن يكون هذا الب�سط للإ�ستحقاق املرتقب منا�سبة لتطوير الت�صورات يف اجتاهات تنت�صر
تع�سف ولو كان
للق�ضاء امل�ستقل حامي احلقوق واحلريات .ق�ضاء قوي ب�إميان م�ؤ�س�ساته بكونها �سلطة عادلة متنع كل ّ
م�صدره الق�ضاء ذاته.

النظام الداخلي لهيئة القضاء العدلي:

مساهمة في رسم المجلس األعلى للقضاء
ليلى الزين
مبجرد مبا�شرة الهيئة الوقتية للإ�شراف العديل لعملها،
كلف جمل�سها جلنة من �أع�ضائه �ضمت ق�ضاة وغري
ق�ضاة مبهام �صياغة نظامها الداخلي ،تنفيذاً للف�صل
الأول من قانونها� .صادقت الهيئة الحقا على هذا
النظام الداخلي بتاريخ � .2014-02-18إال �أنّ الهيئة
تعاملت مع نظامها على �أنه وثيقة داخلية تنظم عمل
الهيئة والعالقة بني �أع�ضائها ،فلم تن�شره .وقد منع
هذا الأمر �إمكانية �إ�ستخدامه يف فر�ض رقابة خارجية
على مقرراتها .ويبدو من املهم اليوم ،يف وقت يتعني
على املجل�س الأعلى للق�ضاء و�ضع نظامه الداخلي،
�أن نن�شر نظام الهيئة ونخ�ضعه لقراءة نقدية بهدف
�إ�ستخال�ص العرب.
وقبل امل�ضي يف ذلك ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن النظام
ن�ص
الداخلي للهيئة ا�ستعاد يف عد ٍد من �أحكامه ّ
ّ
ن�ص
مبا
منها
آخر
�
عدد
يف
والتزم
لها
املحدث
القانون
ّ
عليه هذا القانون ،فيما تعلق ب�آليات اتخاذ القرار
�صلبها� .أما �أحكامه التي ت�شكل الإ�ضافة النوعية ،فهي
الأحكام التف�صيلية التي �سعت لتنظيم ما مل يتعر�ض
له الت�شريع .ومن �أبرز تلك االحكام ،تنظيم اللجان
الداخلية للهيئة وتف�صيل �آليات �إتخاذ القرار بالهيئة.

. .جلنة الإ�ست�شارات والت�شريع وهي مكلفة ب�إعداد
درا�سات وتو�صيات بخ�صو�ص �إنتداب الق�ضاة
وتكوينهم وتنظيم ملتقيات ودورات تكوينية ذات
العالقة بال�ش�أن الق�ضائي،
. .جلنة النجاعة واجلودة والتي تخت�ص باقرتاح
الإجراءات التي تطور �أ�ساليب العمل الق�ضائي
وتقدم احللول
كما تر�صد ال�صعوبات التي تعوقه ّ
الكفيلة بتذليلها.
ويالحظ هنا �أنه وبا�ستثناء جلنة احلركة التي كان عملها
منتظما وفاعال ،ف�إن بقية اللجان القارة مل يتم تفعيلها
ب�صورة ناجعة ودائمة .فلم تبا�شر جلنة الإ�ست�شارات
�صالحياتها� .أما جلنة النجاعة فاكتفت باعداد م�شروع
يت�سن فعليا اعتماده
برنامج حول التقييم الق�ضائي مل َّ
لغياب القوة الإلزامية التي كان يجب �أن تُ نح له
بالنظام الداخلي ذاته �أو بالقانون.
الناطق الرسمي:

عد الف�صل اخلام�س من النظام الداخلي الناطق
ّ
وحدد الف�صل 19
الر�سمي من �ضمن هياكل الهيئةّ .
منه �صالحياته فهو «ي�ص ّرح بقرارات الهيئة ومي�ضي
ويعب عن مواقفها لدى و�سائل الإعالم».
بياناتها ّ
وبدا جليا منذ البداية �أن الهيئة التي قبلت بحق
الر�أي العام يف متابعة ن�شاطها توجهت ل�ضبط حدود
احلق من خالل �إن�صرافها �أوال عن �إ�ستحداث
اللجان الداخلية  :هيكلة
هذا ّ
ّ
مكتب �إعالمي وثانيا حتديدها ملهام الناطق الر�سمي
متطورة وتفعيل متعثر
�أحدث النظام الداخلي ثالث جلان قا ّرة عالوة على ب�شكل غري مالئم مع ما كان ينتظره الق�ضاة .وقد
م�ؤ�س�سة الناطق الر�سمي با�سم الهيئة .وهذه اللجان �ساهم غياب الهيئة �إعالميا يف ظهورها مبظهر العاجز
عن الدفاع عن خياراتها ومقرراتها خا�صة تلك التي
هي الآتية:
. .جلنة احلركة الق�ضائية والتي عهد لها بالإعداد تتعلق باحلركة الق�ضائية �أو القرارات الت�أديبية.
املادي للحركة الق�ضائية الدورية،

تنظيم العالقة بين األعضاء
يمنع تحول اإلختالف إلى خالف

�ضبط الف�صل الثالث من القانون الأ�سا�سي املحدث
للهيئة ن�صاب �إنعقاد جمل�سها والن�صاب الواجب
التخاذ قراراتها .لكنه ترك �أمر تنظيم الدعوة لعقد
جل�ساتها و�إدارتها لنظامها الداخلي .وقد توىل النظام
الداخلي يف هذا الإطار متييز �صالحيات رئي�س الهيئة
وبيان �صيغة �إتخاذ القرارات .وقد ّ
مكن تف�صيل هذين
الغر�ضني من جتنيب الهيئة الإ�شكاليات التي عرفتها
هيئات �أخرى وانتهت لت�صدعات داخلية.
رئيس الهيئة :مكانة مميزة دون
تسلط
�أ�سند الف�صل  12من النظام الداخلي لرئي�س الهيئة

«ي�سي �أعمالها
مهمة متثيلها .كما ن�ص على �أنه من ّ
وي�سهر على احرتام نظامها الداخلي ويدير مداوالتها
ويتوىل الإعداد للجل�سة العامة و�ضبط جدول �أعمالها».
ومنحه الف�صل � 13صالحية تعيني «موعد اجلل�سة
العامة ودعوة الأع�ضاء لها.»...
احلد
يف موازاة ذلك ،حر�ص النظام الداخلي على ّ
املو�سعة حتى ال تكون منفذاً
من �صالحيات الرئي�س ّ
للإنحراف بها نحو الإنفراد بالر�أي .فع ّزز دور �أع�ضاء
الهيئة ب�إ�سنادهم �صالحية الدعوة �إىل عقد جل�سة عامة
بوا�سطة �ستة من �أع�ضائها يف �صورة ت�سجيل امتناع
الرئي�س عن الدعوة .كما �أوجب على الرئي�س عر�ض
جدول الأعمال عند مفتتح كل جل�سة عامة للتداول
مع �إمكانية طلب تعديله مبقت�ضى قرار من �أغلبية
الأع�ضاء احلا�ضرين.
ويف �إطار احلد امل�ؤ�س�ساتي من �سلطة رئي�س الهيئة،
ا�ستحدث النظام الداخلي من�صب نائب له خوله

ذات �صالحيته يف حال عدم ح�ضوره �أو تعذر ممار�سته
ل�صالحيته .فن�ص الف�صل  16منه على �أن نائب الرئي�س
يتوىل جميع مهامه .ويالحظ يف هذا الإطار �أن النظام
الداخلي حر�ص على منع الت�صادم بني الرئي�س ونائبه
ب�أن حدد �صور ممار�سة النائب ل�صالحيته .كما يالحظ
�أن النظام الداخلي امتنع عن �إ�سناد نائب الرئي�س
ال�صوت الرتجيحي الذي �أ�سنده القانون لرئي�س الهيئة
وذلك العتبار �أن هذه امليزة ال ميكن �إ�سنادها �إال مبوجب
ن�ص قانوين �صريح.
المداوالت :التوافق مبدأ،
ّ
والتصويت السري آلية بت

�أر�سى النظام الداخلي مبد�أ مفاده �أن القرارات ُت�ؤخذ
بالتوافق �أوال ،وعند �إنعدامه بالت�صويت ال�سري.
ويذكر هنا �أن اعتماد قاعدة الت�صويت ال�سري كانت
ّ
حمل انق�سام بني الأع�ضاء عند مناق�شتهم مل�شروع
القانون الداخلي.
�شق �أول باعتماد الت�صويت العلني.
فمن جهة ،نادى ّ
وكانت حجته يف ذلك �أن الو�ضع اجلديد الذي يعي�شه
الق�ضاء ي�ستوجب �أن يتحمل كل ع�ضو بالهيئة م�س�ؤولية
يحد من حرية
�إختياراته .فالت�صويت العلني ولئن كان ّ
ويحد من
الع�ضو� ،إال �أنه ي ّت�سم بال�شفافية وال�شجاعة ّ
الإختيار املبني على املحاباة.
ومن جهة ثانية ،دافع ال�شق الثاين والذي �آلت �إليه
ال�شق موقفه
الغلبة ،عن �سرية الت�صويت .وقد برر هذا ّ
بكون الت�صويت ال�سري يرفع الإحراج عن الأع�ضاء
و�أن ال�سرية حترتم حرية الإختيار وحتول دون اخل�ضوع
ل�ضغوط باقي الأع�ضاء ،ف�ضال عن كونها حتول دون
ت�سريب اختيارات الع�ضو خلارج الهيئة.
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السلطة القضائية أمام رهانها األول في المغرب:
أي تنظيم داخلي؟ أي شفافية؟
عبداللطيف الشنتوف

امل�شار �إليهما �سلفاً .وهي م�س�ألة� ،سيعمل املجل�س على
ينتظر املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية يف املغرب بعد حلها حتت الرقابة البعدية للمحكمة الد�ستورية.
تن�صيبه رهان �أويل كبري من �ش�أنه �أن ي�شكل �إمتحاناً
حقيقياً له �أمام كرثة الإنتظارات والآمال املعلقة عليه المقاربات المأمولة من
يف جمال تر�سيخ ا�ستقالل الق�ضاء .يتعلق الأمر المجلس في إعداد نظامه
برهان �إعداد املجل�س لنظامه الداخلي الذي �أحال الداخلي
عليه القانون التنظيمي رقم  100-13املتعلق بذات ف�ضال عن �أهمية النظام الداخلي بحد ذاته ،ف�إنه
ّ
ي�شكل �أول وثيقة مادية �صادرة عن املجل�س اجلديد
املجل�س .1فما هي �أهمية هذا النظام الداخلي �أوال؟
ومن ثم ،ما هي املقاربات املتاحة �أمام املجل�س ليتمكن والتي مت انتظاره ملدة فاقت خم�س �سنوات .وبالتايل،
من ك�سب �أول رهان له والإ�ستجابة بالتايل للإنتظارات ف�إن التحدي �أمام هذا املجل�س يكمن يف مدى قدرته
على التالقي مع النف�س الإ�صالحي الذي يعي�ش على
والآمال املعقودة عليه؟
�إيقاعه الق�ضاء املغربي مند مدة .فبعدما جنح الق�ضاة
بتحقيق جزء هام من طموحاتهم الإ�صالحية املتمثلة
أهمية النظام الداخلي
بدفع ال�سلطات التنفيذية والت�شريعية �إىل �إقرار قوانني
للمجلس األعلى للسلطة
تنظيمية �ضامنة ال�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية ،ي�شكل
القضائية
كما �سبق بيانه� ،أوجب القانون التنظيمي للمجل�س حتدي �إجناز النظام الداخلي اليوم حتديا ق�ضائيا داخليا.
عليه و�ضع نظام داخلي للمجل�س ،الذي يعر�ض حكماً والنجاح يف هذا التحدي يفر�ض على املجل�س �أن يغ ّلب
على املحكمة الد�ستورية للبت يف مدى مطابقته ثالثة مبادئ د�ستورية �أ�سا�سية يف عمله ،وهي مبادئ
للد�ستور قبل بدء العمل به .2والإحالة �إىل املحكمة احلكامة وال�شفافية والت�شاركية:
الد�ستورية �إمنا تعك�س تقدير امل�شرع لأهميته واحتمال
ت�أثريه على و�ضعية م�ؤ�س�سة املجل�س �أو الق�ضاة مهما  .1حكامة النظام الداخلي:
بلغ هذا الأثر .فهذا النظام ال يهتم فقط باجلوانب مبد�أ احلكامة يف املغرب �أ�صبح د�ستوريا مبقت�ضى
الإدارية والتقنية واملالية للمجل�س ،كما قد يتبادر الف�صل الأول من د�ستور  .2011وبالتايل ،ف�إن على
للذهن ،و�إمنا احال عليه القانون التنظيمي بخ�صو�ص جميع امل�ؤ�س�سات الر�سمية الإحتكام �إليه يف كل
�إقرار بع�ض املعايري املتعلقة بو�ضعية الق�ضاة واملتقا�ضني �أعمالها �سواء كانت تنفيذية �أو ت�شريعية �أو ق�ضائية.
على نحو يو�ضح مدى �إعمال بع�ض املبادئ العامة ومن جتليات هذا املبد�أ على �صعيد املجل�س يف مو�ضوع
كال�شفافية واحلكامة وغريهما.
النظام الداخلي �أن يقوم بتحديد الهياكل الإدارية
فمن الأمور التي �أوجب القانون التنظيمي للمجل�س واملالية ب�شكل ي�ستجيب حلاجياته الفعلية و�أن يتم
ت�ضمينها يف النظام الداخلي ،حتديد «الهياكل االحتكام �إىل �آليات ت�ضمن ال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص
الإدارية واملالية للمجل�س وعددها واخت�صا�صاتها يف اختيار امل�شرفني على هياكل املجل�س برمتها ،ومنها
وتنظيمها وكيفيات ت�سيريها» (املادة  )50و»�آليات على اخل�صو�ص من�صبي الأمني العام للمجل�س واملفت�ش
ن�شر �أ�شغال املجل�س» (املادة  )60واملدة املانعة من العام لل�ش�ؤون الق�ضائية .فرغم �أن القانون التنظيمي
ت�سجيل «الق�ضاة الذين �صدرت يف حقهم عقوبة للمجل�س حدد �أنهما يعينان من طرف امللك باقرتاح
الإق�صاء امل�ؤقت عن العمل» يف الئحة الرتقية التي من الرئي�س املنتدب بعد ا�ست�شارة املجل�س ،3ف�إن ذلك
يعدها املجل�س ب�شكل دوري (املادة  )74و�شروط ال يتنافى �إطالقا مع قيام الرئي�س املنتدب ب�إعالن
الإنتقال من حمكمة �إىل �أخرى (املادة  )77وكيفية الرت�شح للمن�صبني وو�ضع �شروط الكفاءة املطلوبة
تدبري ومعاجلة الرئي�س املنتدب للمجل�س لتظلمات والقيام مبقابلة لتقييم الكفاءة مع كافة �أع�ضاء املجل�س
وحتى �إمكانية الإ�ستعانة بخرباء يف التوظيف .ف�إذا ّمت
و�شكايات املواطنني (املادة .)86
وقد �أ�ضافت �إليها املادة  56من القانون التنظيمي رقم ح�صر الأ�سماء ،يقدم الرئي�س املنتدب للملك تر�شيحه
 106.13املتعلق بالنظام الأ�سا�سي للق�ضاة ،م�س�ألة ق�صد �إ�صدار ظهري التعيني وفق القانون.
تنظيم حق القا�ضي يف «االطالع على �آخر تقرير تقييم ونف�س الأمر يجب �أن ينطبق على كل الوظائف داخل
الأداء اخلا�ص به ،وذلك قبل متم �شهر يونيو من ال�سنة املجل�س �أو تلك التي �أناط القانون �إختيارها من طرف
املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية �أو رئي�سه املنتدب.
املوالية لإجناز التقرير».
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ ثمة نقا�شاً حالياً بني ق�ضاة املغرب
حول �إقت�صار النظام الداخلي للمجل�س على مواد  .2شفافية النظام الداخلي:
الإحالة �أو �إمكانية �إ�ضافة مقت�ضيات �أخرى ولو من دون يق�صد ب�إعمال مبد�أ ال�شفافية يف النظام الداخلي
الإحالة� ،شرط �أن ال تخالف مواد القانونني التنظيميني للمجل�س ب�شكل عام قيام هذا الأخري بتكري�س �شفافية

عمله عن طريق �إقرار مقت�ضيات ت�سهل على الق�ضاة
وغريهم من املواطنني متابعة عمله .وهذا الأمر يفرت�ض
تنظيم ن�شر جدول �أعماله ونتائج �أ�شغاله عقب كل
�إجتماع وتكليف �أحد �أع�ضائه بالتوا�صل مع الإعالم
وتقدمي تقارير �سنوية ون�شرها بو�سائل �سريعة وحديثة
ومتكني الق�ضاة من الإطالع على و�ضعياتهم الإدارية
كلها بو�سائل حديثة وعن بعد .كما �أنه يفرت�ض �سن
مقت�ضيات فعالة لطرق التظلم والت�شكي �سواء �أمام
الق�ضاة �أو املتقا�ضني ب�شروط معقولة واتخاذ مبادرات
ت�ستهدف التخليق والتح�سي�س به يف جمال العدالة
ب�شكل عام والتفاعل مع الأحداث اجلارية يف ال�ساحة
الوطنية التي تهم الق�ضاء وعدم ترك الفراغ الذي
ينتج عنه �ضرب �سمعة الق�ضاء وزعزعة ثقة املتقا�ضني
و�إقرار مقت�ضيات تتما�شى مع القانون اخلا�ص باحلق يف
احل�صول على املعلومة والنفاذ اليها.
 .3التشاركية في النظام الداخلي:

�إن مبد�أ املقاربة الت�شاركية هو الآخر من�صو�ص عليها
د�ستوريا وواجب على ال�سلطات العامة �سلوكه يف
م�شاريعها وقرارتها .وعليه ،ف�إن املجل�س يجب �أن
يربهن للق�ضاة وللر�أي العام �أنه احرتم هذا املبد�أ
الد�ستوري املهم من خالل اعتماده ملبد�أ الت�شاور
مع اجلمعيات املهنية املمثلة للق�ضاة وملن يرى فائدة
يف ا�ست�شارته يف �إعداد النظام الداخلي ولو من دون
وجود ن�ص يلزمه بذلك .فالن�ص الد�ستوري �أ�سمى
من �أي قانون �آخر وواجب الإتباع .كما �أن على هذا
النظام الداخلي �أن يك ّر�س يف �صلبه هذه املقاربة
الت�شاركية وذلك عن طريق �إقرار ن�ص عام يجعل
من اجلمعيات املهنية املمثلة للق�ضاة �شريكا �أ�سا�سيا
يف �أ�شغال املجل�س وقراراته با�ستثناء ما جعله القانون
ب�شكل وا�ضح �إخت�صا�صا ح�صريا له ،حفاظا على
حقوق �أطراف معينة .ونف�س املبد�أ يجب �أن ينطبق
على تعامل املجل�س مع هيئات لها عالقة بالق�ضاء.
وختاماً ،ن�ؤكد �أن �إعمال هذه املبادئ ووجود تطبيقات
لها يف النظام الداخلي الذي يعده املجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية باملغرب يف هذه الآونة ،من �ش�أنه �أن
يكريه ربح هذا الرهان الأويل ويحقق الآمال املعقودة
عليه ويفتح املجال للإ�شتغال ب�أريحية يف العديد من
امللفات التي تنتظره.

1 .1املادة  49من القانون التنظيمي رقم  100-13املتعلق باملجل�س االعلى
لل�سلطة الق�ضائية املن�شور باجلريدة الر�سمية عدد  6456وتاريخ 14
.2016 -042 .2املادة  49من القانون التنظيمي رقم  100-13املذكور قبله.
3 .3املادتان 50و  53من القانون التنظيمي رقم  100-13امل�شار اليه قبله.

نادي قضاة المغرب
يقدم مذكرة حول
النظام الداخلي
تفعيال لدور اجلمعيات املهنية للق�ضاة كقوة
�إقرتاحية ،قدم نادي ق�ضاة املغرب م�ؤخرا مذكرة
اقرتاحاته ب�ش�أن النظام الداخلي للمجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية ،والتي تت�ضمن اخلطوط العري�ضة
واملحددات العامة التي يرى �ضرورة احرتامها يف
بنود النظام الداخلي لهذه امل�ؤ�س�سة الد�ستورية
�ضمانا لنجاعتها ،ولتجاوز ال�سلبيات وال�شوائب
التي كانت تعرتي عمل املجل�س الأعلى يف
احلقبة ال�سابقة ،والتي �ساعدت مقت�ضيات النظام
الداخلي ال�سابق يف وجودها.
ومن �أبرز ما ت�ضمنته املذكرة على �صعيد تعزيز
ال�شفافية واحلق يف املعلومة ،التو�صيات الآتية. :
�1.^1إحداث م�ؤ�س�سة الناطق الر�سمي املكلف
بالتوا�صل ب�إ�سم للمجل�س،
2.^2وجوب الإعالن عن جدول �أ�شغال دورات
املجل�س الأعلى لل�سلطة الق�ضائية� ،سواء
العادية منها �أو اال�ستثنائية قبل انعقاد هذه
الدورات مبدة كافية،
3.^3وجوب ن�شر جميع مقررات املجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية ب�صيغة متكاملة عو�ض
الإكتفاء ب�إعالن منطوق هذه املقررات،
4.^4وجوب ن�شر جميع التقارير والدرا�سات ال�صادرة
عن املجل�س والتقارير ال�سنوية التي ي�صدرها .
5.^5وجوب ن�شر جميع جماالت ا�شتغال املجل�س،
 6.^6التن�صي�ص على حق الق�ضاة يف الإطالع
الفوري على ملفاتهم اخلا�صة ،املودعة باملجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية بجميع مكوناتها
تدعيما ملبد�أ ال�شفافية ،مع احلق يف �أخذ ن�سخ
من حمتوياتها ،وبال�شكل الذي يحفظ ال�سرية
و�سهولة الولوج ال�شخ�صي للمعلومة عن بعد،
7.^7التن�صي�ص على حق ممثلي اجلمعيات املهنية
للق�ضاة يف ح�ضور اجتماعات املجل�س
الأعلى لل�سلطة الق�ضائية كمراقبني ،تكري�سا
ملبد�أ ال�شفافية.
كما ت�ضمنت املالحظات تو�صيات ب�ش�أن اعتماد
احلكامة يف عمل املجل�س الأعلى لل�سلطة
الق�ضائية وتكري�س مبادئ املحاكمة الت�أديبية
العادلة وتطوير التنظيم الهيكلي للمجل�س الأعلى
لل�سلطة الق�ضائية من خالل �إحداث خم�س
جلان دائمة للمجل�س ،ويتعلق الأمر بلجنة تدبري
الو�ضعية الفردية للق�ضاة ،وجلنة الأخالقيات،
وجلنة الدرا�سات والتقارير ،وجلنة تلقي �شكايات
وتظلمات املواطنني ،وجلنة التوا�صل والإعالم.
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المفكرة تقابل الرئيس محمد المنصف المرزوقي:

لكي تكبر شجرة القضاء أكثر وتكون واحة تظلنا

لت�صبح �شجرته دوحة تظلل علينا وحتمينا .لقد كنا يف
يبحث عن مقومات ا�ضطالعه بدوره االجتماعي.
بدا لنا يف املفكرة القانونية من املهم �س�ؤال هذا ظل غياب ا�ستقاللية الق�ضاء بفعل النق�ص يف الإلتزام
ال�سيا�سي املفكر عن امل�س�ألة الق�ضائية يف اجلمهورية بال�شرف املهني لدى ق�ضاة دولة الإ�ستبداد كاليتامى
التون�سية الثانية بحثا من خالله عن املطلوب اليوم من بحيث كنا عر�ضة ّ
لكل انتهاك.
الق�ضاء يف �ساحة البناء الدميقراطي.

ق�ضت املحكمة الإبتدائية بتون�س بتاريخ -12-30
 2000ب�سجن من�صف املرزوقي عاما كامال مع النفاذ
بتهم على عالقة بن�شاطه احلقوقي وال�سيا�سي .وقرر
املرزوقي يومها �أال ي�ست�أنف احلكم ال�صادر يف حقه مبدياً
�إ�ستعداده لق�ضاء العقوبة ودعا حينها كل من ُيتهمون
ما قولكم في الرأي القائل بكون اإلستقاللية
يف ق�ضايا �سيا�سية وكل من يتطوعون للدفاع عنهم لعدم
الرتافع م�ستقبال �أمام ق�ضاة التعليمات لكي ال تطيل تقييمكم للوضع القضائي التونسي اليوم:
تشترط لقيامها توفر ضمانات استقاللية
مرافعاتهم �أمد لعبة و�صفها باملغ�شو�شة .فاج�أ هذا املوقف �أجد الق�ضاء التون�سي اليوم �أقرب ما يكون ملري�ض بد�أت القضاء؟

�شيء مينع الق�ضاة من الإ�ستقاللية �إال �أنف�سهم فهم
من �سيختارون بني اال�ستقاللية �أو بني ا�ستبدال
�سيد ب�سيد.
ولأننا يف و�ضع �إنتقايل ،نالحظ يف عمل الق�ضاء م�ؤ�شرات
ّ
تدل على تطور الإ�ستقاللية فيما هناك م�ؤ�شرات
�أخرى معاك�سة .وهذا يعك�س الداخل الق�ضائي
حيث توجد قوى تدفع للأمام وقوى جذب للخلف.
وهنا �أقول لق�ضاة تون�س« :اليوم هي فر�صتكم لفر�ض
ا�ستقالليتكم بانتهازكم �ضعف املنظومة الإ�ستبدادية.
�أيها الق�ضاة ،عليكم �أن حتموا ا�ستقالليتكم ب�أنف�سكم.
ففي حمايتكم للدميقراطية حماية لإ�ستقالليتكم .ف�إن
عاد الإ�ستبداد� ،ستكونون �أول �ضحية له لذلك عليكم
�أن حتموا الدميقراطية التي جلبت لكم الإ�ستقاللية».
هل دافعتم عن هذا الموقف لما كنتم رئيسا
للجمهورية؟

ال�سلطة ال�سيا�سية التي ا�ضط ّرت لأن تعطي النيابة
العمومية �أمراً با�ستئناف احلكم ،وهو ا�ستئناف انتهى
ب�أن �أ�صدرت حمكمة الإ�ستئناف بتون�س �سنة 2001
حكماً ُي�سعف املرزوقي بت�أجيل تنفيذ العقاب البدين
وذلك رغم تغيبه عن الطور الإ�ستئنايف .ف�أكد احلكم
�صحة ت�شخي�ص الطبيب املرزوقي
الق�ضائي غري امل�ألوف ّ
لأمرا�ض الق�ضاء يف تلك احلقبة .ع�شر �سنوات بعد
ذلك التاريخ ،كانت الثورة التون�سية لي�صبح بف�ضلها
املرزوقي رئي�سا للجمهورية التون�سية من نهاية �سنة 2011
�إىل موفى �سنة .2014
أهم النا�شطني ال�سيا�سيني
كان املرزوقي قبل الثورة من � ّ
اهتموا بالق�ضاء ،و�أكّ دوا احلاجة لإ�صالحه وكان
الذين ّ
بعدها من ال�شخ�ص ّيات التي �ساهمت يف نحت النظام
ال�سيا�سي القائم الآن والذي الزال الق�ضاء يف ظ ّله
ّ

تظهر على حمياه عالمات تب�شر ب�شفائه و�إن كان ما يزال
عليال .و�أمتنى للق�ضاء ال�شفاء التام و�أنا اعترب ذلك ممكنا
لتقهقر العامل اخلارجي امل�سبب للعلة ولتنامي العامل
الداخلي لل�شفاء .ما اق�صده بالعامل اخلارجي ال�ضغط
الذي كان م�صلتاً على الق�ضاء ومينعه من �أن يتطور .وقد
�أدى �سقوط النظام الإ�ستبدادي بتون�س النتهاء ال�ضغط
اخلارجي مبدئيا وليبقى واقعا �أ�شالء ا�ستبداد تتمثل يف
�شركات �سيا�سية ودوائر مالية .وال ميكن لهذه الأ�شالء
�أن تكون بذات قوة املنظومة الرهيبة التي كانت �سائدة
والتي منعت ا�ستقاللية الق�ضاء� .أما العامل الداخلي
يعد ح�سب ر�أيي املحدد يف تعايف الق�ضاء،
والذي ّ
فيتمثل يف التزام الق�ضاة ب�شرفهم املهني و�شرفهم
ال�شخ�صي .وقد الحظت كمتابع �أن هذا االلتزام
يتح�سن �شيئا ف�شيئا ،وهذا يب�شر بكون الق�ضاء �سيتطور

بالن�سبة يل �أي منظومة مبا يف ذلك منظومة الق�ضاء
يرتبط �إ�صالحها بالواعز الداخلي لأع�ضائها وهذا
هو الأهم .وعموماً يف �أي جمتمع ،هناك جملة من
املنظومات التي ّ
تتحكم يف حياة املجتمع وهي
مرتابطة ع�ضوياً وي�ؤثر بع�ضها يف الآخر .فال يرجى
مثال من منظومة تعليمية فا�شلة �أن تنتج ق�ضاة
�أكفاء وال ميكن ملنظومة �سيا�سية ا�ستبدادية �أن
ت�سمح بقيام ق�ضاء م�ستقل .ولتغيري جمتمعنا نحو
الأف�ضل يجب �أن تتعافى كل املنظومات .و�أالحظ
�أنه بالن�سبة لنا يف تون�س ،بد�أت املنظومات الثقافية
وال�سيا�سية والق�ضائية تتعافى وهذا يخدم ا�ستقاللية
الق�ضاء .ويح ّتم هذا التعايف على الق�ضاة �أن ينتهزوا
الفر�صة لفر�ض �أق�صى قدر من ا�ستقالليتهم فال
�شيء اليوم مينعهم من ذلك �إال �إرادتهم .اليوم ال

�أكيد دافعت عن ر�أيي هذا وكنت �أطالب ب�أق�صى حد
من ا�ستقاللية الق�ضاء مبا يف ذلك ا�ستقاللية النيابة
العمومية .دافعت عن نيابة عمومية م�ستقلة ت�شعر
الطبقة ال�سيا�سية مبجملها �سواء كانت يف ال�سلطة �أو
املعار�ضة �أنها حتت رقابتها .وقد كان يقال يل هل تريد
�أن تر�سي دولة ق�ضاة ،فكنت �أجيب يجب توفري �شروط
الإ�ستقاللية الكاملة للق�ضاء ،لأنه �أياً كانت �سلبيات
هذا االختيار ،ف�إن �إيجابيته املتمثلة يف فر�ض دولة
القانون �أهم بكثري.
مبجرد ت�سلمكم ملهام رئي�س اجلمهورية التون�سية� ،أ�صدرمت
عفوا خا�صا �شمل كل املحكومني بالإعدام ومتثل يف
ا�ستبدال عقوبتهم بال�سجن امل�ؤبد وهي قرارات عفو
عر�ضتكم النتقادات كربى.
قدم يل العاملون معي يف �أول يوم يل بالق�صر الرئا�سي
 220مطلب عفو لأ�شخا�ص �صدرت يف حقهم �أحكام
نهائية بالإعدام ورف�ض زين العابدين بن علي العفو
عنهم ،كما رف�ض �إ�صدار الأمر ب�إعدامهم� .أنا اعترب هذا
الالقرار تعذيباً بكل معاين امل�صطلح .لذلك ودون
تردد� ،أ�صدرت عفوا عنهم جميعا وذلك طبعا مع علمي
�أن  99باملائة من التون�سيني ي�ساندون عقوبة الإعدام
و�أنهم لن يتفهموا هذا العفو بي�سر وقد ي�ضر مب�صاحلي
ك�سيا�سي .ولكن �أنا ارف�ض الت�ضحية مببادئي من �أجل
مكا�سب �سيا�سية.
رفضكم المبدئي لعقوبة اإلعدام ،هل يمكن
أن نفهم مبرراته؟

عموما �أنا ارف�ض قطعيا الإعدام لثالثة اعتبارات يهمني
تف�صيلها لقرائكم وهي الآتية:
�أوال� :أ ّنها عقوبة ت�ستعمل �أ�سا�سا لت�صفية اخل�صوم
ال�سيا�سيني ،وهو �أمر نتبينه با�ستقراء التاريخ وبالنظر
يف حميطنا .و�أنا �أقدر �أن ت�سعني باملائة ممن حكم عليهم
بالإعدام على مر التاريخ كانوا خ�صوما للحاكم.

15
العدد  ،08يونيو 2017

ويكفينا هنا النظر يف عقوبات الإعدام التي ت�صدرها
املحاكم امل�صرية لنقيم الدليل على قولنا هذا.
ثانيا� :إن ن�سبة  10%من عقوبات الإعدام التي ت�صدر
يف جرائم غري �سيا�سية ت�شكو بدورها من �إ�شكالية
كربى .ففي املجموعة الكاملة من تلك الفئة من �أحكام
االعدام وبعد تنفيذها ،يت�ضح دوما �أن ن�سبة منها كانت
نتيجة خط�أ ق�ضائي مبا يطرح ال�س�ؤال عن العمل حينها
وقد �أدى خط�أ �إىل موت بريء بغري حق.
ثالثا� :أن عقوبة الإعدام ال ت�ؤدي لتنقي�ص معدالت
اجلرمية خالفا ملا يعتقد البع�ض .وخري دليل على
ذلك �أن دوال كاململكة العربية ال�سعودية والواليات
املتحدة الأمريكية وال�صني تنفذ مئات الأحكام
بالإعدام �سنويا .ورغم ذلك ،ال زالت معدالت
اجلرمية مرتفعة فيها .يف املقابل ،جند �أن الدول التي
�ألغت هذه العقوبة كالبلدان الإ�سكندنافية مل
تعرف �إرتفاعا ملعدالت الإجرام بها بل بالعك�س
ونتيجة تطور �سيا�سيتها العقابية انخف�ضت فيها
معدالت اجلرمية.
وهنا ولهذه االعتبارات جمتمعة� ،أريد �أن �أتوجه للق�ضاة
التون�سيني خ�صو�صا والعرب عموما بطلب مراجعة
موقفهم من الإعدام ب�أن �أ�س�ألهم« :هل يقبلون �أن
يعدم �شخ�ص بريء بحكم قد يكون م�ؤ�س�سا على خط�أ
ق�ضائي؟ هل يقبلون بهام�ش خط�أ يف �أحكام الإعدام
التي ت�صدر عنهم ت�صل ح�سب تقديرات متعددة �إىل
5%؟ �أنا كطبيب لو طرح علي ذات ال�س�ؤال فيما تعلق
بلقاح قد ي�شفي ولكنه ي�ؤدي لوفاة ن�سبة مهمة ممن
يحقنون به ،فاين كنت �س�أقول �أن ن�سبة اخلط�أ كبرية وال
يحق يل الت�ضحية بكل �أوالئك الأبرياء .وهنا �أرى من
ال�ضروري الغاء عقوبة الإعدام.

أدى نقاش مشروع القانون األساسي
عدد  70/2015المتعلق بالمخدرات
والقانون المنقح للقانون عدد  52المتعلق
بالمخدرات والذي صادق عليه مجلس نواب
الشعب بتاريخ  25-04-2017ألن عرفت
الساحة السياسية التونسية جدال كبيرا حول
تصور أسلوب التعامل القانوني مع مدمن
المخدرات .ما رأيكم في الموضوع؟

�أو�ضح بداية �أين مع عدم الت�سامح مع مروجي
املخدرات .وخالل مدة ممار�ستي ل�صالحيات رئي�س
اجلمهورية ،مل �أكن ا�سند العفو يف �أربع جرائم هي:
ترويج املخدرات ،الإعتداء على قوات الأمن واجلي�ش،
الف�ساد ،الإغت�صاب .فيما جتاوز ذلك كنت �أ�سند العفو.
بالن�سبة مل�ستهلكي املخدرات� ،أنا �أعتقد �أنهم مر�ضى
ي�ستحقون العالج ال العقاب .العقاب يجب �أن ي�سلط
على من ي�ستغلون مر�ضهم يف جمع الرثوات .و�أنا
�أدعو بهذه املنا�سبة الق�ضاة عموما للإجتهاد على حد
ما هم قادرون عليه للإبتعاد عن العقوبات ال�سجنية،
لأن ال�سجن مدر�سة للجرمية وال�سجون الآن مكتظة.
يجب �أن يكون الإلتجاء للعقوبة ال�سجنية مقت�صرا
على احلاالت التي تفر�ضها ال�ضرورة .وهنا �أالحظ �أنه
من غري املقبول �أن تت�ضمن  75%من الأحكام التي
ت�صدر عن حماكمنا عقوبة �سجن .يجب �إعطاء مكانة
�أكرب للعقوبات البديلة.

هل يعني هذا أنكم تطالبون بإصالح شامل
للسياسة الجزائية التونسية؟

نعم .هذا �أكيد املجلة اجلزائية التون�سية متخلفة جدا
ومتت �صياغتها ملجتمع متخلف وفقري ،ويجب �أن

تراجع ب�شكل جذري يف اجتاه فر�ض �سيا�سة عقابية
جديدة تقوم �أ�سا�سا على العقوبات البديلة كالعمل
املجتمعي �أو ن�شر الأحكام .يجب �أن جنتهد يف
التجديد يف العقوبة ومبنا�سبة �صياغة املجلة اجلديدة،
يجب �أن تلغى عقوبة الإعدام.
ما رأيكم كطبيب وحقوقي من فحوص
البكارة والفحوص الشرجية خصوصا بعد
أن أصدرت عمادة االطباء التونسيين مؤخرا
بالغا دعا األطباء لتجنب تلك الفحوصات.

�أين �أعار�ض هذه الفحو�صات ال�شرجية وفحو�ص
البكارة متاما ،لكونها فحو�صاً تنتهك حرمة الإن�سان
و�أقدر ايجابيا بالتايل موقف عمادة الأطباء التون�سيني
الراف�ض لهذه الفحو�ص .هذه الفحو�ص ال يقبل
�أخالقيا �أن يجريها الأطباء .وباملنا�سبة ،يتعني على
قا�ض يحرتم �أخالقيات مهنته �أن يرف�ض �إعتماد
كل ٍ
هذه الفحو�ص .فمن غري املعقول �أن يرف�ض الق�ضاة
الإعتماد على الت�سجيالت امل�سربة (التي مت احل�صول
عليها ب�شكل غري �شرعي) يف �إطار �إلتزامهم مببد�أ نزاهة
الإثبات اجلزائي ويقبلون الإعتماد على فحو�ص البكارة
والفحو�ص ال�شرجية رغم �أنهما مت�شابهان يف علتهما.

�أظن للأ�سف �أن اخلطاب الق�ضائي غري مقنع� .أنا مثال
�شعرت خالل فرتة ممار�ستي ل�سلطة احلكم �أن مفهوم
اال�ستقاللية حتول لدى جانب من الق�ضاة �إىل ت�ص ّور
ال�ستقاللية �ضد ال�سلطة .يف الواقع ،اال�ستقاللية لي�ست
�ضد ال�سلطة �أو معها ،ولكنها ا�ستقاللية عن ال�سلطة
وال�سلطة بكل �أنواعها .فال يقبل �أن يتحول القا�ضي
�إىل نا�شط �سيا�سي �أو ي�صنف مع حزب �أو �ضد حزب
�آخر .على الق�ضاة �أن يحر�صوا على التمييز بني عملهم
يف ال�ساحة العامة على الق�ضاء والن�شاط ال�سيا�سي و�أن
يحذروا من �إبراز م�ؤ�شرات تدل على �سقوطهم يف فخ
ال�صراع ال�سيا�سي .ف�سقوط الق�ضاة يف هذا ال�صراع
يدعم موقف من ينادون باحلذر من الق�ضاة ويعار�ضون
�إ�ستقاللية الق�ضاء بدعوى اخلوف من دولة الق�ضاة� .أنا
�أدعو الق�ضاة �إىل �إن�ضاج جتربتهم ،لكي ننجح يف بناء
دولة القانون وامل�ؤ�س�سات.
هل من كلمة أخيرة تودون توجيهها للقضاة
وعموما لقراء المفكرة القانونية؟

همي يف كلمة اخلتام �أن �أتوجه بتحية خا�صة للق�ضاة
ّ
امل�صريني يف مواجهتهم ملنظومة الإ�ستبداد .كما �أدعو
الق�ضاة التون�سيني والعرب �إىل حتمل م�س�ؤولياتهم
الكاملة يف بناء النظام الدميوقراطي اجلديد .هذا النظام
كنتم في بداية الحوار معكم قيمتم إيجابيا الذي يعد الق�ضاء ركيزته الأ�سا�سية .وعلى الق�ضاة �أال
تطور األداء المهني للقضاء التونسي .سؤالي يخ�ضعوا ملنظومة الإ�ستبداد ،كما عليهم �أن يتنبهوا لكي
ّ
لكم اآلن عن تقييمكم ألداء القضاء في ال يجذبهم الغرور القطاعي لأن ي�سقطوا يف دولة الق�ضاة.
المشهد العام عند ممارستهم لحقهم في
التعبير وفي الدفاع عن مصالحهم المهنية
وعن استقالليتهم ،هل أن خطاب القضاة
اإلستقاللي مقنع؟

الدوائر القضائية المتخصصة للعدالة اإلنتقالية:

الصمت التوافقي يغطي أزمتها القاتلة
جتمهر يوم � 2017-04-13أمام جمل�س نواب ال�شعب
التون�سي ع�شرات من جرحى الثورة و�أ�سر �شهدائها
مطالبني ب�سحب ق�ضاياهم من املحاكم الع�سكرية
وعر�ضها �أمام الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة بالنظر يف
الإنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان .مل يرث الإحتجاج
ردود �أفعال ها ّمة رغم كونه ورد يف توقيت يطرح فيه
ال�س�ؤال ال�سيا�سي حول حقيقة �إلتزام الدولة التون�سية
مب�سار العدالة الإنتقالية على خلفية اجلدل الدائر حول
م�شروع قانون امل�صاحلة الإقت�صادية.
للوهلة الأوىل ،يبدو اختيار املحتجني للمجل�س
الت�شريعي مكانا لتجمعهم م�ستغرباً .فاجلهة التي
تخت�ص بالنظر يف مطلبهم هي هيئة احلقيقة والكرامة
ّ
دون �سواها .فقد �أجاز القانون املتمم لقانون العدالة
الإنتقالية لهذه الهيئة �أن ت�سحب ق�ضايا �شهداء
وجرحى الثورة من املحاكم الع�سكرية وتعيد ن�شرها
�أمام الدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة ،عالوة على قدرتها
على �إعادة ن�شر الق�ضايا التي �صدرت فيها �أحكام باتة.

ولكن الإمعان يف واقع هذه الدوائر يك�شف �سدادة
التوجه �إىل املجل�س الت�شريعي.
فبمراجعة الف�صل الثامن من قانون العدالة الإنتقالية،
يت�ضح �أن امل�شرع الذي �أحدث هذه الدوائر املتخ�ص�صة
باملحاكم الإبتدائية املنت�صبة بدوائر حماكم الإ�ستئناف،
مل يت�صور �إجراءات الطعن يف مقرراتها وذلك خالفا
للف�صل  108من الد�ستور الذي ن�ص على �أن تلتزم
القوانني باحرتام مبد�أ التقا�ضي على درجتني يف كل
املحاكمات .ومن �ش�أن هذه املخالفة �أن تك�شف عدم
د�ستورية �إجراءات نظر الدوائر املتخ�ص�صة .ورغم
ذلك ،مل جتد رئا�سة احلكومة مانعاً من �إ�صدار الأمر
عـدد  2887امل�ؤرخ يف  2014-08-08املحدث
لتلك الدوائر .كما عمدت الهيئة الوقتية للإ�شراف
على الق�ضاء العديل �إىل �إجراء ت�شكيالت ق�ضائية
بتلك الدوائر بتاريخ  .2015-11-13وفيما �أبدت
هيئة احلقيقة والكرامة حما�سة يف تركيز هذه الدوائر
وتكوين ق�ضاتها ،ف�إنها امتنعت باملقابل عن �إحالة

�أي من الق�ضايا لتلك الدوائر بداية من ال�شهر الرابع
ل�سنة  .2016وقد يكون مر ّد هذا الإختيار غري املعلن
�أن الهيئة مل ترغب يف �أن يتبني الر�أي العام اخللل
الذي حلق بقانونها الأ�سا�سي على م�ستوى م�سار
املحا�سبة الق�ضائية .ويرجح بالتايل �أن تكون هيئة
احلقيقة والكرامة قد اختارت الت�ضحية ب�أحد م�سارات
العدالة الإنتقالية بتعلة اخلوف من ا�ستغالل الأحزاب
ال�سيا�سية املعادية مل�سار العدالة الإنتقالية لأي طلب
تعديل لقانونها ل�ضرب �صالحياتها.
وبعيداً عن ح�سابات هيئة احلقيقة والكرامة� ،إلتزمت
هيئة الق�ضاء العديل باحلفاظ على ت�شكيلة قانونية
للدوائر الق�ضائية املتخ�ص�صة التي كانت تعلم �أنها
معطلة فتولت يف �إثر كل حركة ق�ضائية تعيني ق�ضاة
جدد بتلك الدوائر لتع ّو�ض من نقل منهم �أو متّت
�سن التقاعد .وكان ي�ؤمل من هيئة الق�ضاء
ترقيته �أو بلغ ّ
العديل وهي الأكرث بعداً عن احل�سابات ال�سيا�سية �أن
تقرتح �إ�صالحا ت�شريعيا� ،إال �أنها مل تبادر �إىل ذلك.

يتعي على احلكومة باعتبارها
ويف اجلهة املقابلة ،كان ّ
جهة �إقرتاح م�شاريع القوانني �أن تبادر للإ�صالح دون
�أن تنتظر من يطلب منها ذلك .لكن يبدو �أنها جت ّنبت
ذلك بعدما وجدت �أن اخللل احلا�صل يخدم م�صاحلها،
باعتباره ي�ؤول لتعطيل م�سار ترغب يف مراجعته.
وعليه ،طغى ال�صمت على الإ�شكال الد�ستوري
نتيجة اختيارات متعددة وح�سابات متعددة �أي�ضا.
وبنتيجة ذلك ،باتت املحا�سبة �شعارا يرفع مع وعي من
يتم�سكون به ومن يعار�ضونه على حد �سواء �أنه �شعار
مف ّرغ من م�ضمونه لتعطل �آلياته .ويك�شف هذا الواقع
الذي يرف�ض اجلميع احلديث عنه �أن عائالت �شهداء
الثورة وجرحاها مل ي�ضلوا يف وقفتهم الطريق ،ولكنهم
كانوا وحدهم من يطالبون ب�إ�صالح يعون بحكم طول
جتربتهم �صعوبة حتقيقه.
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مهاجرو ليبيا ومن خاللها:

عذاب اإليواء ورعب اإلبحار
مروان الطشاني
وكريمة أمشيري
متتد ال�سواحل الليبية على �ضفاف املتو�سط مل�سافة تناهز
 2000كيلومرت تقريبا ،وهي قريبة من جنوب �أوروبا،
وحدودها الربية تبلغ  4000كيلو مرت ،وحتدها �ست
دول ثالث .كل ذلك جعل من ليبيا مركز جذب
ومعرباً مثالياً �إىل �أوروبا التي تعترب حلم املهاجرين
(�أفارقة و�سوريني و�أحيانا ليبيني) �سعياً حلياة كرمية.
أ�ضحت الهجرة غري ال�شرعية م�صدر قلق كبري
وفيما � ْ
للمجتمع الدويل ولأوروبا ،يبقى املهاجرون معر�ضني
للتحول �إىل �ضحايا لها يف معظم مراحل هجرتهم.
الهجرة غير الشرعية بين
نظامين

�إن املتابع بدقة لهذا امللف� ،سيكت�شف ب�سهولة �أنه غري
مرتبط بحالة عدم الإ�ستقرار يف ليبيا .فحتى �أيام النظام
ال�سابق ،كانت تن�شط ع�صابات تهريب املهاجرين يف
ال�ساحل الغربي لليبيا دون �أن يتمكن خفر ال�سواحل
وال ال�شرطة املحلية من احلد منها .فعلى �سبيل املثال،
لقي  200مهاجر حتفهم يف واقعة غرق قارب �سنة
 .2008و ُق ّدر عدد املهاجرين �إىل �إيطاليا �سنة 2009
مبائة �ألف مهاجر �سنويا وفقا لتقديرات منظمات حقوقية.
ويف �أثناء النزاع امل�سلح يف ثورة  17فرباير ّ � ،2011
إ�ستغل
رئي�س ليبيا الراحل معمر القذايف ملف الهجرة لتهديد
�أوروبا من اخلطر القادم يف حالة زوال نظامه ،من خالل
خطاباته ومنها حديثه ل�صحيفة فرن�سية (�سيقوم �آالف
النا�س بغزو �أوروبا انطالقا من ليبيا ،ولن يكون هناك �أي
�شخ�ص يوقفهم).1
وبعد �سقوط حكم القذايف ،تدهور الو�ضع �أكرث.
فقد تداولت على ال�سلطة ثالث حكومات انتقالية
و�ضعفت م�ؤ�س�سات الدولة وغرقت البالد يف �أزمات
�سيا�سية وع�سكرية تعددت فيها احلكومات وانت�شرت
املجموعات امل�سلحة .وتبعاً لذلك ،تزايدت ب�شكل
مرعب �أعداد املهاجرين ال�سريني يف ليبيا القا�صدين
�شواطئ جنوب �أوروبا ف�أ�صبحوا بني مطرقة مراكب
املوت و�سندان جتار موت ومراكز احتجاز ال ترحم.
إنتهاكات مرعبة

�إن املهاجرين الذين ال يتمكنون من عبور املتو�سط
ويفت�ضح �أمرهم يتم �إيوا�ؤهم داخل مراكز احتجاز ال
تفي ب�أدنى الإ�شرتاطات ال�صحية واملعي�شية ،وتنت�شر
اغلبها غرب البالد حيث يعانون فيها من التعذيب
والإغت�صاب وال�سخرة والقتل خارج �إطار القانون
ومعاناة الن�ساء والأطفال ناهيك عن خطر العودة
الإجبارية باملخالفة للمواثيق الدولية .وهذا ما �أ�شار �إليه
املمثل اخلا�ص للأمني العام يف ليبيا ورئي�س بعثة الأمم
2
املتحدة للدعم مارتن كوبلر.

وقد ذكرت منظمة العفو الدولية يف تقرير لها �صدر
يف يوليو � 2016أنها حتدثت �إىل � 15إمر�أة معظمهن
كن يع�شن يف خوف دائم من العنف اجلن�سي طوال
الرحلة �إىل ال�ساحل الليبي .وطبقًا لهذه ال�شهادات،
تتعر�ض الن�ساء للإعتداء اجلن�سي �إما من جانب
املهربني �أنف�سهم� ،أو املتاجرين بالب�شر� ،أو �أع�ضاء
امليلي�شيات امل�سلحة .و�أ�شارت كثريات منهن �إىل
�شيوع الإغت�صاب مما يدفعهن لتناول حبوب منع
3
حبوب احلمل حتى ال يحملن.
ويف تقرير �آخر ن�شرته �صحيفة فيلت �أم زونتاج الأملانية،
ُذكر �أن املهاجرين يواجهون الإعدام والتعذيب
وغريهما من انتهاكات منهجية حلقوق الإن�سان
مبخيمات يف ليبيا ،بح�سب تقرير �أعدته ال�سفارة الأملانية
يف النيجر حلكومتها .ونقلت ال�صحيفة عنه ح�صول
«عمليات �إعدام عدد ال يح�صى من املهاجرين ويوميا
التعذيب والإغت�صاب والر�شوة والنفي �إىل ال�صحراء».
ونقلت ال�صحيفة �شهادات �أكدت ح�صول خم�س
عمليات �إعدام �أ�سبوعيا يف �سجن واحد مع �إ�شعار
م�سبق ودائما يوم اجلمعة ،لإف�ساح املجال للوافدين
اجلدد مبعنى �أن املهربني ي�سعون لزيادة �إيرادتهم عرب
4
قتل عدد من املهاجرين.
ومن �أخطر التطورات يف هذا امللف ،هو ما ذكرته
املنظمة الدولية للهجرة يوم الثالثاء عن تزايد ظاهرة
الإجتار لدى املهاجرين الأفارقة الذين ميرون عرب
ليبيا ون�شوء ما ي�سمى �أ�سواق العبيد ،حيث يحتجز
�أ�شخا�ص وال يحررون �إال لقاء فدية �أو ُيكرهون على
العمل من دون �أجر �أو يتم �إ�ستغاللهم جن�سياً .ويباع
ه�ؤالء املهاجرون يف الأ�سواق ك�سلع ترتاوح �أ�سعارهم
5
بني  200و 500دوالر.
ويف ذات ال�سياق �أورد تقرير لوكالة الأمم املتحدة
للطفولة (يوني�سيف) �أن � 26ألف طفل ،معظمهم
غري م�صحوبني بذويهم ،عربوا البحر املتو�سط العام
املا�ضي .ونبه التقرير �إىل �أن العديد من الأطفال
يتعر�ضون للعنف والإنتهاك اجلن�سي من قبل
عما يتعر�ضون له ،خوفاً
املهربني .لكنهم ال يتحدثون ّ
من الإعتقال �أو الرتحيل ،ف�أ�صبحت حمنة الأطفال
جزءاً من املحنة العامة للهجرة اجلماعية �إىل �أوروبا يف
ال�سنتني الأخريتني.6
خطوط الهجرة عبر الصحراء
الليبية:

بينما يركز الكثري على �أخطار الهجرة يف عر�ض البحر،
يتم احلديث عن الأخطار على الأر�ض ،خا�صة
قلما ّ
يف ليبيا .ففي �أق�صى اجلنوب الليبي ،وبعيداً عن
�أعني الإعالم واملنظمات احلقوقية ،تن�شط ع�صابات
الهجرة غري ال�شرعية والتهريب م�ستغلة طول احلدود
اجلنوبية و�شبه غياب الدولة عن املنافذ .ومن �أ�شهر هذه
املنافذ ،منفذ العوينات على حدود ال�سودان بالقرب

ليبيا الي�سع �إال ل 100مهاجر والجئ لكنه يكتظ
�أحيانا ب 400مهاجر .يتم فيه ف�صل الذكور على
الإناث ،مما يعني انف�صال الأ�سرة .كما يعانون من
ظروف �إقامة �سيئة وتغذية منعدمة وعالج غائب �إ�ضافة
13
ل�سوء و�ضع الن�ساء ب�شكل خا�ص.
وت�صف وكالة الأمم املتحدة (اليون�سيف) مراكز �إيواء يف
�شح يف الطعام واملياه
ليبيا ب�أنها غري �صحية وتعاين من ّ
14
غري ال�صاحلة لل�شرب.
ويف تقرير حديث للمنظمة الدولية للهجرة عن الفرتة
املمتدة من دي�سمرب � 2016إىل مار�س  ،2017تبني �أن
املناطق التي ت�ست�ضيف �أكرب عدد من املهاجرين هي
م�صراتة � 66ألف و 660مهاجر ثم طرابل�س � 53ألف
15
و 755مهاجر بعدها �سبها � 44ألف و 750مهاجر.

من مدينة الكفرة يف اجلنوب ال�شرقي حيث يدخل
حوايل  1000مهاجر والجئ يوميا 7ت�ستلمهم ع�صابات
التهريب وتنقلهم مقابل مبلغ مايل ي�صل �إىل 3000
دوالر لل�شخ�ص عرب خط �صحراوي طويل ومرهق يبلغ
حوايل  1200كيلو مرت وب�سيارات دفع رباعي حتمل
�أكرث من طاقتها .وت�سلك ال�سيارات طرق وعرة بداية
من الكفرة �إىل �أجدابيا عرب طريق النهر ال�صناعي ثم
تنتقل �إىل مدينة مرادة و�صوال لبني وليد حتى ت�صل
ل�صرباتة ال�ساحلية التي تبعد عن العا�صمة حوايل 150
كيلومرت .وتعد �صرباتة وزوارة من �أن�شط املدن يف عملية
8
تهريب املهاجرين عرب �شواطئ املتو�سط �إىل �إيطاليا.
وجتدر الإ�شارة �إىل وجود منافذ �أخرى يف اجلنوب ،منها
منفذ جبل مالك بني م�صر وليبيا وال�سودان والذي
ي�ستقبل يوميا  600مهاجر والجئ ح�سب �إح�صائيات
جهاز مكافحة الهجرة غري ال�شرعية فرع الكفرة� ،إ�ضافة اإلطار القانوني:
ملنفذي ال�سارة �أوزو على حدود ت�شاد ومنفذ رابع يف ميكننا الت�أكيد على عجز الإطار القانوين الليبي عن
9
توفري �أي حماية للمهاجرين .فال يوجد �سوى ن�صو�ص
اجلنوب الغربي متاخم حلدود النيجر.
جت ّرم وتعاقب على فعل الت�س ّلل� ،أي الدخول والإقامة
ب�شكل غري نظامي (القانون رقم � ،)2010/19إ�ضافة �إىل
مراكز اإليواء في ليبيا:
تنت�شر مراكز الإيواء غرب البالدّ .
وتتول �إدارتها الن�ص على وجوب �إعادتهم �إىل بلدانهم ،دون مراعاة ما
�أجهزة �أمنية غري متخ�ص�صة وقليلة الكفاءة وال متيز بني �إذا كان هناك خطر حقيقي على �أرواحهم .ويعود ذلك
املهاجر والالجئ .فمنذ عام  ،2011كان ملف الهجرة لعدم اعرتاف ليبيا بحق اللجوء ،حيث �أنها مل ت�صدق
غري ال�شرعية من �إخت�صا�ص وزارة الداخلية �شكليا .على اتفاقية اللجوء ل�سنة  .1951كما ال يوجد �سوى
الد�ستوري امل�ؤقّت.
احلق يف الإعالن
فاحلقيقة �أن الت�شكيالت امل�سلحة هي من تقوم بالتعامل ذكر حمت�شم لهذا ّ
ّ
معهم بغياب �أي قانون ّ
ينظم �أو�ضاعهم ،حتى �صدر عن ويعاقب القانون املذكور ع�صابات تهريب املهاجرين �أو
جمل�س الوزراء القرار رقم ( )386ل�سنة  2014ب�ش�أن من ي�ستغل املهاجرين.
10
ويرى بع�ض املخت�صني �أن الدخول غري امل�شروع ال يثري
�إن�شاء جهاز مكافحة الهجرة غري ال�شرعية.
ويبلغ عدد مراكز الإيواء  42مركزاً منها  17مركزاً ردود �أفعال اجتماعية عنيفة ،بل على العك�س هو يثري
يف املنطقة الغربية وهي املفعلة فعال وتقع يف زليطن �شفقة وتعاطف �أفراد املجتمع الليبي الذين ال يزالون
والكرارمي واخلم�س وطرابل�س و�صرمان و�صرباتة يرون يف املهاجر غري ال�شرعي �ضحية لظروف ما .وهذا
والزاوية وغريان وجنزور وطرابل�س وم�صراتة وبني الأمر يدفع ه�ؤالء للقول �أن جترمي هذا ال�سلوك يف غري
16
وليد ،ويوجد مركزي �إيواء واحد �شرق البالد يف حمله ال موجب له.
بنغازي والكفرة وهناك خالفات حول تبعيتهاّ ،
وجل
املهاجرين من دول غامبيا والنيجر و�ساحل العاج مذكرة التفاهم بين ليبيا
11
وال�سنغال وت�شاد وال�سودان.
وإيطاليا:
والغريب �أن ع�صابات الهجرة والتهريب �أ�صبحت مل تنجح عملية �صوفيا البحرية ملكافحة التهريب ،التي
تعمل ب�شكل �شبه معلن حيث تعد مراكز الإيواء بد�أت عام  ،2015يف �إنقاذ املهاجرين عرب املتو�سط يف
وت�ستغل امل�صايف و�أي�ضا املخازن وامل�صانع القدمية يف قوارب بدائيةُ ،م َّملة فوق طاقتها .كما �أن حماولة
حد ا�ستئجار بيوت الإحتاد الأوروبي تدريب خفر ال�سواحل الليبيني ،مل
جتميع املهاجرين .بل و�صل الأمر ّ
يحد من عدد املهاجرين.
يتم �إيداع مهاجرين فيها .ومنذ
ّ
�صغرية داخل مزارع ّ
بداية عام  2015وطيلة عام � ،2016أ�صبح الأمر ي�سري ويذهب وزير خارجية الوفاق ،حممد �سيالة� ،أبعد
يف خطى مت�سارعة وخطرية خ�صو�صاً يف مدينة �صرباتة من هذا فريى �أن العملية الأوروبية «�صوفيا» لإنقاذ
التي �أ�صبحت �سيطرة املهربني عليها وعلى منافذها املهاجرين يف البحر ،م�شجعة على الهجرة كون
املهاجرون باتوا ي�ضمنون �إنقاذهم يف البحر ،قبل
البحرية وحتى الربية ال تخفى على �أحد.
فالقوارب اخل�شبية يتم ت�صنيعها �أو �صيانتها على قارعة و�صلوهم �إىل اجلزيرتني الإيطاليتني المبيدوزا
الطريق و�أمام املارة ويف و�سط مزارع وال يخفي �أ�صحابها وبانتيلرييا .ويرى �أهمية �إعادة النظر يف هذه العملية
17
12
وال�سعي للتنمية الإقت�صادية يف دول امل�صدر.
�أنهم يجهزونها لرحلة بحرية لنقل املهاجرين”.
كما يوجد مركز �إيواء واحد يف الكفرة جنوب �شرق ولعل هذا الف�شل يف احلد من الظاهرة دفع �إيطاليا
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الأكرث ت�ضررا بداية هذا العام لل�ضغط على املجل�س
الرئا�سي حلكومة الوفاق لتوقيع مذكرة تفاهم ،وهي
مبثابة برتوكول الحق التفاقيات ليبيا ال�سابقة مع ايطاليا
والتي من �أهمها �إتفاقية ال�صداقة وال�شراكة ل�سنة
 .2008بد�أت املذكرة ب  12نقطة متهيدية �أكدت
على الرتاث التاريخي امل�شرتك بني البلدين وتعزيز
قيم التعاون وال�شراكة ومواجهة حتديات املرحلة و�أهمية
�ضبط احلدود واحلفاظ على الن�سيج الإجتماعي الليبي
والإ�شارة �إىل الإتفاقيات ال�سابقة بني البلدين .ثم وردت
تفا�صيل املذكرة يف  8ن�صو�ص فن�صت املادة  1فقرة على
�أنه (يقدم اجلانب االيطايل الدعم والتمويل يف املناطق
املت�ضررة من ظاهرة الهجرة غري ال�شرعية يف قطاعات
خمتلفة كالطاقة املتجددة والبنية التحتية وال�صحة
واملوا�صالت وتنمية املوارد الب�شرية ودعم تطوير التعليم
وتخ�صي�ص عدد من املنح الدرا�سية) .ثم تناولت الفقرة
ج من ذات الن�ص (يلتزم اجلانب االيطايل بتقدمي الدعم
الفني والتقني للأجهزة الليبية املكلفة مبكافحة الهجرة
غري ال�شرعية وت�أمني احلدود الربية والبحرية) .بينما
ف�صلت املادة الثانية يف  6فقرات التزامات الطرفني،
فحددت الفقرة  2.3التزامات �إيطاليا يف (جتهيز ومتويل
مراكز الإيواء الليبية مبا يتوافق مع املعايري املنا�سبة) .كما
�أكدت الفقرة  3على (ت�أهيل الكوادر الب�شرية الليبية
مبراكز الإيواء للتعامل مع ظروف و�أو�ضاع املهاجرين)
مع الت�أكيد يف الفقرة  6على �أن (ي�ساهم الطرفان يف
العمل على �إقامة برامج تنموية لتوفري فر�ص العمل
املنا�سبة لليبني يف املناطق املت�أثرة بظاهرة الهجرة غري
ون�صت املادة  4على �أن (يقوم اجلانب
ال�شرعية)ّ .
الإيطايل بتمويل املبادرات الواردة يف املذكرة).
حاولت املذكرة معاجلة م�س�ألة املهاجرين العائدين عرب
حتميل �إيطاليا م�س�ؤولية جتهيز مراكز االيواء ومتويلها .وال
�شك �أنها تهدف �إىل حت�سني ظروف احلياة داخل مراكز
الإيواء املوجودة �أ�صال وهي نقطة �أيجابية حت�سب لها
دون �أن يعني ذلك بال�ضرورة زيادتها �أو التو�سع فيها
18
�إىل حد التوطني.
ومن جهة �أخرى ،ترى العديد من املنظمات احلقوقية
الليبية �إ�ستحالة املقارنة بني اتفاق الإحتاد االوربي مع
تركيا وهذه املذكرة التي ترغب يف ا�ستبدال ليبيا
من دولة عبور �إىل دول مق�صد عرب حتويلها �إىل خميم
كبري للمهاجرين دون �أي اعتبار مل�صلحة املهاجرين
وحمايتهم ،يف بلد يعاين من انق�سام �سيا�سي ونزاعات
م�سلحة و�ضعف م�ؤ�س�سات الدولة .فتجميع املهاجرين
يف مراكز �إيواء يف ليبيا يحرمهم من �أب�سط حقوقهم
ويعر�ضهم ملخاطر وانتهاكات ج�سيمة بل ومينع عنهم
حتى اخلدمات يف ّ
ظل �ضعف خربة الأجهزة املكلفة
19
بالإ�شراف على هذه املراكز وظروف البلد ال�سيئة.
وي�ؤكد املحامي احلقوقي �صالح املرغني �أن املهاجرات
 1 .1موقع مغر�س االخباري ن�شر بتاريخ .2011-3-6
 2 .2موقغ االمم املتحدة مكتب املفو�ض ال�سامي
 3 .3تقرير منظمة العفة الدولية يونيو 2016
� 4 .4صحيفة العرب لندن
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يتعر�ضن لأخطار كبرية .وقد علق على تغريدة ملبعوث
الأمني العام لبعثة االمم املتحدة مارتن كوبلر بقوله:
«�شكرا على تغريدتك اخلجولة دعما حلماية املهاجرات
من العنف .ب�إمكانك حمايتهن �أكرث بالتدخل ملنع
�إيطاليا من �إ�ستغالل �ضعف ليبيا الآن والزج باملهاجرين
يف معتقالت وتوقيع مكره على مذكرات تفاهم لبناء
�سور بحري حول �شواطئ ليبيا حلماية �إيطاليا و�أوروبا
من امل�ساكني طالبي اللجوء وتركهم يواجهون جحيم
20
البحر والرب دون مراعاة للقانون الإن�ساين الدويل».
بينما تت�ساءل املحامية عزة املقهور عن �سبب عدم تنفيذ
�إيطاليا لتعهداتها ال�سابقة يف �إتفاقية ال�صداقة وال�شراكة
مع ليبيا املوقعة �سنة  ،2008و�أنه ال حاجة لنا ملذكرة
التفاهم كون �إيطاليا ملزمة بعدة التزامات مل تنفذ يف
21
الإتفاقية ال�سابقة.
ومل يقت�صر الأمر على املنظمات املحلية بل حتى
املنظمات الدولية دائما ما ت�ستنكر ترحيل املهاجرين
واحتجازهم .فقد علقت منظمة العفو الدولية قائلة:
«ال�سيناريو الأ�سو�أ هو الرتحيل لأنه يتقدم يف حال
كهذه على كل الإعتبارات �أو املبادئ ،مبا فيها
احلقوق الإن�سانية له�ؤالء الأ�شخا�ص» ،مطالبة من
املفو�ضية الأوروبية �إعادة النظر يف اقرتاحاتها حول
22
ترحيل املهاجرين.
 1010ملركز ليبيا لدرا�سة الأزمات ت�صريح مل�س�ؤول يف جهاز مكافحة الهجرة غري
الر�سمية
 1111تقارير مركز ليبيا لدرا�سات حقوق الإن�سان
 1212نف�س امل�صدر ال�سابق
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املهاجرين
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كما حذرت بع�ض منظمات الإغاثة من �أن املذكرة
ميكن �أن تكلف خ�سارة ب�شرية هائلة من خالل حما�صرة
�آالف املهاجرين يف ليبيا التى اختفت فيها �سيادة
23
القانون ،وفقاً لوا�شنطن بو�ست .
ويف تطور مثري ،قام كل من املقهور واملرغني مع �آخرين
يف رفع دعوى ق�ضائية �ضد املجل�س الرئا�سي وحكومة
الوفاق �أمام دائرة الق�ضاء االداري يف حمكمة
�إ�ستئناف طرابل�س طالبني فيها بوقف تنفيذ املذكرة يف
ال�شق امل�ستعجل ويف املو�ضوع ب�إلغاء مذكرة التفاهم
املوقعة بني ليبيا و�إيطاليا ب�ش�أن التعاون يف جماالت
التنمية ومكافحة الهجرة غري ال�شرعية والتهريب
وتعزيز احلدود املوقعة يف  2فرباير  .2017وقد ا�ستند
الطعن على عدة نقاط مهمة منها �إنتفاء �صفة املجل�س
الرئا�سي يف التوقيع على املذكرة ومتثيل ليبيا واعتباره
مغت�صبا لل�سلطة.
وتزداد الأحداث �سخونة ب�صدور حكم حمكمة
�إ�ستئناف طرابل�س بتاريخ  2017-3-22يف الدعوى
رقم  2017-30بقبول الطعن �شكال ويف املو�ضوع
بوقف تنفيذ القرار املطعون فيه م�ؤقتا واملت�ضمن دخول
مذكرة التفاهم مع �إيطاليا حيز التنفيذ .ورغم �أن احلكم
يت�صد للمو�ضوع و�أوقف تنفيذ املذكرة يف ال�شق
مل َّ
امل�ستعجل� ،إال �أنه �أربك �أطراف املذكرة وفتح اجلدل
39113711-middleeast

 1919موقع بوابة الو�سط االلكرتوين بتاريخ � 28أبريل
 2020د .كرمية الطاهر ام�شريي قراءة يف بع�ض ن�صو�ص قانون مكافحة الهجرة رقم
 19ل�سنة  ، 2010جملة العلوم القانونية  ،جامعة الزيتونة  ،ترهونة  ،العدد
ال�ساد�س  ،ال�سنة الثالثة 2015 ،ـ �ص .248
 2121موقع ليبيا امل�ستقبل
 2222ورقة العمل حول مذكرة التفاهم املوقعة بني ليبيا وايطاليا للدكتورة  :كرمية
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من جديد حول املذكرة .وترى �صحيفة ذا غارديان �أنه
على الرغم من ا�ستئناف حكم املحكمة �ضد الإتفاقية.
�إال �أن احلكم قد ترك عنواناً عري�ضاً مفاده �أن �إتفاقية
الإحتاد الأوروبي مع ليبيا ب�ش�أن الهجرة قد �أ�صبحت يف
24
طي الن�سيان.
خاتمة

بالت�أكيد ،ت�شكل م�شكلة الهجرة م�شكلة دولية ،بحيث
يتعني على املجتمع الدويل حتمل تبعاتها والبحث عن
حلول ومعاجلات لها ويف حتميلها لدولة دون �أخرى
ق�صور كبري لن ي�ؤدي لنتيجة .فلهذه امل�شكلة �أطراف
ثالثة ،وهي دول العبور ودول امل�صدر ودول املق�صد
وح�صرها ما بني دولتي العبور واملق�صد يحدث حالة
عدم توازن ويلقي بالعبء على دولة العبور التي غالبا
ما تكون عاجزة وغري قادرة على التعامل مع الأزمة.
وهذا هو ر�أ�س الداء يف م�شكلة الهجرة يف ليبيا مع
�أهمية �إلزام دول املق�صد بتحمل عبء تكاليف م�شاريع
تنموية حقيقية يف دول امل�صدر.
كما �أن حالة الإنق�سام ال�سيا�سي وال�صراعات امل�سلحة
تزيد من حجم امل�شكلة .لكن تلك م�س�ألة �أخرى
تنعك�س تبعاتها على م�ستقبل ليبيا ب�أكملها.

 2424تدوينة على ال�صفحة ال�شخ�صية يف موقع التوا�صل االجتماعي في�س بوك
بتاريخ .2017-4-7
 2525تدوينة على ال�صفحة ال�شخ�صية يف موقع التوا�صل االجتماعي في�س بوك
بتاريخ .2017-4-3
 2626موقع ليبيا امل�ستقبل
 2727موقع املر�صد الإخباري بتاريخ 2017-4-27
 2828موقع املر�صد الإخباري
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منع المرأة الليبية من السفر دون مرافق
المفكرة القانونية
منظومة الت�شريعات الليبية املتعلقة باملر�أة �شهدت
تطورات عديدة وتقلبات خمتلفة لكنها �سارت على
وترية واحدة منذ نهايات القران املا�ضي .وبتقييم
مو�ضوعي� ،سرنى بو�ضوح ت�شريعات داعمة للمر�أة
حت�صلت عليها يف عهد النظام ال�سابق بغ�ض النظر عن
الدوافع ال�سيا�سية وراءها منت�صرة على قيود اجتماعية
متعددة كبلت حريتها وحجبت عنها حقوقاً ومنعتها
من ممار�سة حقوق مقررة لها .وبعد الثورة ونتيجة لعدة
عوامل ،بدا ظاهرا �أن هناك انتكا�سة يف هذه احلقوق
تناولناها يف مقالة �سابقة من ناحية ت�شريعية .والآن
1
نتابع تطورات هذا امل�شهد.

ً
أوال :المشهد الدرامي

دون مقدمات �أو متهيد ويف مفاج�أة غري متوقعة �أربكت
اجلميع� ،أ�صدر احلاكم الع�سكري درنة بن جواد اللواء
عبدالرازق الناظوري القرار رقم  6ل�سنة  2017ال�صادر
يف  2017-2-16وجه فيه اخلطاب لل�سلطة التنفيذية
القائمة على املنافذ الربية واجلوية الواقعة حتت �سلطانه،
مبنع �سفر الن�ساء دون ال�ستني بدون حمرم .و�أرجعت
ديباجة القرار �أ�سبابه للدواعي الأمنية.
ما �أن �صدر القرار ،حتى انت�شر كالنار يف اله�شيم داخل
الأو�ساط املدنية واحلقوقية يف داخل ليبيا وخارجها.
وت�صدر �إذ ذاك احلديث عن القرار �صفحات التوا�صل
ّ
االجتماعي وو�سائل الإعالم املقروءة وامل�شاهدة العربية
والأجنبية .ونتيجة لهذا ال�ضغط القوي من التيار
املدين ،جمد احلاكم الع�سكري قراره .ويف  23من

ال�شهر ذاته� ،أ�صدر القرار رقم  7ل�سنة  2017ب�إلغاء
القرار رقم  6بحيث �أ�صبح مينع �سفر املواطنني من
الفئات العمرية «� 18إىل  »45كافة ،من دون موافقة
�أمنية من جهاز املخابرات.
و�أو�ضح القرار يف ديباجته واملادة الثانية منه �أ�سباب
�إتخاذه وقوامها «دواعي امل�صلحة العامة لو�ضع �ضوابط
�ضرورية الزمة ملواجهة اخلطر اخلارجي الذي يهدد
الأمن القومي للبالد ول�ضبط عدد من ال�سلبيات
التي �صاحبت هذه الفئة العمرية من �أبنائنا وبناتنا
وحمايتهم من الوقوع يف فخ الإن�ضمام �إىل التنظيمات
الإرهابية» .كما �أو�ضح الن�ص ماهية طبيعته ب�أنه «�إجراء
تنظيمي ال مي�س جوهر احلقوق واحلريات التي تن�ص
عليها الت�شريعات النافذة»� .أما عن اجلهات التي تتوىل
منح املوافقات الأمنية فتكون ح�سب االخت�صا�ص

ال�شخ�صي .فالإ�ستخبارات الع�سكرية تتوىل منحها
للع�سكريني ،بينما يتوىل جهاز املخابرات العامة منح
املوافقة االمنية مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين وملنت�سبي
جهاز املخابرات .ويتوىل جهاز املباحث العامة منح
املوافقة الأمنية للعاملني بامل�ؤ�س�سات والهيئات
وال�شركات العامة التابعة للدولة ب�شرط �إح�ضار �شهادة
من جهة العمل.
و�أ�شار القرار يف مادته الثالثة �إىل �أن املوافقة متنح فور
تقدمي امل�ستندات املطلوبة وورود نتيجة ا�ستطالع
الر�أي الأمني ب�ش�أنه.
حدد �صراحة نطاق تطبيقه الزمني
و�أخرياً ف�إن القرار ّ
مبيناً �أنه من القرارات امل�ؤقتة املتخذة يف حالة الطوارئ.
فقد ن�صت املادتان الرابعة واخلام�سة منه على �أن يعمل
بهذا القرار من تاريخ �صدوره يف  23فرباير 2017
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وينتهي العمل به فور الإعالن عن انتهاء حالة النفري
والتعبئة العامة عند زوال �أ�سباب قيامها.
وبطبيعة احلال ،يتحدد النطاق املكاين للقرار بجزء
من الإقليم الليبي الواقع �ضمن �صالحيات م�صدر
القرار  ،املنطقة املمتدة من مدينة درنة �شرقاً �إىل مدينة
بن جواد غرباً.
ً
ثانيا :تداعيات المشهد

�إنربى احلقوقيون واملدافعون عن احلريات يفندون القرار
الن�سوي «الأول» بالأ�سانيد القانونية الدولية ،منها قبل
املحلية والد�ستورية قبل العادية .ومتظهرت تلك احلملة
2
يف �شكل بيانات �صادرة عن املجتمع املدين جماعة
و�أفراداً ويف �شكل ت�صريحات برفع دعاوى لإبطال
القرار .فالقرار ي�شكل �إعتدا ًء �سافراً على املادة 12
من العهد الدويل اخلا�ص باحلقوق املدنية وال�سيا�سية،
فحق الفرد يف التنقل داخل �إقليم دولته �أو حقه يف
مغادرة دولته هي حقوق مت الن�ص عليها يف املادة  12من
العهد الدويل للحقوق املدنية وال�سيا�سية لعام 1966
وكذلك املادة  12من امليثاق الإفريقي حلقوق الإن�سان
وال�شعوب .وبالتايل ف�إن �أي فرد بغ�ض النظر عن جن�سه
وجن�سيته يتمتع بهذا احلق �شريطة �أن يكون تواجده
يف تلك الدولة ب�شكل قانوين .كما متت الإ�شارة �إىل
اتفاقية الق�ضاء على جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة.
كما �أن قرار احلاكم الع�سكري يعترب خمالفة للإعالن
الد�ستوري الليبي ال�صادر عن املجل�س الإنتقايل
واملعمول به حتى الآن .فاملادة  14منه تن�ص على �ضمان
الدولة لعدد من احلريات والتي من بينها حرية التنقل
�شريطة �أال تتعار�ض ممار�سة هذه احلرية مع القانون� .أما
املادة  31من االتفاق ال�سيا�سي الليبي فقد ن�صت على
�أنه «يحق جلميع الليبيني والليبيات التنقل بحرية يف
جميع �أرجاء ليبيا وال�سفر خارجها و ال يجوز �إتخاذ �أي
�إجراء بهدف تقييد حرية تنقل �أي �شخ�ص »..

�إال مبوجب قانون ي�صدر من ال�سلطة املخت�صة .وقد
ا�ضافت جلنة حقوق الإن�سان اخلا�صة بالعهد الدويل �أن
تقييد حقوق التنقل واملغادرة يجب �أن يكون �ضرورياً
حلماية �إحدى امل�صالح املن�صو�ص عليها ،على �سبيل
املثال الأمن القومي و�أنه يجب �أن يكون �أقل الو�سائل
تدخال من قبل الدولة حلماية هذه امل�صلحة .وعليه،
ف�إن حظر �سفر الليبيات ت�صرفا قانونيا خمالفا للد�ستور
الليبي حيث �أن هذه القرارات ال تدخل مطلقاً يف
�صالحياته كحاكم ع�سكري ،وفق قوانني الطوارئ �أو
حالة النفري العام �أو التعبئة.
ً
ثالثا :خلف الكواليس

بغ�ض النظر عن الأ�سانيد القانونية التي �ساقها معار�ضو
القرارات والأ�سباب القانونية التي �صرح بها �صانعوها،
تظل هناك دواعي خفية غري م�صرح بها ومربرات غري
مبا�شرة ميكن من خاللها التعرف على علة القرارات
وحكمة �إ�صدارها وتتنوع تلك املربرات �إىل ما هو ديني
و�أمني وثقايف اجتماعي على النحو التايل:
المبر ر الديني :

�أ�صدرت دار الإفتاء �أكرث من  35فتوى يف الفرتة من
 2013وحتى  2015كلها مقيدة حلقوق املر�أة ،تت�ضمن
بع�ضها منع املر�أة من ال�سفر دون مرافق رجل .ورغم
�أن تلك الفتاوى غري ملزمة من الناحية الفعلية� ،إال
�أنها م�ؤثرة يف املجتمع الليبي .فبمجرد �صدور القرار
الأول خم�ص�ص التقييد على حرية الن�ساء يف ال�سفر
دون الرجال ،حتى �صعد املنابر الواقعية والإفرتا�ضية
دعاة للإ�سالم القومي ي�ؤكدون وجوب �إتباع �أوامره
والإبتعاد عن نواهيه ،وهم املتبعون للمذهب ال�سلفي
�أو ما ي�سمونهم «ال�سلف ال�صالح» .ومن دون الغو�ض يف
ت�شعبات هذا املذهب ،نكتفي هنا بتفنيد املربر الديني
بالر�أي ال�صادر عن الأزهر ال�شريف باخل�صو�ص« :يجوز
للمر�أة �أن ت�سافر بدون َم َرم ب�شرط �إطمئنانها على
الأمان يف دينها ونف�سها وعر�ضها يف �سفرها و�إقامتها
ٍ
مل�ضايقات يف �شخ�صها �أو
وعودتها ،وعدم تعر�ضها
دِينها»؛ ووردت عدة �أحاديث التي ُ َت ِّرم �سفر املر�أة
وحدها بغري َم َرم؛ فهي حممولة على حالة �إنعدام
الأمن التي كانت من لوازم �سفر املر�أة وحدها يف
الع�صور املتقدمة .وقد �أجاز جمهور الفقهاء للمر�أة يف
حج الفري�ضة �أن ت�سافر بدون حمرم �إذا كانت مع ن�ساء
ثقات �أو رفقة م�أمونة.3
ويتبي لنا �أنّ توفّر الأمن هو املع ّول عليه عند الفقهاء يف
ّ
الإقدام على ال�سفر والإمتناع عنه .والذي عليه الفتوى
�أن �سفر املر�أة وحدها عرب و�سائل ال�سفر امل�أمونة وطرقه
امل�أهولة ومنافذه العامرة؛ من موانئ ومطارات وو�سائل
موا�صالت عا َّمة ،جائز �شر ًعا وال حرج عليها فيه؛ �سواء
مباحا ،و� َّأن الأحاديث
�أكان �سف ًرا واج ًبا �أم مندوبًا �أم ً
التي تنهي املر�أة عن ال�سفر من غري حمرم حممولة على
حالة انعدام الأمن ،ف�إذا َت َو َّف َر الأمن مل ي�شملها النهي
4
و�إذ خ ّولت املادة  12يف الفقرة الثالثة من العهد الدويل عن ال�سفر � ً
أ�صل».
والفقرة  2من امليثاق االفريقي الدول الأطراف مبا فيها
احلد �أو تقييد حق التنقل �أو املغادرة المبر ر األمني
ليبيا ّ
احلق يف ّ
مبوجب قانون لغر�ض حماية الأمن القومي �أو النظام لإ�سكات اللغط الذي دار حول هيمنة ال�سلف
العام �أو ال�صحة العامة �أو الآداب العامة �أو حقوق ال�صالح على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �شرق البالد
الآخرين وحرياتهم ،ف�إنها ا�شرتطت �أال يتم هذا التقييد وخل�شية النا�س من �أن يكونوا �أن�صار �شريعة جدد،

ّ
توفر األمن هو
ّ
المعول عليه عند
فقهاء اليدن في
اإلقدام على السفر
واإلمتناع عنه .والذي
عليه الفتوى أن
سفر المرأة وحدها
عبر وسائل السفر
ً
المأمونة جائز شرعا
وال حرج عليها فيه

ح�سمت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أمرها و�صرح م�صدر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تعلم يقيناً �أن الدولة الليبية رخوة
القرار ,ب�أن �أ�سا�س التقييد لي�س دينياً البتة بل �أمني ،احلدود ومنعدمة ال�سيادة على كامل �إقليمها مما يجعل
و�أطنب يف تف�صيل ذلك يف قراره الثاين رقم  7التج�س�س من �أي �شخ�صية اعتبارية ،منظمات �أو دول،
�سهال للغاية بدون احلاجة لتجنيد ن�ساء �أو رجال من
املعدل للقرار الأول رقم . 6
الداخل الليبي.
وبعد �إ�صداره للقرار الأول املانع للن�ساء دون ال�ستني
من ال�سفر دون حمرم ،ثارت كل النا�شطات احلقوقيات
�ضد القرار الذي ر�أينه �أ�شبه بعقوبة جماعية .ولذلك
�سارعت جمموعة من نا�شطات املجتمع املدين يف
بنغازي بتنظيم وقفة احتجاجية �ضد القرار و�إ�صدار بيان
يندد به بل �أن جمموعة منهن قابلت احلاكم الع�سكري
وقدمن �أوجه �إعرتا�ضهن وكيف �أنه و�صمة تو�صم
5
باخليانة كل النا�شطات املدنيات.
وبالفعل �ألغي القرار بقرار ثان فيه تقييد خمتلف و�إن
�أ�ضفيت عليه �صبغة قانونية وحقوقية .فقد مت حتديد
نطاقه الزماين واملكاين والنوعي وال�شخ�صي وجعله
عاما يت�ساوى فيه املواطنون من فئة عمرية معينة ر�آها
�صاحب القرار �أنها الفئة امل�ستهدفة للتجنيد �ضد ليبيا.

وصل الخالف
بين المواطنات
المشاركات في
مؤتمرات خارج
ليبيا إلى تحذير
المؤسسة العسكرية
من المواطنات
المختلفات معهن
ً
سياسيا

المبر ر االجتماعي والثقافي

فالقرار ورا�ؤه الهاج�س الأمني لأ�شخا�ص ولي�س
لدولة ،وخ�صو�صا �إزاء حركة غري مراقبة وغري م�س�ؤولة
لنا�شطات املجتمع املدين .وهذا ما ت�ؤكده ديباجة
القرار الأول «وللم�صلحة العامة ،ولل�سلبيات التي
�صاحبت �سفر الن�ساء مبفردهن» وما �صرح به على �أكرث
من قناة �إعالمية ك «احلدث» و»ليبيا روحها الوطن»
�سيادة اللواء عبدالرازق الناظوري يف مداخالت
هاتفية م�ساء  19فرباير  .2017فقد جاء يف كالمه
«�أنهم اكت�شفوا �إخرتاق عدة خمابرات �أجنبية للفتيات
الليبيات �صغار ال�سن غري املدركات للأمن القومي
بحجة الإنخراط يف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وال�سفر
�إىل دول عدة .كما �أعلن عن وجود تقارير �أمنية ت�شري
�إىل �أن حركة الن�ساء قد زادت ب�أعداد كبرية ج ًدا
بحجة اجتماعات للمر�أة ،يف حني �أنهن يقمن بنقل
تقارير كاذبة عن القوات امل�سلحة ويتم ا�ستخدامهن يف
�أغرا�ض �ضد ليبيا».
وتخربنا �صفحات التوا�صل االجتماعي وغرف
املحادثات اجلماعية على الفايرب ب�أن خلفية الن�صيحة
الذهبية خالفات �سيا�سية و�إيدلوجية بني نا�شطات
املجتمع املدين يف اللقاءات امل�شرتكة التي تنظم
خارج ليبيا ،وخ�صو�صا يف تون�س« ،برعاية وحدة متكني
املر�أة التابعة لبعثة الأمم املتحدة» والتي تهدف لتقريب
وجهات النظر بني الفرقاء ولتفعيل دور املر�أة يف
ال�سالم و�إنهاء ال�صراع .وي�صل اخلالف �إىل حماوالت
املواطنات ال�شريفات بتحذير امل�ؤ�س�سة الع�سكرية من
�أولئك املختلفات معهن �سيا�سياً على الرغم من �أن

يرى املثقف والإعالمي حممود �شمام نتائج بالون
الإختبار ال�سلفي الأول يف ليبيا غري ناجحة و�أن املر�أة
الليبية �إمر�أة كاملة الأهلية ولي�ست حرمة و�أن البيت
الليبي هو من يربي ويوجه .ويف �إ�شارة منه للمربرات
االمنية الواهية ،ي�شري �شمام �أن من خان عمر املختار
وتعاون مع االحتالل االيطايل كانوا رجاال ومن
خان القذايف وان�شق عنه كانوا رجاال� .أما اتهام الأمم
املتحدة ب�أنها جتند ن�ساء ليبيا للتج�س�س فذاك مو�ضوع
اجتماعي وثقايف �آخر.6
لكن موقع املر�أة من املنظومة القيمية الليبية ال يدعو
للتفا�ؤل .فبا�ستقراء التوجه العام للعقل اجلمعي
الليبي �أبان �صدور القرار الأول وبعده نلم�س ما
ت�ؤكده امل�سوح العلمية 7ب�ش�أن تدين قيمة حقوق
وحريات املر�أة يف املنظومة القيمية الليبية .فقد انق�سم
الرجال ب�ش�أن القرار الأول �إىل ثالثة �صنوف بدرجات
ون�سب متباينة�:سلفي ومن يدور يف فلكه ن�صري للدين
ومهلل ومكرب للقرار  ،مدين متهم بالعلمانية يدعمها
يف رف�ضها وهم قلة ،والأغلبية ال�صامتة ول�سان حالها
يقول :هناك ما هو �أهم فالبالد ت�ضيع واحلق يف احلياة
الكرمية بتوفري حد �أدنى من امل�أوى وامل�أكل وامللب�س
�أق�صى �أمانيهم.

1 .1للكاتبة ،املراة الليبية بني مكت�سبات املا�ضي وتوج�سات امل�ستقبل ،املفكرة
القانونية -تون�س ،العدد  ،3دي�سمرب .2015
2 .2بيان �صدر عن نحن ن�شطاء ومنظمات املجتمع املدين .بنغازي .يف

املجتمع املدين وحوى الوفد حماميات ونا�شطات حقوقيات من مدينة
بنغازي  ,وهو ما �صرحت به الدكتورة على �صفحتها ال�شخ�صية يف موقع
التوا�صل االجتماعي «الفي�سبوك».
6 .6ال�سيد حممود �شمام على �صفحته يف موقع التوا�صل االجتماعي تعليقاً على
جتميد القرار
7 .7يعار�ض ثمانية من كل ع�شرة حق املر�أة يف ال�سفر مبفردها خارج البالد � ,ص
 7من امل�سح ال�شامل لآراء الليبيني حول احلوار الوطني  ,من�شورات مركز
البحوث واال�ست�شارات جامعة بنغازي .2015

2014/2/20
3 .3وا�ستدلوا على ذلك بخروج �أمهات امل�ؤمنني ر�ضي اهلل عنهن بعد وفاة ر�سول
اهلل �صلى اهلل عليه و �آله و�سلم للحج يف عهد عمر ر�ضي اهلل عنه وقد �أر�سل
معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن ر�ضي اهلل عنه
4 .4الإمام �أبو احل�سن بن بطال املالكي يف «�شرح البخاري» ( ،532/4ط.
مكتبة الر�شد)
5 .5كانت الدكتورة عبري �أمنينة على ر�أ�س الوفد الن�سوي ب�صفتها رئي�س مفو�ضية
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تطهير القضاء في لبنان ()1966-1965
جويل بطرس
�إن ُتخب �شارل حلو رئي�ساً للجمهورية اللبنانية يف �سنة
 1964خلفاً للرئي�س ف�ؤاد �شهاب .وو�ضع الإ�صالح هدفاً
لعهده وربط م�صري العهد بنتيجة هذه الإ�صالحات.
ف�أعلن عام  1965ن ّيته �إجراء تطهري �شامل للإدارة
والق�ضاء من عنا�صره الفا�سدة والك�سولة.
وتنفيذاً لهذه ال�سيا�سة ،عمد جمل�س النواب �إىل �إ�صدار
عدل من خالله تنظيم جمل�س الق�ضاء الأعلى يف
قانون ّ
اجتاه منح �صالحيات ا�ستثنائية تخ ّوله �صرف الق�ضاة.
و�أف�ضى الأمر �إىل ف�صل  16قا�ضياً عن اخلدمة يف كانون
الأول  1965و�شباط  1966يف �سابقة مل ت�شهدها
دوائر العدلية من قبل.
نتطرق يف هذا العر�ض �إىل حملة تطهري ال�سلك الق�ضائي،
كما ع ّرف عنها املعن ّيون �آنذاك .فغالباً ما تطرح ال�سلطة
التنفيذية عناوين عري�ضة لإ�صالح الق�ضاء ،لتكتفي من
بعدها مبحا�سبة عدد من الق�ضاة من دون بذل �أي جهد
لإ�صالح النظام امل�س�ؤول عن اخللل الق�ضائي .والالفت
�أنّ النقا�شات التي دارت خالل تلك الفرتة ما زالت
منتجة بالن�سبة �إىل �إ�شكاليات اليوم� ،سواء جلهة ا�ستعادة
�أدوات الإ�صالح نف�سها �أو للت�شكيك ب�صحة الإجراءات
املتخذة .لذا تبقى ا�ستعادة هذه املرحلة من تاريخ لبنان
�أ�سا�سية لكل من يعمل اليوم على الإ�صالح الق�ضائي
�سواء يف لبنان �أو يف خارجه.
حملة التطهير 1966 1965-

تلقّى الرئي�س حلو الدعم من معظم الكتل يف جمل�س
النواب ،بعدما �شدد العديد من ه�ؤالء على �أنه مل يعد
من اجلائز ا�ستمرار الو�ضع على ما هو عليه يف ق�صور
العدل« ،ال �سيما �أن الق�ضاة عر�ضة التهامات وا�سعة
ترتدد يف خمتلف املجال�س ال�سيا�سية والقانونية.»1
وبناء عليه ،بد�أت حكومة الرئي�س ح�سني العويني
بدرا�سة م�شروع يعطي ملجل�س الق�ضاء الأعلى �سلطات
ا�ستثنائية لفرتة زمنية حمددة لتطهري الق�ضاء .فجاء
�ضمن هذه االقرتاحات:
«. .تو�سيع �صالحيات جمل�س الق�ضاء الأعلى.
�. .إجازة نقل الق�ضاة �إىل اجلهاز الإداري متهيداً
ل�صرفهم.
. .دعوة الق�ضاة املنوي �صرفهم �إىل اال�ستقالة حفظاً
على كرامتهم.»2
أعد وزير العدل �آنذاك ن�سيم جمدالين امل�سودة الأوىل
� ّ
مل�شروع قانون التطهري ب�إ�شراف حلو .ووفقاً لذلك ،اتفق
جمل�س الوزراء بح�ضور رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
بدري املعو�شي ومدعي عام التمييز نبيه الب�ستاين
ورئي�س هيئة التفتي�ش الق�ضائي �شوكت املنال على
طرح م�شروع قانون بتعديل قانون تنظيم جمل�س الق�ضاء
الأعلى .و�أبرز ما جاء فيه:
�. .إعطاء جمل�س الق�ضاء الأعلى ب�صفته هيئة خا�صة

النظر يف �أو�ضاع الق�ضاة جلهة الكفاءة امل�سلكية �أو
العجز ال�صحي �أو الأهلية لتويل الق�ضاء تلقائيا �أو
بناء على طلب من جمل�س الوزراء ،على �أن يكون
له تبعاً لذلك �إنهاء خدمة القا�ضي .وتتخذ قرارات
الهيئة بالأكرثية املطلقة من جمموع الأع�ضاء الذين
تت�ألف منهم الهيئة وبطريقة االقرتاع ال�سري .ويف
هذه احلالة ،يرفع القرار فوراً �إىل جمل�س الوزراء
الذي يكون عليه �أن يبت به خالل مهلة ع�شرة �أيام
من تاريخ وروده على �أمانة �سر املجل�س.
. .ويف حال انق�ضاء املهلة املذكورة دون البت به،
ي�صبح هذا القرار نافذاً وخدمة القا�ضي منتهية
حكماً دون حاجة �إىل ا�ست�صدار �أي ن�ص خا�ص،
وت�صفى جميع احلقوق املالية امل�ستحقة للقا�ضي
وفقاً للقوانني املرعية.
. .والأخطر من ذلك ،اعترب امل�شروع �أن �إنهاء اخلدمة
بالإ�ستناد �إىل هذه املادة ال يقبل «�أي طريق من
طرق املراجعة مبا يف ذلك طلب الإبطال ل�سبب
حد ال�سلطة �أو طلب التعوي�ض عن طريق
جتاوز ّ
الق�ضاء ال�شامل».
�. .أتاح امل�شروع لكل قا�ض �أن يطلب خالل مهلة
ع�شرة �أيام من نفاذه �صرفه من اخلدمة �أو �إحالته
على التقاعد ،على �أن يكون ملجل�س الوزراء �أن
يقبل الطلب �أو يرف�ضه.
. .حدد تعوي�ض القا�ضي يف حالة �صرفه من اخلدمة
على التقاعد باال�ستناد �إىل الأحكام املن�صو�ص
عليها �أعاله ،مببلغ يوازي راتبه الأ�سا�سي مع
التعوي�ض العائلي فقط عن �أربعة �أ�شهر.
وقد هدفت احلكومة من خالل م�شروع القانون �إىل
�إعطاء جمل�س الق�ضاء الأعلى �صالحيات ا�ستن�سابية
�سمحت له بالتحكم لي�س فقط بعمل الق�ضاة بل
مب�صريهم �أي�ضاً .كما �أنّ امل�شروع �أغفل متاماً حق القا�ضي
بالدفاع عن نف�سه ،و�أقفل الباب �أمام �أية �آلية ت�سمح
ب�إبطال القرار �أو مراجعته.
بد�أت مناق�شة م�شروع تنظيم جمل�س الق�ضاء يف جمل�س
النواب يف �أوائل متوز  .1965وقد تناول النواب العديد
من النقاط املثرية لالهتمام خالل اجلل�سات .وقد
متحورت �أبرزها حول منح القا�ضي احلق بالدفاع عن
نف�سه وو�ضع قانون ي�أخذ يف عني االعتبار ال�شكاوى
احلقيقية للر�أي العام .فهذا الأخري يلوم الق�ضاء على
الت�أخري يف الف�صل يف الدعاوى وعلى �إطالة املحاكمات
ل�سنوات .كما متّت مناق�شة دور التفتي�ش الق�ضائي ،وقد
�أجمعت املداخالت على �أهم ّية تفعيل دوره حلماية
الق�ضاء .وجاء يف املداخالت �أي�ضاً ت�أكيد على ت�صاعد
وترية التدخّ الت ال�سيا�س ّية يف الق�ضاء بالإ�ضافة �إىل
انت�شار الف�ساد يف العدلية� ،إن من خالل تنامي ظاهرة
البت يف بع�ض
ال�سيارات واملنازل الفخمة� ،أو ت�أجيل ّ
الدعاوى بطلب من �أحد النافذين.

اعتبر أحد النواب أن
اإلصالح الحقيقي
يبدأ بمنع السلطة
السياسية من
التدخل في القضاء.
ّ
فالتدخالت أدت إلى
تعطيل المؤسسات
القضائية وبخاصة
هيئة التفتيش
القضائي (التفقدية)،
ما منع المساءلة
والمحاسبة داخل
القضاء
تطلب القانون �أربع جل�سات مناق�شة يف جمل�س
النواب بغية �إقراره .وفيما حملت النقا�شات الكثري
من االقرتاحات الق ّيمة ،والتي ال تزال مو�ضوع نقا�ش
حتى اليوم� ،صدر القانون كما ُطرح يف �صيغته الأ�صلية
بدون � ّأي تعديل ُيذكر� .أُق ّر اذاً القانون يف  19متوز 1965
بالأكرثية فيما خالف النائبان جوزف مغبغب وناظم
القادري ،وامتنع ّ
كل من النائبني �ألبري خميرب وجان
عزيز .ا�ستقالت حكومة العويني وبد�أت امل�شاورات
لت�أليف حكومة متثّل جميع الكتل النيابية فتحظى
�سيا�سي ي�سمح لها بتنفيذ عملية التطهري.
بالتايل بغطاء
ّ
وكلف حلو الرئي�س ر�شيد كرامي يف �أواخر متوز 1965
ت�شكيل حكومة جديدة قادرة على ت ّويل مهام التطهري.
�صدر القانون يف اجلريدة الر�سمية يف � 9أيلول 1965
و�أُعطي «الق�ضاة الراغبون يف طلب �صرفهم من اخلدمة �أو
�إحالتهم على التقاعد مهلة ع�شرة �أيام – تبد�أ من تاريخ
 9ايلول  1965وتنتهي يف  19منه – بالتقدم بذلك.»3
رفع جمل�س الق�ضاء الأعلى �أ ّول قرار يف  17كانون
الأول  1965والذي ق�ضى ب�إنهاء خدمة  12قا�ضياً،
بعدما كانت حتدثت تقارير ال�صحف عن  23قا�ضياً
مر�شحني لل�صرف.
ورغم اعرتا�ض عدد كبري من النواب والوزراء على
الأ�سماء امل�صروفة من اخلدمة لأ�سباب �سنعر�ضها
الحقاً ،وافق جمل�س الوزراء يف اجلل�سة النهائية التي
ا�ستمرت � 13ساعة ،على �إنهاء خدمات الق�ضاة الذين
اتخذ جمل�س الق�ضاء الأعلى قرارات ب�صرفهم .وقد
�صدر القرار ب�أكرثية �أع�ضاء احلكومة.4
وعليه ،دخل قرار ال�صرف حيز التنفيذ بعد �صدور

املر�سوم رقم  2452يف  19كانون الأول  1965الذي
احلق باملطالبة مبعا�ش التقاعد
�أعطى الق�ضاة امل�صروفني ّ
او بتعوي�ض ال�صرف من اخلدمة.
وقد اعترب رئي�س احلكومة �آنذاك �أنّ املادة الثانية من
قانون الإ�صالح الق�ضائي جعلت من جمل�س الوزراء
ال�سلطة العليا يف البت ومن حق املجل�س ممار�سة
�سلطته يف �ضوء ما يراه منا�سباً .وقال رئي�س احلكومة
�أنّ امل�شرتع ق�صد من املحافظة على �سلطة جمل�س
الوزراء ت�أمني �أكرب ن�سبة ممكنة من العدالة يف التدابري
التي يقرها جمل�س الق�ضاء .و�أ�ضاف كرامي �أنّ املعايري
التي اعتمدها جمل�س الق�ضاء تقوم على ثالث ركائز:
وتبي
عدم الأهلية ،وعدم الكفاءة والأ�سباب ال�صحيةّ .
للوزراء بعد الإ�ستماع �إىل رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى
�أنّ �أ�سباب ال�صرف يف معظمها م�سلكية تتعلق مبمار�سة
املهام الق�ضائية وال مت�س كرامة القا�ضي و�شرفه .وحيث
�أنّ تقدير النواحي امل�سلكية يعود �أ�سا�ساً يف ما يخ�ص
الق�ضاة ،ملجل�س الق�ضاء الأعلى.
مل تنجح اجلولة الأوىل من التطهري يف �إقناع الر�أي
العام بنية العهد ب�إجراء عملية �إ�صالح جدية .وحده
بقي م�صراً على امل�ضي قدماً
رئي�س اجلمهورية حلو َ
رابطاً م�صري عهده مب�صري التطهري� .أ�ص ّر الرئي�س على
أكد �أن العجلة انطلقت
�إ�شهار ال�شعارات الكبرية و� ّ
ولن تتوقف« .وال جمال للت�سا�ؤل ما �إذا كانت الوزارة
الفالنية �ست�شهد تدابري �إ�صالحية �أم ال .فكل وزارة
�سيتم ا�صالحها.»5
بحاجة �إىل �إ�صالحّ ،
وطالب حلو بالإ�سراع مع بداية عام  1966ب�إجناز الدفعة
الثانية من التطهري «نظراً حلالة القلق النف�سي التي
وجتمد ن�شاطهم.»6
ت�سيطر على املوظفني ّ
وكانت حال من الركود قد خ ّيمت على ق�صر العدل
حد ت ّوقف الأعمال يف
بعد �إ�صدار مر�سوم التطهري �إىل ّ
بع�ض املحاكم .وازدادت الأمور تعقيداً بعد �أنّ ا�ستحال
على املعنيني ملء املراكز التي �شغرت يف ّ
ظل ال�شكوى
من النق�ص يف عدد الق�ضاة يف الأ�صل.
وبناء عليه ،قرر جمل�س الق�ضاء الأعلى يف � 11شباط
� 1966صرف �أربعة ق�ضاة �إ�ضافيني :رئي�س معهد
تدريب الق�ضاة خليل جريج وع�ضو املجل�س العديل
�سليم الرتك ورئي�س حمكمة اال�ستئناف املدين وفيق
احل�سامي واحلاكم املنفرد املدين يف بريوت جميل �أبو
خاطر .وفهم �أن الو�ضع ال�صحي هو وراء �صرف البع�ض،
و�أن �أ�سباب �صرف البع�ض الآخر لي�س فيها ما مي�س
بالنزاهة (تردد �أن وراء �صرف القا�ضي �سليم الرتك
ن�شاطه املا�سوين وعالقته بالأكراد) .وك�شف رئي�س
جمل�س الق�ضاء �أنّ هذه الدفعة هي الأخرية و�أنه يعترب
�أنّ املجل�س قام بواجباته.
وعلى الرغم من حتفظ الوزراء على الأ�سباب املقدمة
ل�صرف الق�ضاة وت�شديدهم جمدداً على حق القا�ضي
بالدفاع عن نف�سه� ،إال �أنهم ويف النهاية وافقوا على قرار
ال�صرف «مراعاة للم�صلحة العامة.»7
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احلد .وما لبثت �أن
وبالفعل ،ت ّوقف التطهري عند هذا ّ
ّقدمت حكومة كرامي ا�ستقالتها يف ني�سان  1966لت�ؤكد
�أنّ التطهري ت ّوقف و�أنّ الإ�صالح مل يكن �سوى �شعار ر ّنان.
المحاسبة واإلستقاللية

جتدر الإ�شارة �إىل �أنّ امل�س�ؤولني ذكروا عند بدء احلملة
�أن يف الق�ضاء ق�ضاة فا�سدين ،يتلقون الر�شاوى
وي�ؤخرون الأحكام كرمى لأ�صحاب النفوذ و�أن �إ�صالح
الق�ضاء يتم من خالل تطهري الق�ضاء ولي�س من خالل
�إ�صالحات م�ؤ�س�ساتية .وقد �شهدت عملية التطهري
ا�ستباحة كاملة للق�ضاة من دون �إبداء �أي مالحظات
حول خطورة هذا الأمر وت�أثريه ال�سلبي على ا�ستقاللية
الق�ضاء وعلى �أدائه .ولكن ،بالعودة �إىل املناق�شات
النيابية ،يبدو من مداخالت عدد من النواب �أن ما
�سمي ف�سادا ق�ضائيا هو بالدرجة الأوىل خلل يف النظام
ال�سيا�سي� ،أ�سا�سه رواج التدخّ ل يف الق�ضاء ،وبوجه
خا�ص يف عمل هيئة التفتي�ش التي وجدت نف�سها
ممنوعة عن التح ّرك �ضد الق�ضاة املحميني ،مهما تو ّرطوا
يف خدمة م�صالح ال�سيا�سيني.
ويف هذا ال�سياق ،اعترب النائب كمال جنبالط �أن
الإ�صالح احلقيقي يبد�أ مبنع ال�سلطة ال�سيا�سية من
التدخل يف الق�ضاء .فالتدخالت �أ ّدت �إىل تعطيل
امل�ؤ�س�سات الق�ضائية وبخا�صة هيئة التفتي�ش الق�ضائي،
ما منع امل�ساءلة واملحا�سبة داخل الق�ضاء .وع ّلق خالل
�إحدى جل�سات مناق�شة قانون التطهري على «�ضرورة
التطهري يف ال�سلطة التنفيذية �أي�ضاً» حيث جزم �أن
الف�ساد احلقيقي موجود بني رجال ال�سيا�سة .فـ «�أولئك
�أف�سدوا الق�ضاء وجعلوا منه مطية لغاياتهم ولأحقادهم
ال�سيا�سية ومل�صاحلهم املالية».
ور�أى �أن الإ�صالح عملية طويلة مرتبطة ب�إعطاء امل�ؤ�س�سات
الق�ضائية �صالحيات �إ�ضافية وبالأخ�ص التفتي�ش.
وال ّبد هنا من الإ�شارة �إىل ثناء جنبالط على �أداء
الق�ضاء الكف�ؤ والنزيه خالل فرتة الإنتداب الفرن�سي،
حيث �أ�شار �إىل �أنّ ال�سلطة الق�ضائية كانت تتمتع
با�ستقاللية كبرية و�إنتاجية ملفتة .8وقد ربط تراجع
الإنتاجية بدور التفتي�ش وبالتدخالت .فـ»�أيام
االنتداب الفرن�سي ،كان ال يجر�ؤ �أي قا�ض مهما كان
كبرياً بالدولة �أن ينام على ملف ولو �شهراً واحداً .ف�إذ
ذاك ،يالحقه التفتي�ش وي�س�أله ملاذا هذه الدعوى ال تزال
يف جاروره نائمة .فعلى ال ّأقل ،يجب �أن يفعل ذلك يف
هذا البلد لأنّ القا�ضي ب�شري �أي�ضاً ومع ّر�ض للم�سايرة.
عندما ت�أتيه الوا�سطة من ال�شمال ومن اليمني ،ال ّبد
له �أن يحفظ هذه الدعوى يف اجلارور �إىل �أيام ينق�شع
فيها الغيم ال�سيا�سي الذي يجعل من فالن ،نافذاً �أكرث
من فالن» .وطالب جنبالط �أخرياً بو�ضع «�شرعة �شرف
كنظام لل�سلوك ال�شخ�صي للقا�ضي ف�سلوكه ال�شخ�صي
مرتبط بوظيفته ووظيفته فيها نوع من القدا�سة ،يجب
�أن يتم�شى يف �سلوكه ال�شخ�صي مع هذه القدا�سة التي
تفر�ضها عليه وظيفته».
وما �أن انتهت العملية حتى بدا وا�ضحا �أن �صرف 16
قا�ضياً واعتبار �أن هذه العملية جنحت يف تطهري الق�ضاء
و�إ�صالحه هو يف الواقع حماولة للتغا�ضي عن الأ�سباب
الأخطر التي تكمن وراء �إف�ساد الق�ضاء وال�سماح
بالتدخّ ل يف �أعماله .فالن�صو�ص التي جت ّرم التدخّ ل يف
يتم حتى الرجوع �إليها.
الق�ضاء بقيت على حالها ومل ّ

ومل يحاول امل�ش ّرع و�ضع قانون يحمي القا�ضي من
ال�ضغوط التي متار�س عليه فال يقدر على مواجهتها �إال
مبناعته الذاتية .وبالتايل �ص ِّور القا�ضي يف نهاية املطاف
على �أنه امل�س�ؤول الوحيد عن عمليات الر�شوة والف�ساد
والتلك�ؤ ب�إ�صدار الأحكام .ومت باملقابل تربئة �ضمنية للنظام
ال�سيا�سي الذي هو امل�س�ؤول الأول وفق النواب �أنف�سهم.
وما يزيد هذا الأمر قابلية للإنتقاد هو الت�صريحات
العديدة التي عزت عملية �صرف ق�ضاة كبار �إىل م�سعى
العهد اجلديد التخل�ص من ق�ضاة كانوا حم�سوبني على
العهد الأ�سبق (عهد كميل �شمعون) ،مما �أعطى �إنطباعا
�أن التطهري مت من باب الإنتقام والكيد ال�سيا�سيني ،مبعزل
عن �أي �إ�صالح م�ؤ�س�ساتي للم�ستقبل .ففي مداخلته يف
جمل�س النواب ،قال النائب الأب �سمعان الدويهي �أنّ
هدف القانون الفعلي �إق�صاء املقربني من �شمعون من
الق�ضاء و�أنه «�سيق�ضي نهائياً على ما ا�سماه ق�ضاء ،لأن
القا�ضي �سوف ال يتحرر ،من الرئي�س ،ومن الوزير ،ومن
النائب ،ومن املتمول ،ومن �صاحب النفوذ».
المحاسبة والطائفية

وعلى الرغم من ت�شديد املعنيني على احرتام �أ�س�س
الكفاءة العلمية واملهنية يف التطهري� ،إال �أنه �سرعان ما
تبي �أن جمل�س الق�ضاء طبق قاعدة ال  6/6مكرر
ّ
يف عملية التطهري هذه .فقد جاء توزيع ال�صرف على
ال�شكل الآتي 6 :م�سيحيني و 6م�سلمني.
وما �أنّ ُعمم النب�أ يف ال�صحف ،حتى بد�أت التدخالت
واالعرتا�ضات على خلفية طائفية وال �سيما جلهة �صرف
ق�ضاة بارزين من طوائف معينة .فقد نقلت النهار �أنّ
الرئي�س كرامي عار�ض �صرف �أحمد الأحدب ،رئي�س
ديوان املحا�سبة وخالد احل�سن احلاكم املنفرد يف بريوت
�أثناء تناول قرار جمل�س الق�ضاء يف احلكومة .ويف االجتاه
نف�سه� ،أ�صدر املجل�س الإ�سالمي الأعلى �إعرتا�ضا على
�صرف  3ق�ضاة �س ّنة منهم رئي�س ديوان املحا�سبة ،وتريث
وزيران التخاذ موقف يف احلكومة �إىل حني ا�ست�شارة
املجل�س املذكور .كما عرب الوزير علم الدين عن قلقه
قا�ض درزي يف اجلمهورية
واعرتا�ضه «على �صرف �أكرب ٍ
اللبنانية دون �أن ُي�س�أل هذا القا�ضي �أي �س�ؤال حول
�صرفه ،ودون �أن يعرف الأ�سباب التي �أ ّدت �إليه.»9
وقد عرب النائب �أديب الفرزيل عن ت�شكيكه ب�إمكانية
جناح الإ�صالح «طاملا �أنّ اجل�سم امل�س�ؤول عن حتقيقه
قد �شكل على �أ�سا�س طائفي« .ت�ص ّور �أنكم �ست�شكلون
جمل�ساً يطهر يف الق�ضاء وي�شكل على �أ�سا�س الطائفية.
يجب �أن ي�شكل على �أ�سا�س ال�شرف ،على الكفاءة،
على �أ�سا�س التاريخ النظيف للموظف الذي يقوم
بعملية التطهري ،واال ماذا يفيد؟»
باملقابل ،خرج كرامي ليطمئن اجلميع ب�أنّ حقوق
�سيعي يف املركز
الطوائف حمفوظة و�أنّ «املوظف الذي ّ
الذي �سي�شغر يجب �أن يكون من طائفة املوظف الذي
نقل من هذا املركز �أو �صرف من اخلدمة .»10وقد جاءت
طم�أنته هذه لتعزز عمليا الطائفية داخل الق�ضاء ،ومتهد
لتثبيت طائفية عدد من املنا�صب .كل ذلك با�سم
الإ�صالح طبعا.
المحاسبة وحق الدفاع

مل يختلف خطاب ال�ستينات عن ذلك الذي يربز عند
ت�شكيل �أي حكومة جديدة منذ �إنتهاء احلرب اللبنانية.

فيتقدم التطهري على �أنه الطريق الأوحد للتخ ّل�ص من
ّ
الق�ضاة املتورطني بالف�ساد .ويت�صاعد اخلطاب املطالب
بتطبيق املادة  95من قانون الق�ضاء العديل التي ت�ؤدي
�إىل عزل القا�ضي لعدم �أهليته بقرار ي�صدر بغالبية ثمانية
�أع�ضاء (من �أ�صل ع�شرة) يف جمل�س الق�ضاء الأعلى
بقرار غري قابل للطعن ومن دون متكينه من ممار�سة حق
الدفاع عن النف�س.
وقد اعتمدت اال�سرتاتيجية عينها يف تطهري ال�ستينات
حيث �أق ّر قانون منع القا�ضي من الدفاع عن نف�سه ،ما
�أ ّدى �إىل حملة اعرتا�ض وا�سعة من قبل النواب والق�ضاة.
بقي يف �إطار الكالم حيث وافق النواب
لكن الإعرتا�ض َ
على القانون وعلى قرار �صرف الق�ضاة الحقاً.
ت�ساءل جنبالط «كيف يعقل �أن يتخذ جمل�س الق�ضاء
الأعلى تدبرياً ب�صرف �أحد الق�ضاة ويدينه باتهامات
خمتلفة دون �أن ي�ستمع �إىل �أقوال هذا القا�ضي».
و�إذ �أجيب ب�أن املجل�س النيابي هو الذي �أعطى هذه
ال�صالحيات ملجل�س الق�ضاء ،ر ّد جنبالط ب�أنه من
الواجب مراعاة االعتبارات وال �شيء مينع جمل�س
الق�ضاء من الت ّو�سع يف تف�سري القانون .11وقد عاد
جنبالط وكتب يف افتتاحية «الأنباء» «ثم ما هذا التطهري
الذي يفتي ويحكم وينفذ على �أحدهم دون �أن ي�س�أل
الرجل« :هل �صحيح ما ين�سب �إليك ،ويقال عنك،
وتتهم به� ،أجب �إن كنت بريئاً �أو جمرماً وحاول �أن تربر
نف�سك؟» ف�إذا باملق�ضي عليه حكماً غيابياً ،وكما فعلوا
يف هذه الدولة ،ي�ستطيع �أن يدعي و�أن يقول ملن ي�سمع:
«�أنا بريء ،لقد حتاملوا علي� ،أنا مظلوم ،و�إال ملاذا تهربوا
من �أن ي�سمعوا و�أن ي�صغوا �إىل دفاعي عن نف�سي؟»
ومن الالفت ما ورد يف مذكرات فيليب خرياهلل جلهة
�أنّ الرئي�س احللو كان ا�ستعان برئي�س جمل�س �شورى
الدولة (الذي مت تطهريه فيما بعد) ،يف ما يجب �أنّ
يت�ضمنه قانون التطهري حتى تكون قرارات ال�صرف
التي �ست�صدر ،غري قابلة لأي مراجعة �أو طعن« .وهكذا
ُوجد امل�شري �أوىل �ضحايا �إ�شارته .فلم يجد �أمامه طريقاً
للتظلم واملراجعة.»12
وانفردت النهار بن�شر ر�سالة للقا�ضي هرني �شاغوري
(وهو من الق�ضاة الذين طالتهم حملة التطهري) هاجم من
خاللها جمل�س النواب الذي وافق على قانون تع�سفي
�أ ّدت نتائجه �إىل خلق �أزمة �سيا�سية واجتماعية« .القول
�أن الت�شريع الذي حاول جمل�س الق�ضاء الأعلى تطبيقه
كان ت�شريعاً �أبرت منافياً لبديهيات الت�شريع والعدالة� ،إنه
ت�شريع تع�سفي ظامل ال يجوز وال ميكن تطبيقه .والعلة كل
العلة تنح�صر بالت�شريع ال مبجل�س الق�ضاء الأعلى .ف�إن

حتى �أنّ الرئي�س حلو بدا نادماً على قرارات �صرف
الق�ضاة فك�شف يف مذكراته �أنّ «يف هذا اجلو� ،أ�صبح
الإ�صالح مو�ضوع انتقادات عنيفة متناق�ضة من الذين
�صرفوا ومن الر�أي العام الذي مل يقتنع �أو مل ي�شعر
تقدم ،وراح ين�سى �أنه تناول ما
ب�أنّ الإ�صالح �أحرز � ّأي ّ
تناوله من ق�ضاة وموظفني� .إذاً هذا املفهوم للإ�صالح
الذي جعل منه �إدانة وتطهرياً كان ظاملاً للق�ضاة مبا ن�سب
�إليهم من تهم دون �أن ُيتاح لهم الدفاع عن �أنف�سهم.»14
لكنه مل ي�شرح الأ�سباب التي دفعته لت ّبني قانون
جمحف �ص ّوره وك�أ ّنه امل�س�ؤول الأول عن ما �آلت اليه
الأمور .ومل يرتدد حلو من حتميل عهده م�س�ؤولية ف�شل
التطهري ،فيختم يف حديثه عن التطهري قائ ًال« :وقد
يكون من حق كل من طاوله الإ�صالح وحيل بينه وبني
الدفاع عن نف�سه �أن يردد كلمة تيمو�ستوكل�...إ�ضرب
ولكن �إ�سمع.»15
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7 .7جمل�س الق�ضاء ينجز مهمته الإجمالية ب�صرف  4ق�ضاة .جريدة النهار12 ،

�شباط � ،1966ص2 .
8 .8وقد تطرق الوزير الراحل ف�ؤاد بطر�س �إىل هذه امل�س�ألة يف مذكراته كا�شفاً �أنه
قرر ترك ال�سلك الق�ضائي بعد رحيل الفرن�سيني عن لبنان ب�سبب تف�شي
الف�ساد يف الق�ضاء ،بطر�س ،ف�ؤاد .املذكرات .بريوت :دار النهار.2003 ،
9 .9علم الدين ي�شرح �أ�سباب ا�ستقالته .جريدة العمل 18 ،كانون الأول ،1965
�ص1 .
1010احلكومة تذيع تدابري التطهري على دفعات .جريدة النهار 4 ،كانون الثاين
� ،1966ص2 .
1111قرار جمل�س الق�ضاء يتابع تفاعله ر�سمياً وبرملانياً وق�ضائياً .املرجع املذكور
�أعاله.
1212خرياهلل ،فيليب .نحكم با�سم ال�شعب اللبناين .بريوت :دار �صادر،2013 ،
�ص198 .
�1313شاغوري� :ستذكر الأجيال �أن لبنان يويل قا�ضياً ليحكم بالعدل بني النا�س
ثم يحكم عليه دون �أن يحاكم وي�سمع دفاعه .جريدة النهار 17 ،كانون الأول
� ،1965ص2 .
1414حلو� ،شارل .املرجع املذكور �أعاله� ،ص216 .
1515املرجع املذكور �أعاله� ،ص218 .

ت�شريعاً كهذا يجعل من كبار الق�ضاة متهمني وجمرمني
بحيث يتهمون �سراً ويحقق يف �أمورهم �سراً ويحاكمون
�سراً فيحكمون �سراً دون �أن يتاح لهم حتى احلق مبعرفة
املو�ضوع برمته .ال يجوز اعتباره ت�شريعاً على الإطالق
وخري دليل على علة هذا الت�شريع ما نرى ون�سمع ونقر�أ
يف الأزمة الإن�سانية والأزمة ال�ضمريية التي �سببها قرار
جمل�س الق�ضاء الأعلى ال يف الر�أي العام وال�صحافة
فح�سب بل ويف جمل�س الوزراء بالذات.»13
المحاسبة دون عقاب

ّ
�شكل قرار �صرف الق�ضاة مع منحهم تعوي�ض نهاية
اخلدمة ومعا�شهم التقاعدي �أمرا �آخر الفتا .ف�إما
هم ي�ستحقون ال�صرف وكان يقت�ضي حرمانهم من
تعوي�ضاتهم ،و�إما �أنهم ال ي�ستحقونه .وملاذا مت �إذا
�صرفهم؟
وهذا ما �أ�شار �إليه كمال جنبالط حني ت�ساءل عن
الهدف من التطهري �إن كان املوظف يعود �إىل منزله
مع تعوي�ض نهاية خدمة .فالغاية من الإ�صالح هي
االقت�صا�ص من الفا�سدين ال معاملتهم ك� ّأي موظف
�آخر �أحيل �إىل التقاعد .وكتب يف افتتاحية جلريدة
الأنباء« :ما هو هذا الإ�صالح الذي نقول فيه لأحدهم:
«تف�ضل� ،ش ّرف ،خذ تعوي�ضك �أو تقاعدك ،وان�صرف
عنا� ،أما مالك امل�سروق فيبقى لك رزقاً حال ًال وملكاً
�شرعياً مباركاً» دون �أن يحاكم املوظف ليعيد املال الذي
جناه من ف�ساده و�إف�ساده.
خاتمة
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تدوينات القضاة على مواقع التواصل االجتماعي
بين حرية التعبير وواجب التحفظ:
قراءة في بعض التجارب العربية

أنس سعدون
كان ل�شبكات التوا�صل االجتماعي دور بارز يف تعزيز
احلراك احلقوقي الذي عرفته املنطقة العربية مند �سنة
 ،2011حيث لعبت دورا �أ�سا�سيا �أ ّهلها لت�صبح �إعالماً
بدي ًال مميزاً .1يف هذا ال�سياق دخل الق�ضاة كغريهم
من باقي الفاعلني ملمار�سة حقهم يف التعبري يف و�سائط
الإعالم غري التقليدية .وهكذا �شاركوا ب�آرائهم يف ور�ش
الإ�صالح الد�ستوري ،وناق�شوا موا�ضيع تهم ال�ش�أن العام
تارة وال�ش�أن الق�ضائي تارة �أخرى ،و�أ�سهموا يف نقل
كثري من النقا�شات املهنية التي لطاملا اكت�ست �صبغة
مطلبية فئوية �إىل دائرة النقا�ش املجتمعي .و�سرعان ما
تطورت هذه امل�شاركات يف بع�ض البلدان حيث انتقلت
من العامل الإفرتا�ضي لتتخذ �شكل تنظيمات وروابط
لتجمع الق�ضاة (نادي ق�ضاة املغرب منوذجا) .ف�أ�صبحنا
�أمام منوذج جديد من الق�ضاة؛ �إنهم الق�ضاة املنفتحون
على جمتمعاتهم ،الذين ك�سروا �أ�سطورة القا�ضي
ال�صامت 2الذي ال ينطق �إال من فوق من�صة احلكم.
�إال �أن هذه التحوالت ال�سريعة التي طر�أت على م�شهد
ّ
ظل �إىل وقت قريب غارقاً يف التحفظ� ،أثار خماوف قوى
حمافظة �سارعت �إىل التحذير من مغبة وقوع �إنزالقات
نتيجة �إنخراط الق�ضاة يف ممار�سة حقهم يف التعبري،
و�أ�شهرت موجب التحفظ.
وهكذا تباينت مواقف الأنظمة الق�ضائية العربية من
هذا امل�ستجد ،بني اجتاه قرر اللجوء اىل مبد�أ احلظر
الإعالمي لظهور الق�ضاة ،و�إجتاه �آخر اكتفى باملراقبة
وحتريك املتابعات الت�أديبية.
اإلتجاه األول :حظر تدوينات
القضاة على مواقع التواصل
االجتماعي

ميثل هذا الإجتاه دول اخلليج التي كانت �سباقة
ال�ست�صدار �أوامر وتوجيهات حظرت على الق�ضاة
الظهور يف الإعالم �أو التدوين مبواقع التوا�صل
الإجتماعي .و�سرعان ما انت�شر هذا النموذج لي�شمل
بلدانا عربية �أخرى يف امل�شرق واملغرب.

السعودية :أمر ملكي وتعليمات من الداخلية

بذريعة «�صيانة الق�ضاء من الإ�ستغالل وحمايته من
الإمتهان»� ،3صدر بال�سعودية �أمر ملكي �سنة  2012مبنع
الق�ضاة من احلديث يف جميع و�سائل الإعالم املقروءة
وامل�سموعة واملرئية.
كما �أ�صدر املجل�س الأعلى للق�ضاء قراراً �أكد فيه على
كافة الق�ضاة وجوب الإلتزام مبا ق�ضت به الأوامر امللكية
وعدم ظهورهم يف و�سائل الإعالم� ،ضماناً ال�ستقالل
الق�ضاء وحياديته ،والبعد عما ي�سيئ للوظيفة الق�ضائية

التي يجب �أن تكون يف منتهى احلياد والتجرد .و�أو�ضح
القرار �أنه جاء تبعا ملا الحظه وزير الداخلية جتاه عدد
من الق�ضاة الذين �أدلوا ب�أحاديث عن ال�ش�أن العام
يف و�سائل �إعالمية خمتلفة ،ب�صفتهم الق�ضائية ،و�أن
لظهورهم بهذه ال�صورة ت�أثريات �سلبية ،ور�أى جتنب
الق�ضاة ملثل هذه امل�شاركات.
الكويت :قرار من المجلس األعلى بحظر
الظهور اإلعالمي للقضاة

�أ�صدر املجل�س الأعلى للق�ضاء بالكويت �سنة
قرارا» 4ب�ش�أن حظر �إدالء �أع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
بت�صريحات �صحافية �أو �إبداء الآراء من خالل مواقع
التوا�صل الإجتماعي� ،أو �أي و�سيلة �أخرى ،وجاء فيه:
«ملا كان �أ�سا�س ثقة املواطنني بعدل ق�ضائهم يقوم على
جت ّرد رجاله ونزاهتهم وحيدتهم ،وملا يالحظ م�شاركة
بع�ض رجال الق�ضاء ب�إبداء الآراء العامة ال�سيا�سية منها
واالجتماعية ،بعيدا عن مهنية الق�ضاء ودوره كح�صن
للحريات ومالذ لكل ذي حق ،وذلك عن طريق
و�سائل التوا�صل االجتماعي املختلفة على نحو بات
ي�ؤثر يف جترد القا�ضي وحيدته ،ويوقعه حتما يف حرج �أو
مانع يعيق الف�صل يف الدعاوى املنظورة �أمامه ،وا�ستنادا
للمادة ( )27من قانون تنظيم الق�ضاء التي حتظر على
رجال الق�ضاء �إبداء الآراء ال�سيا�سية ،واملادة ()25
من ذات القانون التي جتيز ملجل�س الق�ضاء منع رجل
الق�ضاء من مبا�شرة �أي عمل يتعار�ض مع واجبات
الوظيفة وح�سن �أدائها ،ف�إن املجل�س الأعلى للق�ضاء
ي�ؤكد على قراره ال�سابق باحلظر على كافة رجال الق�ضاء
والنيابة العامة تقدمي �أي برامج يف و�سائل الإعالم املرئية
�أو امل�سموعة �أو املقروءة �أو امل�شاركة يف فعالياتها من دون
�إذن م�سبق».
و�أ�ضاف نف�س القرار �أن «املجل�س �إذ يدرك �أن و�سائل
التوا�صل االجتماعي باتت �ضرورة �إعالمية وجزءاً
من الثقافة العامة .وتوفيقا لهذه االعتبارات وحفاظا
على حيدة الق�ضاء والن�أي به ورجاله عن �أي م�آخذ،
ف�إنه ينبه �إىل حظر الأفعال املذكورة ،ويهيب برجال
الق�ضاء والنيابة العامة �إىل مراعاة ما �سبق واتخاذ
ما يلزم ب�ش�أن ح�سابات املتابعني من رجال الق�ضاء
حمافظة على �سلوكيات رجال الق�ضاء ،ومراعاة لقيم
الق�ضاء وتقاليده وق�صر امل�شاركة يف الربامج الأخرى
لو�سائل التوا�صل الإجتماعي يف ما بينهم ،والإبتعاد
عن التعليق على الأحداث ال�سيا�سية �أو االجتماعية،
�إلتزاما باحليدة والتجرد».
2015

يذاع يف و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة
عن وزارة العدل و�أن�شطتها وما يتعلق ب�أي �إدارة
من �إداراتها ،ومتابعة ور�صد كل ما تتناوله مواقع
التوا�صل االجتماعي �سواء العامة �أو اخلا�صة ب�أع�ضاء
الهيئات الق�ضائية يف هذا ال�ش�أن ،وحتليل ما يذاع وفق
يعد خمالفة
الأ�صول املهنية املتعارف عليها وحتديد ما ّ
لهذه الأ�صول وي�شكل جرمية للعر�ض على التفتي�ش
الق�ضائي .وقد عمم هذا القرار على كافة الق�ضاة كما مت
تعميمه على املنابر االعالمية.
وقد ر�صدت اللجنة نحو  28خمالفة �أحيلت على �أنظار
جهاز املفت�شية ،رغم ما �أثارته من جدل فى الأو�ساط
الق�ضائية حول مدى جواز مراقبة احل�سابات ال�شخ�صية
للق�ضاة على مواقع التوا�صل االجتماعي وتتبعها.
الجزائر  :تحذيرات للقضاة وموظفي المحاكم
من استعمال الفيسبوك ألسباب أمنية

حذرت وزارة العدل اجلزائرية ،ق�ضاة وموظفي املحاكم،
من �إ�ستعمال �شبكات التوا�صل الإجتماعي ،بحجة
�أن «في�سبوك» و»تويرت» ت�سيطر عليها �أجهزة خمابرات
�أجنبية ،مما قد يعر�ض وثائق ومعلومات هامة حول
القطاع خلطر التج�س�س.6
و�أوردت وزارة العدل اجلزائرية ،يف مذكرة �صادرة عنها
جرى تعميمها خالل �شهر مايو  2016على ر�ؤ�ساء املحاكم
والنواب العامني ،ما اعتربته «معلومات ح�سا�سة حول
م�ساوئ وخماطر �شبكة -في�سبوك -املد�سو�سة التي
تربز يف الظاهر كم�ساحة للتوا�صل االجتماعي متعدد
الأ�شكال ويف خمتلف املجاالت احلياتية للإن�سان”.
و�أمرت املذكرة بناء على ذلك بتح�سي�س الق�ضاة من خماطر
الإ�ستعمال غري احلذر ل�شبكة التوا�صل االجتماعي وعن
ال�ضرر اجل�سيم الذي ميكن �أن ي�سببه ا�ستعمالها على احلياة
الفردية والعائلية وكذا على م�ؤ�س�سات الدولة ومعطياتها
الر�سمية ومواردها الب�شرية نتيجة الإ�ستغالل غري الظاهر
لهذه ال�شبكات من قبل وا�ضعيها.
ونبهت املذكرة الق�ضاة �إىل «ت�شديد مواد القانون
اجلزائري على واجبات التحفظ وجتنب كل ت�صرف
�أو عمل مي�س بهيبة ووقار و�سمعة ال�سلطة الق�ضائية
و�أع�ضائها والإلتزام مببادئ و�أحكام القانون الأ�سا�سي
للق�ضاء والقوانني ال�سارية املفعول».7
ويالحظ �أن نقابة املحامني باجلزائر وجهت تنبيها
مماثال للمحامني.8
موريتانيا  :وزير العدل تحت قبة البرلمان
على القاضي أن يتحفظ

مصر :لجنة تابعة لوزارة العدل لتتبع خالل كانون الأول �سنة � ،2016صرح وزير العدل يف
حديث له �أمام جمل�س ال�شيوخ املوريتاين �إنه «لي�س للق�ضاة
تدوينات القضاة
قرر وزير العدل امل�صري 5ت�شكيل جلنة �إعالمية مكونة الكتابة على في�سبوك” ،مردفا �أنه ينتهز هذه الفر�صة ليو�صل
من ثالثة ق�ضاة ،تتوىل مهام متابعة ور�صد كل ما «هذا الأمر �إىل املكان الذي يجب �أن ي�صل �إليه» .9

و�أ�ضاف« :الق�ضاة ملزمون بالتحفظ ،والتحفظ يجعل
قلم القا�ضي �أ�سريا ال يبحر وال يرعف يف �شيء يتعلق
بالتعاطي عن طريق الكتابات والن�شر» ،م�شريا �إىل
�أن «الأمور تقدمت �شيئا ما» ،مهددا الق�ضاة ب�أنهم يف
احلكومة «�سيوظفون الن�صو�ص يف هذا امليدان».
وكرر يف ختام حديثه قوله« :القا�ضي يجب �أن يتحفظ،
القا�ضي يجب �أن يتحفظ ،القا�ضي يجب �أن يتحفظ».
اإلتجاه الثاني :المتابعات
التأديبية استباقا للقوانين
التي تقيد حر ية القضاة في
التعبير
المغرب :قضاة الرأي أمام المجلس األعلى
للقضاء بتهمة اإلخالل بواجب التحفظ

يعد املغرب من بني البلدان العربية التي �شهدت
�إ�صالحات ق�ضائية هامة .فد�ستور  2011كر�س للق�ضاة
ولأول مرة حقهم يف التعبري ومل يقيده اال بواجب
التحفظ� .إال �أن ت�أخر �صدور القوانني الق�ضائية التي
من �ش�أنها �أن تعرف واجب التحفظ ،وغياب �سوابق
ق�ضائية قد ت�سهم يف تو�ضيح هذا املفهوم امللتب�س
والظهور الإعالمي املكثف للق�ضاة ك�أ�صوات اعتربها
البع�ض مزعجة يف معركة قوانني �إ�صالح الق�ضاء
جعل وزارة العدل ت�شهر من جديد �سالح املتابعات
الت�أديبية للق�ضاة مبربر خرق واجب التحفظ ،10وهكذا ّمت
ا�ستدعاء جمموعة من الق�ضاة �إىل جهاز املفت�شية العامة
للتحقيق معهم ب�ش�أن تدويناتهم على مواقع التوا�صل
الإجتماعي ،و�أحيل قا�ضيان منهم على املجل�س
الأعلى للق�ضاء الذي �أ�صدر يف حقهما عقوبات ترتاوح
بني التوقيف والعزل.
مصر :حملة لكم أفواه القضاة وتحريك
إجراءات اإلحالة لعدم الصالحية

عرفت �سنة � 2013إحالة  56قا�ض م�صري للتحقيق معهم
على خلفية ما عرف بق�ضية (ق�ضاة بيان يوليو .)2013
وبتاريخ � 14آذار  ،2015قرر جمل�س الت�أديب �أن  31قا�ضيا
من �ضمن ال ـ 56يف الق�ضية ،فقدوا ال�صالحية لتبو�ؤ
املن�صب الق�ضائي ومت عزلهم عن اخلدمة من خالل
�إحالتهم �إىل التقاعد ،ورف�ض املجل�س الدعوى �ضد باقي
الق�ضاة ب�سبب عدم وجود �أدلة على دعمهم للبيان.
وعرفت �سنة � 2016إحالة  46قا�ضيا �إىل �إدارة التفتي�ش
الق�ضائي بالنيابة العامة ،و 4م�ست�شارين لإدارة التفتي�ش
الق�ضائي بوزارة العدل ورفع احل�صانة عن  6ق�ضاة
و�إحالتهم للنيابة العامة للتحقيق معهم ،وذلك على
خلفية قيامهم بالكتابة على مواقع التوا�صل الإجتماعى
و�إبداء ر�أيهم فى اتفاقية تعيني احلدود بني م�صر
وال�سعودية وق�ضية جزيرتي تريان و�صنافري.11
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أين ينتهي حق القاضي في
د�ستوريا ،وال ت�شمل �إبداء الر�أي يف الق�ضايا التي تهم
التعبير وأين يبدأ إلتزامه
ال�ش�أن العام ،والق�ضايا التي يعود �إخت�صا�ص النظر فيها
بالتحفظ؟
مل�ؤ�س�سات د�ستورية �أخرى كالربملان واحلكومة.
يثري مو�ضوع جلوء الق�ضاة للتعبري عن �آرائهم عرب و�سائل واحلقيقة �أن جوهر اخلالف يعك�س �إ�شكالية �أعمق مردها
االعالم التقليدية �أو احلديثة �إ�شكالية التوفيق بني حق بالأ�سا�س عدم وجود معايري را�سخة وحمددة لل�سلوك
الق�ضاة يف التعبري كحق من حقوق االن�سان ،و�ضرورة الق�ضائي ميكن الإهتداء بها لقيا�س مو�ضوع حق الق�ضاة
يف التعبري ونطاق العالقة بني الر�أي احلر وال�سيا�سة.
التقيد مبوجب التحفظ كالتزام مهني.
واحلقيقة �أن النقا�ش العمومي الذي عرفته ال�ساحة
القانونية العربية مند انطالق موجات الربيع العربي ماذا تعلمنا المعايير الدولية
حول حدود حرية التعبري املكفولة للق�ضاة� ،أبان عن الستقالل القضاء؟
�إختالف وجهات النظر ،بني �إجتاه يعطي لهذه احلرية تعلمنا املواثيق الدولية �أن حرية التعبري �ضمانة �أ�سا�سية
مفهوما وا�سعا ويرفع ال�سقف ب�ش�أنها عاليا ،وبني اجتاه ال�ستقالل الق�ضاء ،حيث تن�ص وثيقة بنغالور على �أنه
قا�ض ك�أي مواطن �آخر بحرية التعبري والعقيدة
�آخر ينادي بالتعامل معها بحذر واحتياط �شديدين.
يتمتع �أي ٍ
فالإجتاه الأول يرى ب�أن حرية التعبري للق�ضاة هي والإرتباط والتجمع ولكن يتعني عليه دائما عند ممار�سته
الأ�صل ،وواجب التحفظ هو الإ�ستثناء ،ومن ثم يكون تلك احلقوق �أن يت�صرف ب�شكل يحافظ فيه على هيبة
للق�ضاة حرية الإدالء ب�آرائهم يف خمتلف الق�ضايا التي املن�صب الق�ضائي وحياد ال�سلطة الق�ضائية وا�ستقاللها.
تهم ال�ش�أن العام� .أما واجب التحفظ فال يقيدهم �إال يف نف�س املقت�ضيات تن�ص عليها عدة وثائق دولية تتفق
حدود ال�سر املهني.
جميعها على اعتبار حرية التعبري للق�ضاة هي املبد�أ،
بينما يرى الإجتاه الثاين �أن حتفظ الق�ضاة هو الأ�صل ،بينما يبقى موجب التحفظ جمرد لياقة تت�صل بعمل
وحريتهم يف التعبري هي الإ�ستثناء� ،إذ ينبغي ح�صرها القا�ضي ،فهو واجب يت�صل بكيفية ممار�سة حريتي
يف حال التو�سع يف منح هذه احلرية يف الدفاع عن التعبري والتجمع من دون امل�س بجوهرهما.12
ا�ستقالل الق�ضاء وال�ضمانات واحلقوق املكفولة للق�ضاة و�إذا عدنا للنماذج امل�ستقاة من بع�ض الأنظمة الق�ضائية

�سالفة الذكر -يف تعاملها مع مو�ضوع ممار�سة الق�ضاةحلريتهم يف التعبري ،يالحظ �أن حظر الظهور الإعالمي
للق�ضاة �صدر يف الغالب عن وزارة العدل� ،أو وزارة
الداخلية .وهذا الأمر يعك�س ا�ستمرار و�صاية ال�سلطة
التنفيذية على الق�ضاء ،فهذا احلظر و�إن كان ظاهره هو
الرغبة يف احلفاظ عن حياد الق�ضاة ،ف�إن جوهره يعك�س
تدخال �سافرا يف �ش�ؤون الق�ضاة.
من جهة ثانيةُ ،يالحظ �أن بع�ض النماذج الق�ضائية �سالفة
الذكر جل�أت اىل �أ�سلوب حظر الظهور الإعالمي للق�ضاة
ومنعهم من التدوين عرب مواقع التوا�صل االجتماعي،
بينما جل�أت �أنظمة �أخرى لإعمال امل�ساطر الت�أديبية .و�إن
اختلف النموذجان ف�إنهما يلتقيان يف وحدة الهدف وهو
الرغبة يف تطويق الظهور الإعالمي للق�ضاة الذي يبدو
�أنه �أ�صبح ظاهرة مقلقة لبع�ض ال�سيا�سيني ،بل ولبع�ض
القوى املحافظة داخل اجل�سم الق�ضائي ذاته .قلق من
تنامي موجة حرية التعبري داخل ج�سم ظل �إىل وقت
قريب ينعت بال�صامت الأكرب.
من جهة ثالثة ،ف�إن غالبية الإجراءات الت�أديبية
التي ّمت �إعمالها يف حق الق�ضاة الذين اتهموا بخرق
موجب التحفظ ات�سمت بطابع تع�سفي غري من�صف،13
�سواء من حيث الإجراءات التي مل حترتم �ضمانات
املحاكمة العادلة� ،أو �أي�ضا من حيث القرارات املتخذة

تراع مبد�أ تنا�سب
يف حقهم والتي تت�سم بالق�سوة ومل ِ
العقوبة مع الفعل خالفا للمبادئ الدولية املتعلقة
با�ستقالل الق�ضاء.
من جهة رابعة يالحظ �شبه غياب للدور الرتبوي �أو
الت�أطريي للمجال�س العليا للق�ضاء يف البلدان �سالفة
الذكر ،حيث حت�ضر ك�أجهزة للت�أديب والردع ويتم
تغييب دورها الإ�ست�شاري ك�أجهزة تخليق ميكن للق�ضاة
�إ�ست�شارتها يف �أي ت�سا�ؤالت متعلقة بالتطبيق املالئم
ملدونة ال�سلوك والأخالقيات الق�ضائية مما �سي�ساهم يف
الوقاية من ال�سلوكات غري املالئمة وبالتايل تعزيز ثقة
العامة يف الق�ضاء.14
و�أخريا ،يالحظ �أن عزل الق�ضاة لأ�سباب تتعلق بخرق
واجب التحفظ ،مل مينع دون ا�ستمرار ق�ضاة �آخرين
يف ممار�سة حقهم يف التعبري ،15كما �أنه مل يحل دون
ا�ستمرار اجلدل املحتدم حول مفهوم حرية التعبري
وحدود واجب التحفظ ،وهو نطاق ال ميكن �أبدا
ر�سم حدوده مبقررات ت�أديبية ،لأن جماله اخل�صب هو
مدونات ال�سلوك التي ينبغي �أن تكون لها قوة �أخالقية
�أكرث منها زجرية ،حتى ال يتحول حق التعبري �إىل
موجب �صمت.16

7 .7انظر املواد  62-33-32-31-25-24-23-07من القانون الع�ضوي
 11.04ال�صادر بتاريخ  2004/09/06املتعلق بالقانون الأ�سا�سي للق�ضاة
(اجلزائر).
8 .8بالغ منظمة املحامني باجلزائر بتاريخ  ،2016/11/29حول اال�ستعمال
املفرط ملوقع الفي�سبوك.
9 .9في�سبوك عنوان خالف بني ق�ضاة موريتانيا وال�سلطة التنفيذية ،خرب من�شور
على موقع :

�1212أن�س �سعدون :حتية اىل ق�ضاة املمانعة يف املغرب :دفاعا عن الف�صل  111من
الد�ستور
1313حول عزل الق�ضاة يف م�صر يراجع بيان اللجنة الدولية للحقوقيني بتاريخ 12
ت�شرين الأول .2016
�1414أوراق بحثية عن ا�صالح الق�ضاء يف لبنان� )3( ،شرعة الأخالقيات
الق�ضائية� ،ص .13
1515بيان اللجنة الدولية للحقوقيني على خلفية عزل القا�ضي حممد الهيني
بتاريخ � 13شباط .2016
1616مذكرة اللجنة الدولية للحقوقيني حول م�شروع مدونة ال�سلوك للق�ضاة
�سلمت لل�سلطات املغربية خالل كانون الأول .2016

�1717أنظر ملزيد من التفا�صيل :دليل حول معايري ا�ستقالل الق�ضاء ،املفكرة
القانونية � ،2016ص .91
�1818سامر غليون ونزار �صاغية :الق�ضاء العربي يف زمن اال�ستبداد ،تون�س .2016
1919يالحظ �أن التوجه احلديث ا�ستبدل موجب التحفظ التقليدي
 Obligation de réserveبواجب اخالقي و�سلوكي ذاتي
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املفكرة القانونية� ،ص .50
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.2
�3 .3أمر ملكي �صادر بتاريخ .2012/04/16
4 .4قرار املجل�س االعلى للق�ضاء بدولة الكويت رقم � ،2015/16صادر بتاريخ
.2015/05/18
5 .5قرار وزير العدل رقم  4900ل�سنة .2015
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1111حول ملف ق�ضاة الر�أي باملغرب ،تراجع الدرا�سة التالية املن�شورة مبوقع
املفكرة القانونية:

.Devoir de convenance

�2020أنظر ملزيد من التفا�صيل :دليل حول معايري ا�ستقالل الق�ضاء ،املفكرة
القانونية � ،2016ص .91

قضاة الواتساب في لبنان ،هذه الوقفة الجميلة
يف غ�ضون الأ�سابيع املا�ضية ،تب ّلغ عدد من الق�ضاة
تعميماً �صادراً عن جمل�س الق�ضاء الأعلى للخروج
من جمموعة الوات�ساب املح�صورة بق�ضاة لبنان
حتت طائلة املالحقة الت�أديبية .وكان الق�ضاة �أن�ش�أوا
يف ني�سان  ،2017وعلى خلفية ما اعتربوه تعر�ضا
حلقوقهم يف م�شروعي قانون �سل�سلة الرتب والرواتب
وم�صادر متويلها ،جمموعة الوات�ساب هذه� ،ضماناً
للتوا�صل فيما بينهم .وتبعاً ل�صدور هذا التعميم ،و�إذ
�أذعن عدد من الق�ضاة للتعميم� ،أ�ص ّر �آخرون على
البقاء يف املجموعة رغماً عنه.

هدوء ،وعلى خلفية ف�شل جمل�س الق�ضاء الأعلى يف
مفاو�ضاته مع ال�سلطة ال�سيا�سية ب�ش�أن حقوق الق�ضاة
املالية ،بادر بع�ض ق�ضاة املجموعة لدعوة زمالئهم
يف جمموعة الوات�ساب ،الجتماع يف قاعة حمكمة
الإ�ستئناف يف ق�صر العدل يف بريوت ،للتباحث
يف خمتلف ال�ش�ؤون الق�ضائية بتاريخ .2017/5/11
وكردة فعل �أوىل على هذا الإجتماع ،عقد جمل�س
الق�ضاء الأعلى اجتماعاً موازياً �أ�صدر بنتيجته تعميماً
للق�ضاة باخلروج من جمموعة الوات�ساب كما �سبق
بيانه .فعالم ن�ص هذا التعميم؟

ظر وف صدور التعميم

موجب تحفظ أم موجب صمت
وطاعة؟

كما �سبق بيانه ،هدف من�ش�ؤو اجلمعية �إىل تعزيز
التوا�صل بني الق�ضاة ملواجهة ما اعتربوه �آنذاك
وم�ساً با�ستقالليته املالية .و�إذ جنحت
تع ّر�ضاً للق�ضاء ّ
هذه املجموعة يف �إجناح الإ�ضراب احلا�صل يف ني�سان
 ،2017بد�أت فور عودة الق�ضاة �إىل العمل �إف�ساحا
ملجال املفاو�ضات� ،ضغوط عدة لوقفها .وبعد فرتة

لي�ست امل ّرة الأوىل التي يعرب فيها جمل�س الق�ضاء
الأعلى عن رف�ضه حلرية التعبري والتوا�صل بني الق�ضاة.
لكنها امل ّرة الأوىل التي يكون فيها موقفه بهذا الو�ضوح
وهذه ال�صرامة .وبالتدقيق يف ن�ص التعميم ،نلحظ �أنه
منع �أي توا�صل بني جمموع ق�ضاة لبنان من خارج

ج ّبة جمل�س الق�ضاء الأعلى .وفيما �سمح للق�ضاة
ب�إن�شاء جمموعات وات�ساب على �صعيد املحافظات
فقط ،ف�إنه �سارع �إىل ت�ضييق موا�ضيع التوا�صل املمكنة
والتي يجب �أن «تقت�صر على الأمور الإدارية وح�سب
املرتبطة بعمل الرئي�س الأول اال�ستئنايف يف املحافظة
�ضماناً للإلتزام مبوجب التحفظ» .وبذلك ،ح�صر
املجل�س حرية التوا�صل يف هذا املجال بامل�سائل
اللوج�ستية املت�صلة بحاجات املحاكم يف موازاة حظر
التطرق �إىل �أي م�س�ألة �أخرى ،كالتدخل يف الق�ضاء
مثال .فهذه امل�سائل ،متاما كامل�سائل العامة للق�ضاة،
تبقى من �صالحية جمل�س الق�ضاء الأعلى احل�صرية
الذي له وحده كلمة الأمر والف�صل.
و�إذ ينبع التعميم هذا عن نف�س الإعتبارات لإنكار
حرية الق�ضاة يف �إن�شاء جمعية �أو نادٍ ،ف�إنه يعك�س
درجة �أعلى من التخ ّوف واحلذر �إزاء �أي توا�صل
قد ي�ؤدي �إىل ن�شوء قوى ق�ضائية مناف�سة له �أو من
�ش�أنها �أن ت�ضعف �سلطته يف ّ
التحكم يف الق�ضاء.
ومن هذه الزاوية ،ي�صبح «التحفظ» مرادفاً للإمتناع

عن �أي عمل من �ش�أنه �إن�شاء حركة ق�ضائية متحررة
عن توجيهات جمل�س الق�ضاء الأعلى ،من دون �أن
يكون ُمرتبطاً بحال من الأحوال مبقت�ضيات الوظيفة
الق�ضائية وما تفرت�ضه من حماية لثقة املتقا�ضني.
وما يعزز الطابع ال�سلطوي للتعميم ،هو �أنه مل ِ
يكتف
بلفت نظر الق�ضاة �إىل ما يراه املجل�س موجباً �أخالقياً،
�إمنا جاء ب�صيغة الأمر بحيث ت�ستوجب �أي خمالفة
له املالحقة الت�أديبية .و�أ�شد ما ي�سرتعي الإنتباه هنا
هو الفارق ال�شا�سع بني هذه ال�صيغة الآمرة الوا�ضحة
وال�صيغة امللتب�سة املت�أنية حني يكون مو�ضوع النقا�ش
هو توا�صل الق�ضاة مع ال�سيا�سيني وزياراتهم املنتظمة
�إليهم .ففيما يتدخل املجل�س بكل قوة ملنع التوا�صل
بني الق�ضاة (وهو �أمر قد يعزز منعتهم وا�ستقالليتهم)،
تراه يرتدد يف اتخاذ �أي موقف �إزاء توا�صلهم مع
ال�سيا�سيني ،على الرغم مما تثريه من �شكوك ب�ش�أن
ا�ستقالليتهم وحياديتهم.1
1 .1مقابلة مع رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى جان فهد يف  16و
 ،2015/12/17املفكرة القانونية ،العدد � ،36شباط .2016
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ّ
حق النفاذ للمعلومة في تونس:
مساع حقوقية لضمان احترامه
ٍ
مل يكن من الوارد �أن يعتمد امل�شرع التون�سي ت�صورا
تقدميا حلق النفاذ للمعلومة يالئم روح الف�صل  32من
الد�ستور التون�سي لو مل تتحرك منظمات مدنية لتفر�ض
ذلك .وذات الدور الإيجابي توا�صل ّ
منظمات عدة
الإ�ضطالع به من خالل ن�ضالها من �أجل �إلزام ال�سلطة
ال�سيا�سية بتطبيق هذا القانون بداية من �إر�ساء م�ؤ�س�ساته
الذي ت�أخر ح�صوله .ويهم املفكرة القانونية وهي تعاين
ما تتعر�ض له هذه املنظمات الفاعلة من حمالت ت�شويه
�أن ت�ؤكد م�ساندتها لها بتوثيق عملها املتميز (املحرر).

نظم امل�ش ّرع التون�سي «حق النفاذ للمعلومة» لأول
مرة يف تاريخه باملر�سوم عدد  44ل�سنة  2011امل�ؤرخ
يف � 1.2011-05-26إرتبط الإعرتاف الت�شريعي بهذا
احلق يف ن�ش�أته باحلراك الثوري ومناخ احلريات الذي
فر�ضه .ولكن يتبني من النظر يف الن�ص امل�ؤ�س�س لهذه
الثورة املفهومية �أن االنتقال من مرحلة حجب املعلومة
�إىل مرحلة الإعرتاف بحق العموم يف مراقبة ال�سلطة
ت�ضمن
العامة من خالل وثائقها كان ع�سرياً .فقد ّ
مو�سعة ت�ؤ ّدي لإفقاد املبد�أ �أثره
املر�سوم �إ�ستثناءات ّ
املرغوب ،2هذا عالوة على �أن املنظومة الت�شريعية
تي�سر ممار�سته.
اجلديدة مل يواكبها �إر�ساء الآليات التي ّ
كان ميكن بالتايل �أن يكون �إقرار احلق يف النفاذ للمعلومة
�شعارا من �شعارات الثورة� ،شعاراً غري قابل للتطبيق
بفعل عيوب الن�ص القانوين �أوال وقوة مقاومته ثانيا� .إال
�أن بروز منظمات مدن ّية فاعلة عملت على تنزيل هذا
احلق �إىل نطاق التطبيق ّغي ب�شكل جذري من املعطى
ّ
القائم .وقد برزت يف هذا الإطار �أ�سا�ساً منظمتان لعبتا
دورا هاما يف تطوير ممار�سة حق النفاذ للمعلومة يف
مرحلة �أوىل وانتهتا لتطوير منظومته الت�شريعية يف مرحلة
ثانية ،وهما جمعية بو�صلة وجمعية �أنا يقظ.
بوصلة وأنا يقظ
ت�أ�س�ست جمعية بو�صلة �سنة  .2012وكان هدف ن�شاطها

يف بدايته ر�صد ن�شاط املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
لغاية اطالع الر�أي العام عليه .عار�ض �أع�ضاء املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي فكرة اجلمعية التي قدروا �أنها م�ؤامرة
�سيا�سية الغاية منها ت�أليب الر�أي العام �ضدهم .وو�صل
الأمر لأن طالب عدد منهم ّ
بحل اجلمعية التي تطاولت
على نواب ال�شعب .رفعت اجلمعية يف �صراعها مع
ال�سلطة الت�أ�سي�سية لواء الدفاع عن حق النفاذ للمعلومة
وا�ستفادت من متابعة الإعالم والر�أي العام للمعطيات
1 .1مر�سوم عدد  41ل�سنة  2011م�ؤرخ يف  26ماي  2011يتعلق بالنفاذ �إىل
الوثائق الإدارية للهياكل العمومية
2 .2كر�س الف�صالن  16و  17الإ�ستثناءات املتعلقة بوممار�سة احلق يف النفاذ
للمعلومة وورد بالف�صل االول « ميكن للهيكل العمومي �أن يرف�ض ت�سليم
وثيقة �إدارية حممية مبقت�ضى الت�شريع اجلاري به العمل وخا�صة القانون
املتعلق بحماية املعطيات ال�شخ�صية وحقوق امللكية الأدبية والفنية �أو
مبقت�ضى قرار ق�ضائي �أو �إذا تعلق الأمر بوثيقة حت�صل عليها الهيكل العمومي
املعني بعنوان �سري فيما اقت�ضى الف�صل « 17ـ يجوز للهيكل العمومي �أن
يرف�ض ت�سليم وثيقة قد تلحق �ضررا
ـ بالعالقات بني الدول �أو املنظمات الدولية،

التي ك�شفتها .فكانت يف ذات احلني جمعية تدافع عن
هذا احلق وت�ستفيد من ممار�سته .انتهت جتربة بو�صلة لأن
حتولت الإح�صائيات التي تن�شرها حول ن�سب ح�ضور
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي باللجان واجلل�سات العامة
لوثيقة يهتم بها نواب ال�شعب و�أحزابهم لأثرها على
نظرة الر�أي العام لهم .وتبعاً لذلك ،حتولت اجلمعية
الفتية �إىل فاعل �أ�سا�سي يف �ساحة املجل�س لها القدرة
على ك�شف الإخالالت وفر�ض �إ�صالحها وهو �أمر
�أ ّهلها لأن تعترب يف نظر جانب من املراقبني من الفاعلني
املهمني يف م�سار �صياغة الد�ستور التون�سي� .3صادق
الحقاً �أع�ضاء املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ممن مل
يخفوا معار�ضتهم لن�شر املعطيات التي تعلقت بعملهم
الت�شريعي على الف�صل  32من الد�ستور الذي �ألزم
الدولة ب�ضمان حق النفاذ للمعلومة .ويلحظ �أن هذا
املجل�س نف�سه وحلني نهاية مدة واليته مل ي�ضمن هذا
احلق جلمعية بو�صلة التي ا�ضطرت لأن تقا�ضيه �أمام
املحكمة الإدارية طلبا ملحا�ضر جل�ساته .فكان تكري�س
احلق ،فيما
احلق
الد�ستوري ن�صراً ملن دافع عن هذا ّ
ّ
ّ
كانت موا�صلة املمانعة يف الت�سليم به يف املمار�سة م�ؤ�شراً
على �صعوبة تنزيله على �أر�ض الواقع.
�سعى رئي�س جمل�س نواب ال�شعب التون�سي حممد
النا�صر لفر�ض قواعد جديدة ملمار�سة جمعية بو�صلة
لن�شاطها يف ظل والية جمل�سه ،فهاجمها واتهمها بكونها
ت�سيء لنواب ال�شعب بادعائها �أنهم متغيبون عن
ح�ضور جل�سات جمل�سهم 4وهو هجوم جنحت اجلمعية
يف �صده بعدما اختارت �أن تهاجم م�صدره �إعالميا.5
من جهتها ،حت ّركت يف ذات ال�سياق امل�ؤ�س�ساتي الذي
6
ي�شكو �إنف�صاما بني ال�شعار واملمار�سة جمعية �أنا يقظ
لتفر�ض تنزيل حق النفاذ للمعلومة لنطاق املمار�سة.
واعتمدت يف عملها هذا ب�شكل �أ�سا�سي على مطالب
النفاذ للمعلومة .فتقدمت خالل الفرتة الفا�صلة بني
بداية ال�شهر التا�سع من �سنة  2015وال�شهر التا�سع من
�سنة  2016مبائة مطلب نفاذ للمعلومة لهياكل وم�ؤ�س�سات
�إدارية وعمومية .واعتمدت الإعالم كجبهة لإبراز �أهمية
الوثائق التي تطلبها لك�شف الف�ساد وحتقيق �شفافية
الإجراءات الإدارية .كما التج�أت يف  18حالة للق�ضاء
الإداري لتفر�ض على الإدارة متكينها من مطالبها.
فر�ضت حركية املنظمات املدنية على احلكومة امل�سارعة
ب�إيداع م�شروع القانون الأ�سا�سي للنفاذ للمعلومة مبجل�س
نواب ال�شعب واجتهت يف م�شروعها العتماد ا�ستثناءات
ـ بو�ضع �سيا�سة حكومية ناجعة �أو تطويرها،
ـ بالأمن العام �أو الدفاع الوطني،
ـ بالك�شف عن اجلرائم �أو الوقاية منها،
ـ ب�إيقاف املتهمني وحماكمتهم،
ـ بح�سن �سري املرفق الق�ضائي واحرتام مبادئ العدل والإن�صاف وبنزاهة
�إجراءات �إ�سناد ال�صفقات العمومية،
ـ ب�إجراءات املداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر �أو الفح�ص �أو التجربة �أو
امل�صالح التجارية واملالية امل�شروعة للهيكل العمومي املعني «
3 .3يراجع تقرير حول الد�ستور – عملية �صياغة الد�ستور يف تون�س
 2014-2011التقرير النهائي – جمعية كارتر والذي تعر�ض بالتف�صيل

على املبد�أ ،كمدخل للحد من جمال نفاذه .7واجهت
املنظمات املدنية التوجه احلكومي فخا�ضت طيلة �سنة
كاملة حربا �إعالمية �ضد ما اعتربته �سعيا للإنقالب على
الد�ستور .وكان النخراط النقابة الوطنية لل�صحافيني
التون�سيني يف تلك املواجهة �أثر بارز على �أداء �أع�ضاء
جمل�س نواب ال�شعب واحلكومة على حد �سواء.
انتهت املواجهة بر�ضوخ احلكومة والأغلبية النيابية التي
تدعمها ملطالب املنظمات املدنية التي جنحت يف فر�ض
ن�ص ت�شريعي يحرتم التنزيل الأمني للحق يف املعلومة.
ّ
وكانت بالتايل امل�صادقة على م�شروع القانون اال�سا�سي
عدد  22ل�سنة  2016املتعلق بالنفاذ للمعلومة انت�صارا
هاما للحراك التون�سي ال�شبابي الذي ولد يف ظل الثورة
ونا�ضل لفر�ض قيمها� .8إال �أن �أهمية املك�سب الت�شريعي
وتوا�صل �سعي ال�سلطة للحد من مداه فر�ضا على
املنظمات املدنية موا�صلة احلركة من �أجل فر�ض احلق
يف النفاذ للمعلومة.
مطالب تفعيل مؤسسات
النفاذ للمعلومة:

منح قانون النفاذ للمعلومة للجهات الر�سمية �سنة ك�أجل
�إمهال لإر�ساء هيئة النفاذ للمعلومة التي �ستلعب يف
منظمته دورا �أ�سا�سيا يف �ضمان املمار�سة الفعلية لهذا
احلق بدوريها الرقابي والق�ضائي من جهة ولتمكني
امل�ؤ�س�سات العمومية يف تركيز منظومة ن�شر املعلومات.
مل يلتزم املجل�س الت�شريعي بالأجل الذي فر�ضه
لنف�سه� ،إذ مل ينتخب �أع�ضاء هيئة النفاذ للمعلومة
بنهايته .وكان يفرت�ض �أن تكون الهيئة بحلول ذلك
الأجل قد �أعدت نظامها الأ�سا�سي وبا�شرت عملها
فعليا .كما مل تبدِ عدد هام من امل�ؤ�س�سات والإدارات
العمومية جتاوبا مع ذات القانون ومل تنته بنهاية مدة
الإمهال القانوين من �إن�شاء قاعدة البيانات اخلا�صة بها
واملفتوحة �شبكيا للعموم .حت ّرك املجتمع املدين جمددا
ليفر�ض على الدولة الإلتزام بقوانينها .اعتمد الإعالم
كجبهة للتنبيه خلطورة التجاوز فطالب باال�سراع ب�إر�ساء
كتف بذلك �إذ تعدت جمعية انا يقظ
الهيئة .ومل ُي َ
�إىل ر�صد امل�ؤ�س�سات التي مل تنجز بوابات خا�صة بها
والت�شهري بها .وكان الفتا �أن رئا�سة اجلمهورية كانت يف
طليعة هذه امل�ؤ�س�سات.

لهذه التجربة يف �إطار �إبرازه لدور املجتمع املدين يف �صياغة الد�ستور �صفحة
 71منه .
�4 .4سرحان ال�شيخاوي  ،على خلفية ن�شرها ن�سب الغيابات حرب كالمية بني
جمل�س النواب وجمعية بو�صلة – ال�شروق التون�سية 2015-04-25-
5 .5رئي�سة جمعية بو�صلة تر ّد يف ر�سالة مفتوحة على حممد النا�صر  -موقع
حقائق �أون الين – 2015-04-25
6 .6جمعية تعنى مبكافحة الف�ساد �أعلن ت�أ�سي�سها خالل ال�شهر الثالث من �سنة
 2011واال ان ن�شاطها تطور ب�شكل كبري بداية �سنة  2014بعد اعتمادها
كنقطة ات�صال ر�سمي ملنظمة ال�شفافية الدولية بتون�س
7 .7ن�ص الف�صل  26من م�شروع القانون على انه ي جوز للهيكل العمومي �أن

فتوى لمجلس
القضاء األعلى
اللبناني:

لست معنيا
بقانون الوصول
للمعلو ما ت

بتاريخ  ،2017/5/10تب ّلغت «املفكرة» ر ّداً من
رئي�س جمل�س الق�ضاء الأعلى اللبناين القا�ضي
جان فهد ،يعلمها فيه رف�ضه الإمتثال لطلب
احل�صول على املعلومات الذي كانت تقدمت
به �سنداً لقانون الو�صول للمعلومات .وكانت
املفكرة طلبت احل�صول على معلومات عدة
�أهمها ن�سخة عن التعاميم التي وجهت من
املجل�س �إىل الق�ضاة.
وقد برر جمل�س الق�ضاء الأعلى رف�ضه ب�أن املادة
 11من قانون تنظيم الق�ضاء العديل (ال�صادر
يف  )1983متنعه كما متنع رئي�سه من �إعطاء �أي
معلومات تتعلق بعمل املجل�س �أو امل�ستندات
ال�صادرة عنه �أو الواردة �إليه ،حيث ن�صت هذه
املادة على �أن �أع�ضاء املجل�س يلتزمون باملحافظة
على ال�سرية و�أن �أي �إف�شاء ل�سر مداوالت املجل�س
يعد مبثابة �إف�شاء ل�سر مداوالت املحاكم .وانطالقا
من ذلك� ،أفتى املجل�س ب�أن املعلومات املطلوبة
تدخل �ضمن الإ�ستثناءات امل�شار �إليها يف الفقرة
 5من املادة  5من قانون الو�صول �إىل املعلومات
التي تن�ص على «الأ�سرار التي يحميها القانون
كال�سر املهني �أو ال�سر التجاري مثال» .وعليه ،يكون
املجل�س تو�سع يف ت�أويل املادة  11التي حتمي �سرية
املداوالت داخل املجل�س ح�صرا (واملعلومات
املطلوبة لي�ست من �ضمنها حكما) ،على نحو
يح ّله من الك�شف عن قراراته �أو �أي معلومة �أو
م�ستند بحوزته ،وعمل ّيا على نحو يح ّرره من قانون
الو�صول �إىل املعلومات برمته .ومبوقفه هذا ،يجايف
املجل�س بر�أينا مبد�أي ال�شرعية وال�شفافية يف عمل
الإدارات العامة (واملجل�س منها) ،واللذين باتا
�شرطاً �أ�سا�سياً ال�ستعادة الثقة بالق�ضاء وبالدولة.
بالطبع« ،املفكرة» لن تتوقف عند هذا احلد بل
�ستعمل ما بو�سعها لنق�ض هذا املوقف الذي
من �ش�أنه �أن ّ
ي�شكل عقبة �أمام ما تراه �أ�سا�سياً يف
�إ�صالح امل�ؤ�س�سات الق�ضائية.
يرف�ض النفاذ �إىل املعلومات التي قد تلحق �ضررا  -1-ب�سرية املداوالت
 -2بالدفاع الوطني –  -3بال�سيا�سة اخلارجية  -4-ب�أمن الدولة و�أمنالأ�شخا�ص  -5-بال�سيا�سة النقدية واالقت�صادية واملالية للحكومة
 -6ب�سري الإجراءات �أمام املحاكم  -7-بالبحث عن اجلرائم والوقاية منها -8باحلريات واحلقوق الأ�سا�سية للأفراد  -9-بامل�صالح التجارية و املاليةاخلا�صة والعامة  -10-ب�سري املهام الرقابية و نتائجها  -11-بالطابع ال�سري
لهوية الأ�شخا�ص الذين قدموا معلومات �إىل الهيكل العمومي بهدف
الإبالغ عن جتاوزات �أو حاالت ف�ساد
8 .8يراجع �آمال املكي – امل�صادقة على قانون النفاذ للمعلومة معركة اخرى
ربحها املجتمع املدين –  - 2016-03-16موقع جمعيتي

