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الهيئات الدستورية المستقلة تتوسط المشهد السياسي

�أيام  قبل  �لتون�سي  �ل�سعب  نو�ب  جمل�س  �سادق 

ن�سني  على  �لثالثة  �لنيابية  دورته  نهاية  من  قليلة 

�مل�ستقلة،  �لد�ستورية  بالهيئات  يتعلقان  ت�سريعيني 

تلك  بني  �مل�سرتكة  �لأحكام  ي�سبط  �إطاري  �أولهما 

هيئة  وهي  باإحد�ها  ت�سريعا  ينزل  و�لثاين  �لهيئات 

�لنيابية  �لدورة  ت�سهد  �أن  وينتظر  �لف�ساد.  مكافحة 

�لهيئات.  تلك  ��ستحد�ث  ن�سق  يف  تطور�  �لر�بعة 

�حلقيقة  هيئة  جنحت  �لهيئات،  ذ�ت  �سعيد  وعلى 

�سر�ع  جتاوز  يف   2017 �سنة  نهاية  مع  و�لكر�مة 

وذلك  عملها  يعطل  وكاد  د�خليا  بها  ع�سف  حاد 

�لت�سدي  يف  بعيد  حد  �إىل  جنحت  قد  كانت  بعدما 

من  عهدتها،  �إنهاء  يف  يناووؤونها  من  ملحاولت 

م�سار  مع  تن�سجم  ل  �أع�سائها  بني  م�ساحلة  خالل 

�حلّد  هذ�  عند  يبدو  متثله.  �لتي  �لنتقالية  �لعد�لة 

�لأيام  مع  �نطلق  �لذي  �مل�ستقلة  �لهيئات  ربيع 

��ستقر�ره. يف  قد حافظ على  �لتون�سية  للثورة  �لأوىل 

يف  �لتقليب  يك�سف  �ل�سورة،  لهذه  �ملقابل  �لجتاه 

�سفحات هذه �لهيئات وتتبع �خلطاب حولها �أن كل 

جانب  يف  بال�سرورة  يقرتن  �ليوم  بات  عنها  حديث 

�لت�سرف  ح�سن  وحول  جدو�ها  حول  ب�سوؤ�ل  منه 

عليها. للقائمني  و�ملايل  �لإد�ري 

عمل  من  �سنو�ت  �سبع  جتربة  �أن  �سبق  مما  يتبني 

�أنها  يقدرون  لها  �أن�سار�  �سنعت  �مل�ستقلة  �لهيئات 

�أد�ة ناجعة يف بناء دولة موؤ�س�سات ويف �لوقت نف�سه 

�لدولة.  ��ستمر�ر  على  خلطورتها  ينبهون  معار�سني 

وحاولنا  �لقائم  �خلالف  من  هذ�  عددنا  يف  �نطلقنا 

خطاب  عن  بعيد�  �لهيئات  هذه  ملف  يف  نبحث  �أن 

يف  ز�لت  ما  جتربة  لتقييم  طلبا  و�ملناوئة  �ملنا�سرة 

�إيجابيا.  تطور�  لها  وناأمل  بد�يتها 
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�أربعة  �أعلن   ،2017 �سنة  من  �لتا�سع  �ل�سهر  نهاية  يف 

متردهم  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  جمل�س  �أع�ساء  من 

بالتفرد  �تهموها  �لتي  على رئي�ستها �سهام بن �سدرين 

فردت   . باللجان  �لعمل  توزيع  يف  و�لتالعب  بالر�أي 

على  بالتاآمر  �لتمرد  �تهمت زعيمة  باأن  حتركهم  على 

�لهيئة  من  بطردها  ولوحت  �لنتقالية  �لعد�لة  م�سار 

كما طردت من �سبقها لذ�ت �لفعل. فاجاأ �ملعار�سون 

رئي�ستهم بوحدتهم �لتي عجزت عن �خرت�قها و�أنهكو� 

�سيا�سيني  لنا�سطني  وثائق  �سربو�  �أن  بعد  جهدها 

 
2
ما يدعون من �سوء ت�سرف مايل  

1
ولإعالميني ترجح

�لرئي�سة  رّدت  منها.  وللمقربني  لها  ين�سب   
3
و�إد�ري

هو  �لتمرد  �أن هدف  كا�سفة  �لأ�سلوب  بذ�ت  �لهجوم 

ل�سماع  �ملخ�س�سة  �لعلنية  �ل�ستماع  جل�سة  تعطيل 

حركة  حزب  مل�سالح  خدمة  ب�سليانة  �لر�س  �أحد�ث 

قياد�ته  �ل�سماعات  تدين  �أن  يخ�سى  �لذي  �لنه�سة، 

�لوثائق  �أن  و�ّدعت   .
4
حينها �ل�سلطة  يف  كانت  �لتي 

�لقوى بني  �مل�سربة �جتثت من �سياقها. بدت مو�زين 

�ل�سقني متكافئة، وكان ينتظر �أن توؤدي لنهيار د�خلي 

��ستهد�فها  �لت�سدي لكل حماولت  لهيئة جنحت يف 

من �خلارج من معار�سي عملها.

خالفا لكل �لتوقعات، �نتهت �لأزمة ببيان �سدر عن 

خاطفة  نهاية  �أعلن   2017-10-17 بتاريخ  �لهيئة  جمل�س 

ملا  �لهيئة  �أع�ساء  جتاوز  �أكد   بعدما  �ملدمرة،  للحرب 

على  وتو�فقهم  �لنظر«  وجهات  »�ختالف  �أ�سموه 

ووعد  ورئي�ستها«.  للهيئة  �ملوجهة  �لتهم  كل  »دفع 

حتقيق  حني  �إىل  �لهيئة  عمل  مبو��سلة  �لبيان  موقعو 

�مل�سروع  ومن  و�لد�ستور.  �لقانون  طبق  �أهد�فها  كل 

من  مت  �لذي  �ل�سلح  �سالبة  حول  �لت�ساوؤل  تاليا 

جتاوز  يف  �لنجاح  على  منهكة  هيئة  قدرة  وحول  جهة 

�ستعرت�سها.  �لتي  �ل�سعاب 

صلح ال يكشف الحقيقة
�لتون�سي  ت�سوره  وفق  �لنتقالية  �لعد�لة  م�سار  قام 

�حلقيقة  ك�سف  هي:  متالزمة  ثالثة  �سعار�ت  على 

ت�سّدى  تلك،  ملبادئه  ووفقا  فامل�ساحلة.  فاملحا�سبة 

و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  �أع�ساء  مقدمتهم  ويف  موؤيدوه 

خارج  للم�ساحلة  تدعو  �لتي  �لأطروحات  لكل 

�حلقيقة  ك�سف  �سرطي  حتقق  ل  �أنها  بدعوى  نطاقه 

�أع�ساء  �ل�سعار�ت  هذه  مقابل  يف  �ختار  و�ملحا�سبة. 

�تهامات  يعاجلو�  �أن  ذلك-  بيانهم  يوؤكد  -كما  �لهيئة 

و»�ل�ستبد�د«  �لإد�رة«  و»�سوء  �مل�سالح«  »ت�سارب 

 

بع�سهم  بها  و�جهو�  �لتي  �لعام«،  �ملال  و»�إهد�ر 

تبيي�س  �لتو�فق على  �لوحيد  �لبع�س مب�ساحلة �سرطها 

�سورتهم لدى �لر�أي �لعام دون ك�سف �حلقيقة ومبناأى 

عن �أي حما�سبة. 

الضحايا زبائنية 
�ملجتمع  وجمعيات  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  �لتزمت 

�أن�سار  خانة  يف  عادة  ت�سنف  كانت  �لتي  �ملدين 

�لأزمة.  حيال  �ل�سمت  �لنتقالية  �لعد�لة  م�سار 

�حلزبية  �خللفيات  عن  نابعا  �ل�سمت  هذ�  يكون  وقد 

�لإد�رة  و�سوء  �لف�ساد  �سبهات  تعاظم  �أو  �لأزمة  لتلك 

�سحايا  �نتف�ست جمعيات  �ملقابل،  �لهيئة. يف  د�خل 

�عتبار  �أي  �إيالء  دون  �لهيئة  عن  دفاعا  �لنتهاكات 

ويبدو  نا�سطوها.  �إليها  ينتمي  �لذي  �لأحز�ب  ملوقف 

له  كان  �لأزمة  م�سار  على  �جلمعيات  تلك  تدخل  �أن 

دور فاعل يف �إيجاد تو�فق بني �أطر�فها بد�ية ويف جعل 

حاجتهم  بحكم  يظلون  �ل�سحايا  �أن  تاليا  تظن  �لهيئة 

كموؤيدين  ح�سدهم  معاودة  من  ميكنها  مبا  لها  �أوفياء 

�لذين  �ل�سيا�سيني  من  �ل�سابقني  للحلفاء  خالفا  لها 

قد تكون ��سرت�طاتهم �أكرب.

أعضاء  اختار 
يعالجوا  أن  الهيئة 

المتبادلة  اتهاماتهم 
المصالح«  »تضارب  ب 

و«سوء اإلدارة« 
و«االستبداد« 

المال  و«إهدار 
بمصالحة  العام«، 

الوحيد  شرطها 
تبيييض  على  التوافق 

صورتهم دون أي 
 . سبة محا

�أن  �لهيئة  تختار  �أن  منطقيا  بد�  ذلك،  من  �نطالقا 

يكون �حلّيز �لأكرب من بيان �مل�ساحلة خم�س�سا لإعالم 

ورد  »�لتعوي�س  بكون  �ل�ستبد�دية  �حلقبة  �سحايا 

�لعتبار« يظالن �أولوية عملها و�أنها تنتظر �سدور �لأمر 

�لربنامج  لتعلن  �لكر�مة  ل�سندوق  �ملحدث  �حلكومي 

�لوحيدة  �جلهة  تظل  »�لذي  �لغر�س  يف  �ل�سامل 

�إىل  �ملوجه  �خلطاب  هذ�  ويوؤ�سر  لإعد�ده«.  �ملخولة 

عنو�ن  �سيكونان  �لعتبار  ورد  �لتعوي�سات  ملف  �أن 

�سورتها  لإ�سالح  تهدف  �لتي  �لدعائية  �لهيئة  حملة 

و�أن ��ستعادة ثقة �سحايا �لنتهاكات �جل�سيمة حلقوق 

�أن  تاليا  �لدعاية  فر�ست  هدفها.  �سيكون  �لإن�سان 

مكتملة  عد�لة  يف  لل�سحايا  وعود�  �لهيئة  تقدم  

�ل�سعوبات  �لتام على  �لتعتيم  و�لأركان، مع  �ل�سروط 

تعرت�سها.  �لتي 

تعهد النجاح: العزم ال يكفي
تعهدت �لهيئة يف بيانها »مبو��سلة عملها وحتقيق جميع 

�حلقيقة  ك�سف  بعد  �لوطنية  �مل�ساحلة  باإجناز  �أهد�فها 

�لعتبار«.  ورد  �ل�سرر  وجرب  �ملوؤ�س�سات  و�إ�سالح 

و�نتهت �إىل �لقول بكون م�سار �لعد�لة �لنتقالية »رغم 

�ملهام  لإمتام  بثبات  يتقدم  و�لعر�قيل...  �ل�سعوبات 

كانت  وفيما  �لقانونية«.  �لآجال  يف  �لأهد�ف  وحتقيق 

ت�سدر من حني  وت�سريحات �سحفية  �إعالمية  بيانات 

�ل�ستني   معاجلة  تقدمها  يف  توؤكد  �لهيئة  عن  �آخر  �إىل 

خماوف  ثمة  فاإن  بنظرها،  تعهدت  �لذي  ملف  �ألف 

�سمن  �أعمالها  �إجناز  على  قدرتها  مدى  ب�ساأن  جدية 

�ملهل �ملحددة يف قانون �لعد�لة �لنتقالية )�ملادة 18(.

ففيما يتعلق بامل�ساحلة و�لتحكيم، ظل خالفا ملا تروج 

خارجني  ل�سببني  مكانه  ير�وح  �مللف  هذ�  �لهيئة  له 

عن نطاقها: �أولهما عدم تعاون موؤ�س�سة �ملكلف �لعام 

�لطرف  �أنه  حال  �ل�سلح  مطالب  مع  �لدولة  بنز�عات 

�ملعنيني ممن  تقدمي عديد  وثانيهما عدم  باأغلبها  �ملعني 

تقدمو� مبلفات م�ساحلة ما طلب منهم من وثائق لإمتام 

ملفاتهم.

وفيما يتعلق باملحا�سبة، كان نائب رئي�سة �لهيئة حممد 

بن �سامل �لتزم يف ت�سريح لوكالة تون�س �أفريقيا بتاريخ 

01-02-2016 باإحالة ملفات �نتهاكات حلقوق �لن�سان 

�لنتقالية  �لعد�لة  يف  �ملتخ�س�سة  �لق�سائية  للهيئات 

كان  كما   .
5
�ل�سنة ذ�ت  من  �لر�بع  �ل�سهر  بد�ية  مع 

ينتظر �أن تتوىل �لهيئة �سحب ملفات �سهد�ء وجرحى 

�لثورة من �لق�ساء �لع�سكري و�إحالتها لذ�ت �لدو�ئر. 

�إل �أنها مل  تلتزم باملو�عيد �لتي حددتها كما �ختارت 

�سالحية  مبمار�سة  مطالبتها  متت  كلما  ت�سمت  �أن 

�إجناح  يف  م�ستقبال  تنجح  �أل  وينتظر  ق�سايا.  �سحب 

تعهدها �جلديد باإمتام �ملحا�سبة قبل نهاية وليتها لكون 

�إ�سكاليات  يثري  �ملتخ�س�سة  �لق�سائية  �لهيئات  تفعيل 

فالقانون  عليها.  للتعتيم  �لهيئة  ت�سعى  د�ستورية 

تلك  كون  على  ن�س  �لنتقالية  للعد�لة  �لأ�سا�سي 

�أحكام  يخالف  �أمر  وهو  و�حدة  درجة  ذ�ت  �لهيئات 

�لد�ستور �لتون�سي �لذي يعد �حلق يف �ل�ستئناف من 

.
6
�لعادلة �ملحاكمة  �سروط 

ورد  التعويضات  ملف 
سيكونان  االعتبار 

الهيئة  حملة  عنوان 
تهدف  التي  الدعائية 

صورتها  إلصالح 
ثقة  والستعادة 

الضحايا. 

�لعد�لة  قانون  يحّمل  �لف�ساد،  بت�سخي�س  تعلق  فيما 

��سرت�تيجي  ت�سور  �سياغة  م�سوؤولية  �لهيئة  �لنتقالية 

ي�سبط �لتو�سيات و�لقرت�حات �ملتعلقة بالإ�سالحات 

و�لق�سائية  و�لأمنية  و�لقت�سادية  و�لإد�رية  �ل�سيا�سية 

وغريها  �لإد�رة  وغربلة  و�لثقافية  و�لرتبوية  و�لإعالمية 

لتجنب  تر�ها  �لتي  و�لقرت�حات  �لتو�سيات  من 

�لعودة �إىل �لقمع و�ل�ستبد�د و�نتهاك حقوق �لإن�سان 

�لهيئة  رئي�سة  وكانت  �لعام.  �ملال  يف  �لت�سرف  و�سوء 

قد تعهدت عند بد�ية عملها باأن تخ�س�س �سنة كاملة 

و�إن  �لكبري.  �لعمل  لهذ�  وخرب�ئه  من عمل جمل�سها 

عملها  �لهيئة يف خامتة  تنجح  �أن  �ملوؤكد  �سبه  من  كان 

�سيطرح  �ل�سوؤ�ل  فاإن  منها،  �ملطلوب  �لتقرير  تقدمي  يف 

ي�سدر  دميوقر�طي  �إ�سالح  تو�سيات  قيمة  حتما حول 

وحتكم   
7
و�لرتهيب �لتخويف  عملها  حكم  هيئة  عن 

�أنف�سهم.  �أع�ساوؤها  ُي�سّيع  ح�سبما  و�حد  فرد  فيها 

و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  عمل  �حلد  هذ�  عند  ويبدو 

�لتي  �إد�رتها  ل�سوء  �سحية  جديته  عن  �لنظر  وبقطع 

جتاوزه  يتم  �أن  يوؤمل  �أمر  وهو  قيمته  من  كثري�  �أفقدته 

فيما تبقى من عمل �لهيئة.

هيئة الحقيقة والكرامة: قراءة في بيان المصالحة 

  تعد �لوثائق �لتي ن�سرها �لنا�سط �ل�سيا�سي يا�سني �لعياري بتاريخ 2017-09-09 مبوقعه حتت عنو�ن . 1

»�أين �حلقيقة يف هيئة �حلقيقة .. لنتحدث عن هيئة �حلقيقة« و�لتي يرجح �أنها �سربت يف �إطار �لنز�ع من 

�أهم ما ن�سر يف �ملجال وقد تناقلها �لإعالم �لتون�سي.

 ذكر يا�سني �لعياري يف مقاله �ل�ستق�سائي �أنه �ت�سل ب�سهام بن �سدرين وب�سوؤ�لها عن جلنة �لنتد�بات . 2

بهيئة �حلقيقة وما ذكر من وقائع ف�ساد يف �ساأنها. »�أعلمتنه �أن »�لآخرين« دون تخ�سي�س، يريدون جلنة 

�لنتد�بات، با�س يحطو� جماعتهم، و يعطوهم �ل�سهريات و�لكر�هب« ) يعني �لأجور و�لمتياز �لعيني 

�ملتمثل يف �ل�سيارة �لوظيفية( و�أ�ساف »نف�س �لإتهام وجهه بع�س �أع�ساء �ملجل�س ل�سهام بن �سدرين«.

 ير�جع مقال ع�سو بهيئة �حلقيقة و�لكر�مة ل«�ل�سباح نيوز«: �سهام بن �سدرين غريت �لإطار �مل�سرف على . 3

�ل�سحايا من �أجل تغيري ت�سريحاتهم حلماية بع�س �أ�سدقائها، ن�سر مبوقع �ل�سباح نيوز بتاريخ 

20-09-2017 - ل�سباح �ل�سابي و�لذي قال فيه ع�سو هيئة �حلقيقة �سالح �لدين ر��سد »�أنه يتهم 

�سهام بن �سدرين مبا�سرة باأنها هي من تريد �لتاأثري على �أعمال �لهيئة وهناك حجج ثابتة ح�سب قوله 

�آخرها تعمدها �أم�س تغيري �لإطار �مل�سرف على �ل�سحايا من �أجل تغيري ت�سريحاتهم و�لتاأثري عليهم، 

وحماية بع�س �أ�سدقائها من منظومة �لقمع و�لبولي�س �ل�سيا�سي وعديد �ملوؤ�س�سات.  و�أكد �أن لي�س لديهم 

�أية غاية ما عد� حقوق �ملو�طنني و�ل�سحايا وجدد حمدثنا �تهامه ل�سهام بن �سدرين باأنها هي من تريد �أن 

توؤثر على ملفات �ل�سحايا وعلى �سريها ومعاجلتها مبا ي�سرب م�سد�قية �لهيئة و�أعمالها«. كما ورد فيه قوله: 

»�أنهم �سريفعون �سكاية �سد بن �سدرين �ىل �ملفّو�س �ل�ّسامي حلقوق �لإن�سان بخ�سو�س �لإنتهاكات �لتي 

تقوم بها �سد �لعاملني بالهيئة مبا يف ذلك هر�سلتهم و�ل�سغط عليهم وجعلهم يعي�سون حتت �لرعب 

و�لرتهيب ».

ذكر يا�سني �لعياري يف مقاله يف �ملرجع �ل�سابق ملا حتدثت مع �ل�سيدة �سهام، �أخربتني �أن »�لأخرين« . 4

نه�ساويون، يريدون �لنقالب عليها لأنها تريد جل�سة علنية حول �لر�س يف �سليانة �إبان حكم �لنه�سة«.       

  �إحالة ملفات �لعد�لة �لنتقالية على �لق�ساء يف �أفريل �لقادم   - �سحيفة �ل�سروق -2016-02-01 . 5

 -حممد �لعفيف �جلعيدي - �لدو�ئر �ملتخ�س�سة للعد�لة �لنتقالية: تخ�س�س باهت ملحاكم ��ستثنائة . 6

متخفية- موقع �ملفكرة �لقانونية 2014-08-25

 �دعت �بتهال عبد �للطيف ع�سو هيئة �حلقيقة و�لكر�مة �أنها تعر�ست لتهديد�ت بالعنف من �أحد �ملقربني . 7

من رئي�سة �لهيئة، ير�جع ت�سريحها لل�سباح نيوز يف �ملرجع �ل�سابق.

الهيئات المستقلة
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محمــد العفيف الجعيدي

قبل �لثورة، كانت �لهيئات �مل�ستقلة �لعامة توؤدي دورين: 

فهي من جهة جزء من �لديكور �ل�سيا�سي �لذي يعتمد 

عليه �لنظام �لقائم للتغطية على طبيعته �ل�ستبد�دية، ومن 

جهة �أخرى ف�ساء�ت توفر من خالل منا�سبها، مكافاآت 

حاجة  هناك  كانت  ملن  �أو  للنظام  �إخال�سهم  ثبت  ملن 

�أي  بالتايل  �لنظام �ل�ستبد�دي  ل�سر�ء ولئهم. مل يرتك 

فر�سة للهيئات �مل�ستقلة لتمار�س �أي �سكل من �أ�سكال 

�ل�ستقاللية، فعابها ما عابه من �سعف يف �لثقة �لعامة. 

وتبعا لذلك، بحثت �حلكومات �لأوىل �لتي تركزت بعد 

�إجابة عن  بتقدمي  �آليات من خارجها تتكفل  �لثورة عن 

�أ�سا�سا  وهي  �لثوري  �ل�سارع  بها  حا�سرها  �لتي  �لأ�سئلة 

ك�سف منظومة �لف�ساد وحقيقة �نتهاكات حقوق �لإن�سان 

خالل مدة �حلر�ك �لثوري وكيف يتم  �إ�سالح �لإعالم 

�لإطار  هذ�  يف  ركزت  وقد  �ل�ستبد�د.  �أف�سده  �لذي 

م�ستقلة  �أنها  على  �لعام  للر�أي  تقدميها  مت  هيئات  ثالث 

متهيد� لت�سليمها �مللفات �حلارقة. وتكونت هذه �لهيئات 

�لثالث من �للجنة �لوطنية لتق�سي �حلقائق حول �لر�سوة 

 و�للجنة �لوطنية ل�ستق�ساء �حلقائق يف �لتجاوز�ت 
1
و�لف�ساد

�مل�سجلة خالل �لفرتة �ملمتدة من 17-12-2010 �إىل حني 

 و�لهيئة �لوطنية �مل�ستقلة لإ�سالح �لإعالم 
2
زو�ل موجبها

. فعليا، مل متنح �ل�سلطة �ل�سيا�سية على �سعفها 
3
و�لت�سال

من  بد�ية  �ل�ستقاللية  مقومات  ركزتها  �لتي  �لهيئات 

تركيبتها. فقد �ختارت �حلكومة رئي�سي �للجنتني �ملكلفتني 

بتق�سي �حلقائق و�ساغت مر��سيم �إن�سائهما يف �جتاه مينح 

حق  ذلك  ومن  و��سعة،  �سالحيات  �ملعينني  �لرئي�سني 

رئي�س  �للجنة يف �لختيار �حلر لأع�سائها. فكان �أن كر�ست  

�لتجربة يف بد�يتها فكرة حكم �لفرد للمجموعة يف �سياق 

يذكر بت�سور �حلكم يف ما�سي �لتجربة �ل�سيا�سية �لتون�سية. 

كما  مل تنجح �أول حكومة بعد �لثورة يف �لتخل�س من 

كل  عنها  فنزعت  �لهيئات.  لدور  �ل�سابق  �لنظام  ت�سور 

�سيغة تقريرية: ويف ما �كتفت مبنح هيئة �لإعالم �سالحية 

�إبد�ء �لر�أي �ل�ست�ساري، �أ�سندت للجنتني �لأخريني دور� 

حدوده �لإعالم عن �لتجاوز�ت و�إ�سد�ر �لتو�سيات. 

وقد تعني �إذ ذ�ك �نتظار ثاين حكومة بعد �لثورة، لبدء �إر�ساء 

هيئات م�ستقلة، على نحو مكن �لقوى �لثورية من �أد�ء دور 

هام من خاللها. �لنموذج �لأول متثل يف �إن�ساء �لهيئة �لعليا 

و�لنتقال  �ل�سيا�سي  و�لإ�سالح  �لثورة  �أهد�ف  لتحقيق 

. وقد �ساغت هذه �لهيئة م�سروعي مر�سومني 
4
�لدميقر�طي

ختمهما رئي�س �جلمهورية و�أر�سيا هيئتني �أخريني هما �لهيئة 

 و�لهيئة �لعليا �مل�ستقلة لالت�سال
5
�لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات

�لنتقال  . كما �سدر خالل مرحلة 
6
�لب�سري �ل�سمعي   

 .
7
�لدميقر�طي مر�سوم �أر�سى �لهيئة �لوطنية ملكافحة �لف�ساد

وقد متيز تدخل �لقوى �لثورية يف �إر�ساء �لهيئات �مل�ستقلة 

باأمرين: 

�أولهما حجب �سالحية �لتعيني فيما تعلق باأع�ساء �لهيئات 

ورئي�سها عن �ل�سلطة �لتنفيذية و��ستبد�لها باملجتمع �ملدين 

و�ملنظمات �ملهنية و�ل�سلطة �لت�سريعية، 

وثانيهما تدعيم �خت�سا�س �لهيئات بفر�س عدم تدخل 

�ل�سلطة �لتنفيذية يف جمال عملها. 

�لف�ساد  مكافحة  لهيئة  �ملحدث  �ملر�سوم  تناغم  وفيما 

�لهيئات  وظيفة  م�ستوى  على  ح�سل  �لذي  �لتطور  مع 

�مل�ستقلة، فاإنه ك�سف عن نزعة حمافظة تعار�س هذ� �لجتاه 

�لثوري، كان عنو�نها �لأهم �إ�سناد �سالحية تعيني رئي�س 

�لهيئة و�أع�سائها لل�سلطة �لتنفيذية ومنح �لرئي�س �ملعني 

�سالحيات تقريرية يوؤدي �إعمالها لتدعيم �سلطته عليها.

�نطلقت  �لتي  �لدميقر�طي  �لنتقال  مر�حل  ثالث  يف 

باإر�ساء �ملجل�س �لوطني �لتاأ�سي�سي و�نتهت بنهاية عهدته، 

تو��سل �كت�ساح �لهيئات �مل�ستقلة مل�سهد �ل�سلطة �لعامة 

اأن رفعت خم�س هيئات مل�ساف �لهيئات  يف تون�س فكانـ 

 وهي �لهيئات �لتي عرفتها �للجنة �لتاأ�سي�سية 
8
�لد�ستورية

 »تلك �لتي  تن�ساأ 
9
�لتي �ساغت ت�سورها �لد�ستوري بكونها

من �أجل حتقيق �أحكام وردت بالد�ستور  �إما على م�ستوى 

�ملبادئ �أو على م�ستوى هيكلة �لدولة وت�سند لها وظائف 

تعود بطبيعتها �إىل جمال �خت�سا�سات �ل�سلطة �لتنفيذية 

لهيئات  �إ�سنادها  �لأف�سل  من  �أنه  �ملوؤ�س�س  يرى  و�لتي 

 .
10
م�ستقلة لعدم ثقته يف �ل�سلطة �أو لتجنب �إثقال كاهلها«

�إطار ممار�سة �سالحياته  �لتاأ�سي�سي يف  كما توىل �ملجل�س 

�لت�سريعية �إ�سد�ر �لقو�نني �ملحدثة للهيئة �لعليا �مل�ستقلة 

 وهيئة 
12
 و�لهيئة �لوطنية للوقاية من �لتعذيب

11
لالنتخابات

، وهي هيئات ترك �ملجل�س لأع�سائه دور 
13
�حلقيقة �لكر�مة

�نتخاب جمال�سها �لتي فر�س لها �سلطات تقريرية كاملة.

وخالل هذه �ملرحلة، �سهد �خلوف على ��ستقاللية �لهيئات 

�إىل  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �نتقل من  بحيث  �مل�ستقلة حتول، 

»�لأغلبية يف �ملجل�س �لت�سريعي«. وحت�سبا خلطر ��ستغالل 

�أع�ساء  لتعيني  �لنيابية  لأغلبيتها  �حلاكمة  �لأحز�ب 

�لوطني  �ملجل�س  �أر�سى  لها،  مو�لني  �مل�ستقلة  بالهيئات 

هذ�  و�رتكز  منه.  يحميها  �أنه  قّدر  دفاع  نظام  �لتاأ�سي�سي 

�لنظام على ��ستحد�ث جلنة فرز لكل هيئة م�ستقلة. تتكون 

هذه �للجان من عدد حمدود من �لنو�ب ميثلون خمتلف 

�لكتل �لنيابية، وهي تتوىل مهمة �نتقاء �أف�سل �ملرت�سحني 

باعتماد �لتو�فق كما ورد بالقانون �ملحدث لهيئة �حلقيقة 

 �أو باأغلبية ثالثة �أرباع �أع�سائها كما ورد بقانون 
14
و�لكر�مة

 �أو بثالثة �أخما�سهم كما ت�سمن قانون �لوقاية 
15
�لنتخابات

. وبعد �متام هذه �لنتخابات �لأولية، حتال 
16
من �لتعذيب

�لرت�سحات �ملنتقاة للجل�سة �لعامة ليتم �لت�سويت عليها. 

وهنا يالحظ �أنه وبالن�سبة لهيئة �لنتخابات، فقد �سمن 

على  �حل�سول   ��سرت�ط  يف  متثل  �إ�سافيا  �سرطا  قانونها 

�أغلبية �لأ�سو�ت �ملطلقة للجل�سة �لعامة ملجل�س �لنو�ب 

للفوز بالع�سوية فيها. كما ��سرتط �أن ينتخب رئي�س �لهيئة 

�أع�سائها �لذين يرت�سحون لهذ� �ملن�سب بذ�ت  من بني 

�لن�ساب من �جلل�سة �لعامة للمجل�س �لنيابي.

وعند هذ� �لفا�سل �لزمني، بات م�سهد �لهيئات �مل�ستقلة 

مركبا بح�سب طبيعتها من هيئات موروثة من �جلمهورية 

�لنتقالية  �ملرحلة  خالل  ن�ساأت  موؤقتة  وهيئات  �لأوىل، 

�لثانية، وهيئات د�ئمة مت �سن قانونها �خلا�س وفق مقت�سيات 

د�ستور �جلمهورية �لثانية و�أر�سي جمل�سها ف�سال عن هيئة 

�حلقيقة و�لكر�مة و�لتي تعد هيئة ذ�ت طبيعة خا�سة �عتبار� 

لتعلق عملها بفرتة زمنية حمددة. ومبعزل عن �لفروقات 

�لكبرية بينها على كذ� �سعيد، ت�سرتك هذه �لهيئات يف 

�أن كان �لقيمني عليها �سخ�سيات عرفت يف �ل�ساحة �لعامة 

مبو�قف لها �أو ب�سغلها ملنا�سب هامة ويف كونها ��ستفادت 

جميعها من مناخ �حلريات �لذي فر�سته �لثورة ومن �سعف 

م�ستقلة  قر�ر  نف�سها كجهات  لتفر�س  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

ب�سرف �لنظر عما �إذ� كان �لت�سريع �ملوؤطر لعملها ي�ساعدها 

على ذلك �و يعيق و�سولها �ليه.

على �أر�س �لو�قع وبعيد� عن هو�ج�س �مل�سرعني، ظهرت 

تكن  مل  جديدة  �أمر��س  �لهيئات  �أغلب  لدى  �سريعا 

روح  يف   )1( �أ�سا�سا  ومتثلت  تتوقعها  �لقانونية  �لن�سو�س 

�لزعامة �لتي نقلتها لها �ل�سخ�سيات �لعامة �لتي �عتلت 

منا�سب �لرئا�سة فيها ومل تقبل بفكرة �أن تكون �ملجال�س 

�ملكونة يف غالبها من �سخ�سيات غري معروفة �سريكا لها 

مل  �إذ  و�متياز�تها  �ل�سلطة  بهرج  حّب   )2( �سلطتها،  يف 

يخِف �أع�ساوؤها �سعيهم لال�ستفادة من مو�قعهم لتح�سيل 

�أع�ساء  عليه  يح�سل  ما  متاثل  وعينية  مالية  �متياز�ت 

�حلكومة وتتجازوها يف بع�س �حلالت مبا ي�ساف لها من 

مبالغة يف �مل�ساركة يف �لندو�ت خارج �لبالد �لتون�سية ومن 

مظاهر بذخ يف ت�سريف مو�ز�نات �لهيئات و)3( يف �لهو�س 

�ملر�سي بال�ستقاللية و�لذي بلغ �إىل حّد رف�س �خل�سوع 

لأحكام �لق�ساء.

ويف �جلانب �لآخر من �مل�سهد، �نتهت �أول �نتخابات رئا�سية 

وت�سريعية يف ظل �جلمهورية �لثانية بنجاح رئي�س للجمهورية 

يف  مطلقة  باأغلبية  معه  �حلليفة  و�لأحز�ب  حزبه  يتمتع 

جمل�س نو�ب �ل�سعب مبا �أ�ّسر �إىل تعايف �ل�سلطة �لتنفيذية 

من �سعفها وتوجهها نحو تقوية �سلطاتها. �إل �أنه ورغم ذلك، 

��سطدمت 

بالهيئات  برنامج عملها  فر�س  �إىل  �ل�سلطة  م�ساعي هذه 

حتقق  �أن  باإمكانها  يكن  فلم  �ملر�ت.  عديد  يف  �مل�ستقلة 

م�ساحلة �سريعة تنهي م�سار �لعد�لة �لنتقالية �لذي وعدت 

به يف حملتها �لنتخابية لتم�سك هيئة �حلقيقة و�لكر�مة 

بتنفيذ عهدتها �لقانونية. كما مت�سكت هيئة �لإعالم باإد�نة 

من �ختار من �ملوؤ�س�سات �لإعالمية �أن

مهامها  بح�سرية  متم�سكة  حزبية،  دعاية  �أد�ة  يكون 

. ومبو�ز�ة هذ� �لأمر، �أّدى خروج �أهم هذه 
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و��ستقالليتها

�لهيئات عن قو�عد ح�سن �لت�سرف وحتولها �إىل �إقطاعيات 

يحكمها روؤ�ساء ذوي �سلطة مطلقة لأزمة هيكلية د�خلها، 

كان من �أبرز �آثارها �إنهيار هيئة �حلقيقة و�لكر�مة ب�سبب ما 

��ست�سرى فيها من ف�ساد وت�سلط وحتولها �إىل موؤ�س�سة �سخ�س 

و�حد يكاد كل ن�ساطها ينح�سر يف �لدعاية �لإعالمية. 

موؤيدو  حاول  �لتي  �ملا�سي  �أمر��س  بدت  وبالتايل، 

�إخفاءها حتت �سعار�ت متباينة  �أخ�سامها  �لهيئات كما 

على  و�خلوف  للموؤيدين  بالن�سبة  �ل�ستقاللية  )هو�س 

يف  ُتدخلها  وكاأنها  لأخ�سامها(  بالن�سبة  �لدولة  وحدة 

عنو�نا  تعّد  كانت  بعدما  �سريع  ب�سكل  عهدها  خريف 

لثورة �لت�سق م�سماها بالربيع. ومن �ساأن هذ� �لتطّور �أن 

يفر�س �لتفكري جمدد� يف �لهيئات �مل�ستقلة بعيد� عن 

روؤى �ملا�سي وعقده.

الهيئات المستقلة من االنتشار إلى االتهام: 
الماضي  أمراض  أوهنته  مسار  في  قراءة 

 مر�سوم عدد 07 ل�سنة 2011 موؤرخ يف 2011-02-18. 1

مر�سوم عدد 08 ل�سنة 2011 موؤرخ يف 2011-02-18. 2

مبوجب �ملر�سوم عدد 10 ل�سنة 2011 موؤرخ يف 2011-03-02. 3

 �أحدثت �لهيئة مبوجب �ملر�سوم عدد 6 ل�سنة 2011 موؤرخ يف 18 فيفري 2011 يتعلق باإحد�ث �لهيئة . 4

�لعليا لتحقيق �أهد�ف �لثورة و�لإ�سالح �ل�سيا�سي و�لنتقال �لدميقر�طي  و�نطلقت يف �لعمل يوم 

15-03-2011  وقد لعبت ما ي�سبه دور �ملجل�س �لت�سريعي  �ذ يحدد �لف�سل �لثاين من قانونها جمال 
�خت�سا�سها يف » �ل�سهر  على در��سة �لن�سو�س �لت�سريعية ذ�ت �لعالقة بالتنظيم �ل�سيا�سي و�قرت�ح 

�لإ�سالحات �لكفيلة بتج�سيم �أهد�ف �لثورة بخ�سو�س �مل�سار �لدميقر�طي، ولها �إبد�ء �لر�أي بالتن�سيق مع 

�لوزير �لأول حول ن�ساط �حلكومة

كما �أحدثت مبوجب �ملر�سوم عدد 27 ل�سنة 2011 موؤرخ يف 18 �أفريل 2011 و�لذي يتعلق  باإحد�ث هيئة . 5

عليا م�ستقلة لالنتخابات

�أحدثت مبوجب �ملر�سوم  عدد 116 ل�سنة 2011 موؤرخ يف 2 نوفمرب 2011 يتعلق بحرية �لت�سال �ل�سمعي . 6

و�لب�سري وباإحد�ث هيئة عليا م�ستقلة لالت�سال �ل�سمعي و�لب�سري

�أحدثت مبوجب �ملر�سوم �لإطاري عدد 120 ل�سنة 2011 موؤرخ يف 14 نوفمرب 2011 و�لذي يتعلــق . 7

مبكافحـة �لف�ســاد

هي هيئة �لنتخابات وهيئة �لت�سال �ل�سمعي �لب�سري وهيئة حقوق �لإن�سان و هيئة �لتنمية �مل�ستد�مة . 8

وحقوق �لأجيال �لقادمة و هيئة �حلوكمة �لر�سيدة ومكافحة �لف�ساد وقد خ�س�ست �ل�سلطة �لتا�سي�سية 

لد�سرتتها �لباب �ل�ساد�س من �لد�ستور �لذي ورد مبا�سرة بعد باب �ل�سلطة �لق�سائية وقبل باب �ل�سلطة 

�ملحلية

 تكونت �سلب �ملجل�س �لوطني �لتاأ�سي�سي �لتون�سي �ستة جلان تاأ�سي�سية تكفلت كل و�حدة منها ب�سياغة  . 9

باب من �أبو�ب �لد�ستور و منها �للجنة �لتاأ�سي�سية �خلا�سة بالهيئات �لد�ستورية و�لتي �ساغت �مل�سروع 

�لأويل لباب �لهيئات �لد�ستورية بد�ستور �جلمهورية �لتون�سية �لثانية .

�خلا�سة بالهيئات �لد�ستورية  موؤرخ يف 26-09-2012 �سفحة 4 من�سور مبوقع جمل�س نو�ب �ل�سعب . 10

�لتون�سي  �لتقرير �خلتامي  للهيئة �لتاأ�سي�سية

 قانون �أ�سا�سي عدد 23 ل�سنة 2012 موؤرخ يف 20 دي�سمرب 2012 يتعلق بالهيئة �لعليا �مل�ستقلة . 11

لالنتخابات

 قانون �أ�سا�سي عدد 43 ل�سنة 2013 موؤرخ يف 21 �أكتوبر 2013 يتعلق بالهيئة �لوطنية للوقاية من . 12

�لتعذيب

قانون  �أ�سا�سي عدد 53 ل�سنة 2013 موؤرخ يف 24 دي�سمرب 2013 يتعلق باإر�ساء �لعد�لة �لنتقالية . 13

 ين�س �لف�سل 21 من قانون �لعد�لة �لنتقالية حتدث جلنة خا�سة باملجل�س �لوطني �لتاأ�سي�سي ير�أ�سها رئي�س . 14

�ملجل�س �أو �أحد نائبيه، تتوىل فرز ملفات �لرت�سح و�ل�سعي للتو�فق على �أع�ساء هيئة �حلقيقة و�لكر�مة  

...... 

 يقع متثيل �لكتل و�لنو�ب غري �ملنتمني �إىل كتل يف تركيبة �للجنة �خلا�سة على �لنحو �لتايل 

تختار �للجنة بالتو�فق بني �أع�سائها خم�سة ع�سر )15( مر�سحا من بني �لرت�سحات �ملقدمة �إىل مكتب 

�ملجل�س مع مر�عاة مقت�سيات �لف�سل 20 من هذ� �لقانون، وترفع �لقائمة �ملتو�فق عليها �إىل �جلل�سة �لعامة 

 للم�سادقة عليها باأغلبية �حلا�سرين على �أل تقل عن ثلث �لأع�ساء

�إذ� مل تتو�سل �للجنة �إىل �لتو�فق على كامل �لقائمة خالل �لع�سرة �أيام �ملو�لية ل�ستكمال �لفرز �لإد�ري 

حتال ملفات كل �ملرت�سحني �مل�ستوفني لل�سروط على �جلل�سة �لعامة للت�سويت باأغلبية ثالثة �أخما�س �أع�ساء 

�ملجل�س يف دورتني، فاإن تعذر فبالأغلبية �ملطلقة، ويتم �ختيار �أع�ساء �لهيئة من بني �ملرت�سحني �حلا�سلني 

على �أكرث �لأ�سو�ت

 ين�س �لف�سل �ل�ساد�س من �لقانون �ملحدث لهيئة �لنتخابات  يتم �نتخاب �أع�ساء جمل�س �لهيئة �لعليا . 15

 �مل�ستقلة لالنتخابات طبقا لالإجر�ء�ت �لتالية:

يتم �إن�ساء جلنة خا�سة �سلب �ملجل�س �لت�سريعي ت�سرف على در��سة ملفات �لرت�سح وفرزها و تتكون �للجنة 

�خلا�سة بالتمثيلية �لن�سبية على �أ�سا�س ع�سو عن كل ع�سرة نو�ب )10( مع �عتماد �أكرب �لبقايا وعند 

 ت�ساوي �لبقايا بني كتلة وغري منتمني لكتل ترجح �لكتلة

يرت�أ�س �للجنة �خلا�سة رئي�س �ملجل�س �لت�سريعي �أو �أحد نائبيه دون �مل�ساركة يف �لت�سويت عند �تخاذ �لقر�ر 

 ....... 

تتوىل �للجنة �خلا�سة �ختيار �ستة وثالثني )36( مر�سحا على �أ�سا�س �أربعة )4( مر�سحني عن كل �سنف 

من �لأ�سناف �ملذكورة بالف�سل �خلام�س من هذ� �لقانون باعتماد �لتنا�سف عن طريق �لت�سويت باأغلبية 

ثالثة �أرباع �أع�ساء �للجنة �خلا�سة يف دور�ت متتالية بنف�س �لأغلبية �إىل حني �كتمال �لعدد

ورد بالف�سل 7 من قانون �لوقاية من �لتعذيب »تختار �جلل�سة �لعامة للمجل�س �ملكلف بال�سلطة �لت�سريعية . 16

من بني �لرت�سحات �ملقدمة �إىل �للجنة �ملخت�سة باملجل�س �ملذكور �أع�ساء �لهيئة طبق �ل�سيغ و�لإجر�ء�ت 

 �لتالية  ... 

 ..تختار �للجنة �ملرت�سحني باأغلبية ثالثة �أخما�س )5/3( �أع�سائها

قال رئي�س �جلمهورية �لتون�سية باجي قايد �ل�سب�سي يف حو�ر له ن�سر بجريدة �ل�سحافة يوم 09-07-. 17

2017 �أن تون�س »تعي�س يف �سوء نظام �سيا�سي �ساذ فيه من �حلر�س على ��ستقاللية عمل �ملوؤ�س�سات حد 
�لتعطيل و�ل�سلل وفيه كذلك من �إفر�د بع�س �لهيئات �مل�ستقلة ب�سالحيات ��ستثنائية حد �لتغول على 

�لدولة وعلى �ملوؤ�س�سات �لد�ستورية.

ما  �ل�سب�سي  قايد  باجي  �جلمهورية  رئي�س  �أد�ن 

�لهيئات  ��ستقاللية  على  �لكبري  �حلر�س  �أ�سماه 

موؤ�س�سات  تعطيل  �إىل  ح�سبه  و�سل  و�لذي  �مل�ستقلة 

�أجهزة  د 
ّ
�لدولة وحّول �ملوؤ�س�سات �ل�سيادية �إىل جمر

بع�س  متتع  �أن  �ل�سب�سي  �عترب  وقد  قر�ر�تها.  لتزكية 

دون  من  ��ستثنائية«  »�سالحيات  ب  �لهيئات  تلك 

مل  وبدعة  �ساّذ�  و�سعا  ي�سكل  للرقابة  خ�سوعها 

ذلك  �ساأن  من  و�أن  تون�س  غري  يف  مثيال  لها  يجد 

موؤ�س�سات   لتفتت  يوؤدي  �أن  ��ستمر�ره  حال  يف 

�لإعالمي،  �لت�سريح  هذ�  من  �أ�سبوع  بعد   
1
�لدولة.

�ملوقف  على  �مل�ستقلة  �لهيئات  على  �لقائمون  رد 

رئا�سيا  �نقالبا  �عتربوه  ما  فيه  �أد�نو�  ببيان  �لرئا�سي 

�ل�سعب  نو�ب  »جمل�س  فيه  وطالبو�  �لد�ستور  على 

و�لنقابات  �ملدين  و�ملجتمع  �ل�سيا�سية  و�لأحز�ب 

�خلطرية«.  �لتوجهات  هذه  �سّد  و�لت�سامن  باليقظة 

هذه  لقيام  �سرط  �ل�ستقاللية  �أن  هوؤلء  �أّكد  وفيما 

�إىل  تون�س  �ستعيد  ل�سربها  �أي »حماولة  و�أن  �لهيئات 

و�لالفت   
2
�لأدو�ر.« بكل  �لتنفيذية  �ل�سلطة  تفرد 

قد  حدة،  من  عك�سته  مبا  �لكالمية،  �حلرب  هذه  �أن 

�ندلعت بعد �سهرين فقط من م�سادقة جمل�س نو�ب 

م�سروع  على   �أع�سائه  من  مدعمة  باأغلبية  �ل�سعب 

وعلى   
3
�لهيئات بتلك  �خلا�س  �لإطاري  �لقانون 

 
4
�لف�ساد مكافحة  لهيئة  �لأ�سا�سي  �لقانون  م�سروع 

للرقابة  �لوقتية  �لهيئة  �إ�سد�ر  من  فقط  �أ�سبوع  وبعد 

د�ستورية  حول  قر�رين  �لقو�نني  د�ستورية  على 

�ملت�سنجة،  �ملو�قف  هذه  ولفهم   .
5
�مل�سروعني هذين 

�لق�ساء  فقه  ت�سمنه  ملا  �لإلتجاء  �ملفيد  من  يكون  قد 

�ل�ساأن. هذ�  �لد�ستوري يف 

تصوران  االستقاللية  مدلول 
متباينان:

�لد�ستورية  للهيئات  �لأ�سا�سي  �لقانون  م�سروع  �أكد 

�لعامة  �جلل�سة  عليه  و�سادقت  �حلكومة  �قرتحته  كما 

�لهيكلية  �ل�ستقاللية  على  �ل�سعب  نو�ب  ملجل�س 

عليها  رقابة  فر�س  لكنه  �مل�ستقلة  للهيئات  و�لوظيفية 

�لنقاط  يف  خ�سو�سا  برزت  �لت�سريعي  �ملجل�س  من 

�لتالية:

كون  من  منه  �لعا�سر  �لف�سل  �قت�ساه  ما  �أول، 

ترفع  �لق�سائية  �لد�ستورية  �لهيئات  �أع�ساء  ح�سانة 

جمل�س  لأع�ساء  �ملطلقة  �لأغلبية  من  بقر�ر  عنهم 

�ل�سعب،  نو�ب 

لثلثي  �مل�سروع  ذ�ت  من   11 �لف�سل  �أجاز  ثانيا، 

تلك  �أع�ساء  �لثقة من  �ل�سعب �سحب  نو�ب  جمل�س 

�أع�ساء  ثلثي  من  حمرر  مطلب  على  بناء  �لهيئات 

، ل�سها جما

للمجل�س  و�لع�سرون  �خلام�س  �لف�سل  �أ�سند  ثالثا، 

ح�سابات  ختم  على  �مل�سادقة  �سالحية  �لنيابي 

�ل�سنوية، �لهيئات 

�لت�سريعي �سالحية  �ملجل�س   33 �لف�سل  ر�بعا، خول 

�سحب ثقته من جمل�س �لهيئة �أو ع�سو �أو �أكرث بقر�ر 

لرئي�س  يقدم  معلل  طلب  بعد  �أع�سائه،  ثلثي  من 

على  �لأع�ساء  ثلث  من  �ل�سعب  نو�ب  جمل�س 

�لفادح  �لهيئة  حياد   )1( �لّتالية:  �حلالت  يف  �لأقل 

�لو��سح  �لإخالل  و)2(  �لّد�ستورية،  مهامها  عن 

�لهيئة  جمل�س  �أع�ساء  على  �ملحمولة  بالو�جبات 

و)3(  �لقانون،  هذ�  من  و9   2 �لف�سلني  مبقت�سى 

 25 بالف�سل  عليها  �ملن�سو�س  بالو�جبات  �لإخالل 

�لقانون. هذ�  من 

�حلوكمة  لهيئة  �لأ�سا�سي  �لقانون  منح  وفيما 

�لف�ساد  مكافحة  هيكل  �لف�ساد  ومكافحة  �لر�سيدة 

لرقابة  عمله  يف  �أخ�سعه  �لعدلية،  �ل�سابطة  �سلبها 

هذه  مبمار�سة  �لأمر  تعلق  كلما  �لعمومية  �لنيابة 

�ل�سالحية. 

وقد �عترب نو�ب �ملعار�سة يف عري�ستي طعنهم -�لتي 

�لقائمون على  �سبق وعرب عنها  �لتي  �ملو�قف  كررت 

يفر�س يف  �لد�ستور  �أن    -
6
�ملوؤقتة  �مل�ستقلة  �لهيئات 

�مل�ستقلة  �لهيئات  ��ستقاللية  تكون  �أن  وروحه  ن�سه 

»�أل  يفر�س  ومبا  جتزئتها«  ميكن  ول  »مطلقة  �لد�ئمة 

ور�أو�  عملها«.  جمال  يف  �أخرى  �سلطة  �أي  تتدخل 

وو�سعها  �سالحياتها  من  �لهيئات  هذه  جتريد  »�أن 

�سورة  يف  للق�ساء  و�مل�سبقة  �لثقيلة  �لرقابة  حتت 

للربملان  و�ملت�سعبة  �مل�سددة  و�مل�ساءلة  �حلوكمة  هيئة 

�ل�سلط  تفريق  مببد�أ  »مي�س«  �لهيئات  بكل  تعلق  فيما 

�لدولة  د�خل  �سلطاً  �لد�ستورية  �لهيئات  هذه  لكون 

�إمكانية  ينفي  ما  �لد�ستورية  �ل�سلطة  مرتبة  لها 

�أخرى«. ل�سلطة  �إخ�ساعها 

�سفة  بنفي  �حلكومة  مت�سكت  �ملطاعن،  هذه  و�إز�ء 

هيئات  باأنها  مذّكرة  �مل�ستقلة  �لهيئات  عن  �ل�سلطة 

مرتبة  ومنحها  �ل�ستقاللية  من  �لد�ستور  »مكنها 

�لتنفيذية  �ل�سلطة  من  مقتطعة  مهامها  لأن  د�ستورية 

�إر�ساء  من  �لهدف  و«�أن  �سلطة«  يعتربها  �أن  دون 

بال�ستقاللية  متتيعها  لي�س  �لد�ستورية  �لهيئات  تلك 

�لد�ستوري  بالهدف  �لأخرية  �لتز�م هذه  ما هو  بقدر 

�عتربت  كما  �لدميقر�طية«.  دعم  وهو  �إر�سائها  من 

�ل�سلطة  لرقابة  عمومها  يف  �لهيئات  هذه  خ�سوع  �أن 

�أعو�ن  و�أن خ�سوع  بطبيعته«  مفرو�س  »�أمر  �لق�سائية 

عند  �لق�ساء  لرقابة  �حلوكمة  بهيئة  و�لر�سد  �لتق�سي 

تدخال  يعد  ول  قانونا  مربر  �لعديل  �ل�سبط  ممار�ستهم 

�حلكومة  وت�سيف  �لهيئة.  عمل  يف  �لق�ساء  من 

�ل�سلطة  لرقابة  �لهيئات  هذه  �إخ�ساع  �ختيارها  »�أن 

لهذه  تدخل  من  �لد�ستور  فر�سه  ملا  يعود  �لت�سريعية 

�أع�سائها«.  بانتخاب  �لهيئات  تلك  عمل  يف  �ل�سلطة 

ية  الدستور المواقف 
�أن  بادعاء  تعلق  فيما  �لأمر  �لد�ستورية  ح�سمت 

تعد  ل  »�أنها  فذكرت  �سلطة  هي  �مل�ستقلة  �لهيئات 

�لدميقر�طية  لتحقيق  ترمي  وهي  د�ستورية  �سلطة 

تعني  �لتي  �ل�سلط  تفريق  م�ساألة  �إىل  �لنظر  دون 

و�لت�سريعية«.  و�لق�سائية  �لتنفيذية  �ل�سلطة  ح�سريا 

فيما  �ل�ستقاللية  مبد�أ  �إقر�ر  »�أن  �عتربت  كما 

مببد�أ  �لإقر�ر  دون  يحول  ل  �مل�ستقلة  بالهيئات  تعلق 

�إد�ري  �أو  مايل  ت�سرف  �سوء  �سورة  يف  �ملحا�سبة 

باحلوكمة  �ملت�سلة  �لد�ستورية  �ملبادئ  جلملة  تفعيال 

يف  �لت�سرف  وح�سن  و�لنز�هة  و�ل�سفافية  �لر�سيدة 

�إ�سناد  �أن  �لهيئة  �عتربت  باملقابل،  �لعام«.  �ملال 

يف  �لثقة  �سحب  �سالحية  �لت�سريعي  �ملجل�س 

م�سروع  من   33 بالف�سل  �أع�سائها  يف  �أو  �لهيئات 

�أنه  طاملا  ��ستقالليتها  مبد�أ  مع  يتنافى  �لهيئات  قانون 

�مل�ساءلة  مبد�أي  بني  �ملطلوب  �لتنا�سب  يحقق  ل 

و�ل�ستقاللية مبا يفر�س �لت�سريح بعدم د�ستوريته.

تبعا لذلك، �نتهى �ل�سر�ع على �ل�ستقاللية يف حلبة 

رقابة  ت�سمن  ت�سور لال�ستقاللية  فر�س  �إىل  �لد�ستورية 

ت�سريعية بحدود معينة. ويبدو �أن هذ� �ملنتهى مل ير�ِس 

مناد�تهم  و��سلو�  �لذين  �لهيئات  ��ستقاللية  �أن�سار 

�لنيابية. كما مل  �لأغلبية  تدخل  �لهيئات من  بحماية 

ي�ست�سغ فكرة وجود  �لذي مل  رئي�س �جلمهورية  ير�ِس 

هذه �لهيئات �أ�سال. فباتت هذه �لهيئات يف مرمى من 

يغالون يف طلب ��ستقالليتها ويف �لآن نف�سه يف مرمى 

من يعدونها حدثا موؤقتا يف طريقه للزو�ل متى توفرت 

�سروط هدمها.

استقاللية الهيئات الدستورية:
ية  الدستور المنازلة  في  قراءة 

 حو�ر رئي�س �جلمهورية باجي قايد �ل�سب�سي مع �سحيفة �ل�سحافة �لتون�سية بتاريخ . 1

06-09-2017
بيان  �سدر عن �لهيئة �لعليا �مل�ستقلة لالت�سال �ل�سمعي و�لب�سـري و�لهيئة �لعليا حلقوق . 2

�لإن�سان و�حلريات �لأ�سا�سية و�لهيئة �لوطنية ملكافحة �لف�ساد و�لهيئة �لوطنية للوقاية من 

�لتعذيب – لالطالع على ن�سه �ل�سروق �لتون�سية بتاريخ 2017-09-14 

�سادق جمل�س نو�ب �ل�سعب بجل�سته �لعامة يوم 05-07-2017 على م�سروع �لقانون . 3

�لأ�سا�سي عدد 30/2016 �ملتعلق مبجلة �لهيئات �لد�ستورية �مل�ستقلة باغلبية 133 �سوتا 

مقابل معار�سة خم�سة نو�ب و�حتفاظ نائب و�حد ب�سوته

�سادق جمل�س نو�ب �ل�سعب على م�سروع قانون �أ�سا�سي عدد 38/2017 يتعّلق بهيئة . 4

�حلوكمة �لر�سيدة ومكافحة �لف�ساد بتاريخ 19-07-2017 باغلبية 116 نائبا ومعار�سة 10 

نو�ب 

قر�ر �لهيئة �لوقتية للرقابة على د�ستورية م�ساريع �لقو�نني عدد 04 ل�سنة . 5

2017 يتعلق مب�سروع �لقانون �لأ�سا�سي عدد 30ل�سنة 2016 �ملتعلق 
بالأحكام �مل�سرتكة للهيئات �لد�ستورية    وقر�ر �لهيئة عدد 07 ل�سنة 2017 

�ملتعلق مب�سروع �لقانون �لأ�سا�سي عدد 38/2017 �ملتعلق بهيئة �حلوكمة 

ومكافحة �لف�ساد

ير�جع �لبيان �ل�سادر عن هيئة مكافحة �لف�ساد حتت عنو�ن »�أهم ماآخذ �لهيئة . 6

�لوطنية ملكافحة �لف�ساد حول م�سروع �لقانون �لأ�سا�سي �ملتعلق بهيئة 

�حلوكمة �لر�سيدة ومكافحة �لف�ساد » بتاريخ  2017-07-11 . 

الهيئات المستقلة الهيئات المستقلة

http://mongi-tunisiepolitique.blogspot.com/2011/11/116-2011-2-2011.html
http://mongi-tunisiepolitique.blogspot.com/2011/11/116-2011-2-2011.html
http://mongi-tunisiepolitique.blogspot.com/2011/11/116-2011-2-2011.html
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 2017 جويلية   26 بتاريخ  �ل�سعب  نو�ب  جمل�س  �سادق 

�لعنف  على  بالق�ساء  �ملتعلق  �لأ�سا�سي  �لقانون  على 

�مل�سلط على �لن�ساء. ويعترب هذ� �لقانون تتويجا لن�سال 

وخا�سة  تاأ�سي�سها  بد�ية  منذ  �ملدين  �ملجتمع  منظمات 

�جلمعية �لتون�سية للن�ساء �لدميقر�طيات �لتي فتحت منذ 

1993 مركز� مل�ساعدة �لن�ساء �سحايا �لعنف و��ستقبالهن 

ومر�فقتهن لتقدمي ق�سايا لدى �ملحاكم �ملخت�سة. 

وهذ� �لقانون �جلديد ميثل خطوة �أ�سا�سية يف حماية �لن�ساء 

�ملعنفات ويف جترمي مرتكبي �لعنف �سدهن وي�سع �آليات 

جديدة للتعهد بالن�ساء �ل�سحايا. فكيف جنحت منظمات 

�ملجتمع �ملدين يف حتقيق هذ� �لنت�سار؟ وما هي مكا�سب 

�آخذ� بعني �لعتبار  �لقانون؟ وكيف تطور �مل�سروع  هذ� 

مطالب ومقرتحات �ملنظمات �لن�سوية و�حلقوقية؟

القانون الخاص بالقضاء على 
العنف المسلط على النساء: 

انتصار للمجتمع المدني 
ميكن �عتبار هذ� �لقانون مك�سبا من مكا�سب منظمات 

بد�ية  منذ  �نفكت  ما  �لتي  �مل�ستقل  �ملدين  �ملجتمع 

�لت�سعينات تطالب �لدولة بالعتناء بظاهرة �لعنف �مل�سلط 

على �لن�ساء، يف حني كانت �أجهزة �لدولة ترف�س �حلديث 

عنها كظاهرة �جتماعية معتربة �لعنف حم�سور� بحالت 

منعزلة غريبة عن قيمنا ومبادئنا �لجتماعية.  

للن�ساء  �لتون�سية  �جلمعية  ��سدرت  عندما  وحتى 

�لدميقر�طيات  مل�سقة حائطية حتت �سعار »�لعنف نقمة 

و�ل�سكات م�سرة«، مت ��ستدعاء ع�سو�ت �جلمعية من قبل 

وز�رة �لد�خلية على �أ�سا�س �أن هذه �ملل�سقة �حلائطية مت�س 

من طماأنينة �لأ�سرة و�ملجتمع ول ميكن �أن تندرج يف �طار 

�أ�سرت  �جلمعية  لكن  �حلكومية.  غري  �جلمعيات  عمل 

على متابعة هذه �حلملة مع تغيري �ل�سعار حتى يقت�سر على 

�لف�ساء �خلا�س وف�ساء �لعمل. ويف مو�جهة تعنت �ل�سلطة 

�ل�سيا�سية يف حتمل م�سوؤوليتها ملقاومة �لعنف �خل�سو�سي 

�لن�سوية  �جلمعيات  تعهدت  �لن�ساء،  على  �مل�سلط 

قانونيا  �لعنف  �سحايا  ومر�فقة  لالإ�سغاء  ف�ساء�ت  بفتح 

ونف�سيا و�جتماعيا و�سيا�سيا، فكان بعث مركز �لإن�سات 

و�لتوجيه للن�ساء �سحايا �لعنف باجلمعية �لتون�سية للن�ساء 

�لدميقر�طيات يف 1993.

�لعمل  تطور  �لت�سعينات،  بد�ية  من  �لفرتة  هذه  يف 

�جلمعياتي �لدويل خا�سة بعد تنظيم �ملحاكمات �ل�سورية 

1993 وتبلورت نظرة  فيينا حلقوق �لإن�سان �سنة  يف موؤمتر 

جديدة للعنف �مل�سلط على �لن�ساء على �أ�سا�س مقاربة 

حقوق �لإن�سان و�عتبار �لعنف �نتهاكا حلقوق �لإن�سان. 

�نتهى  �لعنف  ظاهرة  دوليا حول  لقاء  �جلمعية  ونظمت 

باإ�سد�ر كتاب بقي يف رفوف وز�رة �لد�خلية �إىل حد �سنة 

2008 نظر� ملو��سلة �ل�سلط عدم �لإعرت�ف بالعنف �مل�سلط 

على �لن�ساء كظاهرة �جتماعية. 

للن�ساء  �لتون�سية  �جلمعية  قدمت   ،2002 �سنة  ويف 

تقدمي  بعد  �ل�سيد�و،  للجنة  بديال  تقرير�  �لدميقر�طيات 

على  �لتقرير  �أكد  �لتون�سية.  للدولة  �لر�سمي  �لتقرير 

�لن�ساء  على  �مل�سلط  �لعنف  وهي  �أ�سا�سيتني  نقطتني 

على  �لق�ساء  �تفاقية  حول  �لتون�سية  �لدولة  وحتفظات 

جميع �أ�سكال �لتمييز �مل�سلط على �لن�ساء. وهذ� ما مّكن 

�أع�ساء وع�سو�ت �للجنة من توجيه مالحظات للحكومة 

�لتون�سية، مطالبة �إياها مبعاجلة جدية لظاهرة �لعنف و�تخاذ 

�لتد�بري �ملنا�سبة للق�ساء عليه.

للن�ساء  �لتون�سية  �جلمعية  بادرت   ،2004 �سنة  يف 

�جلن�سي  �لتحر�س  حول  حملة  بتنظيم  �لدميقر�طيات 

قانون  م�سروع  وقدمت  �لعمل  يف  �لن�ساء  على  �مل�سلط 

فجوبهت  لتجرميه.  �جلنائية  �ملجلة  يف  ف�سول  لإ�سافة 

وز�رة  بل نظمت  �ل�سيا�سية.  �ل�سلط  برف�س  هذه �حلملة 

�لد�خلية حملة للحفاظ على �لأخالق �حلميدة وق�ست 

�ملحاكم يف تلك �لفرتة )2004( يف 200 ق�سية من �أجل 

�لتعدي على �لأخالق �حلميدة.

ومن �ملفارقات يف �سائفة نف�س �ل�سنة )2004( قام �لربملان 

بتنقيح بع�س �لف�سول من �ملجلة �جلز�ئية لتجرمي �لتحر�س 

�جلن�سي يف �لباب �ملتعلق بالأخالق �حلميدة . وقد مثل 

هذ� �لتنقيح رغم ذلك �نت�سار� للجمعيات �لتي نظمت 

�حلملة .

خا�س  قانون  �إ�سبانيا  يف  �سدر  وبعدما  �ل�سنة  نف�س  يف 

بالعنف �مل�سلط على �لن�ساء وبعدما مت تنظيم لقاء حوله 

بح�سور ممثالت وخبري�ت ��سبانيات، �قتنعت �جلمعيات 

�لن�سوية وخا�سة �جلمعية �لتون�سية للن�ساء �لدميقر�طيات 

�لن�ساء  على  �مل�سلط  �لعنف  قانون حول  �إ�سد�ر  باأهمية 

ويف  �لعنف.  ملقاومة  ��سرت�تيجية  ببلورة  �لدولة  وطالبت 

ديو�ن  طريق  عن  مرة  ولأول  �لدولة  قامت   ،2008 �سنة 

وطني  م�سح  بتنظيم  �لب�سري  و�لعمر�ن  �لأ�سرة  تنظيم 

�سنة  نتائجه  �سدرت  �لن�ساء  على  �مل�سلط  �لعنف  حول 

2010. ويف هذه �ل�سنة، قدمت �جلمعية �لتون�سية للن�ساء 

�لدميقر�طيات تقرير� بديال للتقرير �لر�سمي �لذي قدمته 

�لدولة �لتون�سية للجنة �ل�سيد�و ت�سمن عدة مقرتحات 

من �أجل حماية �لن�ساء من �لعنف �مل�سلط عليهن و�إ�سد�ر 

قانون خا�س باملو�سوع. 

�لثورة وبعدما حققت منظمات �ملجتمع  �سنة 2011، بعد 

بني  �لتنا�سف  �إقر�ر  يف  يتمثل  جديد�  �نت�سار�  �ملدين 

من  و�سعت  �لنتخابية،  �لقائمات  يف  و�لرجال  �لن�ساء 

بني �أولياتها تنظيم حمالت من �أجل �إ�سد�ر قانون حول 

�لإن�سان  حقوق  ود�سرتة  �لن�ساء  على  �مل�سلط  �لعنف 

�لوطني  �ملجل�س  كان  وبينما  �لغر�س  ولهذ�  للن�ساء. 

�جلمعية  نظمت  �لد�ستور،  كتابة  ب�سدد  �لتاأ�سي�سي 

�لتون�سية للن�ساء �لدميقر�طيات جمل�سا تاأ�سي�سيا �سوريا مع 

�لعديد من �ملنظمات �لن�سوية و�لإن�سانية وبع�س �ل�سيوف 

من �ملنطقة �لعربية خا�سة لبنان و�ملغرب وفل�سطني توجه 

خالل  من  و�ملو�طنة  �مل�ساو�ة  »د�ستور  م�سروع  باإ�سد�ر 

عيون �لن�ساء«.

من  �لعديد  تنظيم  مت  �ل�سياق،  هذ�  ويف   ،2012 �سنة  يف 

�لن�سوي  �ملدين  �ملجتمع  منظمات  بقية  مع  �حلمالت 

�ملو�طنني  بني  �مل�ساو�ة  مبد�أ  �إدر�ج  �أجل  من  و�حلقوقي 

�حلقوق  وحماية  و�لو�جبات  �حلقوق  يف  و�ملو�طنات 

�ملكت�سبة للن�ساء و�لتنا�سف بني �لن�ساء و�لرجال وحماية 

عدة  �حلملة  فاأخذت  �لد�ستور.  يف  �لعنف  من  �لن�ساء 

و�لنائبات  �لنو�ب  مع  �للقاء�ت  بينها  من  نذكر  مظاهر 

وخا�سة مع �لنائبات �ملقتنعات ب�سرورة �لنهو�س باأو�ساع 

�ملدين،  �ملجتمع  منظمات  وممثالت  ممثلي  ومع  �لن�ساء 

وقفات  تنظيم  حائطية،  ومل�سقات  مطويات  �إعد�د 

�أمام مقر �ملجل�س �لوطني �لتاأ�سي�سي لتوزيع  �حتجاجية 

مقرتحاتنا لدى �لنو�ب وو�سائل �لإعالم، مو�كبة �أعمال 

�ملجل�س بتنظيم حتركات يف �لف�ساء �لعام كلما �سدرت 

يف  �سلمية  جتمعات  وتنظيم  للد�ستور  جديدة  م�سودة 

�سارع �حلبيب بورقيبة بالعا�سمة من �أجل مطالبة �ملجل�س 

بالرت�جع يف بع�س �ملفاهيم و�ملبادئ �ملكر�سة يف �لن�سخة 

�لأوىل للد�ستور مثل مبد�أ �لتكامل �لذي مت �لرت�جع عنه 

وتعوي�سه بامل�ساو�ة حتت �سغط �ملنظمات غري �حلكومية 

و�حلركات �لدميقر�طية يف �سائفة 2012.

كل هذه �لتحركات توجت باإ�سد�ر د�ستور يت�سمن مبد�أ 

�مل�ساو�ة بني �ملو�طنني و�ملو�طنات يف �حلقوق و�لو�جبات 

دون متييز ويطالب �لدولة باتخاذ �لتد�بري �لالزمة للق�ساء 

على �لعنف �مل�سلط عليهن.

للمر�أة  �لدولة  �لد�ستور، مت مببادرة من كتابة  بعد ��سد�ر 

و�لأ�سرة وباإيعاز من �سندوق �لأمم �ملتحدة لل�سكان، و�سع 

خمتلف  من   م�ستقلني  خرب�ء  من  تتكون  وطنية  جلنة 

و�ل�سحة  �لجتماع  وعلم  �لقانونية  �لخت�سا�سات، 

�لإجنابية، قامت ب�سياغة م�سروع �لقانون. وقد �عتمدت 

كتابة �لدولة للمر�أة و�لأ�سرة يف م�سار �إعد�د هذ� �لقانون 

�حلكومية  �لهياكل  ملختلف  مدجماً  ت�ساركيا  منهجا 

ومكّونات �ملجتمع �ملدين يف خمتلف �جلهات. �نطلقت 

�للجنة يف �أعمالها منذ �سهر مار�س 2014 وقدمت م�سروع 

�لقانون �لإطاري يف �لذكرى 58 ل�سدور جملة �لأحو�ل 

�ل�سخ�سية يف 13 �آوت 2014 . لكن هذ� �مل�سروع �لأول مل 

ير �لنور نظر� لكرثة �لنتقاد�ت �لتي و�جهته خا�سة من 

قبل �حلركات �لدينية و�لتي ��ستعملت بع�س �لقنو�ت 

�لتلفزية للتهجم عليه مثل قناة �لزيتونة.

عدة �أ�سباب ذ�تية ومو�سوعية مل متكن من قبول �مل�سروع. 

و�خلرب�ء  �خلبري�ت  كون  يف  �لذ�تية  �لأ�سباب  تكمن 

�حلركة  �إىل  معظمهم  يف  ينتمون  �ختيارهم  مت  �لذين 

�لتون�سية  �جلمعية  �إىل  وخا�سة  �لدميقر�طية  �حلقوقية 

�سد  تاأ�سي�سها  منذ  نا�سلت  �لتي  �لدميقر�طيات  للن�ساء 

�ملّد �لرجعي ونظمت �لعديد من �حلمالت �سد �لتمييز 

و�لعنف. وهي منظمة يعتربها بع�س �ل�سيا�سيني من حركة 

�لنه�سة معادية للفكر �لديني ولرتد�ء �حلجاب ويرف�سون 

تت�سل  ،فهي  �ملو�سوعية  �لأ�سباب  �أما  معها.  �لتعامل 

بالطابع �ل�سمويل للم�سروع مبا �أنه تناول معظم �ملو��سيع 

�ملت�سلة بالعنف �مل�سلط على �لن�ساء وقدم جملة �لقو�نني 

�لتي يجب تعديلها يف �ملجال �لعام و�خلا�س للق�ساء على 

�لعنف و�لإ�سالحات و�ملر�جعات �لتي يجب �لقيام بها 

خا�سة يف جملة �لأحو�ل �ل�سخ�سية ويف قانون �ل�سغل 

�أثار  وقد  �جلنائية.  �ملجلة  ويف  �لعمومية  �لوظيفة  وقانون 

هذ� �ملنهج �ل�سمويل �نتقاد�ت بع�س �لأطر�ف �ل�سيا�سية 

ورف�سهم للم�سروع. و�ختيار هذ� �ملنهج يرجع �إىل �لتناول 

�إل بع�س  �أن �لدولة مل تتخذ  �جلزئي لظاهرة �لعنف مبا 

يف  خا�سة  �أ�سكاله  بع�س  ملعاقبة  �جلز�ئية  �لإجر�ء�ت 

�لو�سط �لعائلي �و �ملهني. 

�إنهاء  جديد  من  تقرر  ورد،  �أخذ  وبعد  مدة  بعد  لكن 

�مل�سروع. وقد مت �ختيار خبريتني لإمتامه فاأنهيا �لعمل يف 

�لوز�ر�ت  �مل�سروع لقى �حرت�ز بع�س  2015. لكن  �سهر 

قبول  ميكن  ل  �أنه  �عتربت  �لتي  �لعدل  وز�رة  وخا�سة 

هذ� �مل�سروع قبل �لإنتهاء من مر�جعة �ل�سيا�سة �جلنائية 

و�لقانون �جلنائي يف �لبالد. وبعد �إحلاح منظمات �ملجتمع 

�ملدين �لتي قامت بات�سالت بوزير �لعدل ووزير �لدفاع 

و�سغط بع�س �ملنظمات �لدولية و�لإقليمية مثل �لحتاد 

يف  �لقانون  على  بامل�سادقة  �لت�سريع  �أجل  من  �لأوروبي 

�لنهاية على  �لوزر�ء يف  �لوزر�ء، �سادق جمل�س  جمل�س 

�مل�سروع و�أودع يف جمل�س نو�ب �ل�سعب يف جويلية 2015.

منذ ذلك �لوقت وحتديد� يف �أكتوبر 2015، تكون �لتحالف 

�لوطني للجمعيات غري �حلكومية �سد �لعنف حتت �سعار 

»قانون يحمي �لن�ساء من �لعنف باحلق« بعدما �ساركت 

�أكرث من 60 جمعية ومنظمة وطنية ودولية يف ندوة حول 

�لعنف �مل�سلط على �لن�ساء بالعتماد على جتارب مقارنة 

يف �لدول �لتي و�سعت قو�نني للق�ساء على �لعنف ومت 

ملنا�سرة  ��سرت�تيجية  و�سع  تولت  متابعة  جلنة  تكوين 

�لتحالف.

قدم �لتحالف ورقة منا�سرة تت�سمن مقرتحات �ملنظمات 

على �أ�سا�س قر�ء�ت �أعدتها بع�س �جلمعيات ومنها �لقر�ءة 

�لنقدية للقانون للجمعية �لتون�سية للن�ساء �لدميقر�طيات 

مقرتحات  وتقدمي  �لقانون  نقائ�س  جتاوز  حاول  و�لذي 

لدعمه وتاليف بع�س هناته.

�مل�سروع مبا  مناق�سة  عند  بارز�  �لتحالف  ح�سور  وكان 

�إعادة �سياغة بع�س �لف�سول حتى ت�سمن  �أثر على  �أنه 

�لقانون،  ��سد�ر  بعد  و�لآن  �لعنف.  من  �لن�ساء  حماية 

ي�ستعد �لتحالف ملو��سلة عمله من �أجل �لتطبيق �لفعلي 

خا�سة  ب�سفة  �لن�ساء  لدى  تب�سيطه  �أجل  ومن  للقانون 

حتى يتمكّن من �لحتماء به عند ح�سول عنف معنوي 

�آخر من  �أي �سكل  �أو  �قت�سادي  �أو  �أو مادي �و جن�سي 

�أ�سكال �لعنف.

و�ملنظمات  �لتحالف وعربه �جلمعيات  �نت�سر  وبالنتيجة 

مقرتحاته  تقدمي  يف  و�لدولية  �لوطنية  �حلكومية  غري 

و�إدر�جها يف �أعمال �ملجل�س حتى توؤخذ بعني �لعتبار. 

جميع  وباقتناع  �مل�سرتك  �لعمل  بفعل  ذلك  وكان 

وب�سرورة  �مل�سار  هذ�  �إجناح  باأهمية  �مل�ساركة  �جلمعيات 

حماية �لن�ساء من �لعنف.

مكاسب القانون الجديد في 
القضاء على العنف

�لعنف  على  للق�ساء  هامة  مبكا�سب  �لقانون  هذ�  جاء 

�مل�سلط على �ملر�أة. من بني هذه �ملكا�سب �لأ�سا�سية و�لتي 

به من �ملعايري �لدولية �ملتعلقة بالق�ساء على �لعنف هو 
ّ
تقر

�أنه يهدف كما جاء يف ف�سله �لأول �إىل »و�سع �لتد�بري 

�ملر�أة  �سد  �لعنف  �أ�سكال  كل  على  بالق�ساء  �لكفيلة  

�لقائم على �لتمييز بني �جلن�سني من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة 

على  �لق�ساء  �أن  يعني  مما  �لإن�سانية«،  �لكر�مة  و�حرت�م 

حقوق  ولحرت�م  �مل�ساو�ة  لتحقيق  �ل�سامن  هو  �لعنف 

�لإن�سان.

�نتهاك  �أنه  على  للعنف  �لقانون  تعريف  يف�سر  ما  وهذ� 

للحقوق و�حلريات �لإن�سانية ومتييز م�سلط على �لن�ساء. 

كما �أنه يف�سر تبني تعريف �لتمييز كما قدمته �لتفاقية 

�لدولية للق�ساء على �لعنف يف �لف�سل �لثالث وتطوير 

�لتعريف �لدويل باإ�سافة �لظروف �لقت�سادية و�لجتماعية 

�أو �حلالة �ل�سحية �أو �لإعاقة �لتي ميكن �أن توؤ�س�س �لتمييز. 

وكذلك تبنى �لتعريف �لدويل للتمييز �لإيجابي �لذي 

ميكن �أن تقدمه �لدولة للن�ساء للتعجيل بامل�ساو�ة.

�ملت�سلة  �لعنف  �أ�سكال  �لقانون  قدم  �ل�سياق،  نف�س  يف 

بالعنف �جلن�سي و�لعنف �ملعنوي و�لعنف �ملادي وكذلك 

�ل�ستغالل  �إطار  يف  يدرجه  �لذي  �لقت�سادي  �لعنف 

من  فعل  عن  �متناع  �أو  فعل  »كل  وبكونه  �لقت�سادي  

�لقت�سادية  �ملو�رد  من  �أو حرمانها  �ملر�أة  ��ستغالل  �ساأنه 

�حليوية  �لحتياجات  �أو  �لأجر  �أو  �ملال  من  كاحلرمان 

و�لتحكم يف �لأجور �أو �ملد�خيل وحظر �لعمل �أو �لجبار 

ف حالة �ل�ست�سعاف على �أنها �لو�سع �لذي 
ّ
عليه«. وعر

تعتقد فيه �ملر�أة �أنها م�سطرة للخ�سوع لال�ستغالل و�لعنف 

�ملر�س  �أو حالة  �سن   تقدم  �أو  �لناجم خا�سة عن �سغر 

�خلطري �أو حالة �حلمل �أو حالة �لق�سور �لذهني �أو �لبدين 

�لتي تعوقها عن �لت�سدي للجاين.

ركائز  �أربع  على  �لقانون  هذ�  تاأ�س�س  �أخرى،  جهة  من 

�أ�سا�سية جندها يف كل �لقو�نني �لتي عاجلت عرب �لعامل 

�لركائز  هذه   تبد�أ  �لن�ساء.  على  �مل�سلط  �لعنف  م�ساألة 

بالوقاية من �لعنف �لتي تتطلب ت�سافر جهود كل �لأطر�ف 

�لر�سمية وغري �لر�سمية من �أجل توخي �سيا�سات وطنية 

للق�ساء على �لعنف يف قطاعات �لرتبية و�لتعليم �لعايل 

�لدينية  و�ل�سوؤون  و�ملر�أة  و�لطفولة  و�لريا�سة  و�ل�سباب 

و�ل�سوؤون �لجتماعية و�ل�سحة وقطاع �لعالم ومن �أجل 

ن�سر ثقافة حقوق �لإن�سان و�لعمل على تغيري �لعقليات. 

كما تت�سل �لوقاية بدور منظمات �ملجتمع �ملدين و�إر�ساء 

�لوز�رة  وبني  بينها  و�لتن�سيق  و�لدعم  �ل�سر�كة  �آليات 

�ملكلفة ب�سوؤون �ملر�أة.

للن�ساء  �لقانونية  �حلماية  على  تقوم  فهي  �حلماية  �أما 

�ل�سحايا و�لأطفال �ملقيمني معهن وحق �لتمتع بالإر�ساد 

لإجر�ء�ت  �لتقا�سي  �ملنظمة  �لأحكام  حول  �لقانوين 

�لعادل  و�لتعوي�س  �لعدلية  و�لإعانة  �ملتاحة  و�خلدمات 

و�ملتابعة �ل�سحية و�لنف�سية و�ملر�فقة �لجتماعية �ملنا�سبة 

لكن  �لفوري  و�لإيو�ء  و�جلمعياتي  �لعمومي  و�لتعهد 

على  �حلماية  تقوم  كما  �ملتاحة.  �لمكانيات  حدود  يف 

�لإ�سعار من طرف كل �سخ�س مبن يف ذلك �خلا�سع لل�سر 

�أو م�ساهدته حالة  �ملخت�سة حال علمه  للجهات  �ملهني 

عنف م�سلط على طفل �أو �مر�أة .

بتجرمي  �لقانون  يقوم عليه  �لذي  �لثالث  �لركن  ويت�سل 

�ملجلة  ف�سول  بع�س  مبر�جعة  وذلك  �لعنف  مرتكبي 

�جلز�ئية وتعوي�سها بف�سول ثانية �أو �إ�سافة ف�سول جديدة 

خا�سة ببع�س �جلر�ئم خا�سة عندما تكون �ل�سحية طفال 

�أو �مر�أة يف حالة ��ست�سعاف �أو �إذ� كان �لفاعل من �أ�سول 

�ل�سحية �أو فروعها من �أي طبقة �أو كانت له �سلطة على 

�ل�سحية و��ستغل نفوذ وظيفته.

وو�سع �لقانون يف مرتكب �لعنف يف �لعالقات �حلميمية 

و�لأ�سرية �إذ مل يعد يقت�سر �لعنف على �لزوج ولكنه �متد 

�إىل �أحد �لزوجني �أو �أحد �ملفارقني �أو �أحد �خلطيبني �أو 

�أحد �خلطيبني �ل�سابقني.

كما �أدخل �مل�سرع تنقيحات يف �لف�سول �ملتعلقة بالتحر�س 

باأكرث حماية عند  تتمتع  �لتي  �ل�سحية  �جلن�سي حلماية 

�إىل  معر�سة  تعد  و�لتي مل  �ملحاكم  لدى  بق�سية  �لقيام 

ق�سية يف �لثلب �إذ� حكم �لقا�سي بعدم �سماع �لدعوى 

يف هذه �حلالة كما كان من�سو�س عليه يف �لف�سل 226 

ر�بعا من �ملجلة �جلز�ئية.

لإيقاف  �لق�سية  �ملر�أة  �إ�سقاط   �مكانية  �لقانون  وحذف 

�لزوج  لفائدة  �لعقوبة  تنفيذ  �أو  �ملحاكمات  �أو  �لتتبعات 

عند �رتكاب عنف ومنع �لفالت من �لعقاب. كما �ألغى 

»يو�قع  �لذي  بالزو�ج من  �لعقاب  �إمكانية �لإفالت من 

�أنثى قا�سر� بر�ساها«.

لالغت�ساب  تعريفا  �مل�سرع  قدم  �لتجرمي  باب  يف  ود�ئما 

�إيالج جن�سي مهما كانت  �إىل  باعتباره كل فعل يوؤدي 

طبيعته �سد �أنثى �أو ذكر بدون ر�ساه معترب� �أن �لغت�ساب 

ميكن �أن ي�سمل �لإناث و�لذكور. وهو ما �أكده �لف�سل 227 

جديد فيما يتعلق بكل من تعمد �لت�سال جن�سيا بطفل 

ذكر �أو �أنثى من دون ر�ساه �سنه فوق �ل�ساد�سة ع�سر عاما 

كاملة ودون �لثامنة ع�سر، ر�فعا بالتايل �سن �لر�سد �جلن�سي 

من ثالثة ع�سر عاما �إىل �ستة ع�سر عاما. كما �درج �مل�سرع 

يف نف�س �لف�سل �سفاح �لقربى يف جرمية �لغت�ساب �لتي 

ترتكب على طفل.  

ومن جهة �خرى جرم �مل�سرع مرتكب �لعتد�ء على �ملر�أة 

�إذ� نتج عنه ت�سويه �أو برت جزئي �أو كلي للع�سو �لتنا�سلي 

�أ�سكال  من  �سكل  �أي  قرينه  �سد  يرتكب  من  وكل 

�لعتد�ء �أو �لعنف �للفظي �أو �لنف�سي �ملتكرر من �سانها 

�أن تنال من كر�مة �ل�سحية و�عتبارها �و توؤثر على �سالمتها 

�لبدنية و�لنف�سية.

كما جرم �مل�سرع كل من يعمد �إىل م�سايقة �مر�أة يف مكان 

�أو ��سارة من �سانها �أن تنال  �أو قول  عمومي  بكل فعل 

من كر�متها �أو �عتبارها �و تخد�س حياءها. ومن جانب 

�لأجر  يف  �لتمييز  يتعمد  من  كل  �لقانون  عاقب  �آخر، 

عن عمل مت�ساوي �لقيمة على �أ�سا�س �لعنف وكل من 

يتعمد ت�سغيل �لأطفال كعملة منازل ب�سفة مبا�سرة �أو غري 

مبا�سرة وكل من يتو�سط لت�سغيل �لأطفال كعملة �ملنازل 

منع  فعله  عن  ترتب  �إذ�  متييز  �رتكاب  يتعمد  من  وكل 

�ل�سحية من �لتمتع بحقوقها  �أو بح�سولها على منفعة �أو 

خدمة �أو منع �ل�سحية من ممار�سة ن�ساطها ب�سورة عادية �أو 

رف�س ت�سغيل �ل�سحية �أو ف�سلها عن �لعمل �أو معاقبتها.

و�خلدمات  بالإجر�ء�ت  يت�سل  فهو  �لر�بع  �لركن  �أما 

و�ملوؤ�س�سات �لتي توفر �لإحاطة بالن�ساء �سحايا �لعنف  

مثل تكليف وكيل �جلمهورية م�ساعد� له �أو �أكرث بتلقي 

�لأبحاث  ومتابعة  �ملر�أة  �سد  بالعنف  �ملتعلقة  �ل�سكاوى 

�ملحاكم  د�خل  م�ستقلة  ف�ساء�ت  وتخ�سي�س  فيها 

�لعنف على  بق�سايا  �ملخت�سني  �لق�ساة  ت�سم  �لبتد�ئية 

م�ستوى �لنيابة و�لتحقيق وق�سايا �لأ�سرة.

متخ�س�سة  وحدة  �إحد�ث  على   �لقانون  ن�س  كما 

منطقة  بكل  �ملر�أة  �سد  �لعنف  جر�ئم  يف  بالبحث 

ت�سم   )24( �لوليات  كل  يف  وطني  حر�س  �أو  �أمن 

على  ح�سولها  بعد  وتتكلف  ن�ساء  عنا�سرها  بني  من 

فور�  بالتحول  �ملر�أة  �سد  عنف  بحالة  �إ�سعار  �أو  بالغ 

بجميع  وجوبا  �ل�سحية  و�إعالم  �ملكان  عني  على 

من  �حلماية  يف  بحقها  �ملطالبة  ذلك  يف  مبا  حقوقها 

�حلامية  �لو�سائل  �إحدى  و�تخاذ  �لأ�سرة  قا�سي  قبل 

نقلهم  مثل  معها  �ملقيمني  و�لأطفال  �ل�سحية  للمر�أة 

�لإ�سعافات  لتلقي  �مل�ست�سفى  �إىل  �أو  �آمنة  �أماكن  �إىل 

من  فيه  �ملظنون  و�إبعاد  ب�سرر  �إ�سابتها  عند  �لأولية 

�مل�سكن �أو منعه من �لإقرت�ب من �ل�سحية.

مطلب  يف  �لنظر  �لأ�سرة  قا�سي  �خت�سا�س  من  ويكون 

�حلماية �لذي ميكنه �تخاذ جمموعة من �لتد�بري مبوجب 

قر�ر حلماية حلماية �ملر�أة �ل�سحية و�لأطفال �ملقيمني معها.

قانون القضاء على العنف المسلط على النساء،
ثمرة جميلة لنضاالت منظمات المجتمع المدني

العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة
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عبــد الرزاق بن خليفة

�ملعارك  كل  يف  �أننا  تون�س  يف  لالإنتباه  �مللفت  من 

فامل�ساألة  �لأوفر.  �لن�سيب  �ملر�أة  �ل�سيا�سية جند ملو�سوع 

مطروحة من �لناحية �لجتماعية كمو�سوع كال�سيكي 

�لقرن  بد�يات  منذ  �جلن�سني  بني  بامل�ساو�ة  �سلة  له 

عالقة  يف  �سيا�سيا  �أي�سا  مطروحة  ولكنها  �لع�سرين. 

بالتنا�سف يف �لرت�سح للخطط �ل�سيا�سية، وقد تطورت 

�أفقي  تنا�سف  �إىل  عمودي  تنا�سف  من  �مل�ساألة  هذه 

و�ملر�سحات  �ملر�سحني  عدد  يف  فقط  لي�س  )تنا�سف 

�لقو�ئم  رئا�سة  يف  �أي�سا  تنا�سف  و�إمنا  و�حدة  قائمة  يف 

م�سائل  طرحت  ذلك،  �إىل  وبالإ�سافة  �لنتخابية(. 

�أقل  وبدرجة  �لعازبات،  �لأمهات  كحقوق  �أخرى 

ن�سوق  �ملثليني.  حقوق  مو�سوع  �لإيحاء  من  وب�سيء 

مو�سوع  �أن  على  لنوؤكد  �لأولية  �ملالحظة  هذه 

منذ  ب�سدة  حية  م�ساألة  ظل  تون�س  يف  �ملر�أة  مكا�سب 

يوظفه  بامتياز  �نتخابيا  ملفا  دوما  وكانت  �ل�ستقالل 

�لنتخابية  ومناف�ساتهم  معاركهم  �أغلب  يف  �ل�سا�سة 

معركة  بد�يتها  �ملعركة يف  كانت  لقد  �لنتخابية.  وغري 

جملة  �سدور  مع  �ملجتمع  �سد  �لدولة  خا�ستها  قانونية 

�سيئا  �لأمر  �نقلب  ثم   1956 �سنة  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل 

باأ�سلحتها  �ملر�أة  تخو�سها  معركة  �إىل  لتتحول  ف�سيئا 

مفارقة  وهي  �لدولة  �سد  �ملجتمع  ور�ئها  ومن  �ملختلفة 

و�لتف�سري. بالتحليل  حرية 

معركة الدولة ضد المجتمع من 
ية المرأة أجل حر

�سوى  �لتون�سية  �لبالد  تكن  مل  �ل�ستقالل  فجر  يف 

و�ملخزنية  �ل�ستعمارية  �ملنظومة  فككته  جمتمع  بقايا 

�لعي�س  بنمط  متاأثرة  ومتح�سرة  متمدنة  �أقلية  �إىل 

�لبدوي  �لنمط  يعي�س معظمها على  و�أغلبية  �لأوروبي 

خا�سعة  �ملر�أة  تكون  حيث  �ملحافظ،  �حل�سري  و�سبه 

وتطلق  عنوة  تزّوج  �لقرو�سطية  �ملعاملة  من  لأ�سكال 

تعدد  نظام  على  عالوة  �لرجل  من  �أحادية  ب�سورة 

على  �مل�سلول  �ل�سيف  مبثابة  كان  �لذي  �لزوجات 

�حلركة  يف  �ملر�أة  م�ساركة  ورغم  �لأوىل.  �لزوجة  رقبة 

ن�سيبا  �لأوفر  كان  �لذكوري  �ملجتمع  �أن  �إل  �لوطنية، 

�ل�سيا�سية. �ل�ساحة  يف �حل�سور على 

�لدولة  تركيز  وبد�ية  �ل�ستقالل  عن  �لإعالن  ومع 

م�ساألة  من  تون�س  يف  �جلدد  �لقادة  جعل  �جلديدة، 

�أوليات  �أوىل  و�ملر�أة  �ل�سخ�سية  و�لأحو�ل  �لعائلة 

�ملرحلة �جلديدة عرب ��سد�ر جملة �لأحو�ل �ل�سخ�سية 

من  �أقل  وبعد  �ل�ستقالل  من  �لأوىل  �ل�سنة  منذ 

بالقول  جنازف  لن  �ل�ستقالل.  وثيقة  من  �أ�سهر  �أربعة 

»�إعالن  مبثابة  كانت  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  جملة  �أن 

حدة  �إىل  بالنظر  وذلك  تقليدي  جمتمع  على  حرب« 

منع  مثل  �ملجلة  بها  نطقت  �لتي  �لأحكام  و�سر�مة 

حق  �إلغاء  �أو   ،)18 )�لف�سل  وجترميه  �لزوجات  تعدد 

جرب �لويل �بنته على �لزو�ج �أو �إقر�ر �لطالق �لق�سائي 

لأول مرة )�لف�سل 31( �أو حتديد �ل�سن �لأدنى للزو�ج 

ومنع تزويج �لأطفال �ملقبول يف �ل�سريعة �لإ�سالمية. 

�لتون�سي  �لد�ستور  �سدر  فقط،  �سنو�ت  ثالث  وبعد 

بني  �مل�ساو�ة  مبد�أ  مكر�سا   1861 د�ستور  بعد  �لثاين 

�إىل  �لقانونية  �ملرتبة  من  �ملبد�أ  هذ�  لريتقي  �جلن�سني 

�لتنظيم  برنامج  ب�سدور  �أنه  كما  �لد�ستورية.  �ملرتبة 

�إحدى  �هتزت   ،1964 �سنة  �لن�سل  وحتديد  �لعائلي 

م�سخرة  �ملر�أة  تعترب  كانت  �لتي  �لرجعية  �ملقولت 

طبيعتها. بحكم  و�جلن�س  للن�سل 

تعميم  خالل  من  خا�سا  جمهود�  �لدولة  بذلت  ولقد 

�سبه  كّن  بعدما  �لإناث  متدر�س  بن�سبة  و�لرقي  �لتعليم 

�لعائالت  بع�س  عد�  �ل�ستقالل  قبل  منه  حمرومات 

باملر�أة عرب فتح  »�لبلدية« و�ملرتفة عالوة على �لنهو�س 

كل جمالت �لت�سغيل �أمامها، علما �أن �لن�ساء كّن ل 

 1960 �سنة  �لن�سيطني  �ل�سكان  %6 من  �أكرث من  ميثلن 

)رغم   2003 �سنة  منهم يف   30% �أكرث من  �أ�سبحن  ثم 

تقدير عدد  ب�سبب  �رتفاعا  �لن�سبة  �لحرت�ز على هذه 

و�لذي  �ملرتفع  �لفالحي  �مليد�ن  يف  �لعامالت  �لن�ساء 

ح�سره(. ي�سعب 

المرأة  حقوق  معركة 
بدايتها  في  كانت 

خاضتها  قانونية  معركة 
مع  المجتمع  ضد  الدولة 

األحوال  مجلة  صدور 
 1956 سنة  الشخصية 

إلى  األمر  انقلب  ثم 
المرأة  تخوضها  معركة 

المختلفة  بأسلحتها 
ضد  المجتمع  ورائها  ومن 

الدولة.

و�إذ نعزو هذه �ملكا�سب لدور �لدولة ل حلر�ك جمعياتي 

�لن�سيج  �أولها �سعف  مو�سوعية:  فالأ�سباب  �أو حزبي، 

�لو�حد  �حلزب  هيمنة  ب�سبب  و�حلزبي  �جلمعياتي 

�لنقابية من حيث  للحركة  �ل�سرف  �لذكوري  و�لطابع 

�ملنظمات  بع�س  وحتى  �أي�سا.  ومطالبها  هيكلتها 

ن�ساطها مركز�  �لن�سان كان  �لتون�سية حلقوق  كالر�بطة 

مو�سوعية  لعتبار�ت  �ل�سيا�سية  �ملطالب  على  �أكرث 

معها  تفاعل  و�لتي  �ملكا�سب  تلك  �أن  �إل  وذ�تية. 

�ملجتمع  نغري  �أن  ميكن  »فال  كافية.  تكن  مل  �ملجتمع 

�ملجتمع  بد�أ  لقد  كروزيي.  مي�سال  يقول  كما  بقر�ر«، 

�أو  �لتون�سي ي�سهد حتّولت كبرية منذ نهاية �لثمانيات 

مفعول  حتت  �لبورقيبية  �حلقبة  نهاية  منذ  �لأقل  على 

على  �ل�سر�ع  و�أزمات  �خلانقة  �لقت�سادية  �لأزمة 

��ستفحلت  وقد  �لبورقيبي.  �لق�سر  �أجنحة  بني  �حلكم 

هذه �لأزمة مع بد�ية تطبيق برنامج �لإ�سالح �لهيكلي 

و�نح�سار  �لعمومية  للمالية  كبري  تدهور  ر�فقه  �لذي 

�ل�سرت�تيجية  �لقطاعات  يف  �لدولة  لدور  ملحوظ 

�ملخ�س�سة  �مليز�نية  فتقل�ست  �لتعليم،  منها  وخا�سة 

�لثقافة  ذلك  يف  )مبا  �ل�سامل  مفهومها  يف  للرتبية 

�لجتماعية(. و�ل�سوؤون  و�ل�سحة 

�لأوليات  من  �ملر�أة  مو�سوع  يعد  مل  �لفرتة  هذه  يف 

للفكر  �لديني كبديل  �لفكر  بروز  وقد �ساعد يف ذلك 

حلزب  �ل�سيا�سي  �لف�سل  فاتورة  دفع  �لذي  �لليرب�يل 

�ملع�سكر  بانهيار  �نهار  �لذي  �لي�ساري  و�لفكر  �لد�ستور 

�ل�سرت�كي.

من  طائفة  لدى  �ملقولت  بع�س  تظهر  بد�أت  لقد 

�لبطالة  �ل�سبب يف  هو  �ملر�أة  ت�سغيل  �أن  تعترب  �ملجتمع 

و�لتربج  كال�سفور  مقولت  ��ست�سر�ء  على  عالوة 

�لتلمذية. وقد �ساعد على ذلك  �لأو�ساط  حتى لدى 

توظيف نظام بن علي لالإ�سالم �لدعوي �سد �لإ�سالم 

»�لدعوة  جماعة  ي�سمى  ما  وت�سجيعه  �ل�سيا�سي 

�سر�ئح  لدى  �أ�ساع  مما  �لأخري،  هذ�  ل�سرب  و�لتبليغ« 

ل  و�لقدري  �لرجعي  �لفكر  من  نوعا  �ملجتمع  من 

تكن  مل  هذ�  كل  خ�سم  ويف  �ليوم.  �ىل  بقاياه  ز�لت 

ت�ست�سعر �لدولة �خلطر من هذه �لتد�عيات على و�سع 

جدية،  ب�سفة  مهددة  �ملر�أة  مكا�سب  فاأ�سبحت  �ملر�أة، 

�لأمر �لذي دفع �سر�ئح من �ملجتمع �إىل �أد�ء دورها يف 

عن  �لدولة  تخلت  بعدما  �ملكا�سب،  هذه  عن  �لدفاع 

هذه �ملهمة.

المجتمع ضد الدولة دفاعا عن 
المرأة

بعد  �لتون�سي  �ملجتمع  يف  �ملر�أة  م�ساألة  كانت  لقد 

يحارب  كان  �لتي  �ل�سعار�ت  �أهم  �أحد  �ل�ستقالل 

جامع  م�سايخ  �أي  بالزو�تنة  يعرف  كان  ما  بورقيبة  بها 

�إحدى  �إليه  بالن�سبة  �مل�ساألة  كانت  كما  �لزيتونة. 

�لغربي.  �لعامل  وّد  بها  ينال  كان  �لتي  �ل�سيا�سات 

منذ  تر�جعا  عرف  �ملر�أة  ملو�سوع  �لدولة  تبني  �أن  �إل 

فرتة حكم بن علي �لذي مل يكن يتعامل مع حقوق 

�لفرقعة  عناوين  كاأحد  �ملر�أة  �سمنها  ومن  �لن�سان 

�ملنا�سالت  �لن�ساء  عديد  و�أن  خ�سو�سا  �لإعالمية 

�لثمانينات  منذ  و�حلقوقي  �ل�سيا�سي  �ل�ساأن  يف 

�أفكارهن  ب�سبب  و�لإق�ساء  �ل�ستبد�د  من  عانني 

يف  �لعاملة  �ملنظمات  �أن  �لقول  وبالإمكان  �ل�سيا�سية. 

�ملر�أة  حترر  مقولت  تبنت  �لتي  هي  �حلقوقي  �ل�ساأن 

�لن�ساء  ومنظمة  �لن�سان  حلقوق  �لتون�سية  كالر�بطة 

للنظام  �ملناوئة  �ملنظمات  من  وغريها  �لدميوقر�طيات 

 2011 جانفي   14 ثورة  �نفجار  ولعل  �آنذ�ك.  �ل�سيا�سي 

ون�سقا  �لتون�سية  �ملر�أة  ل�ساأن  حا�سما  منعرجا  �سيعطي 

حاد  �سيا�سي  جتاذب  يف  �لبالد  لدخول  نظر�  جديد� 

و�لأطروحات  جهة  من  �لإ�سالمية  �لأطروحات  بني 

كان  ولقد  �أخرى.  جهة  من  و�لي�سارية  �لليرب�لية 

�لتي  �ملنابر  �أهم  �أحد  �جلديد   �لد�ستور  �لنقا�س حول 

كل  يف  و�لدولة  �ملتقابلة.  �لأطروحات  فيها  تقارعت 

�لت�سويت  قاعدة  �إىل  يحتكم  �إطار حمايد  ذلك جمرد 

�ل�سيا�سية.  �حللبة  على  �لقوى  مو�زين  �إىل  وكذلك 

ويبدو �أن �ملقولت �ملتحررة �لتي توّحدت حولها قوى 

خالل  من  نف�سها  فر�ست  �لليرب�يل  و�ليمني  �لي�سار 

فر�س مبد�أ �لتنا�سف �لأفقي و�لعمودي بني �جلن�سني 

و�ل�سلطات  كالربملان  �لتمثيلية  �لهياكل  �أهم  يف 

غري  �جلمعياتي  �لزخم  �ن  كما  �مل�ستقلة.  �لد�ستورية 

منها  �لعديد  جمعية   20000( �لثورة  بعد  �مل�سبوق 

من  جعل  و�لن�سوي(،  �حلقوقي  �ل�ساأن  يف  ين�سط 

�أكرث  جمتمع  م�ساألة  مكا�سبها  وتعزيز  �ملر�أة  مو�سوع 

�ملدين يف هذ�  �ملجتمع  فر�س  ولقد  دولة.  م�ساألة  منها 

تنقيح  مثل  بالولية  �ملتعلقة  �لقو�عد  مر�جعة  �لطار 

ممار�سة  حق  من  �لأم  ومتكني  �ل�سفر  جو�ز�ت  قانون 

�لولية على �لأبناء �لق�سر يف حالة �ل�سفر.

�لعديد من  �لبني تزعم  �إىل ذلك، كان من  وبالإ�سافة 

كنائبات  �سو�ء  وموؤثر�،  بارز�  �حتجاجيا  خطابا  �لن�سوة 

نو�ب  جمل�س  يف  �أو  �لتاأ�سي�سي  �لوطني  �ملجل�س  يف 

�لتلفزية و�لذ�عية.  �لبالتوهات  �ل�سعب وخا�سة على 

للمجتمع  �لن�سوية  �لخرت�قات  �أبرز  من  ولعل 

�لأقوى  �لنقابية  �ملنظمة  لقيادة  �مر�أة  �لذكوري دخول 

�سكل  مما  لل�سغل(  �لتون�سي  �لعام  )�لحتاد  �لبالد  يف 

ما  غالبا  �لتي  �لذكورية  �لهيمنة  لتجاوز  ولبنة  �خرت�قا 

تاأ�سي�سها.  منذ  طغت عليها 

هذ� �حلاجز ل �سك ك�سر وتعزز مع طرح م�ساألة �مل�ساو�ة 

�لزو�ج  يف  �مل�سلمة  وحق  �جلن�سني  بني  �ملري�ث  يف 

ملجتمع  بالن�سبة  �لزلز�ل  مبثابة  كان  و�لذي  م�سلم  بغري 

�ل�سيغة  بتلك  �لأقل  على  �لأمر  هذ�  عليه  يطرح  مل 

�جلاحمة و�ملتحدية. حول هذ� �ملو�سوع بالذ�ت، وجد 

بعد  قا�س  �متحان  ثاين  �أمام  يعي�س  نف�سه  �ملجتمع 

�إلغاء تعدد �لزوجات يف �خلم�سينات. و�مل�ساألة تتجاوز 

�أخرى  �أوجه  �إىل  لتت�سرب  �لفكري  �أو  �لفقهي  �جلدل 

�مل�ست�سرية  �لعاد�ت  ببع�س  بل  بالدين،  لها  عالقة  ل 

حق  تر�عي  ل  و�لتي  �لتون�سية  �لعائالت  عديد  لدى 

يف �ملر�أة يف �ملري�ث �أ�سال.

هذ�  عند  تتوقف  لن  تقديرنا  يف  �لقادمة  �لرهانات  �إن 

�ليمني  بني  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  حول  فال�سر�ع  �لأمر. 

ثانية  جهة  من  و�لليرب�ليني  و�لي�سار  جهة  من  �لديني 

ما  �إذ�  خ�سو�سا  �لآخر،  على  �أحدهما  كفة  يرّجح  قد 

�سلب  �إ�سافية  مكا�سب  من  �ملر�أة  ما حققته  �أن  علمنا 

بعد  �لأخرى  �لقانونية  �لن�سو�س  بع�س  �أو  �لد�ستور 

و�أحيانا  موؤملة  �أحيانا  »تنازلت«  ثوب  يف  كان  �لثورة 

تكتيكية من �ليمني �لديني �لذي مل يدل بدلوه بعد 

حول هذه �مل�ساألة ما د�م ب�سدد ترميم متوقعه �ل�سيا�سي 

�أمور كثرية حمل  تز�ل  �لرتويكا. ل  �ملهتز خالل فرتة 

ول  �لإرث.  يف  و�مل�ساو�ة  �لعزباء  �ملر�أة  كو�سع  جتاذب 

�أحيانا  وتظهر  بعد  تف�سل  مل  �أخرى  �سر�عات  تز�ل 

�أن  �إذ�  �لت�سليم  �حلكمة  ومن  �أخرى.  �أحيانا  وتختفي 

�أتون  يف  تز�ل  ل  �لتون�سي  �ملجتمع  يف  �ملر�أة  م�ساألة 

�أحيانا  بالدولة  �لدين  عالقة  ظاهره  جمتمعي  �سر�ع 

له  عميق  جمتمعي  بتغري  �ل�سطد�م  �أخرى  و�أحيانا 

وخا�سة  �ل�سغل  �سوق  �إىل  بكثافة  �ملر�أة  بدخول  �سلة 

للمجتمع  غالبا  و�ملزعج  �ملوؤثر  �ل�سيا�سي  �لفعل  �إىل 

�لذكوري. 

مكاسب المرأة التونسية بين القانون والمجتمع
ياسمين هاجر

�أعادت ت�سريحات �لرئي�س �لتون�سي �لباجي قايد �ل�سب�سي 

�حلديث عن  �جلاري  �لعام  من  للمر�أة  �لوطني  �ليوم  يف 

طرح  �أن  بل  �لو�جهة.  �إىل  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  جملة 

�لباجي ملو�سوع �مل�ساو�ة يف �لإرث �أعاد �جلدل حول مدى 

»�إ�سالمية« بع�س �أحكام �ملجلة، مع �إبر�ز �لتجاذب �ملتجدد 

بني �لتيارين �لعلماين و�لإ�سالمي �ملحافظ يف تون�س يف 

هذ� �خل�سو�س. فلطاملا �عتربت جملة �لحو�ل �ل�سخ�سية 

�حلد�د  �لطاهر  فكر  بني  جتديدي  توفيقي  جهد  ع�سارة 

�لثوري �لذي خّل�سه كتابه »�مر�أتنا يف �ل�سريعة و�ملجتمع« 

�ل�سادرعام 1930 من جهة و�لفكر �لتقليدي �لإ�سالحي 

�لذي ج�سده �ل�سيخ عبد�لعزيز جعّيط يف لئحة �لأحكام 

�ل�سرعية عام 1948. �ليوم وبعد �أكرث من 60 �سنة من دخول 

�لباحثني و��سحاب  على  لز�ماً  �لتنفيذ �سار  �ملجلة حيز 

�لخت�سا�س طرح �ل�سكاليات �لقائمة حول �أثر �لتطور 

�لجتماعي على �ن�سجام �لروؤية �لتوفيقية للمجلة. من هذ� 

�ملنطلق �رتاأت �ملفكرة �لقانونية �إعادة طرق هذ� �ملو�سوع يف 

حماولة لطرح �لت�ساوؤلت �مل�سروعة وفتح �ملجال �أمام �أهل 

�لخت�سا�س لالإجابة عنها. 

حتقيق  �ملجلة  هدفية  كانت  �إذ�  ما  حول  �ل�سوؤ�ل  طرحنا 

�جتهادي  ديني  �أ�سا�س  و�ملر�أة على  �لرجل  بني  �مل�ساو�ة 

جمرد  كان  �إ�سالمي  بلون  �ملجلة  تلوين  �أن  �أم  �إ�سالمي 

�إىل جملة حتمل  تدريجيا  للو�سول  �أويل ك�سبيل  »تربير« 

ر�ية �ملنظومة �حلقوقية �لعاملية دون �أي مالمح �إ�سالمية؟ 

، �أن �ل�سريعة كانت بالن�سبة 
1
فكان �أن �أجابت د. نائلة �سعبان

لبورقيبة و�سيلة ل �أكرث. ذلك لأنه كان من �ل�سعب طرح 

كل  من  فاأخذ  �لوقت.  ذلك  يف  �سرف  علمانية  جملة 

مذهب ومدر�سة فقهية ما يتما�سى مع هدفه بعيد �ملدى 

�لذي كان  و�ملو�طنات  �ملو�طنني  �لتامة بني  �مل�ساو�ة  وهو 

يرمي �إليه منذ توليه رئا�سة �لبالد. �أما عن هدف �ملجلة 

�ليوم ومدى ت�سابهه مع �لهدف �لبورقيبي، جتيب »�سعبان« 

�أن �ملجتمع �ملدين �لتون�سي �ليوم يف حالة ف�سام، حيث 

ي�سع قدما يف �ملدنية وقدما يف �لإ�سالمية. �لتيار�ن يوؤمنان 

باأن �ملر�أة و�لرجل عن�سر�ن �أ�سا�سيان ل يتقدم �ملجتمع �إل 

بهما على قدم �مل�ساو�ة، ولكن يختلفان على كيفية حتقيق 

تلك �مل�ساو�ة. ولكن �أكدت »�سعبان« على حتمية �لعودة 

للد�ستور �لذي ين�س يف ف�سله �لثاين على مدنية �لدولة 

�لتون�سية ويوؤكد يف ف�سله �لو�حد و�لع�سرين على �مل�ساو�ة 

�لتامة بني �ملو�طنني و�ملو�طنات �أمام �لقانون. 

�أكرث  �أخرى  ��سكالية  �ل�سخ�سية  �لأحو�ل  جملة  تطرح 

ح�سا�سية من مرجعيتها وهي �خللل �لبنيوي �لذي �أ�ساب 

�ملجلة بعد �سل�سلة �لتنقيحات �لتى �أدخلت عليها، حيث مت 

تنقيح �ملجلة �أكرث من ثالث ع�سرة مرة منذ 1956 �إىل �ليوم. 

�لف�سول  باإ�سافة  �لتون�سي  ع 
ّ
�مل�سر يكتفي  مرة  كل  ويف 

�لف�سول  �إلغاء  �أو  تعديل  ل�سرورة  �إدر�ك  دون  �جلديدة 

�أو  �ل�سابقة يف �ملجلة �لتى تتعار�س مع �لف�سل �مل�ساف 

باإمكاننا  »�أن   ،
2
زّروقي �ملجيد  يقول د. عبد  تلغى مبوجه. 

�لباجي مبو�سوع �ملو�ريث مبثابة  �لرئي�س  �أن نف�سر مقرتح 

دعوة ملر�جعة جملة �لأحو�ل �ل�سخ�سية لتكون متنا�سقة 

ومتما�سية مع مبد�أ �مل�ساو�ة لي�س فقط فيما يخ�س �أحكام 

�ملو�ريث بل �أحكام �ملجلة ككل.« لي�سيف »يف �لو�قع، 

غياب �لتنا�سق بني �أحكام �ملجلة يوؤدي �إىل طرح عالمات 

��ستفهام حول مفهوم �مل�ساو�ة بحد ذ�ته. فال�سلطة �لأبوية ما 

ز�لت تتجلى و��سحة يف �لعديد من ف�سول �ملجلة. فمثاًل 

�أن �لزوج هو رئي�س  �لف�سل 23 �لذي ي�سدد على فكرة 

�لعائلة، و�لف�سل 3 و38 �ملتعلقان باملهر، و�لف�سل 13 �لذي 

يربط بني �ملهر و�لبناء يف �لزو�ج. من جهة ثانية، يف حال 

ع �لتون�سي �مل�ساو�ة يف �لإرث، ف�ستميل �لكفة 
ّ
 �مل�سر

َّ
�أقر

تفر�س  �لتى  �لنفقة  �أحكام  فيما يخ�س  �لن�ساء  مل�سحلة 

على �لرجل دفعها عند �نف�سال �لزوجني، �إل يف حالت 

نادرة، و�لرجل �ملتخلف عن ذلك يحا�سب جز�ئيا.«  �أما د.  

، فتتوقع »�أنه يف حال �أقرت �مل�ساو�ة يف �لإرث، 
3
كلثوم مزيو

�سيتجلى و��سحاً �خللل �لقانوين يف �ملجلة و�لفجوة بني 

ع �لتون�سي نف�سه م�سطر�ً 
ّ
�أحكامها. وعندها �سيجد �مل�سر

لإعادة �سياغة �ملجلة برمتها.«

محمد شما

�لأردين تعديال  �لنو�ب   جمل�س 
ّ
�أقر  ،2017/8/1 بتاريخ 

حول  ت�سمنه  ما  �أهم  �لعقوبات،  قانون  على  و��سعا 

جتيز  كانت  �لتي  �ملادة  وهي  بكاملها   308 �ملادة  �إلغاء 

زو�ج  خالل  من  �لعقاب  من  �لإفالت  للمغت�سب 

ماثلة  تز�ل  ما  �لإلغاء  هذ�  تد�عيات  ب�سحيته.  لحق 

لأهميتها  فقط  لي�س  �لأردنية  �حلقوقية  �ل�ساحة  د�خل 

�لقيمية، بل �أي�سا لأنه جاء تكليال لتحالف مدين يندر 

�ملحافظة  �لقوى  بع�س  �أن  ويلحظ  �لأردن.  ح�سوله يف 

على  وذلك  تعديلها  بعد  �ملادة  �إبقاء  �إىل  دعت  كانت 

�ملادة  �إلغاء  بخ�سو�س  لبنان  يف  لحقا  ما ح�سل  غر�ر 

. وقد متثل هذ� �ملوقف 
1
522 من قانون �لعقوبات �للبناين

وفق ح�سولها  �ملجامعة  �لتفريق بني جر�ئم  يف وجوب 

�غت�سابا �أو بر�سى �لطرفني كما يح�سل يف حال جمامعة 

�نتقدت  �ل�سياق،  هذ�  ويف  ر�سائيا.  قا�سرة  مع  ر��سد 

�ملحامية لني خياط �إلغاء �ملادة 308 »على �أ�سا�س �أنه ل 

�لبيئة  فهذه  �لأردن.  يف  �لجتماعية  �لبيئة  مع  يتالءم 

زو�ج.  دون  و�لديها  لدى  حامل  فتاة  وجود  تتقبل  ل 

�أو ير�عي �لو�سع  �لإلغاء بحد ذ�ته لن ي�سكل حماية، 

�لجتماعي لالأ�سرة، بل �سيوؤدي �إىل رفع ن�سبة �للجوء 

للزو�ج �لعريف«. وقد ر�أت خياط �أن »�لتفريق بني �حلالة 

�جلن�سية  �لأهلية  �سن  وحتديد  و�لإغت�ساب  �لر�سائية 

للمادة  متعلق  لإلغاء  لبنة  ي�سكل  �أن  �ملمكن  من  كان 

و�لقانونية،  �لجتماعية  جلو�نبها  و��سحة  در��سة  بعد 

لدى  �ملر�هقة  ممار�سة  �أ�سكال  تطور  عن  �حلديث  ورمبا 

�لأمر  وهو  �جلن�سية  حاجتهم  عن  وتعبريهم  �لأطر�ف 

�لذي �سيظل �لآن قيد �خلفاء، �إل بجر�ئم قتل وتعنيف 

لن تقع �إل على �ملر�أة«.

�ملنظم  �لعمل  �أن  يلحظ  �لتعديل،  هذ�  �إيجابية  ورغم 

�ملجتمع  منظمات  به  قامت  �لذي  �لر�ئد  و�مل�سرتك 

�ملدين خالل �سهر متوز �ملا�سي، �أدى �إىل طغيان م�ساألة 

�ملادة 308 �إعالميا على نحو حجب �لعديد من �مل�سائل 

�لأخرى �لهامة، ومنها مثال تعديل �ملادة 150 من قانون 

�لعقوبات و�لتي �أدخلت مزيد� من »�لعقوبات �ل�سالبة 

للحرية يف ق�سايا �ملطبوعات و�لن�سر و�لإعالم« وحتديد� 

�أو  منه  يق�سد  �أو عمل  �أو خطاب  كتابة  �أي  بخ�سو�س 

ينتج عنه �إثارة �لنعر�ت �ملذهبية �أو �لعن�سرية �أو �حل�س 

على �لنز�ع بني �لطو�ئف وخمتلف عنا�سر �لأمة.  

تظاهرة حقوقية للم�ستقبل 

�لأردنية يف منظورها  �ملنظمات �حلقوقية  �إختالف  رغم 

جتمعت  ما،  حد  �إىل  �أنها،  �إل  �لإن�سان،  حقوق  لو�قع 

من  و�حد،  حتالف  يف   ،308 �ملادة  �إلغاء  حملة  خالل 

�إجتاه  يف  بالأ�سا�سية  �خلطوة  تلك  ي�سفون  كما  �ساأنه، 

�إ�سالح منظومة حماية حقوق �لإن�سان يف �لت�سريعات 

�لوطنية �لأردنية. يف هذ� �لإطار، ت�سرح �لأمينة �لعامة 

للمفكرة  �لنم�س،  �سلمى  �ملر�أة،  ل�سوؤون  �لوطنية  للجنة 

�حلكومة  من  �لأطر�ف  ت�ستلزم عمل  �ملرحلة  هذه  »�أن 

�حلماية  �آليات  تعزيز  على  مدين،  جمتمع  وموؤ�س�سات 

ومن  بينها.  من  و�ملر�أة  لالإ�ساءة  تعر�سا  �لأكرث  للفئات 

هنا، نوؤكد �أهمية �ل�سغط �ملدين لأجل تعديل ت�سريعات 

�أخرى مرتبطة بحماية �ملر�أة، مثل قانون �ل�سحة �لعامة 

متكاملة،  منظومة  لتكون  �ل�سخ�سية،  �لأحو�ل  وقانون 

تعمل على حماية �ملر�أة �سد �لتمييز �سدها«. كما تدعو 

�أبو  �إيفا  �لإن�سان،  ميز�ن حلقوق  ملركز  �لتنفيذية  �ملديرة 

�إعطاء �لأولوية �لآن ل »�إن�ساف �ل�سحية«  حالوة، �إىل 

حيث على �لدولة �لأردنية تبني قو�نني و�سيا�سات من 

�ساأنها معاجلة م�سكالت �إجتماعية. »مثلما �أقرت قانون 

تعمل  �أن  منها  نتمنى  �لأ�سري،  �لعنف  من  �حلماية 

على قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية«. ويلحظ �أن جناح هذه 

�إىل ماأ�س�سة عملها  308 دفعها  �إلغاء �ملادة  �ملنظمات يف 

منها  منتق�سة  حقوق  بعدة  �ملطالبة  لإحياء  �جلماعي 

�جلن�سية  �إعطاء  يف  بالرجل  �ملر�أة  م�ساو�ة  يخ�س  فيما 

��ستكمال  و�أي�سا  �أردنيني  لأبنائها للمتزوجات من غري 

�لعنف  من  �لن�ساء  بحماية  �ملتعلقة  �لت�سريعات  تغيري 

قائمة  �لإطار، مت و�سع  و�لإعتد�ءت �جلن�سية. ويف هذ� 

�سيتم �لعمل عليها من قبل منظمات �ملجتمع �ملدين، 

ب�سكل موحد.

 

در�ٌس: كيف يكون �ل�سغط مدنياً وموؤثر�؟

�لقت�سادية  لدر��سات  �لفينيق  مركز  مدير  يقر�أ 

�لتي  �ملنظمات  و�قع  عو�س،  �أحمد  و�ملعلوماتية، 

حمددة  حتالفات  �إطار  يف  من�سهرة  وكاأنها  موؤخر�  بدت 

�لأهد�ف. »�كت�سفت �ملنظمات �أنها ل ت�ستطيع وحدها 

�كت�ساف  �لتعاون  تعزيز  �أ�سهم يف  وقد  �أهد�فها.  حتقيق 

�ملادة  �إلغاء  عن  �لرت�جع  تنوي  �حلكومة  �أن  �ملنظمات 

بقوة يف  ذ�ك  �إذ  فتحالفت  �لأخرية،  �للحظات  308 يف 

ن�ساطات عدة �ساركت فيها على �لأر�س وعلى �سبكات 

ممثليها  ح�سور  عن  ف�سال  �لجتماعي،  �لتو��سل 

�لكثيف جلل�سات جمل�س �لنو�ب لأجل �ل�سغط على 

�حلكومة للرت�جع عن تر�جعها يف �إلغاء �ملادة. 

�حلمالت  �أن  تقول  خ�سر،  �أ�سمى  �حلقوقية،  �لنا�سطة 

�ملدنية هي تلك �لتي يتقاطع فيها تو�فق قاعدة �سعبية 

�سناع  على  �لتاأثري  لأجل  مدين  جمتمع  منظمات  مع 

�لتي  �حلملة  وليدة  لي�ست  �لناجحة  »�لتجربة  �لقر�ر. 

مثل  �أخرى  �سبقتها حمالت   ،308 �ملادة  �إلغاء  ر�فقت 

جر�ئم �ل�سرف، ورفع �سن �لزو�ج ل�سنة 2001 ف�سال عن 

6 تعديالت على قانون �لأحو�ل �ل�سخ�سية«. ور�أت �أن 

ومبادئ  و�لإنتهاك،  �حلق  على كل حيثيات  »�لإطالع 

وبالو�قع  �لقانونية،  باملنظومة  وعالقتها  �لن�سان  حقوق 

�لقر�ر و�لإعالم،  تو��سل مع �سناع  ف�سال عن خطوط 

تنتهجها  �لتي  �ملدنية  للحملة  معايري  كانت  تلك 

�ملنظمات �لن�سوية«. 

وحرية  حماية  ملركز  �لتنفيذي  �ملدير  �أ�ساد  و�إذ 

�حلر�ك  هذ�  باأهمية  بدوره  من�سور،  ن�سال  �ل�سحفيني، 

�ملدين �لذي ��ستهدف للمرة �لأوىل �لر�أي �لعام و�أزعج 

»ندرك  �أن  علينا  �أنه  باملقابل  ر�أى  فاإنه  �ملحافظة،  �لقوى 

�أنه لول �لإر�دة �مللكية، ملا ُفر�س على �حلكومة و�لنو�ب 

موقف و��سح باجتاه �لإلغاء«. 

مجلة األحوال الشخصية وبنيتها القانونية والمرجعية

كاتبة �لدولة للمر�أة و�لأ�سرة �سابقاً ومن �لنخب �ىل عملت على م�سودة قانون حماية �ملر�أة من . 1

�لعنف وعميدة كلية �حلقوق حاليا

��ستاذ حما�سر يف كلية �حلقوق. 2

��ستاذة حما�سرة يف كلية �حلقوق. 3

إلغاء المادة »308« من قانون العقوبات األردني:
تحالفهم   ُيمأسسون  أردنيون  حقوقيون 

العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة
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نزار صاغية

يف �سهر �أكتوبر 2017، �سدر �لقانون رقم 2017/53 

�للبناين،  �لعقوبات  قانون  مو�د  من  عدد  بتعديل 

�إىل  هنا  �لإ�سارة  وجتدر  منه.   522 �ملادة  �أبرزها 

�أمرين: )1( �أن هذه �ملادة كانت توقف �ملالحقة �سّد 

عليها  �ملعاقب  �لأفعال  باأحد  عليه  �ملدعى  �ل�سخ�س 

يف �لف�سل �لأول )�لإعتد�ء على �لعر�س( من �لباب 

�لعامة(  و�لآد�ب  بالأخالق  �ملخلة  )�جلر�ئم  �ل�سابع 

مع  �سحيحاً  زو�جاً  عقد  حال  يف  �لقانون،  هذ�  من 

�ملذكورة  �لأفعال  �أن  و)2(  بفعله،  �مل�ستهدفة  �ملر�أة 

منها  �لأفعال  من  و��سعة  مروحة  ت�سمل  �لف�سل  يف 

كالإغت�ساب  �لغ�سب  يقارب  �أو  غ�سبا  يح�سل  ما 

�للم�س  �أو  �لفح�ساء  �رتكاب  على  و�حل�ّس  و�خلطف 

يح�سل  ما  ومنها  للحياء  منافية  ب�سورة  و�ملد�عبة 

�سنة   15 جتاوزن  �للو�تي  �لقا�سر�ت  كمجامعة  ر�سائيا 

متيز  وقد  بالزو�ج.  وعد  بعد  �لبكارة  وف�ّس  و�لإغو�ء 

بحيث  �لفئتني،  هاتني  بني  �لتمييز  يف  �لتعديل  هذ� 

�لفئة  بخ�سو�س  عقوبات   522 �ملادة  مفعول  ينح�سر 

�لأوىل �لتي مل يعد من �جلائز وقف مالحقتها، و�لفئة 

522 �سارية �ملفعول  �لثانية حيث تبقى �أحكام �ملادة 

و�إن مت �إحاطتها ب�سمانات معينة، كاأن ي�سدر �لقا�سي 

ي�سعه  تقرير  �سوء  على  �ملالحقة  وقف  قر�ر  �ملخت�س 

�لجتماعية  �لقا�سر  ظروف  حول  �جتماعي  م�ساعد 

من  بد  ل  �لتعديل،  هذ�  �أهمية  ولإدر�ك  و�لنف�سية. 

�لعودة �إىل فل�سفة �ملادة 522. 

522: حجب المرأة  فلسفة المادة 
العائلي الشرف  وترميم 

�لباحث  ي�ست�سف  �ملادة،  هذه  يف  �لتدقيق  عند 

خ�سو�سيتني:

�إجتماعية  مبنافَع  �لعقابية  �لعد�لة  تقاي�س  �أنها  �لأوىل، 

من  للفعل  �لالحق  �ملعتدي  زو�ج  عن  تنتج  معينة 

�ل�سرف  ترميم  �ملنافع،  هذه  �أهّم  ومن  عليها.  �ملعتدى 

. فبدل �أن 
ّ

�لعائلي �أو �أي�ساً �إ�ستعادة �لوئام �لإجتماعي

�إىل ف�سيحة وتنازع بني عائالت  �أخالقية  ت�سفر ق�سية 

�أو ع�سائر على خلفية »�لإعتد�ء على �لعر�س«، تر�ها 

�ملنطلق،  هذ�  ومن  و�مل�ساهرة.  �لعار  ب�سرت  تنتهي 

�أو  �لرتميمية  �لعد�لة  �ملادة يف خانة  �أمكن و�سع هذه 

عن  مبعزل  �لت�سويات  على  �لقائمة  �لتقليدية  �لعد�لة 

مفهوم �حلّق �لعاّم،

لي�ست  لرتميمها  �ملادة  متّهد  �لتي  �لأ�سر�ر  �أّن  �لثانية، 

�إمنا  ج�سدها،  على  �لإعتد�ء  مّت  �لتي  �ملر�أة  �أ�سر�ر 

بفعل  تلّطخ  �لذي  �لعائلة  �سرف  �سيء  كل  قبل 

من  �لف�سل  هذ�  �سملها  �لتي  �لأفعال  �أحد  �رتكاب 

من  بو�سوح  يتح�سل  �لأمر  وهذ�  �لعقوبات.  قانون 

على  »�لإعتد�ء  وهو  �أعاله  �إليه  �مل�سار  �لف�سل  عنو�ن 

�لعر�س«، وهو تعبري يوؤكد على �أولوية �ل�سرف �لعائلي 

بل  �ملعنية  �ملر�أة  لي�ست  �لإعتد�ء  �سحية  �أن  وعلى 

�ملق�سود من  �آخر عائلتها. وعليه،  �أحد  �أي  �أول وقبل 

�ل�سرف  ترميم  �سيء  كل  قبل  هو  �لرتميمية  �لعد�لة 

 مع ما يفر�سه ذلك من موجبات �ساغطة بل 
ّ

�لعائلي

�لقبول  �أهمها  عليها،  �ملعتدى  �ملر�أة  على  ت�سحيات 

بالزو�ج من �ملعتدى عليها مبعزل عما تريده �أو ترغب 

به بل ومهما كرهت ذلك. 

المقبول  من  يصبح 
منظومة  ظّل  في 

عن  العقوبة   
ّ

كف كهذه 
على  الحاصل  اإلعتداء 

المرأة  جسد  حرمة 
من  عليه،  وسيادتها 

أكبر  إعتداء  خالل 
الكامل  تخّليها  قوامه 

السيادة  هذه  عن 
دقة  أكثر  بكالم  أو 

من  الكامل  بتجريدها 
السيادة. هذه 

وعليه، ي�سبح من �ملقبول يف ظّل منظومة كهذه كّف 

ج�سد  حرمة  على  �حلا�سل  �لإعتد�ء  عن  �لعقوبة 

قو�مه  �أكرب  �إعتد�ء  خالل  من  عليه،  و�سيادتها  �ملر�أة 

دقة  �أكرث  بكالم  �أو  �ل�سيادة  هذه  �لكامل عن  تخّليها 

�لإعتد�ء  وفيما  �ل�سيادة.  هذه  من  �لكامل  بتجريدها 

يتم  �لثاين  �لإعتد�ء  »غريب«،  فرٌد  به  يقوم  �لأ�سلي 

�سرت  على  �حلري�سة  عائلتها  �سغط  حتت  �ملر�أة  مبو�فقة 

�إذ�  نبالغ  ول  كاملة.  �جتماعّية  وبتغطية  �لف�سيحة 

تقريب  يف  ت�سهم  �أن   522 �ملادة  �ساأن  من  �أن  قلنا 

جتنب  يف  ترغب  �لتي  �لعائلة  م�سلحة  م�سلحتني: 

يوّد  �لذي  �لرجل  وم�سلحة  �سرفها،  وترميم  �لف�سيحة 

جتد  قد  �لتي  �ملر�أة  مو�جهة  يف  �ملالحقة،  من  �لتربوؤ 

وعلى  �لزو�ج  على  للمو�فقة  مدفوعة  بفعلهما  نف�سها 

�أو  ر�سائيا  لتورطها  كنتيجة  باأكمله  م�ستقبلها  رهن 

غ�سبا يف فعل قد ل يكون ��ستمر �سوى حلظات. 

و�لإ�سكال   .522 للمادة  �حلقيقي  �ملعنى  هو  هذ� 

�لأ�سا�سي فيها ل يتمثل يف نتائجها وح�سب و�أخطرها 

�لأقل  �لأفعال  من  وجمموعة  �لإغت�ساب  تغطية 

�ملنظومة  يف  �سيء  كل  قبل  �إمنا  بالأبي�س،  خطورة 

�ملر�أة  حق  نكر�ن  وقو�مها  عليها  تقوم  �لتي  �لفكرية 

بذلك من خالل  للت�سليم  ودفعها  بج�سدها  بالتحكم 

تن�س عليها.  �لتي  �لت�سوية 

لإعادة  �سرورّياً   ً�
ّ
ممر �إلغاوؤها  ي�سبح  �لز�وية،  هذه  ومن 

جلهة  �سو�ء  �خلا�ّس،  �حلّيز  يف  �ملر�أة  و�سعية  يف  �لنظر 

)�لأ�سلية(  كنفها  يف  ولدت  �لتي  �لعائلة  مع  عالقتها 

لإعادة  �آخر  وبكالم  زو�جها  عن  �لنا�سئة  �لعائلة  �أو 

تنا�سباً  �أكرث  نحو يكون  و�لزو�ج على  �ل�سرف  تعريف 

�ل�سرف  يكون  فال  �جلن�سني.  بني  �مل�ساو�ة  مبد�أ  مع 

حق  من  د 
ّ
جُتر �مر�أة  بني  �جتماعية  �أدو�ر  لتوزيع  باباً 

حار�سا  نف�سه  ب  ين�سّ رجل  ل�سالح  بج�سدها  �لتحكم 

و�أميناً على مدى �لتز�مها مبوجب �حل�سمة. ول يكون 

و�سلطويته،  زوجها  �ملر�أة حلكم  �سببا لإخ�ساع  �لزو�ج 

باإر�دة طرفيها وتقوم قبل كل �سيء  بل موؤ�س�سة تن�ساأ 

�أي  وبالطبع،  و�لتعاون.  و�مل�ساو�ة  �ل�سر�كة  على 

حديث عن جترمي �لإغت�ساب �لزوجي يتطلب منطقيا 

و�أول �ملبا�سرة باإلغاء �ملادة 522. فال يعقل منطقيا �أن 

�لعقوبات  قانون  كان  �إذ�  �لزوجي  �لإغت�ساب  يعاقب 

يربئ �لإغت�ساب من �ملالحقة بالزو�ج �لالحق. 

األبيض ال يغطي االغتصاب لكن 
الطفولة؟  يغطي 

 ،522 للمادة  �ملجتز�أ  �لتعديل  �إذ�  نقيم  ولكن كيف 

�جلر�ئم  �إىل  بالن�سبة  فيها  �لعمل  �إبقاء  وعمليا 

معاقبة  كانت  فاإذ�  �مل�ستهدفة؟  �ملر�أة  بر�سى  �حلا�سلة 

 522 �ملادة  ت�سمح  فاأل  متفقا عليه،  �أمر�  �لغت�ساب 

خالفا  )ولو  �لر�سائية  �ملجامعة  حالة  يف  باملقابل 

ومالءمة  نفعاً  �أكرث  �جتماعية  نتائج  بتحقيق  للقاون( 

�لفاعل؟  وجه  يف  �لعقابية  بالعد�لة  �لتم�سك  من 

 522 المادة  إبقاء 
لضغوط  المرأة  يعّرض 

تكون  قد  اجتماعية 
الزواج  لقبول  حاسمة 

تريده  ال  شخص  من 
لرهن  وتاليا  بالضرورة 

برمته  مستقبلها 
لمقتضيات  إكراما 

والشرف  السترة 
ئلي لعا ا

منهجيني:  على خطاأين  تنبني  �إمنا  �لت�ساوؤلت  وهذه 

يت�سل  ل  مفتوحاً  �لت�سوية  جمال  �إبقاء  �أن  �لأول، 

�للجوء  ب�سرعية  �إمنا  �ملرتكب،  �لفعل  خطورة  مبدى 

�إليها بحّد ذ�تها، و�لتي تقّدر على �سوء تاأثريها على 

�ملرتكبة  �لأفعال  خطورة  عن  فبمعزل  �ملر�أة.  حقوق 

و�ملمكن ت�سويتها )و�سو�ء متت غ�سبا �أو ر�ساء(، فاإن 

�جتماعية  ل�سغوط  �ملر�أة  �س 
ّ
يعر  522 �ملادة  �إبقاء 

ل  �سخ�س  من  �لزو�ج  لقبول  حا�سمة  تكون  قد 

�إكر�ما  برمته  م�ستقبلها  لرهن  وتاليا  بال�سرورة  تريده 

بيانه.  �سبق  �لعائلي كما  و�ل�سرف  �ل�سرتة  ملقت�سيات 

�لأفعال  بع�س  كانت  �إذ�  فيما  بحث  �أي  �أن  �لثاين، 

�لو�ردة يف �لف�سل �ملذكور تقبل �أو ل تقبل �لت�سوية، 

�أ�ساًل  ت�ستحّق  كانت  �إذ�  فيما  �أول  �لبحث  يوجب 

�ملت�سلة  و�لقيم  �ملفاهيم  تطور  �سوء  على  �لعقاب، 

�لأفعال  معاقبة  يف  ن�ستمر  �أن  فعال  نريد  فهل  باملر�أة. 

نحو  على  �لعر�س«  على  »�عتد�ء  تقليديا  تعّد  �لتي 

�أم  ر�سائيا  �ملر�أة  مب�ساركة  ح�سلت  �أفعال  ي�سمل  قد 

قبل  تنتهك  �لتي  بالأفعال  �ملعاقبة  ح�سر  نريد  �أننا 

�لذي  �لأمر  ج�سده،  على  �لفرد  �سيادة  �سيء  كل 

ي�ستدعي تعديل عنو�ن �لف�سل �ملذكور؟ ولعل عدم 

يف  �لنو�ب  بع�س  �أوقع  �لذي  هو  �ل�سوؤ�ل  هذ�  طرح 

باأحكام  يت�سل  مبا  �سيما  ول  منطقي،  ��سطر�ب  حال 

�لعقوبات  قانون  من   505 �ملادة  من  �لأخرية  �لفقرة 

�لتي تعاقب جمامعة قا�سرة �أمتت 15 �سنة وملا تتّم 18 

ر�أى  و�لتي  �سنتني،  �إىل  �سهرين  من  باحلب�س  �سنة، 

�لبع�س �سرورة �إبقاء �ملادة 522 ب�ساأنها. فاإما �أن �لفتاة 

يف هذه �ل�سّن غري قادرة على �لت�سرف بج�سدها، ويف 

بالزو�ج  بر�ساها  �لأخذ  �ملمكن  غري  من  �حلالة  هذه 

من باب �أوىل، �ساأنها بذلك �ساأن �لفتاة �ملغت�سبة، و�إما 

ما  )وهذ�  و�لزو�ج  بج�سدها  �لت�سرف  قادرة على  �أنها 

ملاذ�  �حلالة  هذه  ويف  �لنو�ب(،  موقف  من  ن�ست�سفه 

ونلغي  �سنة   15 �إىل  �جلن�سي  �لر�سد  �سن  نخف�س  ل 

جميع  يف  �ل�سن  هذه  بلغو�  من  جمامعة  عن  �لتجرمي 

يفعل  مل  �أو  �لفاعل  لحقا  تزّوجها  �سو�ء  �حلالت 

حتت  �لقا�سرة  ن�سع  ثم  �لتجرمي  نبقي  �أن  �أما  ذلك؟ 

رغبة  �أّي  دون  من  ر�سائّيا  جامعته  ممن  �لزو�ج  �سغط 

يف  بتطويرها  �لأقل  على  �أو  معه  �لعالقة  بتطوير  منها 

من  �لقا�سرة  جتريد  ذلك  �ساأن  من  فاإن  �لإجتاه،  هذ� 

وبكالم  برمته  م�ستقبلها  ورهن  �سيادتها على ج�سدها 

�آخر تغطية �لطفولة بالأبي�س وبا�سم �ل�سرتة. 

نــزار صاغية

�لتمييز  حمكمة  �أ�سدرت   ،2017/11/2 بتاريخ 

فيه  حكمت  عا�سي،  منال  ق�سية  يف  مبدئيا  قر�ر� 

�سجن  �سنة   18 ب  �لنحيلي  حممد  زوجها  على 

�ملحكمة  خل�ست  وقد  ق�سد�.  قتلها  خلفية  على 

�مكانية  عنه  حجبت  بعدما  �لنتيجة  هذه  �إىل 

وهو  �جلرم  ح�سول  بحجة  �ملخفف  بالعذر  �لتذرع 

�إبد�ء  يف  �مل�سي  وقبل  �سديد.  غ�سب  ثورة  يف 

�لتذكري  �ملذكور، يجدر  �حلكم  على  �ملالحظات 

من  و�حدة  كانت  �جلرمية  هذه  �أن   )1( ثالثة:  باأمور 

منت  �أن  فما  لبنان.  يف  �لزوجي  �لقتل  جر�ئم  �أب�سع 

عالقة  وجود  �حتمال  حول  معلومات  �جلاين  �إىل 

تعذيبها  با�سر  حتى  �آخر  رجل  مع  لزوجته  جن�سية 

عائلتها  دعا  بعدما  معنى،  من  للكلمة  ما  بكل 

در�كولتية  م�سهدية  حل�سور  و�سقيقتيها(  )�أمها 

عليها  رمى  نه  �أ �لأدلة  وت�سري  �لبطيء.  موتها  عن 

�إىل حروق يف ج�سدها وركلها  �أدى  مما  تغلي  طنجرة 

ومزق  ر�أ�سها  ود��س  ج�سدها  �أنحاء  جميع  على 

يكتِف  �أمها. ومل  وجه  دمها يف  بفاه  لري�سق  �سفتيها 

من  �إ�سعافها  �ساعات  طو�ل  منع  بل  بذلك،  �لرجل 

فلي�س  باأكمله،  �حلي  على  هيبته  فار�سا  كان  �أي 

 )2( زوجته؛  وبني  بينه  يتدخل  �أن  �أحد  حّق  من 

�نتهت  �لوح�سي،  �لقتل  هذ�  ثبوت  رغم  نه  �أ

 2016/7/14 بتاريخ  بريوت  يف  �جلنايات  حمكمة 

فقط(،  �سجن  �سنو�ت  )خم�س  خمفف  حكم  �إىل 

حال  يف  وهو  �جلرم  �رتكاب  عذر  من  فادته  �أ بعدما 

بحقه؛  زوجته  حمقارتكبته  غري  عمل  نتيجة  غ�سب 

�سخط  �ساد  �جلنايات،  حكم  �سدور  فور  نه  �أ  )3(

�عتربوه  ملا  و�ملدنية  �لإعالمية  �لأو�ساط  يف  عارم 

�مل�سروعية  بفعل  للن�ساء  و��ستباحة  تهديد  مبثابة 

يف  �ملو�قف  برز  �أ ومن  »�ل�سرف«.  ملفاهيم  �ملعطاة 

�ملفكرة  خ�س�سته  �لذي  �لعدد  هو  �ملجال  هذ� 

عنو�ن  حتت   2016 متوز  يف  �لق�سية  لهذه  �لقانونية 

�ملفكرة  حتدثت  �آنذ�ك،  �لبطل«.  »عوة  هو:  معرب 

لالنتقام  �لنحيلي  نظمها  �لتي  �لدم  م�سهدية  عن 

وهي  �سده،  �لتمرد  على  جتر�أت  �لتي  زوجته  من 

�جلنايات  حمكمة  لحقا  تفهمتها  �لتي  �مل�سهدية 

�لذكورية  ومعها  �ل�سرف  �أعذ�ر  م�سروعية  لتعيد 

�ملبدئي  �حلكم  جاء  و�إذ  وعليه،  �سورها.  �أق�سى  يف 

مع  ين�سجم  نحو  على  �لأمور  ت�سويب  ليعيد 

نه  فاإ مو�طنيها،  �سالمة  �سمان  يف  �لدولة  موجب 

ثالث:  مالحظات  ي�ستدعي 

مبدئي  قرار  األولى:  المالحظة 
القضية      وقائع  يتجاوز 

يتميز  نه  �أ نتبني  �حلكم،  حيثيات  قر�ءة  لدى 

حكمت  كانت  �لتي  �لعقوبة  رفع  يف  فقط  لي�س 

�سنة   18 �إىل   5 من  بريوت  جنايات  حمكمة  بها 

يف  �أي�سا  بل  �ل�سديد،  �لغ�سب  عذر  ��ستبعاد  بعد 

وهذ�  �خل�سو�س.  هذ�  يف  حمائي  �جتهاد  �إر�ساء 

�لتي  �حليثيات  عن  كلي  بو�سوح  يخرج  �لأمر 

لت�سل  �سفحتني،  طول  على  �ملحكمة  �أوردتها 

�ملادة  تطبيق  جو�ز  عدم  قو�مها  مبدئية  نتيجة  �إىل 

�ملخّفف  بالعذر  �خلا�سة  �لعقوبات  قانون  من   252

بريوت  جنايات  حمكمة  طبقته  �لذي  �لعذر  )وهو 

حالت  على  �سنو�ت(   5 �إىل  �لعقوبة  لتخفيف 

عا�سي(  منال  فقط  )ولي�س  كافة  �لن�ساء  قتل 

�ل�سرف.  بد�عي 

في  يشكل  القرار 
جديدا  نموذجا  عمقه 

اإليجابي  للتفاعل 
القضاء  بين  الممكن 

فبفعل  واإلعالم. 
شهدنا  التفاعل،  هذا 

للمشهد  هاما  انقالبا 
حماية  قضايا  في 

العنف  من  المرأة 
»عودة  فبعد  األسري. 

من  نتلمح  البطل«، 
الحكم  هذا  خالل 

أفوله.   بداية 
تدّرج  �مل�سرع  �أن  �ملحكمة  ذكرت  �لإطار،  هذ�  ويف 

�خلا�سة  �لعقوبات  قانون  من   562 �ملادة  �إلغاء  يف 

 1999 يف  �مل�سرع  �ألغى  فاإذ  �ل�سرف:  بجر�ئم 

�لذي  �جلاين  كليا  �لعقاب  من  يعفي  �لذي  �لعذر 

�أو  زوجه  فاجاأ  حال  يف  �لقتل  �أو  �لإيذ�ء  يرتكب 

جماع  حال  يف  �أخته  و  �أ فروعه  �أو  �أ�سوله  �أحد 

يف  عاد  خمفف،  بعذر  ياه  �إ م�ستبدل  م�سروع،  غري 

حالت  من  �أي  يف  �ملخفف  �لعذر  ليلغي   2011

حال  يف  كن  �سو�ء  �ل�سرف،  بد�عي  ن�ساء  �إيذ�ء 

�ملحكمة  خل�ست  وقد  مريبة.  حال  يف  �أو  تلّب�س 

قد  �للبناين  �مل�سرع  »�أن  ب  �لقول  �إىل  لذلك  تبعا 

بخ�سو�س  متدرجة  و��سحة  جنائية  �سيا�سة  �ّتبع 

مرحلة  �إىل  و�سل  حتى  �جلر�ئم  من  �لنوع  هذ� 

�ملحّلة  ولي�س  حتى  فيها  �ملخففة  �لأعذ�ر  �إلغاء 

�أمام  �ملحكمة  و«�إن  �لإيذ�ء«  �أو  �لقتل  يف  فح�سب 

�ملادة  ن�س  �إلغاء  يف  �مل�سرع  �بتغاه  ما  �سر�حة 

�لت�سريع  روح  من  ُي�ستقى  نه  فاإ عقوبات،   562

�لعتبار  بعني  �أخذ  قد  �مل�سرع  �أن  �ملوجب  و�سببه 

�ملذكورين  �لأ�سخا�س  من  �أي  �أو  �لزوج  فعل  ردة 

وطاأة  تاأثري  ومدى  �ملذكورة  �حلالت  من  �أي  جتاه 

�ساحبها  ُتفقد  �أن  ميكن  �لتي  �ل�سديد  �لغ�سب 

قتل  على  فيقدم  �لإر�دة،  على  و�ل�سيطرة  �لوعي 

بالتايل  �آخذ  غري  بالفعل  خا�سًة  �مل�ستهدفة  ة  �ملر�أ

�سلوك  على  �لفعل  وردة  �ملرتكب  �لفعل  بخطورة 

�لقانوين  �لعذر  منحه  �مل�سرتع  يرد  مل  �إذ  �ملر�أة... 

قد  �ملحكمة  تكون  وبذلك،  حتى...«.  �ملخفف 

مفعول  حول  �جلدل  �حليثيات  هذه  يف  ح�سمت 

للمخاوف  حد�  و��سعة  عقوبات   562 �ملادة  �إلغاء 

�لعذر  �إحياء  »�إعادة  �للتفاف حوله من خالل  من 

�لغ�سب  غطاء  حتت  �لقاتل  �ل�سرف  على  �ملبني 

م�سجلة  �ل�سرف(«،  عن  دفاعا  )�لغ�سب  �لقاتل 

جمال  يف  �إ�سافية  خطوة  �لر�ئد  �جتهادها  بفعل 

جمال  يف  وتاليا  �ل�سرف  جر�ئم  عن  �مل�سروعية  نزع 

�لن�ساء.  �سالمة  �سمان 

لقر�ءة  كامل  ب�سكل  ت�ستجيب  �لقر�ءة  وهذه 

نقدها  �سياق  يف   41 عددها  يف  �لقانونية  �ملفكرة 

لنتائج  حتليلها  ختام  يف  ر�أت  حيث  �جلنايات  حلكم 

»�لر�سالة  �أن  �لعقوبات  قانون  من   562 �ملادة  �إلغاء 

�ملادة  �إلغاء  مع  �ملجتمع  �إىل  �ملوجهة  �لت�سريعية 

�لتز�م  �أن  ومفادها  �س، 
ْ
لب �أي  من  خالية   562

�سعيد  على  �جلن�سني  بني  �مل�ساو�ة  بتاأمني  �لقانون 

جممل  مكافحة  عليه  يفر�س  �لقانونية  �حلماية 

�إهمال  وتاليا  لها  �ملهددة  و�ملعتقد�ت  �لتقاليد 

هذ�  يعك�س  و�إذ  بها...  �ملرتبطة  �لأعذ�ر  جممل 

باملقابل  يعني  ل  فهو  �جتماعيا،  تطور�  �لتوجه 

�لجتماعية  و�لأدو�ر  �ل�سرف  تقاليد  تكون  �أن 

متاما،  تال�ست  قد  ويفر�سها  عليها  يقوم  �لتي 

�أو  يحميها  ل  �أن  ر 
ّ
قر �مل�سرع  �أن  يعني  ولكن 

مكافحتها  بهدف  وذلك  �لعتبار،  بعني  ياأخذها 

�أو  �مل�ساو�ة  مبد�أ  على  تقوم  فالت�سريعات  وردعها. 

وعليها  �ملبد�أ  هذ�  تكري�س  �إىل  تتجه  �لأقل  على 

�ملبنية  �لقيم  جممل  هذ�  م�سارها  يف  تهدم  �أن 

قو�ما  �لرجل  جعل  برزها  �أ ومن  �لالم�ساو�ة  على 

�حل�سمة«.  مبوجبات  �ملر�أة  �لتز�م  على  وحار�سا 

�أمور:  ثالثة  هو  �حليثية  هذه  �أهمية  من  يزيد  وما 

ذهبت  ما  �لجتهاد  من خالل  كر�ست  �ملحكمة  �أن 

على  �لت�سريع  خالل  من  ليه  �إ �ملنطقة  دول  بع�س 

�لق�سائية  للوظيفة  جديدة  روؤية  تطّور  يعك�س  نحو 

�مل�سرع  تبع  �أ حني  ح�سل  ما  وهذ�  لبنان.  يف 

يف   562 للمادة  �ملر�دفة  �ملادة  �إلغاء  �لفل�سطيني 

��ستثنى  �آخر  بقانون  �لفل�سطيني  �لعقوبات  قانون 

جمال  من  �لن�ساء  �سد  �ملرتكبة  �جلر�ئم  مبوجبه 

�ملحكمة  �أن  فيه،   252 للمادة  �ملو�زية  �ملادة  تطبيق 

�أدلت بهذه �حلجة من دون �أن تكون بحاجة لذلك 

باإمكانها  كان  بحيث  �أمامها،  �لعالق  �لنز�ع  لبت 

من  �ملتهم  حلرمان  وقائع  من  تثبتته  مبا  �لكتفاء 

�ملالحظة  يف  نربزه  ما  وفق  �ملخفف  بالعذر  �لتذرع 

و�إ�سر�ر  حر�س  عن  ك�سفت  بذلك  وهي  �لثانية. 

هذ�.   �حلمائي  موقفها  تكري�س  يف  و��سحني 

مبدئي  قرار  الثانية:  المالحظة 
القضية بوقائع  محصن 

حتليلها  �ملحكمة  �أنهت  �أن  وما  تقدم،  ما  جانب  �إىل 

حتى  �ملبدئية  �لناحية  من   252 �ملادة  ل�ستبعاد 

مدى  يف  �ستبحث  �لأحو�ل  مطلق  يف  نها  �أ �أعلنت 

�ل�سديد«  �لغ�سب  »ثورة  ب  �لأفعال  ربط  �سحة 

بذلك  وهي  �لق�سية.  ومالب�سات  ظروف  �سوء  على 

ل�ستبعاد  مربر�تها  تعزيز  �إىل  ت�سعى  نها  وكاأ بدت 

قانوين  تف�سري  على  فقط  ت�ستند  فال  �ملادة:  هذه 

�إمنا  �لعقوبات  قانون  من   562 �ملادة  �إلغاء  ملفاعيل 

و�لتي  �لق�سية  لوقائع  تقديرها  على  �أي�سا  ت�ستند 

�لتوجه  هذ�  �ساأن  ومن  نف�سها.  �لنتيجة  �إىل  تقود 

تاليا  ي�سمن  و�أن  �لطعن  �إز�ء  حكمها  يح�سن  �أن 

ت�سمنها.  �لتي  �ملبدئية  �ملكا�سب  على  �حلفاظ 

تربير  �إمكانية  �ملحكمة  �فرت�ست  و�إذ  وعليه، 

باأن  معرفته  حلظة  �حلا�سلة  �لعنيفة  فعله  ردة  �جلاين 

نها  فاإ بالغ�سب،  غريه  مع  عالقة  على  كانت  زوجته 

�أفعاله  ربط  عن  عاجز�  يبقى  نه  �أ باملقابل  �عتربت 

من  �إ�سعافها  منع  زوجته،  �إ�سعاف  )عدم  �لالحقة 

�لإمعان  �أهلها،  وعلى  عليها  �لباب  �إقفال  �لآخرين، 

بهذ�  طويل  لوقت  ��ستمرت  و�لتي  �سربها...(  يف 

من  �ملت�سع  لديه  »كان  �سربها،  فبعد  �لغ�سب. 

ليه حال  �إ توؤول  قد  ملا  و�لتنبه  بروية  للتفكري  �لوقت 

دون  عليها...  �لوح�سي  �لعتد�ء  ب�سبب  زوجته 

باإ�سعافها  و�ل�سماح  لإغاثتها  �لعودة  �إىل  يبادر  �أن 

ذلك«.    عن  ق�سد�  ممتنعا 

  

نموذج  الثالثة:  المالحظة 
بين  اإليجابي  للتفاعل  جديد 

واإلعالم  القضاء 
جديد�  منوذجا  عمقه  يف  ي�سكل  �لقر�ر  هذ�  �أن 

و�لإعالم،  �لق�ساء  بني  �ملمكن  �لإيجابي  للتفاعل 

�جتماعية  دينامية  يولد  �أن  منه  يوؤمل  تفاعل  وهو 

ككل.  �حلقوقية  �ملنظومة  تطوير  نها  �ساأ من  هامة، 

للم�سهد  هاما  �نقالبا  �سهدنا  �لتفاعل،  هذ�  فبفعل 

فبعد  �لأ�سري.  �لعنف  من  �ملر�أة  حماية  ق�سايا  يف 

بد�ية  �حلكم  هذ�  من خالل  نتلمح  �لبطل«،  »عودة 

فوله.  �أ

الشرف  جرائم  تحييي  ال  الغضب  جرائم 
) جي و ز قتل  قضية  في  نية  للبنا ا لتمييز  ا لمحكمة  ئد  ا ر ر  ا قر (

لبنان:  في   522 المادة  إلغاء 
ل  طفا أل ا ق  حقو من  لى  و أ ئلي  لعا ا ف  لشر ا ميم  تر

العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة
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جنان اإلمام

يف  تون�س  عا�ستها  �لتي  �ل�سعبية  �لتحركات  �إثر  على 

�لفرتة �ملمتدة بني 17 دي�سمرب 2010 و14 جانفي 2011، وقع 

بينها  �لتمثيلية ومن  �لد�ستورية و�ملجال�س  �لهيئات  حّل 

نيابات  تكليف  ومت  �جلهوية  و�ملجال�س  �لبلدية  �ملجال�س 

خ�سو�سية معينة لت�سيري �سوؤونها ب�سكل موؤقت �إىل حني 

تز�ل  �ملحلية. �سبع �سنو�ت مرت ول  �إجر�ء �لنتخابات 

�لوثيق  �رتباطها  من  بالرغم  موؤجلة  �ملحلية  �لدميقر�طية 

باملطالب �لتي رفعت خالل �حلر�ك �ل�سعبي و�لد�عية �ىل 

تر�سيخ حقوق �ملو�طنة وقيم �مل�ساركة و�مل�ساءلة وتقلي�س 

�لفو�رق �لتنموية. بالتو�زي، ي�سهد �لو�سع �ملحلي تدهور� 

مطرد� خلدمات وجتهيز�ت �لقرب ولالإطار �ملعي�سي ككل. 

 17 يف  مقررة  كانت  �لتي  �لبلدية  �لنتخابات  وبتاأجيل 

تركيز  م�سار  ير�وح  موعد غري حمدد،  �إىل   2017 دي�سمرب 

�ل�سلطة �ملحلية يف تون�س مكانه.

�أما على �ل�سعيد �لقانوين، فقد حتققت بع�س �ملكت�سبات 

حيث �أفرد �لد�ستور �لتون�سي �ملوؤرخ يف 27 جانفي 2014 

بابا خا�سا بال�سلطة �ملحلية وهو �لباب �ل�سابع �سمنه مبادئ 

تر�سخ ��ستقاللية �جلماعات �ملحلية يف �إطار وحدة �لدولة. 

ويقطع هذ� �لتم�سي مع خيار د�ستور 1 جو�ن 1959 حيث 

ف�سال  مت�سمنا  �ملحلية  باجلماعات  �ملتعلق  �لباب  كان 

تن�سي�سه  عدم  �إىل  بال�سافة  هذ�   )71 )�لف�سل  وحيد� 

�ملحلية.  و�لدميقر�طية  �لالمركزية  مفهومي  على  �سر�حة 

)بلديات  لمركزية  هياكل  تركيز  �إىل  �أف�سى  ما  وهو 

�ل�سالحيات  م�ستوى  على  �سعيفة  جهوية(  وجمال�س 

و�ملو�رد وتابعة لل�سلطة �ملركزية من خالل �إخ�ساعها لرقابة 

�إ�سر�ف مو�سعة وفق �لقانون �لأ�سا�سي عدد 33  �ملوؤرخ يف 

14 ماي 1975 �ملتعلق بالبلديات و�لقانون �لأ�سا�سي عــدد 

11 �ملــوؤرخ فــي 4 فيفــري 1989 �ملتعلق باملجال�س �جلهوية.

ولكن جتدر �لإ�سارة �إىل �أن باب �ل�سلطة �ملحلية مل يدخل 

بعد حيز �لتنفيذ بناء على �لف�سل 148 من باب �لأحكام 

دخول  لذلك  ي�سرتط  �لذي  �لد�ستور  يف  �لنتقالية 

�لقو�نني �ملذكورة فيه حيز �لنفاذ. ويف هذ� �ل�سياق، �سدر 

قانون �أ�سا�سي عدد 7 ل�سنة 2017 موؤرخ يف 14 فيفري 2017 

يتعلق بتنقيح و�إمتام �لقانون �لأ�سا�سي عدد 16 ل�سنة 2014 

�ملوؤرخ يف 26 ماي 2014 �ملتعلق بالنتخابات و�ل�ستفتاء. 

فروع  �أو  �أق�سام  و�در�ج  �لف�سول  بع�س  بتعديل  قام  وقد 

ل  �ملقابل،  يف  و�جلهوية.  �لبلدية  بالنتخابات  تتعلق 

يز�ل م�سروع �لقانون �لأ�سا�سي �ملتعلق مبجلة �جلماعات 

48/2017 معرو�سا على جلنة تنظيم �لإد�رة  �ملحلية عدد 

و�سوؤون �لقو�ت �حلاملة لل�سالح مبجل�س نو�ب �ل�سعب. 

وهو ما يعني �أن در��سته و�لت�سويت عليه �سي�ستغرق وقتا 

طويال. ويعترب هذ� �لن�س مهما للغاية بالن�سبة للمجال�س 

�ملتعلقة  يت�سمن خمتلف �لأحكام  فهو  �ملرتقبة.  �لبلدية 

بتنظيم �جلماعات �ملحلية و�أن�سطتها �لإد�رية و�لجتماعية 

جمال  يف  وعالقاتها  �ملختلفة  �لتنموية  و�خت�سا�ساتها 

�ل�سر�كة مع �خلارج و�أمالكها وماليتها �لتي يتعني دعمها 

وباملو�طنني  بالدولة  وعالقتها  ��ستقالليتها  حتقق  ب�سورة 

�ملتعلقة  �جلو�نب  �إىل  بالإ�سافة  هذ�  �لبع�س،  وببع�سها 

بالتهيئة �لرت�بية و�لتعمري. ولئن ن�س �لف�سل 173 مكرر من 

�لقانون �لنتخابي عدد 7 ل�سنة 2017 على �إمكانية تو��سل 

 1975 ل�سنة   33 عدد  �لأ�سا�سي  �لقانون  باأحكام  �لعمل 

�لقو�نني  على  �مل�سادقة  حني  ›‹�إىل  بالبلديات  �ملتعلق 

هذ�  مثل  فاإن  �ملحلية«،  �ل�سلطة  بباب  عليها  �ملن�سو�س 

�جلديدة  �ملقت�سيات  مع  يتنافى  لأنه  مقبول  لي�س  �خليار 

لل�سلطة �ملحلية �لتي خطها �لد�ستور ولأن ذلك من �ساأنه 

�أن يعزز �لنطباع �لعام باأل �سيء قد تغري ويعمق بالتايل 

�لفجوة بني �ملو�طن و�ملجال�س �لبلدية �ملرتقبة.

�أن م�سار �لنتقال نحو �ل�سلطة �ملحلية لن  ومن �لو��سح 

و�ملرحلية  �لتدرج  يقت�سي  �أنه  �سهلة حيث  يكون عملية 

نظر� حلجم �لتغري�ت �جلذرية وكلفة هذه �لإ�سالحات وما 

ت�ستوجبه من تركيز للق�ساء �ملايل و�لإد�ري على �مل�ستوى 

�جلهوي ونقل لل�سلطات و�ملر�جعة �ل�ساملة و�لدقيقة للنظام 

�ملايل ونظام �ملمتلكات مبا من �ساأنه �أن يكفل ��ستقاللية 

�جلماعات وي�سمن �لت�سرف �لناجع و�حلوكمة �لر�سيدة 

ويعزز دولة �لقانون.

ويف هذ� �ل�سياق، تعترب �لبلديات �مل�ستوى �لأول مل�ساركة 

�ملو�طن يف ت�سيري �ل�سوؤون �لعامة �ملحلية وجت�سيد دميقر�طية 

�لقرب �لتي طال �نتظارها يف تون�س. وعلى هذ� �لأ�سا�س 

حر�س �لإطار �لقانوين �جلديد على جعل �مل�ستوى �ملحلي 

جمال لتعزيز حقوق �ملو�طنة كما عمل على �أن تعك�س 

�ملجال�س �لبلدية تنوع �ملجتمع �ملحلي.

 

 التالزم بين السلطة المحلية 
المواطنة مجال  وتوسيع 

�لالمركزية  خيار  �إىل   2014 جانفي   د�ستور27  تعر�س 

حيث  �لعامة  �ملبادئ  باب  يف  للدولة  تنظيمي  ك�سكل 

�لالمركزية  بدعم  �لدولة  �لتز�م  14على  �لف�سل   ين�س 

و�عتمادها بكامل �لرت�ب �لوطني يف �إطار وحدة �لدولة. 

وهو ما يعني �أن كل جماعة حملية �ستتوىل �إد�رة �مل�سالح 

�ملحلية با�ستقاللية وفق مبد�أ �لتدبري �حلر ولكن مع �سرورة 

�حرت�م مقت�سيات وحدة �لدولة �لرت�بية و�لقانونية. كما 

خ�س�س �لباب �ل�سابع من �لد�ستور لل�سلطة �ملحلية وهو 

يت�سمن 12 ف�سال تعلقت ب�سبل تاأهيل �جلماعات �ملحلية 

من  ميكن  ب�سكل  و�ملو�رد  �لخت�سا�سات  م�ستوى  على 

حتقيق �لدميقر�طية و�لتنمية �ملحلية وتقلي�س �لفجوة بني 

جهات �جلمهورية.

وتتج�سد �لالمركزية ح�سب �لف�سل 131 من �لد�ستور يف 

جماعات حملية، تتكون من  3 م�ستويات وهي: �لبلديات 

و�جلهات و�لأقاليم، يغطي كل �سنف منها كامل تر�ب 

هذه  وتدير  �لقانون.  ي�سبطه  تق�سيم  وفق  �جلمهورية 

�جلماعات �ملحلية وفق �لف�سل 133 من �لد�ستور جمال�س 

منتخبة. وتنتخب �ملجال�س �لبلدية و�جلهوية1 �نتخابا عاما 

حر� مبا�سر� �سريا نزيها و�سفافا. �أما جمال�س �لأقاليم فهي 

تنتخب من قبل �أع�ساء �ملجال�س �لبلدية و�جلهوية.

ويعترب د�ستور 2014 �جلماعات �ملحلية »�سلطة« فعلية وما 

على  �ملحلية  للجماعات  ��ستقاللية  من  ذلك  يفرت�سه 

ومتثيلية  و�لب�سرية  �ملالَية  و�ملو�رد  م�ستوى �لخت�سا�سات 

�لتي  بال�سالحيات  تتمتع  �أنها  كما  �ملنتخبة.  ملجال�سها 

متكنها عمليا من ت�سيري �سوؤونها �ملحلية با�ستقاللية وعلى 

وحتمل  �لقر�ر�ت  �تخاذ  يف  �ملو�طنني  ت�سريك  �أ�سا�س 

�لأعباء وتقدمي �خلدمات �لأف�سل للمو�طنني و�ملو�طنات 

�حلر  �لتدبري  مبد�أ  وي�سكل  �لوطني.  �لت�سريع  نطاق  يف 

�جلماعات  ل�ستقاللية  �لد�ستورية  �ل�سمانات  �إحدى 

�ملحلية.

وجتدر �لإ�سارة �إىل �أن تعميم �لتنظيم �لبلدي على كامل 

�لرت�ب �لوطني ميثل حتّديا حقيقيا حيث كانت �لبلديات 

تغطي ن�سبة تقل عن %10 من �لرت�ب �لوطني. كما يعي�س 

قر�بة ثلث �ل�سكان خارج �لتنظيم �لبلدي وبالتايل على 

هام�س �ملو�طنة �لفعلية. وهو ما يعد من �لأ�سباب �ملبا�سرة 

للفجوة �لتنموية يف تون�س منذ عقود. وقد �أ�سدر رئي�س 

�حلكومة جملة من �لأو�مر بني 2015 و2016 ق�سد تو�سيع 

�ملجال �لرت�بي للبلديات �لكائنة يف مر�كز �ملعتمديات مع 

�إحد�ث بلديات جديدة عددها 86 2 ليبلغ �لعدد �لنهائي 

بالتو�زي مع  �نتخابية.  بلدية د�ئرة  بلدية ومتثل كل   350

على  �لنتخابي  �لقانون  �سدد  �لبلدي،  �ملجال  تو�سيع 

�سرورة وجود ر�بط حقيقي بني �لناخب ود�ئرته �لنتخابية 

معيار  �لناخبني  ت�سجيل  عملية  يف  �عتماده  خالل  من 

»�لعنو�ن �لفعلي« مع ح�سر دقيق لهذ� �ملفهوم يف �لعنو�ن 

�ملبني يف بطاقة �لتعريف �لوطنية. �أما �إذ� رغب �لناخب يف 

�لت�سجيل يف د�ئرة �نتخابية خمتلفة عن �لعنو�ن �ملبني يف 

بطاقة �لتعريف �لوطنية، فعليه �إثبات �رتباطه مبكان يقيم 

فيه عادة �أو ميار�س فيه ن�ساطه �لقت�سادي، �أو يخ�سع فيه 

لالأد�ء�ت �ملحلية. كما ُيقدم �لرت�سح يف �لد�ئرة �لنتخابية 

تفادي تالعب  �إىل  �ل�سروط  وتهدف هذه  بها.  �مل�سجل 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية باجل�سم �لنتخابي.

�خلا�س  �جلديد  �لنتخابي  �لقانون  �أقر  بالتو�زي، 

�لع�سكريني  بت�سجيل  �ل�سماح  �ملحلية  بالنتخابات 

وقو�ت �لأمن �لد�خلي حتى يتمكنو� من �لت�سويت يف 

�لنتخابات �لبلدية و�جلهوية. ولكن جتدر �لإ�سارة �إىل �أن 

هذ� �خليار كان حمل جدل حاّد خالل مناق�سة �لقانون 

�لنتخابي �أمام �لربملان حيث �أثار معار�سوه خطورة هذه 

مع  وتعار�سها  تون�س  �لدميقر�طي يف  �مل�سار  على  �خلطوة 

متطلبات �لأمن �لوطني ومبد�أ حياد �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 

و�لأمنية وفق ما ين�س عليه �لف�سالن 18 و 19 من �لد�ستور، 

�نت�سار  باعتبار  �لتقنية  �ل�سعوبات  �إىل  بالإ�سافة  هذ� 

�لقو�ت �لأمنية و�لع�سكرية يوم �لإقرت�ع. يف �ملقابل، �عترب 

ت�سيي�سا  �أقل  �ملحلية  �لنتخابات  �أن  �حلق  هذ�  م�ساندو 

�لوطنية وهي تقت�سي �مل�ساركة �ملو�سعة  من �لنتخابات 

بالت�سجيل لأكرب عدد منهم مع  و�ل�سماح  للمت�ساكنني 

من   21 بالف�سل  عليه  �ملن�سو�س  �مل�ساو�ة  مبد�أ  مر�عاة 

�لد�ستور ومتطلبات �لقرت�ع �لعام. وقد ت�سمن �لقانون 

�ملوؤ�س�ستني  حياد  ل�سمان  �لقيود  من  جملة  �لنتخابي 

�لدميقر�طي  �لبناء  �أ�سا�س  باعتبارها  و�لأمنية  �لع�سكرية 

�إذ ل ميكن �أن يرت�سح �لع�سكريون و�أعو�ن قو�ت �لأمن 

�لد�خلي لالنتخابات �لبلدية و�جلهوية.

�لنتخابية  �حلمالت  يف  �مل�ساركة  ميكنهم  ل  كما 

و�لجتماعات �حلزبية وكل ن�ساط له عالقة بالنتخابات. 

ويف حالة خمالفة هذه  �ل�سروط،  �أقر �لقانون �أق�سى عقوبة 

تاأديبية وهي �لعزل.

فيما  خ�سو�سية  �إجر�ء�ت  �لنتخابي  �لقانون  �أقر  كما 

يتعلق بعملية ت�سويت �لع�سكريني و�أعو�ن قو�ت �لأمن 

�آجال  يف  �لقرت�ع  يوم  قبل  جترى  حيث  �لد�خلي 

�أن يتم  ت�سبطها �لهيئة �لعليا �مل�ستقلة لالنتخابات على 

فرز �أ�سو�تهم بالتز�من مع عمليات �لفرز يف كافة مكاتب 

�لقرت�ع لتفادي كل و�سم �سيا�سي لهذه �لأجهزة.

ولكن متثل ن�سبة �مل�ساركة يف �لنتخابات �لبلدية �ملقبلة 

�لتون�سيني  من  �لعديد  يتم�سك  حيث  حقيقيا  حتديا 

و�لتون�سيات باملقاطعة كخيار �إز�ء طبقة �سيا�سية مل تف 

بوعودها و يف ظل �أزمة �قت�سادية خانقة.

                         

للمجالس  تمثيلية  -2أي 
المرتقبة؟ البلدية 

�لقانونية  �ل�سو�بط  �لنتخابي  و�لقانون  �لد�ستور  يحدد 

�لتي يتعني توفرها يف تركيبة �لقائمة �ملرت�سحة من خالل 

حتديد �سروط �لرت�سح عموما و�عتماد �إجر�ء�ت �إيجابية 

لتعزيز م�ستوى �لتمثيل �ل�سيا�سي للن�ساء و�ل�سباب وذوي 

�أو  �لبلدية  �ملجال�س  لع�سوية  �لرت�سح  ويعترب  �لإعاقة. 

�جلهوية حقا لكّل ناخب تون�سي �جلن�سية، يبلغ من �لعمر 

18 �سنة كاملة على �لأقل وغري م�سمول باأي �سورة من 

�سور �حلرمان �لقانونية.

مل يت�سمن �لد�ستور تد�بري �إيجابية ملمو�سة لدعم متثيلية 

�لف�سل  �لقر�ر. حيث جاء يف  �سنع  مر�كز  �ل�سباب يف 

8 �أن »�ل�سباب قوة فاعلة يف بناء �لوطن...تعمل �لدولة 

�لتنمية  يف  �إ�سهامه  تو�سيع  وعلى  �مل�سوؤولية  حتمله  على 

وهي  و�ل�سيا�سية«  و�لثقافية  و�لقت�سادية  �لجتماعية 

�إن�سائية تفتقد �إىل دقة �مل�سامني �لقانونية. وفيما  �سياغة 

�س �لف�سل 133 من باب �ل�سلطة �ملحلية �إىل م�ساألة 
ّ
تعر

�سمان �لقانون �لنتخابي لتمثيلية �ل�سباب يف جمال�س 

كل  على  �لنتخابي  �لقانون  فر�س  �ملحلية،  �جلماعات 

فيها  �لأو�ئل  �لثالثة  بني  من  ت�سّم  �أن  مرت�سحة  قائمة 

وثالثني  �سّنه عن خم�س  يزيد  ل  مرت�سحا  �أو  مرت�سحة 

�أن ت�سّم من  �سنة. كما يتعنّي على كل قائمة مرت�سحة 

بني كل �ستة مرت�سحني تباعا يف بقية �لقائمة، مرت�سحة �أو 

مرت�سحا ل يزيد �سّنه عن خم�س وثالثني �سنة. وت�سقط 

�لقائمة �لتي ل حترتم هذه �ل�سروط. بالتو�زي من �ملتوقع 

يف  �رتفاعا  �جلديدة  �لبلدية  �ملجال�س  تركيبة  ت�سهد  �أن 

ن�سبة م�ساركة �لن�ساء باعتبار �أن تقدمي �لرت�سحات لع�سوية 

�ملجال�س �لبلدية يكون على �أ�سا�س مبد�أ �لتنا�سف بني 

�لقائمة.  بينهم د�خل  �لتناوب  وقاعدة  و�لرجال  �لن�ساء 

كما تقّدم �لرت�سحات لع�سوية �ملجال�س �لبلدية و�جلهوية 

على �أ�سا�س مبد�أ �لتنا�سف بني �لن�ساء و�لرجال يف رئا�سة 

من  �أكرث  يف  ترت�سح  �لتي  و�لئتالفية  �حلزبية  �لقائمات 

هذه  حترتم  ل  �لتي  �لقائمات  تقبل  ول  �نتخابية.  د�ئرة 

�لقو�عد.

ويتاأتى هذ� �خليار من �لتجارب �ل�سابقة. فعلى �لرغم من 

�إدر�ج مبد�أ �لتنا�سف �لعمودي منذ ]3[2011 �إل �أنه مل 

يف�ِس �إىل �لنتائج �ملرجوة وبقيت رئا�سة �لقائمات يف �أغلب 

�لأحيان �متياز� ذكوريا. فبالن�سبة لالنتخابات �لت�سريعية 

ن�ساء  تر�أ�ستها  �لتي  �لقائمات  ن�سبة  بلغت   ،2014 ل�سنة 

%12. وقد �أف�ست �لنتائج �إىل �نتخاب 75 نائبة من جمموع 

217 بن�سبة %34 وهو ما يعترب تطور� طفيفا مقارنة بنتائج 

رئي�سات  �لن�ساء  ن�سبة  تتجاوز  مل  حيث   2011 �نتخابات 

�ملجل�س  يف  �لنائبات  ن�سبة  تتجاوز  ومل   7% �لقائمات 

�لوطني �لتاأ�سي�سي 31%.

و�سعيا �إىل �إدماج �لفئات �لجتماعية �لأكرث ه�سا�سة يف 

�لعملية �لنتخابية، ��سرتط �لف�سل 49 حادي ع�سر من 

�لقانون �لنتخابي �خلا�س بالنتخابات �ملحلية ت�سمن كل 

قائمة مرت�سحة، من بني �لع�سرة �لأو�ئل فيها مرت�سحة �أو 

مرت�سحا ذ� �إعاقة ج�سدية وحامال لبطاقة �إعاقة. ويف حالة 

عدم �حرت�م هذ� �ل�سرط، �أقر �لف�سل عقوبة مالية تتمثل 

يف حرمان �لقائمة من �ملنحة �لعمومية.

�مل�ستوى  على  �ملعتمد  �لقرت�ع  نظام  يعك�س  و�أخري�، 

�ملحلي وهو �لتمثيل �لن�سبي مع �أكرب �لبقايا مع عتبة تقدر 

بالأغلبية  �لقرت�ع  نظام  مع  �لقطع  نحو  توجها   3% ب 

مكن  و�لذي  �ل�ستقالل  منذ  تون�س  �عتمدته  �لذي 

�ملجال�س  يف  �ملقاعد  باأغلب  �لفوز  من  �حلاكم  �حلزب 

�ملنتخبة و�ساهم �إىل حد كبري يف تهمي�س �أحز�ب �ملعار�سة 

على م�ستوى �لتمثيل �ل�سيا�سي وطنيا4 وحمليا5.

�أكرث عد�لة  �أنه  �لن�سبي يف  �لتمثيل  نظام  مز�يا  وتتمثل 

و�أكرث  متثيلية  �أو�سع  منتخبة  هيئات  �إفر�ز  �إىل  ويوؤدي 

تعددية. يف �ملقابل، من �ملمكن �أن تنجر عن هذه �لطريقة 

عدة �سعوبات يف ت�سيري �ملجال�س �ملنتخبة وخ�سو�سا يف 

عملية �أخذ �لقر�ر.

�لقائمات  على  �لقرت�ع  �عتماد  يعد  �أخرى،  جهة  من 

منذ  تون�س  يف  �لقرت�ع  نظام  ميزت  �لتي  �لثو�بت  من 

�ل�ستقالل �إىل غاية �ليوم حيث مت ��ستبعاد نظام �لقرت�ع 

على �لأفر�د خوفا من تذكية �لعرو�سية و�لقبلية وهو ما 

م�ساركة  �أطر  تركيز  �ل�سيا�سية يف  �لنخبة  �إر�دة  يعرب عن 

�سيا�سية ع�سرية تكون من خالل �لأحز�ب وعلى �أ�سا�س 

�لقرت�ع  ويكون  �أ�سخا�س.  بني  ل  بر�مج  بني  �لتناف�س 

على قائمات مغلقة دون �سطب �أو تغيري. كما ي�سرتط �أن 

يكون عدد �ملرت�سحني بكّل قائمة م�ساويا لعدد �ملقاعد 

�سة للد�ئرة �ملعنية. �ملخ�سّ

متثل م�ساألة متثيلية �لقائمات �لنتخابية رهانا هاما بالن�سبة 

لالنتخابات �لبلدية �ملقبلة حيث تالم �لأحز�ب �ل�سيا�سية 

باأنها تعمل منهجياً على تف�سيل �لنخبة �مل�سيطرة وهي 

مطالبة بتمكني �ملجموعات �ملهم�سة تقليدياً من �سياغة 

متطلباتها وتطلعاتها ب�سكل �سلمي. 

الخاتمة
�إن �لتعجيل ب�سبط موعد جديد لالنتخابات �لبلدية يف 

�ملنتخبة  فاملجال�س  ملحة.  �سرورة  يعترب  �لآجال  �أقرب 

�ست�سكل لبنة �أوىل يف �سرح �لدميقر�طية �ملحلية كما �أنها 

ب�سكل  �ملحلية  �ل�سلطة  لرتكيز  ت�ساركيا  خمرب�  �ستمثل 

خدمات  وحت�سني  �لتنمية  م�سار  بدفع  تدريجيا  ي�سمح 

وجتهيز�ت �لقرب وهو ما من �ساأنه �أن يبني �لثقة �ملفقودة 

بني �ملو�طن وموؤ�س�سات �لدولة.

�لف�سل 6 من �لقانون �لأ�سا�سي للمجال�س �جلهوية ل�سنة 1989:يرتكب �ملجل�س �جلهوي من �لو�يل: . 1

رئي�سا ، �أع�ساء جمل�س �لنو�ب �لذين مت �نتخابهم بد�ئرة �لولية �أو بدو�ئرها �أع�ساء، روؤ�ساء �لبلديات 

بالولية: �أع�ساء، روؤ�ساء �ملجال�س �لقروية �أع�ساء . كما يح�سر روؤ�ساء �مل�سالح �جلهوية جل�سات �ملجل�س هذ� 

بالإ�سافة �إىل عدد من �لأ�سخا�س ممن لهم خربة يف �مليادين �لقت�سادية و�لجتماعية و�لثقافية  و�لرتبوية، 

يقع تعيينهم من طرف �لو�يل.

�نظر على �سبيل �ملثال �لأمر حكومي عدد 600 ل�سنة 2016 موؤرخ يف 26 ماي 2016 يتعلق باإحد�ث . 2

بلديات جديدة بوليات �أريانة وبن عرو�س و�سيدي بوزيد وقاب�س ومدنني وقف�سة وقبلي و�لأمر �حلكومي 

عدد 601 ل�سنة 2016 موؤرخ يف 26 ماي 2016 يتعلق باإحد�ث بلديات جديدة بوليات بن عرو�س 

ومنوبة وبنزرت ونابل وزغو�ن وباجة وجندوبة و�لكاف و�سليانة و�لق�سرين و�سيدي بوزيد و�لقريو�ن و�سو�سة 

و�ملهدية و�سفاق�س وقف�سة وقبلي وقاب�س ومدنني وتطاوين و�لأمر �حلكومي عدد 602 ل�سنة 2016 �ملوؤرخ 

يف 26 ماي 2016 و�ملتعلق بتحوير �حلدود �لرت�بية لبع�س �لبلديات.

�لف�سل 16 من �ملر�سوم عدد 35 �ملوؤرخ يف 10 ماي 2011 و�ملتعلق بانتخاب �ملجل�س �لوطني �لتاأ�سي�سي . 3

»تقّدم �لرت�ّسحات على �أ�سا�س مبد�أ �لتنا�سف بني �لن�ساء و�لرجال. ويتّم ترتيب �ملرت�سحني �سلب 

�لقائمات على �أ�سا�س �لتناوب بني �لن�ساء و�لرجال. ول تقبل �لقائمة �لتي ل حترتم هذ� �ملبد�أ �إل يف 

�سة لبع�س �لدو�ئر«. حدود ما يحّتمه �لعدد �لفردي للمقاعد �ملخ�سّ

مل تتمكن �أحز�ب �ملعار�سة من �لدخول �إىل جمل�س �لنو�ب �إل يف 1994 بعد �أن مت تنقيح �ملجلة . 4

�لنتخابية باإدر�ج جرعة من �لن�سبية على نظام �لقرت�ع بالأغلبية.

بالن�سبة لالنتخابات �لبلدية، مت تنقيح �ملجلة �لنتخابية �ل�سادرة بتاريخ 8-4-1969 عديد �ملر�ت �آخرها . 5

يف 2009 ق�سد �لتخفيف من طريقة �لقرت�ع بالأغلبية وذلك باعتماد طريقة �لتمثيل �لن�سبي مع 

�لأف�سلية للقائمة �لتي ح�سلت على �أكرث �ل�سو�ت مع �عتماد 75 باملائة ك�سقف ل ميكن جتاوزه للقائمة 

�ملحرزة على �كرث �ل�سو�ت.

االنتخابات البلدية ورهانات الديمقراطية المحلية في تونس

البلديات البلديات
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سلســبيل القليبي

تعديل  �سرورة  عن  �لأخرية  �لأيام  يف  �حلديث  كرث 

�لنظام  طبيعة  يف  �لنظر  �إعادة  �أجل  من  �لد�ستور 

متعاقبة  �سيا�سية  �أزمات  على خلفية  وذلك  �ل�سيا�سي 

فمنذ  �ل�ستقر�ر �حلكومي.  �أ�سا�سا يف غياب  جت�ّسدت 

يقّل  ل  ما  �سهدنا   ،2014 د�ستور  على  �مل�سادقة 

متعاقبني  حكومة  رئي�سي  حتت  حكومات  �أربع  عن 

�جتهت  وبالفعل 
 1
�سنو�ت. �أربع  من  �أقّل  يف  وذلك 

وذهبت  �ل�سيا�سي  �لنظام  طبيعة  �إىل  �لتهام  �أ�سابع 

�قرت�ح  حّد  �إىل  �لد�ستور  بتعديل  �ملطالبة  �لأ�سو�ت 

�لنظام �لرئا�سي كبديل. ولتقييم وجاهة هذه �ملطالب 

�لر�هن  �ل�سيا�سي  �لو�سع  معاجلة  كانت  �إذ�  ما  وبيان 

�لد�ستور وتتطّلب ب�سكل خا�س  تقت�سي فعال تعديل 

عند  �لتوقف  �ل�سروري  من  �لرئا�سي،  �لنظام  �إقر�ر 

د�ستور  �سبطه  كما  �حلايل  �ل�سيا�سي  �لنظام  مقومات 

.2014

طبيعة  د�رت حول  �لتي  �خلالفات  �لإطناب يف  دون 

�ل�سيا�سية  �لأطر�ف  بني  �ختياره  �سيتّم  �لذي  �لنظام 

مطالب  بني  �لتاأ�سي�سي،  �لوطني  �ملجل�س  يف  �ملمثلة 

مّت  رئا�سي،  بنظام  ومطالب  �سرف  برملاين  بنظام 

�أ�سله  خمتلط  نظام  على  �ملطاف  نهاية  يف  �لتفاق 

�لنظام  من  ماأخوذة  عنا�سر  بع�س  �إدخال  مع  برملاين 

�لرئا�سي. 

عن  يعرف  �لنظام،  من  �لربملاين  للجانب  بالن�سبة 

مركز  متّثل  �لتي  �حلكومة،  من  يجعل  �أنه  �لأخري  هذ� 

�أو لالئتالف  للحزب  �متد�د�  �لتنفيذية،  �ل�سلطة  ثقل 

�حلزبي �ملهيمن يف �لربملان. وبالفعل تنبثق �حلكومات 

�لربملان  يف  �سيا�سية  �أغلبية  من  �لربملاين  �لنظام  يف 

حزبي  �ئتالف  يف  �أو  و�حد  حزب  يف  متّثلت  �سو�ء 

وحتتاج �إىل ثقة هذه �لأغلبية للتمّكن من �لعمل ومن 

تبعية  عالقة  يف  �إذ�  فهي  �ل�سيا�سي  برناجمها  تنفيذ 

للربملان. 

ويرتّتب على ذلك �أن �حلكومات ميكن �أن جتد نف�سها 

يف مثل هذ� �لنظام يف و�سعيتني: فاإما �أن يقوم �لو�سع 

على جتان�س تاّم بني �لربملان و�حلكومة يف �سورة ما �إذ� 

كانت هذه �لأخرية م�سندة �إىل حزب و�حد له �أغلبية 

مريحة بالهيئة �لت�سريعية، متّكنه من �حلكم مبفرده دون 

م�سندة  تكون  �أن  �أو  �أو حلفاء،  �إىل حليف  يحتاج  �أن 

�إىل �ئتالف حزبي يعلم �جلميع �أن كل ما �رتفع عدد 

بل  �إر�ساوؤه   فقط  ل  �ل�سعب  من  كان  كّلما  مكوناته 

كذلك �سمان دميومته. و�إن �مل�سهد �حلزبي يف �لربملان 

�لذي �ستنبثق عنه �حلكومة مرتبط بدوره بطبيعة نظام 

�لت�سريعية.   �أي  �لقرت�ع �ملعتمد لالنتخابات �لربملانية 

مع   
2
�لن�سبي �لتمثيل  نظام  �ختيار  يوؤدي  وبالفعل، 

تكاثر  �إىل 
 4  

�لعتبة نظام  �عتماد  ودون 
 3  

�لبقايا �أكرب 

حتى  يكفل  �قرت�ع  نظام  �أنه  باعتبار  �لرت�ّسحات 

�ملجتمع  يف  جتّذر�  و�أقّلها  حجما  �لأحز�ب  لأ�سغر 

ما  غر�ر  على  بالربملان  و�حد  مبقعد  ولو  للفوز  حظوظا 

كذلك وهو   ،
5
�ليوم �ل�سعب  نو�ب  جمل�س  يف   جنده 

على  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب  ي�سّجع  ل  �قرت�ع  نظام 

خو�س �لنتخابات يف �سكل �ئتالفات �أو جبهات بل 

�إىل �لبحث عن  ها 
ّ
يحّثها على دخولها فر�دى وي�سطر

قبلها،  ل  �لنتائج  عن  �لإعالن  بعد  �لئتالفات  هذه 

تفر�سها  ��سطر�رية  حتالفات  �إىل  يوؤّدي  �لذي  �لأمر 

على  مبنية  عقالنية  حتالفات  ولي�س  �لنتخابات  نتائج 

ما  وهذ�  �ل�سيا�سية.  و�لت�سور�ت  �مل�ساريع  تقارب 

ع�سناه يف تون�س على �إثر �لنتخابات �لت�سريعية ل�سنة 

�لبقايا  �أكرب  مع  �لن�سبي  �لتمثيل  �أن  كما   .  2014

�ل�سيا�سية  لالأحز�ب  �سيد 
ّ
�لر غري  �لتكاثر  �إىل  يدفع 

كل  �سينزع  �لتي  �ل�سيا�سية  �لطبقة  تفّتت  �إىل  ويوؤّدي 

نظام  »كرم«  على  معّول  مبفرده  �لعمل  �إىل  فيها  طرف 

�لتي  �ليوم  �لقرت�ع وهذ� ما نعي�سه كذلك يف تون�س 

يوؤثث م�سهدها �ل�سيا�سي ما ل يقّل عن 207 حزبا.

�حلكومي  �ل�ستقر�ر  �نعد�م  �إن  لذلك،  وتبعا 

�أنها  خلنا  �لتي   2014 �نتخابات  منذ  نعي�سه  �لذي 

من  �جلديد،  �لد�ستور  �إر�ساء  بف�سل  �ستخّل�سنا، 

 ،2011 منذ  نعي�سها  كنا  �لتي  �ل�سيا�سية  �لتقلبات 

لأ�سو�ت  ت�ستيت  من  �لقرت�ع  نظام  خّلفه  ما  �سببها 

من  وبالتايل  �لقائمات  من  كبري  عدد  بني  �لناخبني 

ظهور  دون  حال  �لذي  �لأمر  بينها  �لتمثيل  تفتيت 

 �إىل ت�سكيل �ئتالف حكومي 
ّ
�أغلبية من�سجمة و��سطر

�إىل  تلك  ه�سا�سته  نقل  و�أنه  �له�سا�سة  بالغ  �أنه  ر�أينا 

�حلكومة.  

�ل�سيا�سي  �لنظام  من  �لثاين  �جلانب  عن  �أما 

�لنظام  من  عنا�سره  بع�س  �أخذ  و�لذي  �لتون�سي 

لل�سلطة  �لثاين  �ملكّون  يخ�ّس  فهو  �لرئا�سي 

عك�س  على  �لذي  �جلمهورية،  رئي�س  �أي  �لتنفيذية 

يعنّي  ل  رف  �ل�سّ �لربملاين  �لنظام  يف  �ل�ساأن  هو  ما 

قبل  من  مبا�سرة  منتخب  هو  بل  �لربملان  قبل  من 

�لتي  �لنتخابية  �مل�سروعية  نف�س  له  �أي  �ل�سعب 

يعطيه  �لذي  �لأمر  �ل�سعب،  نو�ب  بها  ع 
ّ
يتمت 

هو  �لذي  �حلكومة  رئي�س  ميلكهما  ل  قوة و��ستقر�ر� 

 2014 د�ستور  �أن  كما  �لربملانية.  لالأغلبية  تبعية  يف 

األزمة السياسية في تونس:
 النظام السياسي في قفص االتهام

سبر آراء لجمعية مراقبون:  التونسي مهتم بالشأن العام رغم قصور الهياكل 
�سمل  مر�قبون  جمعية  �أجنزته  �آر�ء  �سرب  ك�سف 

من   69.3% �أن   
1  

مو�طن �آلف  ع�سرة  من  عينة 

�لنظام  �أن  �لعلم  يبلغهم  مل  �لتون�سيني  �ملو�طنني 

 77.9% و�أن   
2
�ملناطق كل  ي�سمل  بات  �لبلدي 

�لتون�سي  �لد�ستور  يفر�سه  مبا  علم  لهم  لي�س  منهم 

وي�ستفاد  �لبلدية.  �ملجال�س  ل�سالحيات  تطوير  من 

�لإد�رية  للهياكل  �لت�سالية  �ل�سيا�سة  �أن  هذ�  من 

�لدميقر�طية  �لثقافة  بتطوير  �ملعنيني  �ملدين  و�ملجتمع 

ن�سر  من  منها  مرجو  هو  ما  حتقيق  �إىل  ت�سل  مل 

�لأمر  لهذ�  �ملبا�سر  �لأثر  ويظهر  �ملو�طنية.  للمعلومة 

�أعلنو� نيتهم  %32.5 من �ملو�طنني �لذين  يف كون 

عزو� 
 3  

�لنتخابية �لعملية  �مل�ساركة يف  بالعزوف عن 

و�سعوبة  �لنتخابية  �لعملية  »تعقيد�ت  �إىل  ذلك 

�أن  �لآر�ء  �سرب  ذ�ت  وبنّي  �ملعلومة«.  �إىل  �لنفاذ 

لالنتخابات  �مل�ستقلة  �لعليا  �لهيئة  يف  �لعامة  �لثقة 

ل�سنة  �لت�سريعية  �لنتخابات  خالل  كانت  و�لتي 

نقاط  بخم�س  تر�جعت   69% حدود  يف   2014

بتز�من  �لرت�جع  هذ�  �جلمعية  وف�سرت  كاملة. 

رئي�س  �إعالن  مع  لال�ستبيان  �مليد�نية  �لأعمال 

منها.  ��ستقالته  �سر�سار  �سفيق  �ل�سابق  �لهيئة  تلك 

تر�جعت  قد  �لهيئة  يف  �لثقة  تكون  �أن  ويرجح 

تطورت  �لهيئة  �أزمة  �أن  �عتبار  على  �أكرب  بن�سب 

وتوؤكد هذه  �سلبية.  �أكرث  �جتاه  �لتاريخ يف  بعد ذلك 

�لتون�سية  �لدميقر�طية  حاجة  �ل�سلبية  �ملوؤ�سر�ت 

يف  �لفاعلني  م�ستوى  على  لإ�سالحات  �لنا�سئة 

مبا  عنهم،  �لف�ساد  �سبهات  برفع  وتنتهي  حركتها 

�لذي  �مل�سار  جملة  يف  وبالتايل  فيهم  �لثقة  يعيد 

�حلايل  توقيته  يف  �لإ�سالح  هذ�  يبدو  وقد  ميثلونه. 

�ل�سيا�سية  �لعملية  يف  �ل�سلبية  �لظو�هر  لأن  ممكنا 

�لتون�سي«  »�ملو�طن  باإميان  للم�ّس  بعد  ت�سل  مل 

�لآر�ء  �سرب  ك�سف  فقد  �لدميقر�طي.  �ملجتمع  بقيم 

بال�ساأن  مهتمون  �لتون�سيني  من  فقط   43.2% �أن 

�ل�سيا�سي ب�سكل كامل و�أن �أكرث من %60.6 من 

�لبلدية  �لنتخابات  يف  �مل�ساركة  قررو�  �مل�ستجوبني 

�ملقبلة و�أن �ملجتمع �لتون�سي ما ز�ل يثق يف �لعملية 

�ملو�طنني �سرحو�  57.4 من  �أن  �لدميقر�طية بدليل 

غلى  �لبلدية  �لنتخابات  قدرة  يف  ثقة  على  باأنهم 

�لإيجابية  �حل�سيلة  وتفر�س  مناطقهم.  حال  حت�سني 

ل�سرب �لآر�ء على �لنا�سطني �ل�سيا�سيني �لإ�سر�ع يف 

�سلب  بناء  عن  بحثا  خلل  من  ك�سفته  ما  �إ�سالح 

دميقر�طي. لنظام 

�لأ�سا�سي  �لقانون  من  �لثاين  �لف�سل  �سنف  

مار�س   24 يف  موؤرخ   2016 ل�سنة   22 عدد 

�ملعلومة  �إىل  �لنفاذ  يف  باحلق  يتعلق  �لذي   2016

للق�ساء،  �لأعلى  �ملجل�س  �لق�سائية،  »�لهيئات 

�سمن  �ملحا�سبات«  حمكمة  �لد�ستورية،  �ملحكمة 

يتعني عليها »�سمان  �لتي  �لعمومية  �لهياكل  قائمة  

�إىل  �لنفاذ  يف  معنوي  �أو  طبيعي  �سخ�س  كل  حّق 

هدف  �ملذكور  �لقانون  �أن  �إىل  وي�سار  �ملعلومة«. 

يتعلق  فيما  و�مل�ساءلة  �ل�سفافية  مبد�أي  »تعزيز  �إىل   

�ملرفق  جودة  وحت�سني  �لعام،  �ملرفق  يف  بالت�سرف 

ينتظر  كان  وقد  فيه«.  �لعامة  �لّثقة  ودعم  �لعمومي 

حتقيق   يف  خا�سا  حر�سا  تربز  �أن  �لهيئات  هذه  من 

�ملنتظر  �لأد�ء  مع  يتالءم  مبا  �لت�سريعي  �لفر�س  هذ� 

ما  على  زيادة  �لقانون،  �إنفاذ  وظيفتها  هياكل  من 

كان  بها.  �لعامة  �لثقة  لتطوير  فر�س  من  لها  يوفره  

�ملهلة  خالل  �لق�سائية  �لهيئات  تنتهي  �أن  يفرت�س 

ن�سر  تاريخ  من  �أ�سهر   ب�ستة  �ملحددة  �لت�سريعية 

و�ب«  »مو�قع  �إجناز  من  �لر�سمية  باجلريدة  �لقانون 

ن�سرها  �لقانون  عليها  يوجب  �لتي  باملعلومات  توؤثثها 

مكلفا  منها   كل  تعني  �أن  ينتظر  كان  كما  تلقائيا. 

مبا  �أر�سيفها  معاجلتها  على  عالوة  للمعلومة  بالنفاذ 

كان  كما  �حلق.  هذ�  ممار�سة  يف  با�ستعماله  ي�سمح 

للمعلومة  �لنفاذ  قانون  دخول  يقرتن  �أن  متوقعا 

�إميانها  تربز  منها  مببادر�ت   2017-03-29 بتاريخ 

�ملحا�سبات  دت د�ئرة 
ّ
تفر �لو�قع، فقد  �أما يف  بقيمه. 

مبا يف  �لهيئات  �سائر  فيما جتاهلته  �لقانوين،  بالفر�س 

ذلك جمل�سها �لق�سائي �لقطاعي بحجج عدة �أبرزها 

�لب�سري.  �لر�سيد  توفر  وعدم  �لعتماد�ت  غياب 

نز�عات  يف  ينظر  �لذي  �لق�ساء  على  ترتب  وعليه، 

�لإد�رية  �ملحكمة  �أي  ��ستئنافيا  للمعلومة  �لنفاذ 

�أحكاما تلزم غريه من  �أن ي�سدر   و�لذي ينتظر منه 

عن  مارقا  هيكال  يكون  �أن  به،  باللتز�م  �لهياكل 

�لقانون. كما �أدى غياب �لوعي يف �لو�سط �لق�سائي 

�لأعلى  �ملجل�س  �ختار  �أن  �إىل  �ل�سفافية  باأهمية 

�أن تكون جل�ساته �لعامة �سرية. للق�ساء 

 

المحكمة اإلدارية، اإلخالل المهين 

متيز �ملجتمع �ملدين �لتون�سي بحيوية مميزة يف حركته 

على  للمعلومة  �لنفاذ  حق  �حرت�م  ثقافة  فر�س  نحو 

جمعية  �لإطار  هذ�  يف  وتولت  �لعمومية.  �لهياكل 

بطلب   2017-09-13 بتاريخ  �لتقدم  يقظ  �أنا 

�ل�سنوية  تقاريرها  للح�سول على  �لإد�رية  للمحكمة 

�ملحكمة  رد  �حتاج   .2014 غاية  �إىل   2010 من  

لن�س  خالفا  كامال  �سهر�  �لطلب  على  �لإد�رية 

�سلبيا.  وكان  يوما،  بع�سرين  يحدده  �لذي  �لقانون 

رئا�سة  من  طلبها  ميكن  �لتقارير  �أن  ذلك  وحجة 

�لتزمت  �ساغتها.  �لتي  �ملحكمة  من  ل  �جلمهورية 

عليها  مفرو�سا  كان  مبا  موقفها  يف  �لإد�رية  �ملحكمة 

لن�س  تتجه  �أن  دون  تقاريرها  على  �سرية  من  �سابقا 

�لتحلل من  �لنفاذ للمعلومة �لذي ميكنها من  قانون 

و�لتي  لإد�رتها  �ملحافظة  �لنزعة  فبينت  �لقيد،  هذ� 

يخ�سى �أن تت�سرب لق�سائها مبا قد يع�سف بت�سورها 

�ل�سلطة  مو�جهة  يف  للحريات  كحامية  �لوظيفي 

�لعامة.

الشفافية  غياب  للقضاء:  األعلى  المجلس 

سبب للتناحر الداخلي

وما  للق�ساء  �لعلى  �ملجل�س  تركيز  �أزمة  �أدت 

لت�سويه  �أع�سائه  بني  بالتهم  تر��سق  من  ر�فقها 

عاتقها حماية  على  ينه�س  د�ستورية  موؤ�س�سة  �سورة 

�ملكونة  �لنخب  من  يتوقع  وكان  �لق�ساء.  ��ستقاللية 

حلاجة  لعملها  مبا�سرتها  مبجرد  تتفطن  �أن  ملجل�سه 

�لبيت �جلامع لها لتعزيز �لثقة �لعامة فيه. مل يلتفت 

�أع�ساء �ملجل�س �لأعلى للق�ساء لالأمر. وعلى نقي�س 

�لق�سائية  �ملنا�سب  يف  �لتعيينات  ذلك،كانت 

�ل�سنوية  �لق�سائية  و�حلركة  با�سروها  �لتي  �ل�سامية 

وقد  بينهم.  فيما  حلروب  منا�سبة  �لعديل  للق�ساء 

متحورت هذه �حلروب حول �تهام �سق لالآخر بعدم 

�تهام  مقابل  �لدميوقر�طي  �لتد�ول  قو�عد  �حرت�م 

م�ساد مبحاولة ت�سخري جمل�س �لق�ساء خلدمة م�سالح 

قطاعية. وكان ميكن جتنب هذ� �ملاآل لو كانت �أعمال 

وتثبت  �ملالحظني  لرقابة  تخ�سع  علنية  �ملجل�س 

عدم  �أن  يثبت  �إمنا  �لأمر  وهذ�  ب�سهادتهم.  نز�هتها 

مل  للمعلومة  �لنفاذ  حلق  �لق�سائية  �لهيئات  �حرت�م 

يحرم فقط �لباحثني و�ملو�طنني من حقهم يف �لرقابة 

�لق�ساء  �إىل حرمان  �أدى  موؤ�س�ساتهم بل  على عمل 

�مل�ستقلة   �سورته  ليبني  يحتاجها  �سفافية  �إثبات  من 

و�لنزيهة.

قبل . 1 من  يد  ل�سّ �حلبيب  تر�سيح  مّت   2014 �أكتوبر   26 نّظمت يف  �لتي  �لت�سريعية  �لنتخابات  �إثر  على 

�ل�سعب وذلك  نو�ب  �ملقاعد مبجل�س  �أكرب عدد من  ل على  �لذي حت�سّ تون�س وهو �حلزب  ند�ء  حزب 

�أكرب عدد من  باأن على �حلزب �حلا�سل على   
ّ
تقر �لتي  �لتون�سي  �لد�ستور   89 من  �ملادة  بناء على 

بت�سكيل  يكّلفها  �أن  عليه  �لتي  �ل�سخ�سية  �جلمهورية  رئي�س  على  يقرتح  �أن  بالربملان  �ملقاعد 

لهذ�  ينتبي  �أنه ل  �إل  تون�س  ند�ء  �أنه مر�ّسح حزب  يد رغم  �ل�سّ �أن �حلبيب  �لعلم  �حلكومة. مع 

يف  �لربملان  ثقة  على  �ل�سيد  �حلبيب  حكومة  لت  حت�سّ م�ستقلة.  �سخ�سية  �أنه  �أ�سا�س  على  وقّدم  �حلزب 

�ل�سيا�سية  �لإ�سالحات  مترير  �سعوبة  مع  �ل�سيا�سي  �لو�سع  تاأّزم  �إثر  على  لكن   2015 فيفري   5
2016. يف  6 جانفي  �إجر�ء حتوير وز�ري ومّت ذلك يف  �إىل  �ل�سيد   �حلبيب 

ّ
وخا�سة �لقت�سادية ��سطر

�حلبيب  �لثقة من حكومة  �سحب  على لئحة  �ل�سعب  نو�ب  �سادق جمل�س   2016 30 جويلية 
يو�سف  حكومة  ت�سّلم  �نتظار  يف  �أعمال  ت�سريف  حكومة  �إىل  وحتّولت  مبقت�ساها  �سقطت  �ل�سيد 

حكومة  لت  حت�سّ  2016 �سبتمرب   11 يف  يرت�أ�سها.  جديدة  حكومة  بت�سكيل  كّلف  �لذي  �ل�ساهد 

فريقه  �إدخال حتوير�ت على  �إىل   
ّ
��سطر �أنه  �إل  �ل�سعب  نو�ب  ثقة جمل�س  �ل�ساهد على  يو�سف 

.2017 �سبتمرب   11 ومّت ذلك يف  �ل�سلطة  ت�سّلمه  من  �سنة  بعد  �حلكومي 

�لأ�سو�ت . 2 عدد  يتّم حتويل  طريقها  �لتي عن  �لقرت�ع  نظم  �إحدى  �لن�سبي  �لتمثيل  نظام  ي�سّكل   

هذه  مبقت�سى  �ملقاعد  توزيع  ويتّم  �ملقاعد  من  عدد  �إىل  مرت�ّسحة  قائمة  قبل  من  عليها  ل  �ملتح�سّ

على  للح�سول  �ل�سروري  �لأ�سو�ت  عدد  وهو  �أوىل  مرحلة  �لنتخابي يف  �حلا�سل  ب�سبط  �لطريقة  

�لد�ئر  بها يف  �مل�سرح  لالأ�سو�ت  �جلملي  �لعدد  بتق�سيم  وذلك  �ملقعد  ثمن  مبثابة  هو  �أي  مقعد 

تق�سيم  يتّم  ثانية  مرحلة  يف  ثم  �لد�ئرة.  بنف�س  عليها  �ملتناف�س  �ملقاعد  عدد  على  �ملعنية  �لنتخابية 

و�حدة  كل  ل  تتح�سّ بحيث  �لنتخابي  �حلا�سل  على  قائمة  كل  عليها  لت  حت�سّ �لتي  �لأ�سو�ت  عدد 

�لطريقة  هذه  وفل�سفة  �لنتخابي  �حلا�سل  لديها  ر 
ّ
يتكر �لتي  �ملر�ت  بعدد  �ملقاعد  من  عدد  على  منها 

عدد  تقريبا  ي�ساوي  �لقاعد  من  عدد  من  ��نتخابية  قائمى  كل  متّكن  �أنها  هي  ت�سميتها  تدّل  كما 

على  تتح�سل  �لأ�سو�ت  من   %5 على  لت  حت�سّ �لتي  �لقائمة  �أن  بحني  عليها  لت  حت�سّ �لتي  �لأ�سو�ت 

�ملقاعد ومن  40% من  تاأخذ  �لأ�سو�ت  40% من  لت على  �لتي حت�سّ و�لقائمة  �ملقاعد  5% من 
�حلا�سل  �أقّل من  عليها  ل  �لتي حت�سّ �لأ�سو�ت  �أي مقعد لأن عدد  ما ل يح�سل على  �لقائمات 

�لنتخابي.

�سورة . 3 �أنه يف  �إذ  �لن�سبي  �لتمثيل  نظام  �ملقاعد يف  لتوزيع  �لتكميلية  �لطرق  �إحدى  �لبقايا  �أكرب  متّثل 

بقايا  ترتيب  يتّم  عليها،  �ملتناف�س  �ملقاعد  توزيع جميع  من  �لنتخابي  �حلا�سل  ميّكن  �إذ� مل  ما 

�لنتخابي  �حلا�سل  على  عليها  لت  حت�سّ �لتي  �لأ�سو�ت  عدد  ق�سمة  �أفرزتها  �لتي  �لقائمات  �أ�سو�ت 

تكون يف  ما  وعادة  �لتنازيل  �لرتتيب  هذ�  �أ�سا�س  على  �ملقاعد  من  تبقى  ما  وتوزيع  تنازليا  ترتيبا 

�ل�سغرى  �لأحز�ب  قائمات  �مل�ستعملة  غري  �لأ�سو�ت  �أي  �لأ�سو�ت  للبقايا  �لرتتيب  هذ�  �سد�رة 

�حلا�سل  من  �أقّل  �لأ�سو�ت  من  عدد  على  لت  حت�سّ و�لتي  �ل�سعيفة  �لنتخابية  �لقاعدة  وذ�ت 

نظام  �لن�سبي  للتمثيل  كتتّمة  �لبقايا  �أكرب  نظام  يكون  لذلك  وتبعا  �ملقعد  ثمن  دون  �أي  �لنتخابي 

مبقعد  ذلك  كان  و�و  �لتمثيلية  �لهيئات  �إىل  �لنفاذ  لها  ويي�ّسر  �ل�سغرى  �ل�سيا�سية  لالأحز�ب  ي�سفع 

وحيد.

ل . 4 �لتي  �لقائمة  باأن  تق�سي  �لنتخابي  �لقانون  ي�سعها  �آلية  ت�سميته  تدّل  كما  هو  بالعتبة  �ملق�سود   

�أو حتى   5 �أو   3 �أو   1 �أي عتبة حمّددة و�لتي قد تكون ب  ل على ن�سبة دنيا من �لأ�سو�ت  تتح�سّ

�أ�سا�سها ل عن طريق  �لأ�سو�ت من  توزيع  تق�سى من عملية  بها  ح 
ّ
�مل�سر �لأ�سو�ت  10% من 

بنائب  ممثال  �جلمهوري  �حلزب  �ملثال  �سبيل  �لبقايا  جند على  �أكرب  �لنتخابي ول عن طريق  �حلا�سل 

�ل�سيد عبد  هو  و�حد  بنائب  ممثال كذلك  �جلريد  �لورفّلي وحزب جمد  �لوهاب  �ل�سيد عبد  هو  و�حد 

�سريط �لرز�ق 

5 . «  :77 �لف�سل  �جلمهورية  لرئي�س  �لد�ستور  �أ�سندها  �لتي  �ل�سالحيات  من  �لعينات  بع�س  هذه   

و�لعالقات  �لّدفاع  جمالت  يف  �لعامة  �ل�سيا�سة  ب�سبط  ويخت�س  �لدولة  متثيل  �جلمهورية  رئي�س  يتوىل 

و�خلارجية  �لد�خلية  �لتهديد�ت  من  �لوطني  و�لر�ب  �لدولة  بحماية  �ملتعّلق  �لقومي  و�لأمن  خلارجية 

�لعليا  بالوظائف  و�لعفاء�ت  »�لتعيينات   :78 �لف�سل  �حلكومة...«   رئي�س  ��ست�سارة  بعد  وذلك 

يف  و�لعفاء�ت  �لتعيينات  بقانون.  �لوظائف  هذه  وت�سبط  لها  �لتابعة  و�ملوؤ�س�سات  �جلمهورية  برئا�سة 

�حلكومة  رئي�س  ��ست�سارة  بعد  �لقومي  بالأمن  و�ملتعّلقة  و�لديبلوما�سية  �لع�سكرية  �لعليا  �لوظائف 

بقانون«  �لوظائف  هذه  وت�سبط 

باجلمهورية . 1 و�جلهات  �ملناطق  لكل  متثيلية  على  �لعينة  يف  �عتمد 

ن�سية لتو �

للجمهورية . 2 �لبلدي  �لتق�سيم  يتطابق  �ن  �لتون�سي  �لد�ستور   فر�س 

�لرت�ب  �أعلن كل  �أدى لن  مبا  لها  �لإد�ري  �لتق�سيم  مع  �لتون�سية 

من  هام  عدد  ��ستحد�ث  وفر�س  بلدية  مناطق  �لتون�سي  �لوطني 

كانت  مناطق  لت�سمل  �أخرى  بلديات  �أقاليم   تو�سيع  و  �لبلديات 

ريفية كمناطق  �سابقا  ت�سنف 

�مل�ساركة يف . 3 قررو� عدم  �أنهم  �أكدو�  �مل�ستجوبني  16.3  من عموم 
�لبلدية �لنتخابات 

الهيئات القضائية تخالف قانون النفاذ إلى المعلومة

أزمة النظام السياسي أزمة النظام السياسي

تتجاوز   
1
هامة �سالحيات  �جلمهورية  برئي�س  ناط  �أ

لرئي�س  ت�سند  �لتي  �لرمزية  �ل�سالحيات  بكثري 

يف  لكنه  رف،  �ل�سّ �لربملاين  �لنظام  يف  �لدولة 

بال�سرت�ك  ميار�سها  �سالحيات  منحه  �لوقت  نف�س 

�ساأن  ومن  ��ست�سارته.  وبعد  �حلكومة  رئي�س  مع 

حدود  جتعل  �أن  �مل�سرتكة  �ل�سالحيات  هذه 

غري  �لتنفيذية  �ل�سلطة  طريف  من  كل  �خت�سا�سات 

ينتمي  كان كالهما  �إذ�  ما  كا ح�سب 
ّ
متحر بل  ثابت 

�إىل حزبني خمتلفني.  �أو  �ل�سيا�سي  �حلزب  نف�س  �إىل 

�لآن  نعي�سها  �لتي  �حلالة  وهي  �لأوىل  �حلالة  ففي 

د�خل  �جلمهورية  رئي�س  ح�سور  يتدّعم  تون�س،  يف 

�حلكومة  رئي�س  ح�ساب  على  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

�لنظام  يجعل  �أن  �لو�سع  هذ�  �ساأن  ومن  فيحجبه. 

�لنظام  من  �لرئا�سي  �لنظام  �إىل  �أقرب  �لتون�سي 

�نكما�س  �إىل  فتوؤّدي  �لثانية  �حلالة  �لربملاين.�أما 

و��ستعادة  حدودها  �أدنى  �إىل  �لرئا�سية  �ل�سلطات 

�لنظام  و�قرت�ب  �سالحياته  لكامل  �حلكومة  رئي�س 

�لربملاين.  �لنظام  �إىل  �أكرث  �لتون�سي  �ل�سيا�سي 

بني  �لعالقة  لطبيعة  بالن�سبة  �أمر  من  يكن  مهما 

 ،2014 د�ستور  مبقت�سى  �لتنفيذية  �ل�سلطة  ر�أ�سي 

هذه  خ�سو�سية  �أن  هو  ليه  �إ �لنتباه  ينبغي  ما  فاإن 

�لتي  �ل�سيا�سية  �لأزمة  �سبب  هي  لي�ست  �لعالقة 

خارطة  ويف  �لربملان  يف  �لأزمة  �أن  بل  �ليوم  بها   
ّ
منر

هنالك  كان  فاإذ�  وبالتايل  ثثه.  توؤ �لتي  �لأحز�ب 

لنظام  �إ�سالح  نه  فاإ �إدخاله،  ينبغي  عاجل  �إ�سالح 

يف  �حلزبي  �مل�سهد  هيكلة  يعيد  ب�سكل  �لقرت�ع 

برت�سيده.  وذلك  �لربملان  يف  فقط  ولي�س  �لبالد 

�ملقارنة  �لتجارب  �إىل  �لنظر  �ل�ساأن  هذ�  يف  وميكن 

رف،  �ل�سّ �لربملاين  �لنظام  على  �لقائمة  تلك  وحتديد� 

من  تون�س  يف  �ملالحظني  بع�س  قبل  من  يعترب  �لذي 

نظام  هنالك  لي�س  �أنه  نالحظ  حيث  �لأنظمة،  �أ�سو�أ 

عن  تختلف  �لتي  �لأنظمة  عديد  بل  و�حد  برملاين 

�لنظام  هذ�  متّيز  �لتي  �لآليات  يف  ل  �لبع�س  بع�سها 

�حلزبي.  �مل�سهد  طبيعة  يف  بل  ثابتة  تبقى  و�لتي 

�ل�سا�سع  �لفرق  يف  نذكر  �أن  �ل�ساأن  هذ�  يف  ويكفي 

�إىل حدود  بني �لنظام �لربملاين �لإيطايل �لذي �عتمد 

�لأمر  �لن�سبي  �لتمثيل  ح�سب  �لقرت�ع   2004 �سنة 

�لغربية  �أوروبا  يف  ��ستقر�ر�  �لأقل  �لنظام  جعله  �لذي 

�قرت�ع  نظام  مع  كذلك  برملاين  وهو  �لأملاين  و�لنظام 

ي�سهد  نظام  وهو  �لن�سبي  و�لتمثيل  �لأغلبية  بني  ميزج 

با�ستقر�ره. له 

��ستبد�ل  يف  مثال  �لتفكري  ميكن  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى 

بالقرت�ع  على  �لبقايا  �أكرب  �لن�سبي مع  �لتمثيل  نظام 

�لقائمات بالأغلبية يف دورتني وهو نظام �قرت�ع ي�سمح 

�لأوىل  �لدورة  يف  ترت�ّسح  باأن  �ل�سيا�سية  �لقوى  لكل 

�لدورة  هذه  نتائج  عن  �لإعالن  بعد  بها  يدفع  لكنه 

�أ�س�س  �لتحالف على  �إىل  �لثانية  �لدولة  �نطالق  وقبل 

�أ�سا�س  على  ل  �سيا�سي  تقارب  على  تقوم  عقالنية 

�لثانية.  دورتها  يف  �لنتخابات  نتائج  متليها  �سرور�ت 

للناخب  ي�سمح  دورتني  على  �لنتخاب  �أن  كما 

�آلت  ما  ح�سب  ت�سويته  ت�سويب  وباإعادة  بالتد�رك 

نا للحديث عن 
ّ
نتائج �لدورة �لأوىل. وهذ� ما يجر �إليه 

�لنظر  �إعادة  �لثانية من �لإ�سالح �ملمكن وهي  �لنقطة 

يف روزنامة �لنتخابات. 

موعد  بني  �لف�سل  ي�ستح�سن  �ل�ساأن،  هذ�  ويف 

لتجّنب  �لربملانية  و�لنتخابات  �لرئا�سية  �لنتخابات 

�ل�سيا�سية  �لقّوة  نف�س  فوز  �إىل  توؤول  �أن  ميكن  نتائج 

لذلك  وتبعا  �لربملانية  وبالأغلبية  �جلمهورية  برئا�سة 

مو�زين  تقلب  �أن  ميكن  و�سعية  وهي  باحلكومة. 

�سي�سبح  حيث  �لتنفيذية  �ل�سلطة  ر�أ�سي  بني  �لقوى 

�لأحز�ب  لأن  عليها،  �ملهيمن  هو  �جلمهورية  رئي�س 

فاإن  وبالتايل  للرئا�سة  قياد�تها  تر�ّسح  �ل�سيا�سية 

�أو  ثانية  �سخ�سية  بال�سرورة  �سيكون  �حلكومة  رئي�س 

جميع  وبالتايل  �حلزب.  نف�س  من  �لأقل  على  ثانوية 

�جلمهورية  رئي�س  �أن  �لد�ستور  �أقر  �لتي  �ل�سالحيات 

فيها  �ستكون  �حلكومة  رئي�س  ��ست�سارة  بعد  ميار�سها 

بخ�سو�سها  �لف�سل  و�لكلمة  رمزية  �ل�ست�سارة  هذه 

هذه  تباعد  �ساأن  من  �أن  كما  �جلمهورية.  رئي�س  بيد 

�أد�ة  يقّيم  باأن  للناخب  فر�سة  مينح  �أن   �لنتخابات 

�لربملانية  �لأغلبية  ليعطي  بالرئا�سة  فاز  �لذي  �حلزب 

�لعك�س.   �أو  ملناف�سه 

يف  �أن  نقول  �أن  ميكن  �ل�سابقة  �ملالحظات  على  وبناء 

�ل�سيا�سي  �لنظام  و�أن  �لهنات  عديد   2014 د�ستور 

جو�نبه  عديد  يف  نظر  �إعادة  �إىل  حاجة  يف  ه 
ّ
�أقر �لذي 

لعّل �أهمها توزيع �ل�سلطة بني رئي�س �جلمهورية ورئي�س 

�حلكومة. �إل �أن �ملوؤّكد هو �أن �لأزمات �ل�سيا�سية �لتي 

م�سدرها  جتد  ل  وقعها  على  نعي�س  زلنا  ول  بها  مررنا 

للد�ستور  تعديال  معاجلتها  تتطّلب  �لهنات ول  يف هذه 

على �لأقّل يف �لقريب �لعاجل.
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عر�ست »وز�رة �لعالقة مع �لهيئات �لد�ستورية و�ملجتمع 

�ملدين وحقوق �لإن�سان« ت�سورها �لأويل »مل�سروع �لقانون 

على  �لعن�سري  �لتمييز  مبناه�سة  �ملتعلق  �لأ�سا�سي 

. ويعّد هذ� �لعر�س خطوة �إيجابية يف 
1
�ل�ست�سارة �لعمومية

�جتاه حتقيق �سياغة ت�ساركية بني �ملجتمع �ملدين و�حلكومة 

مل�سروع �لقانون.

�أن عدد� من  تذكر  فاإنها  �لتوجه،  �ملفكرة هذ�  تثمن  و�إذ 

مبقرتح   2016-07-12 بتاريخ  تقدمو�  كانو�  �ل�سعب  نو�ب 

من  كان  و�أنه  �ملو�سوع  بذ�ت   2016-54 قانون حتت عدد 

�لأ�سلم �أن تتفاعل �لوز�رة مع مبادرة هوؤلء عو�س  تقدمي 

م�سروع خا�س بها. وكان ميكن يف مثل هذه �حلالة للطرف 

�حلكومي �أن يعّول على نقا�سات جمل�س نو�ب �ل�سعب 

لتطوير ن�س �ملقرتح �لت�سريعي �لنيابي. �أما و�أّن �لوز�رة مل 

تّتجه يف هذ� �ملنحى، و�ختارت �أن متار�س حقها يف �ملبادرة 

�لت�سريعية فيكون من �ملهم �إبد�ء بع�س �ملالحظات على 

م�سروع قانونها.

مالحظات حول األحكام العامة
قو�مه  له  هدفا  �لقانون  م�سروع  من  �لأول  �لف�سل  حدد 

»مناه�سة جميع �أ�سكال �لتمييز �لعن�سري ومظاهره حماية 

�ملو�طنني  بني  للم�ساو�ة  وحتقيقا  �لب�سرية  �لذ�ت  لكر�مة 

لأحكام  وفقا  �لو�جبات  �أد�ء  وعند  باحلقوق  �لتمتع  يف 

عليها  �مل�سادق  �لدورية  و�ملعاهد�ت  �لتون�سي  �لد�ستور 

من قبل �جلمهورية �لتون�سية«. ويالحظ هنا �أن �لتن�سي�س 

يوحي  قد  للقانون  كهدف  �ملو�طنني  بني  �مل�ساو�ة  على 

باأنه يخ�س بحمايته مو�طني �لدولة �لتون�سية دون �سو�هم 

من �ملمار�سات �لعن�سرية مبا يتعار�س مع فكرة �مل�سروع. 

ويفرت�س ملنع هذ� �للب�س �أن تربز �لأهد�ف بو�سوح »�لقيمة 

�لأجدى  من  يكون  وقد  �لعن�سرية.  ملناه�سة  �لإن�سانية« 

�ملقرتح  من  �لأول  بالف�سل  �ملذكور  �لف�سل  ��ستبد�ل 

�لنيابي و�لذي جاء فيه: »يهدف هذ� �لقانون �إىل �لق�ساء 

�أ�سا�س  �لقائم على  �لب�سر  �لتمييز بني  �أ�سكال  على كل 

�لعرق �أو �للون �أو �لن�سب �أو �لأ�سل �لقومي �أو �لإثني �أو 

�لدين وذلك من �أجل حتقيق �مل�ساو�ة و�حرت�م �لكر�مة 

مرتكبيه  بتتبع  �أ�سكاله  ملختلف  �لت�سدي  عرب  �لإن�سانية 

 .
2
�سحاياه« بحماية  �لكفيلة  �لآليات  وو�سع  ومعاقبتهم 

ويحقق هذ� �ملقرتح متى مت �لقبول به �لتفاعل �لإيجابي 

مع �ملبادرة �لنيابية و�عرت�فا من �حلكومة بجهد من �سبقها 

يف �لبحث و�لجتهاد.

ما  فاإن  �لقانون،  م�سروع  �لثاين من  بالف�سل  يتعلق  فيما 

�لدولية  لالتفاقات  �إبر�ز  من  منه  �لأوىل  �لفقرة  ت�سمنته 

�مليز  تعريف  �لتون�سية يف  �جلمهورية  من  عليها  �مل�سادق 

�لعن�سري يعد �أمر� �يجابيا يتعني �حلفاظ عليه خ�سو�سا 

و�أنه من �ملوؤ�خذ�ت �لكربى �لتي توجه للق�ساء �لوطني 

�لنظر يف  �لتجائه لتلك �لتفاقيات عند  يف �ملجال عدم 

�ملنازعات �لتي تعر�س عليه.

كما تقرتح »�ملفكرة« مر�جعة �ملادة �خلا�سة بتربير �لأف�سلية 

�ملعطاة للمو�طنني. فقد جاء يف هذه �ملادة: »ل يعّد متييز� 

بني  تف�سيل  �أو  تقييد  �أو  ��ستثناء  �أو  تفرقة  كل  عن�سريا 

�لتون�سيني و�لأجانب، على �أل ي�ستهدف ذلك جن�سية 

معينة مع مر�عاة �للتز�مات �لدولية للدولة �لتون�سية«. 

�ل�ستثناء  هذ�  �سبط  يف  �ملجال  هذ�  يف  �سرورة  فثمة 

�مل�ساو�ة  مبد�أ  بجوهر  مي�س  لئال  مو�سوعية،  مبعايري 

هذ�  ومثل  معينة.  جمالت  يف  �ل�ستثناء  ينح�سر  كاأن 

ذي  �نحر�ف  كل  منع  يف  جد�  مفيد�  يكون  �لتحديد 

�لتي  و�حلكومية  �لإد�رية  �جلهات  من  عن�سري  طابع 

�لإد�ري  �لق�ساء  ميكن  لكونه  �لإد�رية  �ملقرر�ت  ت�سدر 

من �آليات رقابة حقوقية عليها.

مالحظات حول باب الوقاية 
والحماية: 

الوقاية:

ين�س �لف�سل �لثالث من �مل�سروع على �أن �لدولة »ت�سبط 

�لكفيلة  �لعمل  وخطط  و�ل�سرت�جتيات  �ل�سيا�سات 

�لعن�سري  �لتمييز  وممار�سات  مظاهر  جميع  من  بالوقاية 

ومكافحة جميع �لقو�لب �لنمطية �لعن�سرية يف خمتلف 

�لأو�ساط ون�سر ثقافة حقوق �لإن�سان و�مل�ساو�ة و�لت�سامح 

وتتخذ  �ملجتمع.  مكونات   خمتلف  بني  �لآخر  وقبول 

لتنفيذ ذلك يف  �لالزمة  �لتد�بري  �لإطار  �لدولة يف هذ� 

و�لثقافة  و�لرتبية  �لتعليم  منها  �لقطاعات خا�سة  جميع 

»ت�ساعد  منه:  �لر�بع  �لف�سل  يف  ورد  كما  و�لإعالم«. 

و�لتوعية  للتح�سي�س  متكاملة  بر�مج  و�سع  على  �لدولة 

و�لتكوين ملناه�سة جميع �أ�سكال �لتمييز �لعن�سري يف 

وتر�قب  و�خلا�سة  �لعمومية  و�ملوؤ�س�سات  �لهياكل  كافة 

تنفيذها«.

وكان يوؤمل �أن يت�سمن �جلزء �خلا�س باحلماية  تن�سي�سا 

�سريحا على وجوب م�ساركة �ملجتمع �ملدين يف �سبط 

حتقيقا  �لعن�سرية  �ل�سلوكيات  من  �حلمائية  �ل�سيا�سة 

للدميقر�طية �لت�ساركية �لتي ن�س عليها �لد�ستور �لتون�سي 

�لتي  �لدولة  �سيا�سات  مع  �ملجتمع  تفاعل  يحقق  ومبا 

تهدف ملعاجلة �أمر��سه �لجتماعية  من خالل ن�سر ثقافة 

�لت�سامح ونبذ �لعن�سرية. كما كان ي�ستح�سن تو�سيح �أن 

ونبذ  �لت�سامح  ن�سر خطاب  مب�سوؤولياتها يف  تقوم  �لدولة 

�لعن�سرية من خالل �لهيئات �لتعديلية �مل�ستقلة �خلا�سة 

بالإعالم، وذلك رفعا لأي �لتبا�س.  

الحماية:

�ملمار�سات  �سحايا  حماية  �إجر�ء�ت  �مل�سروع  نّظم 

�قت�سى  و�لذي  منه  �خلام�س  �لف�سل  �لعن�سرية مبوجب 

)�حلماية  يف  باحلق  �لعن�سري  �لتمييز  �سحايا  »يتمتع 

و)�لإحاطة  �لعمل(  به  �جلاري  �لت�سريع  وفق  �لقانونية 

�لنف�سية و�لجتماعية �ملنا�سبة لطبيعة �لتمييز �لعن�سري 

وحرمتهم  و�سالمتهم  �أمنهم  يكفل  مبا  �سدهم  �ملمار�س 

�جل�سدية و�لنف�سية وكر�متهم( و)تعوي�س ق�سائي عادل 

بهم  �لالحقة  و�ملعنوية  �ملادية  �لإ�سر�ر  عن  ومنا�سب 

جر�ء �لتمييز �لعن�سري(.  

ويالحظ �أن هذه �لإجر�ء�ت �أتت ب�سيغة عمومية. ومن 

�مل�ستح�سن �ل�ستفادة يف هذ� �ملجال مما ت�سمنه �لقانون 

على  بالق�ساء  �ملتعلق   2017 ل�سنة   58 عدد  �لأ�سا�سي 

بالإجر�ء�ت  تعلق  فيما  تف�سيل  من  �ملر�أة  �سد  �لعنف 

�لعموميني  �ملتدخلني  مل�سوؤوليات  حتديد  ومن  �حلمائية 

يف تنفيذها. ومن �لو�سائل �ملمكنة لتاأمني حماية �أف�سل 

ل�سحايا �ملمار�سات �لعن�سرية، �لآتية:

و�ل�سحي  �لنف�سي  �لتكفل  يتم  �أن  يف  حقهم  فر�س 

ح�ساب  على  �لعمومية  �ل�ست�سفائية  باملوؤ�س�سات  بهم 

�ملجموعة �لعمومية، 

باملمار�سة  �تهم  من  على  �ملوؤقت  �لتحجري  �إمكانية 

�لعن�سرية �لت�سال بال�سحية حلني �سدور حكم ق�سائي، 

فر�س حق �سحايا �لعن�سرية يف �لإعانة �لعدلية �ملجانية. 

كما نالحظ �أن و��سع �مل�سروع يح�سر �جر�ء�ت �حلماية 

يف �سحايا �لعنف �مل�سلط على �أفر�د لأ�سباب عن�سرية، 

�لعتد�ء�ت  �أي�سا  �حلماية  ت�سمل  �أن  يجب  حني  يف 

كانت  �سو�ء  لالأقليات،  �لثقافية  �لرموز  ت�ستهدف  �لتي 

بد�فع  متت  كلما  معنوية،  �أو  مادية  �لعتد�ء�ت  تلك 

عن�سري. ونقرتح يف هذ� �لإطار �لتن�سي�س على حماية 

خا�سة لتلك �لأقليات وموروثها  �لثقايف �ملهدد وحتميل 

�ملوؤ�س�سات �لعمومية �لثقافية دور� يف ذلك.

مالحظات حول باب الزجر:
من  بخم�سة  �لزجرية  �لأحكام  �لقانون  م�سروع  خ�س 

ف�سوله �لأربعة ع�سر مبا يربز �ملكانة �لتي �أعطاها  و��سعوه 

هذ�  عن�سريا. ويف  ميز�  ت�سكل  �لتي  �ملمار�سات  ملعاقبة 

�ل�سياق، �قرتح �مل�سروع متييز �ملالحقات  �جلز�ئية �لتي 

كما  خا�سة.  باجر�ء�ت  �لعن�سري  �مليز  بق�سايا  تتعلق 

بن�س  �سابقا  جمرمة  تكن  مل  عن�سرية  ممار�سات  م 
ّ
جر

قانوين �سريح. 

على مستوى اإلجراءات الجزائية الخاصة:

»على  �لقانون  م�سروع  من  �ل�ساد�س  �لف�سل  ن�س 

باأقو�ل  �أدىل  �أو  فعال  �رتكب  من  كل  �سّد  �ل�سكاوى 

من متييز� عن�سرّيا على معنى هذ� �لقانون ترفع من  تت�سّ

غري  �أو  قا�سر�  �ل�سحية  كان  �إذ�  �لويل  �أو  �ل�سحّية  قبل 

متمتع بالأهلية«. و�قت�سى »�أن تودع �ل�سكاوى �ملذكورة 

�جلناحّية  �لّد�ئرة  كتابة  �أو  �لّناحية  حاكم  كتابة  لدى 

باملحكمة �لبتد�ئية �ملخت�سة تر�بّيا وتر�ّسم بدفرت خا�س، 

�ل�سابع  �لف�سل  ذهب  فيما  حمام«.  �إنابة  من  وتعفى 

�لّد�ئرة  رئي�س  �أو  �لّناحية  »حاكم  يتوىل  �أن  لفر�س  منه 

�لتعهد  تر�بّيا  �ملخت�سة  �لبتد�ئية  باملحكمة  �جلناحّية 

باأعمال  للقيام  تر�سيمها  حال  لديه  �ملرفوعة  بالق�سّية 

�لبحث و�لّتحقيق«. 

وتعليقا على ذلك، �أمكن ت�سجيل �ملالحظات �لآتية: 

�أن �مل�سروع فر�س �أن تكون �ل�سكاية �سادرة عن �ملت�سرر �أو 

وليه بحيث تعترب كل �سكاية �أو و�ساية ت�سدر عن �سو�هما 

�إثارة  غري مقبولة �سكال ل�سدورها عن غري ذي �سفة يف 

يكر�س  �إقر�ره  فيحال  �لتوجه  وهذ�  �لعمومية.  �لدعوى 

قبول  يف  يتو�سع  �لذي  �لإجر�ئي  �لعام  للمبد�أ  ��ستثناء 

�لإعالمات و�ل�سكايات و�لو�سايات �لتي تتعلق باجلر�ئم. 

مالحظات المفكرة القانونية على مشروع القانون األساسي المتعلق 
بمناهضة التميييز العنصري في تونس

ويتعار�س هذ� �لتوجه مع ما تفر�سه �ملو�ثيق �لدولية من 

�لأمم  ميثاق  ملبادئ  »�إنكار�  �لعن�سرية  �ملمار�سات  �عتبار 

�لأ�سا�سية  وللحريات  �لإن�سان  حلقوق  و�نتهاكا  �ملتحدة، 

دون  وعقبة  �لإن�سان،  �لعاملي حلقوق  �لإعالن  �ملعلنة يف 

�ساأنه  من  وو�قعا  �لأمم،  بني  و�سلمية  ودية  عالقات  قيام 

هذ�  يغفل  كما   .
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�ل�سعوب« بني  و�لأمن  �ل�سلم  تعكري 

�لختيار و�سع �ملت�سرر �لذي قد يكون يف حالة �سعف 

وتهمي�س )�أقلية دينية، �أقلية عرقية، مهاجر �سري..( متنعه 

من �لت�سكي وتفر�س عليه و�قعيا ويف �لكثري من �حلالت 

لزوم �ل�سمت �إز�ء ما يتعر�س له من ممار�سات عن�سرية. 

من  �ملعاك�س  �لجتاه  يف  �ل�سري  �لإطار  هذ�  يف  ونقرتح 

�أنه من و�جب كل من  خالل �لتن�سي�س �سر�حة على 

�لعمومية  �ل�سلط  �إعالم  عن�سرية  بجرمية  �إليه  �لعلم  بلغ 

�ملجتمع  جمعيات  حق  على  �سر�حة  وبالتن�سي�س  بها 

�ملدين ذ�ت �لخت�سا�س مبمار�سة �حلق يف �إثارة �لدعوى 

�لعمومية على �مل�سوؤولية �خلا�سة كلما تعلق �لأمر بجرمية 

عن�سرية.

للمحكمة  مبا�سرة  �ل�سكاية  توجه  �أن  فر�س  �مل�سروع  �أن 

�ملخت�سة. مينع هذ� �لختيار تعهد �لنيابة �لعمومية ومن 

�جلر�ئم  يف  �لبحث  من  �لعدلية  �ل�سابطة  �أعو�ن  خلفها 

�لعن�سرية. ومي�س هذ� �لختيار باأ�سول �ملحاكمة �جلز�ئية 

�لتي تفر�س �لف�سل بني جهة �لتتبع وجهة �حلكم وقد يوؤول 

لفر�س ما ي�سبه �لإجر�ء�ت �ل�ستثنائية مت�س مقت�سيات 

�ملحاكمة �لعادلة مبا يتعار�س مع �أحكام �لف�سل 110 من 

�لد�ستور �لتون�سي �لذي ين�س �سر�حة على حتجري ذلك. 

وعالوة على ما ذكر، فاإن ن�سر �ل�سكاية كما ترد من �ملت�سرر 

�أمام �ملجل�س �لق�سائي دون �أبحاث �أولية قد يوؤدي �إىل �أن 

تنظر �ملحكمة يف دعوى مل يتم ��ستكمال ��ستقر�ء�تها مبا 

�أن يكون  مينعها من �لف�سل �لعادل فيها. ويف ما يرجح 

هذ� �ملقرتح رمى �إىل حماية �سحايا �لعن�سرية من �لآر�ء 

�مل�سبقة لدى عنا�سر �ل�سابطة �لعدلية، فاإن �حلل �لأمثل 

لتحقيق هذ� �لهدف يكون بر�أينا باأن يتم تكوين �أعو�ن 

من �ل�سابطة �لعدلية يف تخ�س�س ق�سايا �مليز �لعن�سري. 

كما نقرتح �أن ين�س �مل�سروع على حق �ملت�سرر �لكامل 

يف �ل�ستفادة من نظام �لإعانة �لعدلية، دون �أن يتم ربط 

.
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ذلك بر�أي �للجنة �ملخت�سة يف �إ�سنادها

فيما تعلق بالجرائم العنصرية:

ميز �مل�سروع يف �لف�سلني 08 و09 منه بني �قرت�ف فعل 

وقد  عن�سرية.  ممار�سة  على  �لتحري�س  وبني  عن�سري 

فر�س عقوبة على كل من �قرتف فعال عن�سريا يرت�وح 

على  ن�س  فيما  مالية  وخطية  �أ�سهر  و�ل�ستة  �ل�سهر  بني 

�لعام  بني  ترت�وح  بعقوبة  �لتحري�سية  �جلر�ئم  معاقبة 

و�لثالثة �أعو�م وخطية مالية.

�جلر�ئم  �أن  يغفل  �لت�سنيف  هذ�  �أن  هنا  ونالحظ 

�لعن�سرية ميكن �أن تكون جنايات حق عام كان �لفكرة 

�خللل  هذ�  لتجاوز  ونقرتح  عليها.  �لد�فع  �لعن�سري 

�لتن�سي�س على �لعن�سرية كظرف ت�سديد �إذ� ما كانت 

�لد�فع على �قرت�ف جر�ئم حق عام.

مالحظات حول إنشاء اللجنة 
التمييز  لمناهضة  الوطنية  

العنصري
فر�س �مل�سروع �أن يكون �ملجتمع �ملدين ممثال وجوبا يف 

�لدولة يف  �سيا�سات  �قرت�ح  لها  يعود  �لتي  �للجنة  هذه 

مكافحة �لعن�سرية. ويبدو هذ� �لختيار �إيجابيا ونقرتح 

وبني  بينها  هيكلي  تو��سل  �إيجاد  خالل  من  تدعيمه 

هيئة حقوق �لإن�سان �لتي ��ستحدثها �لد�ستور �لتون�سي 

وذلك بفر�س عر�س تقارير هذه �للجنة وتو�سياتها على 

هيئة حقوق �لإن�سان. كما نقرتح �أن يفر�س �لقانون على 

ت�سدرها  �لتي  و�لأعمال  �لتو�سيات  ن�سر كل  �حلكومة 

لغاية  وحتقيقا  �أول  �أد�ئها  ل�سفافية  �سمانا  �للجنة  هذه 

توعية �ملجتمع بو�قع �ملمار�سات �لعن�سرية �سلبه ثانيا.

بلقنة التشرييع الجزائي  
في تونس   

�لتي  �لعتد�ء�ت  �لأمنية  �لنقابات  �عتربت 

يف  وو�سائلهم  ومقر�تهم  �لأمنيون  لها  تعر�س 

�لثورة  بعد  �ساد  �لذي  �لأمني  �لنفالت  ظل 

�لق�سائية  و�ملالحقات  لحقا،  �آثاره  و��ستمرت 

�سببها  عملهم،  مبنا�سبة  بع�سهم  طالت  �لتي 

قادت  وعليه،  يحميهم.  بهم  خا�س  قانون  غياب 

 
1
�حتجاجية حتركات   2015 �سنة  يف  �لنقابات  هذه 

بعدها  ومن  �لد�خلية  وز�رة  ��ستجابت  باأن  �نتهت 

نو�ب  ملجل�س  وتقدمت  ملطلبهم  �لتون�سية  �حلكومة 

على  �لعتد�ء�ت  زجر  قانون  مب�سروع  �ل�سعب 

بررت   .2015-04-13 بتاريخ   
2
�مل�سلحة �لقو�ت 

�ملجتمع  �أن �حلاجة حلماية  �حلكومة خطوتها مبقولة 

�أن �أي  تفر�س حماية خا�سة لالأمنيني على �عتبار 

 .
3
باأ�سره �ملجتمع   يتهدد  خطر  هو  يتهددهم  خطر 

�لقانون  م�سروع  ��سطد�م  مينع  مل  تربير  وهو 

م�ساره  لتعطيل  �أدت  و��سعة  حقوقية  مبعار�سة 

لحقا  �لت�سريعي.  للمجل�س  �لفنية  باللجنة 

وجدت ذ�ت �لنقابات �لأمنية يف �لعتد�ء �لذي 

�ل�ساد�س  �ل�سهر  نهاية  �لأمنيني  �أحد  له  تعر�س 

لتجدد �سغطها  �سببا  بحياته  و�أودى   2017 �سنة  من 

جنحت  �لذي  �لأمر  وهو  �لطلب،  نف�س  �أجل  من 

جلنة  معاودة  �عتبار  على  حتقيقه  يف  بعيد  حّد  �إىل 

منذ  �لقانون  م�سروع  على  �لعمل  �لعام  �لت�سريع 

�لتاريخ. ذلك 

�مل�سار  عن  منف�سال  ظاهريا  يبدو  م�سار  ويف 

�ليوم  من  �لأوىل  �ل�ساعات  وخالل  �لأول، 

خ�سومة  جّدت   ،2017 ل�سنة  �لعا�سر  لل�سهر  �لأول 

�ل�ستعجايل  بق�سم  �لأفر�د  من  جمموعة  بني 

عنها  جنم  ب�سو�سة  �سهلول  �جلامعي  بامل�ست�سفى 

وته�سيم  بامل�ست�سفى  بالعاملني  حلقت  �إ�سابات 

�ل�سحة  نقابات  �لو�قعة  �أغ�سبت  �آلياته.  من  لعدد 

�لتي حملت �ل�سلطة م�سوؤولية �لتق�سري يف �حلماية 

وطالبتها  �ل�ست�سفائية  للموؤ�س�سات  �لأمنية 

من  بامل�ست�سفيات  �لعاملني  يحمي  قانون  ب�سن 

�أو  نقابية  لتحركات  حاجة  ودون  �لعتد�ء�ت. 

�ل�سحة  وز�رة  �إعالن  �ل�سغط  �أثمر  �نتظار،  طول 

م�سروع  �سياغة  يف  �سروعها   2017-10-05 يوم 

ويزجر  �ل�سحة  مبوؤ�س�سات  �لعاملني  »يحمي  قانون 

.
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عليهم« �لعتد�ء�ت 

�لنقابات  طرح  �حلالتني  يف  �حلكومة  تبنت 

�لتقدير  يف  �أكرب  �سر�مة  �أن  جلهة  �لقطاعية 

�لعتد�ء�ت  مبنع  كفيل  للعقوبات  �لت�سريعي 

�حلالة  يف  �سجل  كما  م�ستقبال.  منظوريهم  على 

قانونها  م�سروع  �حلكومة  فيها  �ساغت  �لتي  �لأوىل 

لذ�ت  ثان  ملطلب  لت�ستجيب  فر�سته  �نتهازها 

بقو�عد  �لأمنيني  تخ�سي�س  يف  متثل  �لنقابات 

قو�عد  �أقل �سر�مة من  موؤ�خذة جز�ئية يف عملهم 

�حلكومة  تعتمد  �أن  وينتظر  �جلز�ئي.  �لقانون 

و�أنها  خ�سو�سا  �لثاين  م�سروعها  يف  �لتوجه  نف�س 

ب�سن  �لأطباء  نقابات  مطالبة  مع  جتاوبها  �أعلنت 

�لطبية  �لأخطاء  عن  تتبعهم  مينع  خا�س  قانون 

قو�عد  ويفر�س  �لعام  �جلز�ئي  �لقانون  قو�عد  وفق 

تعدد  بفعل  وينتظر   .
5
بقطاعهم خا�سة  موؤ�خذة 

و�سائل  ��ستعمال  على  وقدرتها  �لقطاعية  �لنقابات 

�ملماثلة  �لقانون  م�ساريع  عدديا  تتطور  �أن  �ل�سغط 

�لعاملون  يتعر�س  �أخرى  مهنية  قطاعات  لت�سمل 

�لعمومي،  �ملرفق  م�ستعملي  جتاوز�ت  ملخاطر  فيها 

كل  متعددة؛  جز�ئية  منظومات  لبناء  �سيوؤدي  مبا 

دورها  ويتمثل  حمدد  مهني  بقطاع  خا�س  منها 

من  مو�جهة  يف  مت�سددة  جز�ئية  حماية  �إر�ساء  يف 

ومتفهمة  به  �لعاملني  وحرمة  حرمته  ينتهكون 

فيما  به  �لعاملني  ت�سور  وفق  �لقطاع  خل�سو�سية 

يف  جمرمة  �أخطاء  من  لأعو�نه  ين�سب  مبا  يتعلق 

�لعام.  �جلز�ئي  �لقانون 

ل�سنة  تعود  �لتون�سية  �جلز�ئية  �ملجلة  �أن  �إىل  ُي�سار 

بعد  ومبا�سرة  �لتون�سية  �حلكومة  وكانت   .19136

لأحكامها  �ساملة  مر�جعة  يف  �نطلقت  قد  �لثورة 

تن�سجم  جديدة  جز�ئية  جملة  �سن  هدفها 

وتت�سم  �جلز�ئية  �ل�سيا�سات  تطور  مع  �أحكامها 

ما  وفق  �لن�سان  حقوق  قيم  باحرت�م  مقارباتها 

�لدوريني  �ل�ستعر��سني  مبنا�سبة  بتعهد�تها  ورد 

و2017.   2012 �سنتي  �لن�سان  حقوق  يف  ل�سجلها 

�لتون�سي  �جلز�ئي  �لقانون  توظيف  و�سيوؤدي 

�ل�ساغطة  �ملهنية  �لقطاعات  لرت�سية  كو�سيلة 

على  مت�سرعة  فعل  ردود  �إطار  يف  و��ستعماله 

�إفر�غ مثل هذ� �مل�سروع من جدو�ه.   �إىل  جتاوز�ت 

و�رد . 1 �لت�سعيد   .. �ل�سعب  نو�ب  �أمام جمل�س  حتتج  �لأمنية  �لنقابات 

�لتون�سية  �ل�سباح  �سحيفة   2015-01-19..

نو�ب . 2 ملجل�س   2015-04-13 بتاريخ  �لتون�سية  �حلكومة  تقدمت 

بزجر   « �ملتعلق   2015 ل�سنة   25 �لقانون عدد  مب�سروع  �ل�سعب 

                  » �مل�سلحة  �لقو�ت  على  �لعتد�ء�ت 

�مل�ست�سفى . 3 على  �لأمنية  �حلماية  ت�سديد  �إىل  يدعو  �ل�سحة  وزير   

نيوز   �ل�سباح   2017-10-04 ب�سو�سة   ح�ساد  فرحات  �جلامعي 

عن . 4 ملمثلني   2017-02-10 بتاريخ  �لتون�سية  �ل�سحة  وز�رة  تعهدت   

�أطباء  لعمادة  �لوطني  و�ملجل�س  �لأطباء  لعمادة  �لوطني  �ملجل�س 

و�لنقابة  ة 
ّ
�حلر للممار�سة  �لخت�سا�س  �أطباء  �حّتاد  ونقابة  �لأ�سنان 

�لتون�سية  و�لنقابة  حرة  ب�سفة  �ملمار�سني  �لأ�سنان  لأطباء  �لتون�سية 

على  �لطبية  �مل�سوؤولية  ي�سبط  م�سروع  بعر�س  �خلا�س   �لقطاع  لأطباء 

�لأطباء  لعمادة  �لوطني  �ملجل�س  رئي�س  ت�سريح   – �حلكومة  رئا�سة 

بتاريخ    ) و�ت   ( لالأنباء  �إفريقيا  تون�س  لوكالة  مقني  يو�سف 

 2017-02-10
�لأمنيني . 5 على  �لعتد�ء�ت  زجر  قانون  م�سروع  �خلا�س  �لأ�سباب  �سرح 

�ل�سعب    نو�ب  جمل�س  مبوقع  من�سور 

6 . 09 �ملوؤرخ يف  �لعلي   �لمر  مبقت�سى  �لتون�سية  �جلز�ئية  �ملجلة  �سدرت 

1913  وقد مت تنقيح �حكامها يف �كرث من منا�سبة يف �طار   -07-

من  تعانيه  ما  على  عالوة  �لد�خلي  �لن�سجام  �فقدتها  جزئية  تدخالت 

و�لعقاب �لتجرمي  بفل�سفة  تعلق  فيما  للع�سر  مو�كبة  عدم 

مت ��ستحد�ث �ل�ست�سارة �لعمومية حول م�ساريع �لت�سريعات مبوجب �ملن�سور . 1

عدد 31 ل�سنة 2014 �ل�سادر عن رئي�س �حلكومة و�لذي ورد بطالعه “ �أنه 

يف �طار تكري�س مبادئ �حلوكمة �لر�سيدة �لتي ترتكز على �ل�سفافية و�ملقاربة 

�لت�ساركية يف جمال �عد�د �لن�سو�س �لت�سريعية و�لرتتيبية ، فقد �حدثت 

رئا�سة �حلكومة خدمة قانونية حتت عنو�ن “ م�ساريع ن�سو�س معرو�سة على 

��ست�سارة �لعموم “ تتوىل من خاللها ن�سر بع�س م�ساريع �لن�سو�س 

�لت�سريعية و�لرتتيبية لتمكني �لعموم من �لطالع عليها و�بد�ء ما لهم من 

تعليقات يف �ساأنها   “

ير�جع موقع جمل�س نو�ب �ل�سعب �لتون�سي                                                                                                                . 2

�ملادة �لأوىل من �إعالن �لأمم �ملتحدة للق�ساء علي جميع �أ�سكال �لتمييز . 3

�لعن�سري

ميكن نظام �لإعانة �لعدلية من ي�ستفيد به من �ل�ستعانة مبحام وم�ساعدي . 4

�لق�ساء دون بذل م�ساريف مالية

التمييز العنصري التمييز العنصري



العدد 09، نوفمبر 2017 العدد 09، نوفمبر 2017
1819

جو حمورة

تتعدد �لأزمات و�مل�ساكل �لتي يعانيها ويناق�سها �لأتر�ك 

هذه �لأيام. مل تعْد هموم �ل�سيا�سة و�لقت�ساد و�حلرب 

باتت  بل  �ليومي.  نقا�سهم  مو��سيع  �لأكر�د وحدها  مع 

مو��سيع �أكرث �إرتباطاً بالنا�س ُتقر�أ على �ل�سفحات �لأوىل 

من �جلر�ئد وو�سائل �لتو��سل �لجتماعية، وتوّلد �أفعاًل 

وردود �أفعال توؤثر على �لنقا�س �لد�ئر يف �ملجتمع. ميكن 

وعامة  خا�سة  ق�سايا  وتطال  تتعدد  �أن  �ملو��سيع  لهذه 

و�سد�مات  مبظاهر�ت  تبد�أ  �أن  ميكنها  و�لتي  وح�سا�سة، 

مع �ل�سرطة ت�ستمر لأيام ب�سبب �قتالع �سجرة و�حدة يف 

�ساحة عامة، ول تنتهي بق�سايا مت�س جوهر �لدين وعالقة 

ت�سريعاته بالدولة. على هذ� �ملنو�ل، �أخذ موؤخر�ً مو�سوع 

�لعام،  �لرتكي  �لف�ساء  يف  كبرية  تغطية  �لطفل  حقوق 

وحيز�ً مهماً من �لنقا�س �لقانوين و�لتقارير �ملحلية و�حلركة 

�ملطلبية. وكما كل ق�سية تقريباً، فاإن ظهورها يف مقدمة 

�لهتمامات �لعامة مرتبط بحدث حمرك ما، و�لذي كان، 

با�س  »مر�د  �لرتكي  للممثل  �سور  ن�سر  �حلالة،  هذه  يف 

�أوغلو« يف �أو�ساع حميمية يف مكان عام مع �بنة �أخيه غري 

�لبالغة. ثم تطور هذ� �خلرب وما ولده من ردود �أفعال �إىل 

نقا�س عام حول ق�سايا تتعلق باحلماية �لقانونية لالأطفال، 

و�لزو�ج �ملبكر، و�لعتد�ء�ت �جلن�سية، وعمالة �لأطفال 

�لأتر�ك و�لالجئني �ل�سوريني.

حقوق الطفل في القانون 
التركي

�إن �أبرز �لت�سريعات �لتي �أقرتها تركيا فيما خ�س حقوق 

�لطفل متت خالل �ل�سنو�ت �لأوىل من ت�سعينيات �لقرن 

�ملا�سي. قبل تلك �لفرتة، �أولت �جلمهورية �لرتكية منذ 

ووقعت  فيها،  �لطفل  حلقوق  �لأهمية  بع�س   1928 �لعام 

على »�إعالن جنيف حلقوق �لطفل« وهو �لإعالن �لعاملي 

 .
1
�لأول �لذي طال حقوق �لأطفال ب�سكل و��سح و�سريح

باإدخال  �لنا�سئة  �جلمهورية  قامت  ذلك،  �إىل  بالإ�سافة 

�أو و�فقت  �إىل قو�نينها حول �لأطفال  �لت�سريعات  بع�س 

هذه  �أن  �إل  �أوروبا،  بها  تقوم  كانت  عامة  �إعالنات  على 

�لت�سريعات بقيت �إجماًل حرب�ً على ورق وقليلة �لتطبيق 

ب�سكل عام. 

يرى �لكثري من �لنا�سطني �لجتماعيني �حلاليني و�ل�سابقني 

�أن �لو�قع �لقانوين حلقوق �لأطفال و�ملر�أة مل يعك�س حقيقة 

�ملجتمع، �إذ مل يطبق �لكثري منها يف معظم �حلالت. وكان 

�لعاملية  �ملو�ثيق  �إقر�ر  عام،  ب�سكل  تركيا،  حكام  هدف 

 .
2
�لغربية �حل�سارة  تركيا جزء من  �أن  لإثبات  و�لأوروبية 

ذو  �لطفل«  »يوم  بـ  �ملعروف  �لوطني  �لعيد  بقي  كما 

�لأهمية �لكبرية يف تركيا، �أقرب �إىل فلكلور �سنوي و�أد�ة 

باإعطاء �لأطفال بع�س  �ل�سلطة  �إيديولوجية، حيث تقوم 

تكون  بعدما  �سنوياً،  بهم  و�لحتفاء  �لإعالمي  �لإهتمام 

تقدي�س  على  �لد�ر�سي  �لعام  طو�ل  باأدجلتهم  قامت  قد 

م�سطفى كمال »�أتاتورك«، �جلي�س و�لعلمانية. 

�لقانونية  �حلماية  �لقو�نني  توؤّمن  مل  �أخرى،  ناحية  من 

كبرية يف  �لأطفال  عمالة  ن�سبة  بقيت  �إذ  كاٍف،  ب�سكل 

جمتمع ي�سكل غري �لبالغني )من 0 �إىل 14 عام( �لن�سبة 

�لأكرب منه، و�لتي ت�سل �ليوم �إىل حو�ىل %26 من جممل 

. ومرد ذلك يعود �إىل موجة �لنزوح �ل�سخمة �لتي 
3
�ل�سكان

�ل�سنو�ت  حدود  وحتى  �ل�سبعينات  بني  تركيا  �سهدتها 

�لقليلة �ملا�سية، حيث كانت �لعائالت �لريفية تتوجه �إىل 

�ملدن طمعاً بالفر�س و�لتقدميات �لجتماعية و�لقت�سادية 

�إىل  �لنازحة  �لعائالت  لدى  ميل  فينتج عن ذلك  فيها، 

توجيه �أولدهم �إىل �لعمل �لباكر يف جمتمع �ساعد يحتاج 

�قت�ساده �إىل كل يد عاملة متوفرة. هذ� بالإ�سافة �إىل بقاء 

و�سع �لأطفال يف �لقرى �لريفية و�ملدن �ل�سغرية �أ�سو�أ مما هو 

عليه يف �ملدينة �لكبرية ب�سكل عام، فيما بقيت، يف نف�س 

�لوقت، ظاهرة �لزو�ج �ملبكر منت�سرة بكرثة يف �لأنا�سول 

و�سرق تركيا.

يف �لعام 1990، �أقرت تركيا »�تفاقية حقوق �لطفل« �ل�سادرة 

عن �لأمم �ملتحدة على �لرغم من �ملعار�سة �لد�خلية لها. 

وقد ت�سمنت هذه �لتفاقيات مو��سيع وبنود� مل ُت�سمل 

ب�سكل و�ٍف يف �لتفاقيات �ل�سابقة، وهي طالت مو��سيع 

بعد  و�لإغاثة  وبعده،  �لإحتجاز  �أثناء  �لأطفال  كحقوق 

يف  �لأطفال  �سد  و�لعنف  �لأخرى،  و�لكو�رث  �لزلزل 

د. 
ّ
�لت�سر ومو�سوع  �ملحلية،  و�ملجتمعات  و�ملدر�سة  �ملنزل 

ولعبت هذه �لتفاقية دور�ً �أ�سا�سياً يف تعزيز حقوق �لأطفال 

وحمايتهم، و�أثبتت موؤ�س�سات �لدولة جديتها يف هذه �لأمر 

خالل �لت�سعينيات وحققت بع�س �لنجاحات، �إل فيما 

تتعار�س  و�لتي  �لإتفاقية  يف  ُذكرت  مو�د  بثالث  يتعلق 

مع �سيا�سة �لدولة �لرتكية وقو�نينها �لأ�سا�سية. على �لرغم 

من �إقر�رها �لإتفاقية كاملة، �إل �أن �ملو�د )17، 29، 30( منها 

�لرتكية لأنها  �لدولة  بالن�سبة لإيديولوجية  �أزمة  �سكلت 

لالأطفال.  و�لإثنية  �لثقافية  �لهوية  وتعزيز  بحماية  تتعلق 

�إىل  �لو�سول  �لطفل يف  �أكدت على حق   17 رقم  فاملادة 

و�لدولية  �ملحلية  �لإعالمية  �لو�سائل  من  �ملعلومات 

�لثقافية  بهويته  تتعلق  �لتي  �ملعلومات  تلك  وخا�سة 

�سرورة  �أقرت  كما  و�خلا�سة.  و�لدينية  و�لقومية 

ت�سجيع �لدولة للو�سائل �لإعالمية �لر�سمية على بث 

على  �أطفالها  يحافظ  لكي  �لأقليات  لغات  يف  بر�مج 

�لر�سمية  تركيا  �سيا�سة  مع  يتعار�س  ما  وهو  هوياتهم، 

خالل �لفرتة �ملا�سية، و�لتي مل تكن ت�سمح باأي بث 

يف  ��ستعمالها  �أو  غريها  �أو  �لز�ز�كية  �أو  �لكردية  للغة 

�أي و�سيلة �إعالمية.

حقوق  على   30 و   29 �ملادتني  ركزت  �لأمر،  كذلك 

�لطفل يف �لتعليم، ومنها �جر�ء�ت يجب على �لدولة 

�أن تاأخذها وتوؤدي �إىل �حرت�م لغات وهويات �لأطفال 

�خلا�سة. وهو ما يعني عملياً �ل�سماح لالأقليات �لرتكية 

باملزيد  و�ليونانية(  و�ليهودية  )�لأرمنية  فيها  �ملعرتف 

�لأخرى  لالأقليات  و�ل�سماح  �لتعليم،  يف  �حلرية  من 

كما   .
4
لهويتها تعزيز�ً  بالتعليم  باحلق  بها  �ملعرتف  غري 

عنت هاتان �ملادتان �حرت�م �لأطفال �ملنتمني لالأقليات 

�لكردية وغريها يف �ملدر�سة �لر�سمية و�ملعاهد، وهذ� �أمر 

مل يكن مطبقاً يوماً، �إذ كانت تركيا، وحتى �لعام 1991، 

حتى،  �ل�سارع  يف  �لكردية  �للغة  يتحدث  من  تعاقب 

ومتنع، �إىل حدود �لعام 2013، �للغة �لكردية يف �ملد�ر�س.

عام  �حلكم  �إىل  و�لتنمية«  »�لعد�لة  حزب  و�سول  مع 

�لعدد  وبات  قلياًل،  �لأطفال  ظروف  حت�سني  مت   ،2002

�لأكرب منهم حمميا قانونياً ومتتع بع�سهم باحلق يف تعلم 

لغته يف �ملوؤ�س�سات �لتعليمية. �إل �أن م�ساكل �أخرى مرتبطة 

بحقوق �لأطفال �لأتر�ك بد�أت تطفو على �ل�سطح وتاأخذ 

حيز�ً من �ل�سخط و�ملطالب و�لت�سريع، ومنها �لعتد�ء�ت 

�جلن�سية عليهم. 

على  الجنسية  االعتداءات 
األطفال

ت�سكل �لعتد�ء�ت �جلن�سية على �لأطفال مادة د�سمة 

هذه  �أن  �سحيح  �لأيام.  هذه  تركيا  يف  �لعام  للنقا�س 

�لرت�ث  من  جزء�ً  و�سكلت  يوماً،  تختِف  مل  �لظاهرة 

�لعثماين وتنظيمات ق�سوره. �إمنا ت�سهد �لأرقام �ليوم على 

عمق �لأزمة �لتي يعي�سها �أطفال تركيا. ففي �لعام 2014 

مثاًل، مت رفع حو�ىل 18 �ألف ق�سية �عتد�ء جن�سي على 

ولي�س ملجمل  للدعاوى فقط،  يعود  رقم  ، وهو 
5
�لأطفال

�لعتد�ء�ت �لتي قد ت�سل �إىل مئة �ألف يف �ل�سنة وذلك 

ب�سبب ميل �لأطفال و�أهلهم غالباً �إىل عدم رفع دعاوى 

هناك  �أن  كما  �لعتد�ء�ت.  من  �لنوع  هذ�  خ�س  فيما 

ق�سايا �أخرى متعلقة بالعتد�ء�ت �جلن�سية على �لأطفال 

�أخذت ُبعد�ً وطنياً، ومنها حتر�س �أ�ستاذ بحو�ىل 45 طفل 

 عام 
6
يف مدر�سة خا�سة يف مدينة »كر�مان« جنوب تركيا

2016، ورجال دين يتحر�سون بالأطفال يف �مل�ساجد �أو يف 

رجال �أمن يف �ل�سجون. 

دفعت �ل�سجة �لإعالمية �لتي �أثارتها هذه �لأحد�ث عام 

2016 �حلكومة �إىل تقدمي م�سروعي قانون من �أجل حماية 

�لأطفال، وذلك عرب زيادة �لعقوبات على �ملعتدين. 

م�سروع �لقانون �لأول و�لذي متت �مل�سادقة عليه، ز�د �حلد 

�لأدنى لالأحكام بال�سجن يف ق�سايا �لتحر�س بالأطفال 

�لعتد�ء  ق�سايا  �أو  �سنة   12 عن  �أعمارهم  تقل  �لذين 

�سد  كبري  جن�سي  �رتكاب  ق�سايا  �أو  عليهم  �جلن�سي 

�لأطفال، وذلك من ثالث �إىل خم�س �سنو�ت بالن�سبة 

�إىل �لنوع �لأول من �لق�سايا، ومن ثماين �إىل 10 �سنو�ت 

بالن�سبة �إىل �لنوع �لثاين منها، ومن 16 �إىل 18 �سنة بالن�سبة 

.
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�إىل �لنوع �لثالث منها

�أما م�سروع �لقانون �لآخر �لذي مل يتم �لت�سديق عليه، 

فهو ي�سمح بحماية �ملعتدي �جلن�سي من �لعقاب يف حال 

تزّوج من �سحيته. وهذ� ما �أثار �أزمة يف �لربملان �لرتكي 

نو�ب �حلزب  �نق�سام  �إىل  و�أدى حتى  وحتركات �سعبية، 

�حلاكم يف �لر�أي وت�سويت بع�سهم �سد هذ� �لقانون يف 

�سحب  مت  باأن  �لأمر  �إنتهى  حزبهم.  ل�سيا�سات  خمالفة 

 ،
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م�سروع �لقانون من �لتد�ول وو�سع يف �أدر�ج �لنتظار

ليعاد �إقر�ره لحقاً رمبا.

يتعلق  و��سح  قانون  تركيا  يوجد يف  �آخر، ل  من جانب 

�إمنا ُت�سم هذه  بت�سوير �ملو�د �لإباحية �ملتعلقة بالأطفال، 

�لعامة  بالآد�ب  �لفح�ساء و�لإخالل  �إىل ممار�سة  �ملخالفة 

مثلها مثل �حلالت �لأخرى. ويربز تقرير �أعدته جمعية 

�إجر�ء�ت  �أو  �أنقرة حلقوق �لطفل« غياب قو�نني  »مبادرة 

يف  �لقانوين  �ل�سن  دون  هم  من  م�ساركة  مع  للتعامل 

حمتوى  على  �لرقابة  غياب  ومنها:  �لإباحية،  �لأفالم 

عمل  ينظم  قانوين  ن�س  وغياب  �لإلكرتونية،  �ملو�قع 

مقاهي �لإنرتنت، هذ� و�سط غياب �أرقام دقيقة من قبل 

وز�رة �لد�خلية فيما يخ�س م�ساركة �لأطفال يف �لأفالم 

�لذين  �لأطفال  عدد  �رتفاع  �إىل  بالإ�سافة  �لإباحية. 

يجعلهم  �لذي  �لأمر  �ل�سو�رع،  يف  يعملون  �أو  يعي�سون 

�ملو�د  �إنتاج  يف  ل�ستخد�مهم  �أ�سهل  ب�سكل  �سني 
ّ
معر

وطنية  عمل  خطة  �أي  غياب  �إىل  يوؤدي  كما  �لإباحية، 

ملكافحة ��ستغالل �لأطفال يف �ملو�د �لإباحية �لتي ت�سمل 

.
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جميع قطاعات �ملجتمع

يف  واج المبكر وغياب تعر الز
القانوني  للسن  موّحد 

تتعلق  �لتي  �مل�ساكل  من  و�حد�ً  �ملبكر  �لزو�ج  ُي�سكل 

�نخف�س  معدله  �أن  من  �لرغم  وعلى  �لأطفال.  بحقوق 

ب�سكل عام خالل �لعقود �ملا�سية، �إل �أنه ما يز�ل مُيار�س يف 

تركيا، وخا�سة يف �لقرى �لنائية، وبني �لأقارب و�جلماعات 

�لإ�سالمية �ملتطرفة، وهو ل ُي�سجل يف حينها يف �لدو�ئر 

�لر�سمية، لأنه غري قانوين. ل تقوم �لدولة �لرتكية مبكافحة 

حالت  يف  �إل  وتف�سل،  جدي،  ب�سكل  �لظاهرة  هذه 

��ستثنائية، ترك �ملجتمع و�لعائالت تتدبر �سوؤونها، خا�سة 

�أن �لزو�ج �ملبكر و�لإجناب �لكثيف هو و�حد من �مل�ساريع 

�لجتماعية و�لأهد�ف �لقت�سادية للحكومات �لرتكية. 

�لأتر�ك  عند  �لإجناب  ن�سبة  رفع  �إىل  ت�سعى  �لتي  وهي 

�سمن �سيا�سة »ثالثة �أو �أكرث« طمعاً بتعزيز �لقت�ساد يف 

�مل�ستقبل و�بقاء �ل�سعب �لرتكي �سعباً فتياً.

تربز م�سكلة قانونية �أخرى متعلقة بهذ� �ملو�سوع، وهي تدور 

حول �سياع �لقانون �لرتكي يف مو�سوع �ل�سن �لقانوين 

للزو�ج. فقد مت رفعه يف �لعام 2002 �إىل ـ17 �سنة للرجال 

و�لن�ساء بح�سب �لقانون �ملدين �لرتكي )مع �إمكانية �أن 

�ملحكمة(،  حتددها  ��ستثنائية  ظروف  يف  �سنة   16 يكون 

للفتيات  بالن�سبة  �سنة   15 �لقانوين  �ل�سن  بقي  �أنه  �إل 

و�لن�ساء  للرجال  �سنة  و18  �لرتكي،  �لعقوبات  قانون  يف 

�لتي  �لطفل  حقوق  و�تفاقية  �لأطفال  حماية  قانون  يف 

�سادقت عليها تركيا. وعليه، فاإن غياب �لتحديد �لقانوين 

�لو��سح ل�سن �لزو�ج ي�سكل �أزمة عند �ملحاكمات تبعاً 

لخت�سا�س كل حمكمة.

تلعب »رئا�سة �ل�سوؤون �لدينية« دور�ً يف هذه �ملجال عرب 

، وهو 
10
�إ�سد�رها فتاوى )غري ملزمة( ترف�س �لزو�ج �ملبكر

�أمر مرتبط بخالفاتها مع �جلماعات �لإ�سالمية �ملتطرفة. 

�أي  �لدينية  �ملوؤ�س�سات  �أو  �لدينية  لل�سوؤون  لي�س  �أنه  �إل 

تاأثري على �لأمر �أكرث من �إعطائها ر�أياً ُيف�سل �أن يوؤخذ به، 

حيث يبقى �لزو�ج �لر�سمي يف تركيا زو�جاً مدنياً، فيما 

�أثر قانوين له وهو �سكلي ل  �إن مت، فال  �لزو�ج �لديني، 

�أكرث.من ناحية �أخرى، ت�سهد تركيا منطاً جديد�ً من �لزو�ج 

�ل�سن  �أتر�ك )كبريون يف  يتم بني رجال  �ملبكر، و�لذي 

غالباً( وفتيات �سوريات من �لالجئني �أو من �لذين يتم 

جلبهّن من �سوريا، لبنان �أو �لأردن وذلك طمعاً باجلن�سية 

�لرتكية و�لإ�ستقر�ر. وهذ� ما يتم �سمن زيجات �سكلية 

تعتمد على �ملال �لذي ُيعطى للعائالت �ل�سورية ب�سكل 

�إىل حني  �سنو�ت،  من  لعدد حمدود  وت�ستمر  �أ�سا�سي، 

بلوغ �لفتاة �ل�سن �لقانوين و�إجر�ء �لزو�ج �لر�سمي.

والالجئين  األطفال  عمالة 
يين  السور

�لأخرى،  �مل�ساكل  من  �لكثري  �لأتر�ك  �لأطفال  يو�جه 

وخا�سة فيما يتعلق بالعمالة يف �سن مبكرة. وعلى �لرغم 

من �أن %7 من �لأتر�ك يعي�سون حتت خط �لفقر، �إل �أن 

�لعائالت وغريهم يعملون بكرثة منذ �سن  �أولد هوؤلء 

�سغرية. �لأمر �لذي يوؤدي �إىل فقد�ن معظمهم حلقوقهم 

يف �لدر��سة و�لطبابة، وجلنوح بع�سهم �إىل ممار�سة �جلرمية 

لحقاً. هذ� يف وقت ل يح�سل حو�ىل %5 من جممل 

�لأطفال �لأتر�ك على �أي تعليم، على �لرغم من �أن �لتعليم 

. تقدر »منظمة �لعمل �لدولية« ن�سبة 
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هو �إلز�مي يف �لبالد

�أطفال  �لذين يعملون بحو�ىل %3 من جممل  �لأطفال 

�إىل مئات �لآلف يف جمتمع  تركيا، وهو رقم قد ي�سل 

�سخم وفتي كاملجتمع �لرتكي. وعلى �لرغم من �ختالف 

�إجر�ء  عند  و�ملوؤ�س�سات  �ملنظمات  بني  فيما  �ملعايري 

�لح�ساء�ت و�لتخمينات، يوؤكد وزير �لعمل و�ل�سمان 

�لجتماعي �أن عدد �لأطفال �لعاملون يف تركيا و�سل �إىل 

100 �ألف عام 2012، فيما توؤكد موؤ�س�سات �إح�سائية ر�سمية 

�أخرى �أن عدد �لأطفال �لذين يعملون ي�سل �إىل حدود 

ـ900 �ألف، موزعني على %44 يف �لقطاع �لزر�عي، 24% 

.
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يف �لقطاع �ل�سناعي، و%31 يف قطاع �خلدمات

�أكملو�  �لذين  هوؤلء  فاإن  �لرتكية،  �لقو�نني  وبح�سب 

لهم  يحق  �سنة،  ـ14  عمر  وتخطو�  �لإبتد�ئي  تعليمهم 

�لعمل. كما يتم يف �لتعريف �لقانوين �لف�سل بني هولء 

�لذين هم حتت �لر�بعة ع�سر من �لعمر وهوؤلء �لذين هم 

�لأول  �لنوع  ي�سنف  �إذ  و�لثامنة ع�سرة،  �لعمر  بني هذ� 

بـ»طفل عامل«، و�لنوع �لثاين ب ـ»�ساب عامل«. �إل �أن 

�لنوعني ل يحق لهما �لعمل قانوناً �إل يف وظائف »ل توؤثر 

على تقدمهم �لعلمي و�لدر��سي«، كما مُينع على �أرباب 

.
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�لعمل توظيفهم يف �أعمال تعترب ثقيلة �أو خطرة

وز�رة  �أخذتها  �لتي  �لجر�ء�ت  بع�س  من  �لرغم  وعلى 

�لعمل و�ل�سمان �لجتماعي، و�لتي كان �أبرزها �لت�سدد 

يف تطبيق بع�س �لقو�نني، وتنفيذ زيار�ت مفاجئة لأماكن 

�أن �نتهاكات ج�سيمة ل تز�ل تطال حقوق  �إل  �لعمل، 

�لأطفال. وقد خل�ست »�ل�سبكة �لدولية حلقوق �لطفل« 

يف تقرير لها �أبرز هذه �لنتهاكات، ومنها: �أن �لعقوبات 

�أقل  وبن�سبة  �ملنازل  يف  بكرثة  ممار�سة  تز�ل  ل  �جل�سدية 

�لق�سري و�ملبكر وخا�سة  �لزو�ج  يف �ملد�ر�س، و��ستمر�ر 

�لتي  �ل�سرف  جر�ئم  تنفيذ  وبقاء  �لقا�سر�ت،  للفتيات 

��ستمر�ر وجود  �إىل  �أحياناً. كما  �أطفال  يذهب �سحيتها 

قو�لب منطية تفرق بني �جلن�سني، كتف�سيل �لأهل تعليم 

�أبناءهم �لذكور على �لإناث، و�لإجتار بالأطفال لأغر��س 

جن�سية. هذ� بالإ�سافة �إىل عدم كفاية �لإمكانات �ملتاحة 

لالأطفال �ملنتمني �إىل جمموعات عرقية لتعلم لغتهم �لأم، 

و�سوء معاملة �لأطفال �ملحتجزين، و�إفالت رجال �لأمن 

من �لعقاب على �لوح�سية �لتي ميار�سوها �سد �لأطفال، 

 .
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وعدم كفاية �حلماية لالأطفال �لعاملني وغريها

فقد  تركيا  يف  �لعاملني  �ل�سوريني  �لأطفال  ظاهرة  �أما   

�ملا�سية  �لقليلة  �ل�سنو�ت  يف  كبري  ب�سكل  �زد�دت 

�لجتماعي  �لظرف  وعد�  �ل�سورية.  �حلرب  تلت  �لتي 

يعود  عام،  ب�سكل  �لالجئ  حلياة  �ل�سيء  و�لقت�سادي 

جزء من هذ� �لأمر �إىل �أن حو�ىل %9 فقط من �لالجئني 

يعي�سون يف  مليون(   2.3( تركيا  �مل�سجلني يف  �ل�سوريني 

�مل�ساعد�ت  لهم  لتقدمي  �إمكانية  هناك  �ملخيمات حيث 

�لغذ�ئية و�حلياتية �لأ�سا�سية. فيما يقدر »مركز �لدر��سات 

�ل�سرت�تيجية يف �ل�سرق �لأو�سط« باأن حو�ىل 250 �ألف 

ب�سكل  �لرتكية  �لأر��سي  على  يعملون  �ل�سوريني  من 

خمالف للقانون، و�سط تف�سي ظاهرة عمالة �لأطفال فيما 

 .
15
بينهم وخا�سة يف قطاع �ملن�سوجات

يعود تف�سيل بع�س �ل�سركات �لرتكية لتوظيف �لالجئني 

كما  للعمل،  بها  يقبلون  �لتي  �لأمو�ل  قيمة  تدين  �إىل 

�إىل عدم �حلاجة �إىل �إعطائهم �سمانات �سحية ووظيفية 

�أخرى، و�سهولة �لتخلي عنهم. من ناحية �أخرى، ل تقوم 

�لالجئني  عمل  منع  �أجل  من  بالكثري  �لرتكية  �لدولة 

�ل�سوريني، لأنها بحاجة �إىل يدهم �لعاملة �لرخي�سة لتعزيز 

�قت�سادها وخا�سة قطاع �ملن�سوجات. وهذ� ل ي�سذ كثري�ً 

يف  �لإن�سان  حقوق  على  �لد�ئمة  �لقت�ساد  �أولوية  عن 

�سيا�سات �حلكومة �لرتكية.

حقوق األطفال في تركيا: أولوية اإليديولوجيا واالقتصاد على حقوق اإلنسان

جو حمورة

يف  و�سيمر  �سُيقر  �لقانون  هذ�  �إن  �أبيتم،  �أم  »�سئتم 

�جلمهورية  رئي�س  عرّب  �ل�سارم،  �لتعبري  بهذ�  �لربملان«. 

�لرتكية رجب طيب �أردوغان عن موقفه من �إقر�ر قانون 

. وكانت هذه 
1
جديد يجيز لرجال �لدين عقد زو�ج فها

�لق�سية �أخذت حيز�ً مهماً من �لنقا�س يف تركيا خالل 

�لفرتة �ملا�سية، وذلك عندما كانت جمرد م�سروع قانون 

مقّدم من �حلكومة. �إل �أنه بات �ليوم قانوناً نافذ�ً بعدما 

�سلك طريقه �إىل �لربملان و�سدر يف �جلريدة �لر�سمية يف 

�أبدتها  �لتي  �ملعار�سة  من  �لرغم  وعلى   .2017/11/3

بع�س �لأحز�ب و�جلمعيات �لن�سائية، �إل �أنه بات ميكن 

لرجال �لدين �مل�سادقة على عقود زو�ج على �لأر��سي 

�لرتكية، بعدما كان �إمتام هذه �لعقود حم�سور�ً باملوظفني 

�أ�س�س  تهديد  �ساأنه  �لذي من  �لأمر  وهو  فقط.  �ملدنيني 

�لعلمانية،  �لقوى  ترى  ح�سبما  �لرتكية  �لدولة  علمانية 

فيما تر�ه �لقوى �لإ�سالمية و�ملو�لية للحكومة فعال حترريا 

ي�ساء،  ح�سبما  يتزّوج  �أن  مو�طن  كل  ميّكن  للمجتمع 

�سو�ء مت ذلك لدى رجل دين �أو موظف مدين.

واج المدني اإللزامي والديني  الز
الشكلي

�لزو�ج  بات  �جلمهورية،  لقيام  �لأوىل  �ل�سنو�ت  منذ 

منذ  �لأوروبية  �لقو�نني  تبنت  بالد  يف  �إلز�مياً  �ملدين 

ن�ساأتها، فُجعل من �جلهة �ل�ساحلة لعقد �لزو�ج موظفون 

فهو  �ملرُبم  �لعقد  �أما  دينية.  �سفة  ميلكون  ل  ر�سميون 

ع �لكثري من 
ّ
مدين بكل ما للكلمة من معنى. �أقر �مل�سر

�ملو�د �لتي توؤكد على �أهمية و�إلز�مية �لزو�ج �ملدين يف 

تركيا، وجعل منه �ل�سرط �لأ�سا�سي ليكون عقد �لزو�ج 

�سحيحاً وقائماً. ففي �لد�ستور، �أقرت �ملادة 174 �لزو�ج 

�جلمهورية.  عليها  قامت  �لتي  �لأ�س�س  كاأحد  �ملدين 

كما �أ�سارت �ملادة �لد�ستورية نف�سها �إىل �ملادة 743 من 

 ،1982 عام  و�ملعّدلة   1926 عام  �ملقرة  �ملدين  �لقانون 

�أمام �سلطة مدنية.  قيام �حتفال زو�ج ديني  و�لتي متنع 

�إل �أن �لقانون مل مينع �إقامة زو�ج ديني يف �ملبد�أ �إل �أن 

�لقيام به مرتبط، بح�سب �ملادتني 142 و143 من �لقانون 

�ملدين، باأن يكون قد قام قبله زمنياً زو�ج مدين ر�سمي 

معرتف به، فيما يبقى �لزو�ج �لديني �سكلياً ول مفاعيل 

�أما �ملخالفون، و�لذين يعقدون مر��سم زو�ج  قانونية له. 

دينية قبل زو�جهم مدنياً فيتعر�سون لعقوبات، وقد ت�سل 

�ستة  �إىل  �ملر��سم  هذه  يقيم  �لذي  �لدين  رجل  عقوبة 

�أ�سهر حب�س. بالإ�سافة �إىل ذلك، �أقرت �ملادة 230 من 

و�ستة  �سهرين  بني  مدة حب�س  �لرتكي  �لعقوبات  قانون 

�أ�سهر لكل زوجني ي�سكنان �سوياً �إن �أمّتا زو�جاً دينياً دون 

، على �لرغم من �أن �لقانون �لرتكي ل مينع 
2ً
�لزو�ج مدنيا

�مل�ساكنة بني �لأتر�ك غري �ملتزوجني.

يادة نفوذ رجال  قانون جديد وز
الدين

على  �لتعديالت  بع�س  �إدخال  مت   2017 �لعام  خالل 

تقدمت  بعدما  وذلك  �لزو�ج،  ب�سكل  �ملعنية  �لقو�نني 

�حلكومة �لرتكية مب�سروع قانون �إىل �لربملان ت�سمن �إتاحة 

على  زو�ج  عقود  تنظيم  من  �لدين  لرجال  �لإمكانية 

�لأر��سي �لرتكية، وهذ� ما بات �ساري �ملفعول يف �سهر 

ت�سرين �لثاين/ نوفمرب. �إل �أن �لقانون �جلديد �أقر �حلق 

لرجال �لدين �لتابعني ح�سر�ً لـ »رئا�سة �ل�سوؤون �لدينية« 

يف �إجر�ء مر��سم �لزو�ج، وهي موؤ�س�سة مرتبطة باحلكومة 

�لرتكية ومعنية ب�سوؤون �ملنتمني �إىل �لطائفة �ل�سنّية فقط. 

�لأمر �لذي يعني �أن �لقانون �جلديد يف »دولة علمانية« 

يعممه  ومل  �حلقوق  من  حقاً  فقط  و�حدة  لطائفة  �أتاح 

�أو �جلماعات، وهو ما يخالف �لنظام  على �سائر �لأفر�د 

�لعلماين ب�سكل عام.

ُيجريه مدين  باأن  �لزو�ج يف تركيا م�سروطاً  وبعدما كان 

بات  ذلك،  �ملتزوجون  �أر�د  �إن  دين  رجل  ثم  �أ�سا�ساً، 

لـ  تابع  دين  رجل  عند  �لزو�ج  )�ل�سّنة(  لالأفر�د  ميكن 

»رئا�سة �ل�سوؤون �لدينية«، وذلك دون �حلاجة �إىل �إجر�ء 

ُيعّدل  مل  �ملُقر  �لقانون  �أن  �إل  �آخر.  زو�ج  مر��سم  �أي 

م�سمون عقد �لزو�ج �لذي يبقى مدنياً. جل ما فعله هو 

فتح باب �خليار�ت �أمام �لنا�س ليقيمو� مر��سم زو�جهم 

كما  �ملدنيني  �مل�سوؤولني  لدى  �أكان  يريدون،  من  عند 

قرت 
ٌ
تن�س �لقو�نني �ل�سابقة، �أم لدى رجال �لدين كما �أ

�لتعديالت على �لقانون حديثاً. 

الشك في المؤسسة الدينية: 
المبكر واج  علمانية الدولة والز

ينتاب علمانيي ون�ساء تركيا �لكثري من �ل�سك و�خلوف 

من �لقو�نني �جلديدة �لتي تقرها �ل�سلطات �لتي يهيمن 

�لرغم  وعلى  �ملحافظ.  و�لتنمية«  »�لعد�لة  حزب  عليها 

حتقيق  مينع  موؤثر  فعل  رد  باأي  �لقيام  �إمكانية  عدم  من 

مبدئياً  رف�ساً  يبدون  �ملعار�سني  �أن  �إل  �ل�سلطة،  �إرد�ة 

لهذه �لقو�نني، كما يحذرون من �لنتائج �ملرتقبة �لتي قد 

تنتج عنها. ويف هذه �حلالة �لتي �سمحت لرجال �لدين 

ثالث  على  �ملعار�سون  �أ�ساء  �لأتر�ك،  بني  زو�ج  بعقد 

�لقانون  لهذ�  �ل�سلبية  �لنتائج  من  ر�أوها  �أ�سا�سية  نقاط 

منهجية  وفق  �لدولة  علمانية  �سرب  وهي:  �جلديد 

م�ستمرة منذ ع�سر �سنو�ت، عدم �مل�ساو�ة بني �لطو�ئف 

زو�ج  و�مكانية  �ملر�أة  حقوق  من  و�لنتقا�س  �لرتكية، 

مركز  رئي�سة  ترى  �لأخري،  �ملجال  هذ�  ففي  �لأطفال. 

حقوق �ملر�أة يف نقابة �ملحامني يف دياربكر �أ�سلي با�سينلي 

»�أن هذ� �لقانون �سيفتح �لطريق �أمام عقد زو�ج ملن هم 

. وذلك نظر�ً لأن توجهات »رئا�سة 
3
دون �ل�سن �لقانونية«

هذ�  �ملبكر.  �لزو�ج  تاأييد  نحو  جتنح  �لدينية«  �ل�سوؤون 

بالإ�سافة �إىل �إمكانية غ�س طرفهم عن تعدد �لزوجات. 

كما �أنه يف �لقرى �لنائية، ويف �سرق تركيا، يلعب رجال 

�لدين دور�ً �سلطوياً �أ�سا�سياً يف �ملجتمع، ولهم قدرة على 

فر�س �آر�ئهم، فيما بات لهم �ليوم قدرة على »�لتدخل 

�لأمر   .
4
زو�جنا« كيفية  على  نفوذ  وممار�سة  حياتنا  يف 

�لذي يعني كذلك �أن مظاهر �لحتفالت يف �لأعر��س 

�ستتغرّي تباعاً لت�سبح متالئمة لروؤية رجال �لدين، ما قد 

ينتج عنه �ملزيد من �لت�سدد و�ملمار�سات �ملحافِظة �لتي 

ل تكون غالباً �إل �سد م�سلحة �ملر�أة. وبح�سب تقدير�ت 

باملئة من   15 �لقا�سرين  تبلغ عقود زو�ج  �لأمم �ملتحدة، 

20145، وهي 
جممل عقود �لزو�ج بني عامي 2008 و 

ل ُت�سجل يف �لدو�ئر �لر�سمية. 

�أبعد من م�ساألة عقد �لزو�ج: خالف على هوية تركيا

يخ�س  فيما  �حلاكم  �لرتكي  �حلزب  عمل  �أ�سلوب  �إن 

�لعلمانية  ونق�س  ورموزه  ورجاله  للدين  �لعتبار  �إعادة 

ب�سكل  بر�غماتي يعمل  �أ�سلوب  باملالحظة. وهو  جدير 

�لهدف  �إىل  �لو�سول  بغية  متعددة،  وباأ�سكال  بطيء، 

�لتي حكم  ع�سر  �خلم�سة  �ل�سنو�ت  مر  فعلى  �لنهائي. 

باإحد�ث  حتى،  و�حدة  ملرة  ولو  يقم،  مل  �حلزب،  فيها 

تغيري جذري دفعة و�حدة، �إمنا �آثر �إقر�ر تغيري�ت قانونية 

فعل  رد�ت  من  خوفاً  �أكان  بطيء،  ب�سكل  و�جتماعية 

�ملجتمع �لرتكي، �أم ب�سبب ميله �لد�ئم �إىل �إبر�ز �أعماله 

باأبعاد  وربطها  �لنا�س،  مطالب  على  رد  باأنها  �لت�سريعية 

قيميّة �سامية. 

دور جديد لرجال الدين في عقد الزواج: 
تقويض آخر للعلمانية التركية؟

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �ملوقع �لإلكرتوين للمفكرة 

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �ملوقع �لإلكرتوين للمفكرة 

حقوق األطفال في تركيا حقوق األطفال في تركيا

http://legal-agenda.com/article.php?id=1172&folder=articles&lang=ar
http://legal-agenda.com/article.php?id=1172&folder=articles&lang=ar
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1445
http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1445
http://legal-agenda.com/en/article.php?id=3072
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حسن مسعد

�أ�سدرت �لنيابة �لعامة �مل�سرية بتاريخ 12-9-2017 قر�ر�ً 

بحفظ �لتحقيقات فى ق�سية مقتل �ل�سهيد جابر �سالح 

حممد  باأحد�ث  �إعالمياً  و�ملعروفة    1 بجيكا  �ل�سهري 

حممود �لثانية 2 ، وذلك بزعم عدم تو�سلها �إىل معرفة 

تقدمي  حمامي  من  �لرغم  على  ذلك  �جلاين. وح�سل 

مو�قع  على  و�ملنت�سرة  �ملرئية  �لأدلة  كافة  عليه  �ملجني 

قتل جيكا  تو�سح حلظة  و�لتي  �لجتماعي؛  �لتو��سل 

�أحد �سباط �لأمن �ملركزي؛ وهو �لأمر �لذي  على يد 

�أجرتها  �لتي  �لتحقيقات  ت�ساوؤلت حول جدية  يطرح 

�ملرة  لي�ست  وهذه  �سنو�ت.  خم�س  مد�ر  على  �لنيابة 

حفظت  حيث  �لت�ساوؤل،  هذ�  فيها  ُيطرح  �لتي  �لأوىل 

�لثورة،  منذ  �ملا�سية،  �سنو�ت  �ل�سبع  خالل  �لنيابة 

�لعديد من �لتحقيقات يف حالت قتل متظاهرين �أثناء 

�ل�سرطة.  و�أفر�د  �ملتظاهرين  بني  و��ستباكات  تظاهر�ت 

وعلى نقي�س ذلك، نالحظ �أن �أد�ء �لنيابة �لعامة يختلف 

يف �لق�سايا �لتي يكون �ملجني عليه �سابط �سرطة، حيث 

تتحرى �لدقة فى �لتحقيقات مع �ملتظاهرين ول ترتدد 

�لتي  �لوقائع  كافة  ل�ستك�ساف  �حتياطياً  حب�سهم  فى 

قد ت�ساعد يف معرفة �جلاين. وهو ما ي�سّلط �ل�سوء على 

�ل�سلطة  �إىل  �ل�سيا�سية  �لق�سايا  �لعامة يف  �لنيابة  �نحياز 

�لقانونية  �حلقوق  كافة  �إهد�ر  �إىل  يوؤدي  مما  �لتنفيذية؛ 

�ملكفولة للمو�طنني مبقت�سى �لقانون و�لد�ستور، و�إفالت 

من  �ملتظاهرين  بقتل  �ملتهمني  �ل�سباط  من  �لعديد 

هذ�  على  �ل�سوء  ت�سليط  �ملقال  هذ�  يحاول  �ملحاكمة. 

�لنحياز و�آثاره، مع مناق�سة تاأثري �لنظام �لهرمي للنيابة 

�لعامة و�سبهة عدم ��ستقالليتها على �أعمالها.   

تقاعس النيابة العامة عن 
الحفاظ على األدلة: وسيلة 

لتبرئة أفراد الشرطة
�جلر�ئم  حتقيقات  فى  عام  ب�سكل  �لعامة  �لنيابة  تعتمد 

على �لأدلة و�مل�سبوطات �لتى ��سُتخدمت فى �رتكاب 

ركنا  �ملادية  �لأدلة  وتعترب  ب�سيطة  كانت  ولو  �جلرمية 

�أ�سا�سيا فى معرفة �جلاين. فقبل �لبدء فى �لتحقيقات 

و�أخذ �لأقو�ل، على  �لنيابة �لعامة �أن تنتقل �سريعاً �إىل 

من  خ�سية  وذلك  بها  �لعلم  مبجرد  �جلرمية  وقوع  مكان 

�لعبث مب�سرحها وتغرّي معامله، ويعاونها فى ذلك رجال 

. من   3 
�ملخت�سة �لأجهزة  وفنيون من  �ل�سرطة وخرب�ء 

�جلدير ذكره �أن قانون �لإجر�ء�ت �جلنائية عند تنظيمه 

�أعمال �لنيابة �لعامة يف هذ� �لأمر ��ستخدم فى ن�سو�سه 

�عتماد  �إىل  �أدى  مما  ومطاطة،  عامة  ومدلولت  عبار�ت 

�لنيابة على كتاب �لتعليمات �لق�سائية �لذي ي�سدر عن 

�لنائب �لعام �سنوياً. ون�سري �إىل �أن �لنيابة �لعامة تخالف 

باملعاينة  �لقيام  �سرعة  عن  بتقاع�سها  �لت�سريعني  كال 

قتل  يف  �مل�ستخدمة  �لأ�سلحة  و�سبط  وحتريز  �جلدية 

على  للجناة  وم�ساعدة  تو�طوؤ�ً  ميثل  قد  مما  �ملتظاهرين؛ 

�إخفاء عنا�سر �إد�نتهم؛ ويهدر بدوره حق �ملجنى عليهم. 

فعلى �سبيل �ملثال، يف ق�سية جيكا، مل تتحرك �لنيابة 

�لعامة لإجر�ء �أي من �ملعاينات ملكان وقوع �جلرمية، ومل 

�ملتو�جدين  �ل�سرطة  رجال  �أ�سلحة  على  بالتحفظ  تقم 

حل�سر  ذخريتها  من  �لناق�س  لتحديد  يومها  �مليد�ن  يف 

عدد �مل�ستبه فيهم من رجال �لأمن �ملركزي؛ خا�سة �أن 

�أنه  �لناري،  �لطلق  فح�س  بعد  �أثبت،  �ل�سرعي  �لطب 

�ل�سرطة فى ف�س �ل�ستباكات. وخالفت  مما ت�ستخدمه 

�لذي  للنيابات  �لعامة  �لتعليمات  بذلك كتاب  �لنيابة 

خ�س�س ف�ساًل كاماًل 4  عن �لتحقيق مع �أفر�د �ل�سرطة 

�لق�سايا  �لتحقيق فى  و�سح فيه �سر�حة �سرورة �سرعة 

�أ�سلحتهم  �سبط  و�سرعة  �سرطة  �أفر�د  فيها  يتهم  �لتي 

��ستلزم  ولو  حتى  تلفها  عدم  ل�سمان  عليها  و�لتحفظ 

�لأمر �إيد�عها مبخازن �لنيابة �لعامة. و�أدى �متناع �لنيابة 

جهاز  �إخفاء  �إىل  �لتعليمات  تلك  تنفيذ  عن  �لعامة 

و�لدفاتر  �لأ�سلحة  من  تدينه  قد  �لتي  �لأدلة  �ل�سرطة 

مكان  فى  باخلدمة  �ملكلفني  وبيانات  باأ�سماء  �خلا�سة 

�لقيام  عن  �لعامة  �لنيابة  تقاع�س  يوؤكد  وما  �لو�قعة. 

تلك �جلر�ئم هو  �لأ�سلحة يف  بدورها يف �ملعاينة وحتريز 

�سرعة �نتقالها �إىل مكان مقتل �سيماء �ل�سباغ، يف فعالية 

كافة  على  بالتحفظ  و�أمرها   ،2015 �لثورة  ذكرى  �إحياء 

�لأ�سلحة �مل�ستخدمة من �ل�سباط خالل تلك �لفعالية، 

مقتل  من  �لو��سع  �ملجتمعي  �لغ�سب  �أثر  على  وذلك 

�أخرى.  مرة  �لأحد�ث  ي�سعل  �أن  كاد  �لذي  �سيماء 

�تهام  �لتنفيذية حاولت  �ل�سلطة  �أن  �إىل  �لإ�سارة  وجتدر 

�لإخو�ن �مل�سلمني بقتل �سيماء. �إل �أن �لفيديو �مل�سور 

بالنيابة  لال�ستعانة  دفعها  مما  ذلك؛  عن  عاقها  لل�سابط 

�لعامة ل�سرعة �تخاذ �لإجر�ء�ت �لقانونية �سد �جلاين. 

وهو ما يدلل على ��ستخد�م �لنيابة �لعامة كاأد�ة لتهدئة 

�لر�أي �لعام يف هذه �لو�قعة، �أو لتربئة �أفر�د �ل�سرطة يف 

�لق�سايا �ل�سابق ذكرها.

على جانب �آخر، يف ق�سية جيكا، قدم �ملحامون للنيابة 

و��سحة  و�سور  فيديوهات  عبارة عن  �أدلة جوهرية هي 

تبني حلظة �سرب �ل�سابط و�سقوط جيكا قتياًل. �إل �أن 

كافة  �أن  �إىل  بالإ�سافة  �إليها؛  تلتفت  مل  �لعامة  �لنيابة 

وتقرير  �ل�سهود  و�أقو�ل  �ملحامني،  من  �ملقدمة  �لأدلة 

�سابط  هو  �لإ�سابة  حُمدث  �أن  �أثبتت  �ل�سرعي  �لطب 

�لنظر عن  �لنيابة قامت بغ�س  �لد�خلية؛ ولكن  بوز�رة 

فى  �لنهج  نف�س  �سلكت  �أنها  كما  �لدلئل.  تلك  كل 

ق�سية مقتل حممد �ل�سافعي يف �أحد�ث ذكرى �لثورة 

�لتحقيقات  بحفظ  كذلك  وقامت   ،2013 عام  �لثانية 

�لتحقيقات.  من  �سنتني  بعد  �جلاين،  معرفة  لعدم 

�لعامة يف حالت  �لنيابة  تتجاهل  �إىل ذلك،  بالإ�سافة 

كثرية ت�سجيالت �لكامري�ت �لعامة و�خلا�سة �ملوجودة 

�إد�نة  �إىل  �ستوؤدي  كانت  �إذ�  �ل�ستباكات،  مبحيط 

ق�سايا  من  ق�سية  يف  �ملثال،  �سبيل  فعلى  �ل�سرطة. 

تظاهر�ت �لأر�س، قامت نيابة ق�سر �لنيل بالرت�جع عن 

طلبها بتفريغ كامري�ت �ملر�قبة �ملثبتة مبكان �لو�قعة بزعم 

�سرورة �لإحالة للمحاكمة �لعاجلة 5 ؛ وهو �لأمر �لذي 

�ل�سرطة  رجال  لتربئة  �لعامة  �لنيابة  �سعي  على  يدلل 

ع�سو�ئية  على  �أكدو�  وحماميهم  �ملتهمني  �أن  خا�سة 

خالل  �ل�سرطة  قبل  من  �لعنف  و��ستخد�م  �لقب�س 

�لكامري�ت  ت�سجيالت  تفريغ  وطلبو�  عليهم  �لقب�س 

لإثبات ذلك.   

�لعامة  �لنيابة  من  و��سح  �نحياز  على  �سبق  ما  ويدلل 

�أي  من  �أفر�ده  تربئة  �إىل  و�ل�سعي  �ل�سرطة،  جهاز  �إىل 

تهمة قد توجه �إليهم من خالل �إعطائهم �لوقت �لالزم 

لإخفاء كافة �لأدلة �ملادية �لتي قد تدينهم �أو عن طريق 

عدم �للتفات �إىل �لأدلة �لتي يقدمها �ملحامون وعدم 

�خلا�سة  �خلدمة  دفاتر  بت�سليم  �لد�خلية  وز�رة  مطالبة 

و�لتي  وقتها  باخلدمة  �ملكلفني  �ل�سرطة  �أفر�د  ببيانات 

ميكن �عتبارها دليل �إد�نة لفرد من �أفر�د �ل�سرطة. وميثل 

فى  �أهد�فها  عن  �لعامة  �لنيابة  قبل  من  تنّحيا  ذلك 

حتقيق �لعد�لة �ملجتمعية بالبحث عن �جلناة �حلقيقيني 

تعترب  كونها  �لعلنية  للمحاكمة  وتقدميهم  �جلر�ئم  يف 

»حمامي �ل�سعب«.

 

مع  العامة  النيابة  تحقيقات 
وإجراءات  ين  والمتظاهر الضباط 

ما بعد التحقيق: مواقف 
ية صور وتحقيقات  مسبقة 

�إىل جانب �لنتهاكات �لتى مت ذكرها فى تعامل �لنيابة 

�لو�قعة، نالحظ  و�أقو�ل �سهود  �ملادية  �لأدلة  �لعامة مع 

�ملتظاهرين  �سد  متييزية  �سيا�سيات  �لعامة  �لنيابة  تبني 

و�نحيازها لل�سباط �أثناء مرحلة �لتحقيق.

�لتحقيق  �أثناء  عديدة  �نتهاكات  متار�س  �لعامة  فالنيابة 

د�ئماً  تتغا�سى  �ل�سيا�سية، حيث  بالق�سايا  �ملتهمني  مع 

عن �لنتهاكات �لتي تقع من رجال �ل�سرطة على هوؤلء 

د�خل  و�لتعذيب  �لع�سو�ئي  �لقب�س  عملية  خالل 

مقر�ت �لحتجاز قبل �لعر�س على �لنيابة �لعامة. كما 

�أن �أع�ساء �لنيابة �لعامة، �أثناء �لتحقيق، يقومون بتوجيه 

على  بناء  لهم  �لتهام  بتوجيه  توحي  للمتهمني  �أ�سئلة 

مما يعك�س  �أ�سا�س وقائع؛  �ل�سيا�سية ولي�س على  �آر�ئهم 

فعلى  �لتنفيذية.  �ل�سلطة  �إىل  �ملنحاز  �مل�سبق  موقفهم 

�سبيل �ملثال، وجهت �لنيابة �لعامة للمتهمني بالتظاهر 

و�ملقبو�س  و�سنافري،  تري�ن  جزيرتي  م�سرية  �أجل  من 

بانتماء�تهم  تتعلق  �أ�سئلة   ،2016 �أبريل  يف  عليهم 

�ل�سيا�سية ومو�قفهم من �تفاقية تر�سيم �حلدود �لبحرية 

مع �ل�سعودية وما �إذ� �سبق لهم �ل�سرت�ك فى تظاهر�ت 

من قبل؛ قبل �لتطرق �إىل �سوؤ�لهم عن و�قعة تظاهرهم 

بدون ترخي�س �أو تعطيل �ملرور 6 .  

�ل�سافعي، فتعدى �لنحياز  �أما فى ق�سية مقتل حممد 

جمرد توجيه �أ�سئلة �سيا�سية �إىل �ملتظاهرين �إىل حّد �تهام 

بع�سهم بقتل �سباط وحرق مدرعات، و�أمرت بحب�سهم 

�لذي  �لوقت  نف�س  يف  �ل�سنتني،  قاربت  ملدة  �حتياطياً 

�ملتظاهرين  قتل  وقائع  فى  �جلنائية  �لدعوى  حترك  مل 

�أي �سابط �سرطة، و�أمرت بحفظ  يف نف�س �حلدث جتاه 

�أ�سرنا.  �لتحقيقات؛ كما  �سنتني من  مرور  بعد  �لق�سية 

بالإ�سافة �إىل ما �سبق، جند �لنيابة تنتقل يف ق�سايا كثرية 

للتحقيق مع �ملتهمني يف مقر�ت �سرطية، وتعتمد على 

كما  �ملتظاهرين،  �سد  منفردين  ك�سهود  �ل�سرطة  رجال 

ت�ستعني بهم يف بع�س �لأحيان ليقومو� مبهام �أمناء �ل�سر 

يف �لتحقيق، رغم �عتبارهم من �خل�سوم 7 .

فى  كلياً  �لعامة  �لنيابة  �أد�ء  يختلف  ذلك،  مو�ز�ة  ويف 

�لق�سايا �لتى يتهم فيها �سباط �سرطة، حيث يتم �عتبار 

�سد  �لو�قعة  على  �سهود�ً  �لأق�سام   وم�سوؤويل  �ل�سباط 

قتل  فى  و�ل�سروع  بقتل  متهمني  ولي�سو�  �ملتظاهرين، 

على   ،  8 �لأر�س  مظاهر�ت  ق�سايا  ففي  �ملتظاهرين. 

�ملتهمني  �ّدعاء�ت  �لعامة  �لنيابة  �ملثال، جتاهلت  �سبيل 

تع�سفياً  �حتجازهم  �أو  حلقوقهم  �ل�سرطة  قو�ت  بانتهاك 

رف�س  �إىل  بالإ�سافة  لهم،  �لتهم  تلفيق  �أو  طويلة  ملدة 

�لنيابة �لعامة حتويل �ملتهمني للطب �ل�سرعي لإثبات ما 

�تهام  �لتعذيب. ويف ق�سية  ناجتة عن  �إ�سابات  بهم من 

�إىل  �أدى  مما   2011 يف  مو�طنني  على  نار  باإطالق  �سابط 

وجه  �أل  �لنيابة  قررت  �لآخر،  و�إ�سابة  �أحدهما  مقتل 

لإقامة �لدعوى، معتمدة على تو�سيف �ل�سابط للو�قعة 

�أنها مطاردة للمجني عليهم حليازتهم �ملخدر�ت؛  على 

متجاهلة كافة �لأدلة �لفنية و�أقو�ل �ملجني عليه �لثاين 

.
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بالإ�سافة �إىل ذلك، يظهر �خللل يف �لعالقة بني �لنيابة 

وكالء  �عتماد  خالل  من  �لد�خلية  ووز�رة  �لعامة 

�لتي يحررها  �لنيابة على حما�سر جمع �ل�ستدللت 

عن  �لعد�ئية  �آر�ءهم  تعك�س  و�لتي  �لد�خلية،  �أفر�د 

�لبحث  �أو  فيها  �لتدقيق  دون  و�ملتظاهرين،  �ملظاهر�ت 

تعليمات  �أن كتاب  �لرغم من  يف مدى �سحتها؛ على 

�لنيابة �لعامة 10  مينع حمرري حما�سر �ل�ستدللت، 

تعك�س  �لتي  �آر�ئهم  كتابة  من  �ل�سرطة  رجال  وهم 

فى  �خل�سم  �ل�سرطة،  جهاز  ي�سبح  وبذلك  �نحيازهم. 

�إد�نة للمتظاهرين، لأن كافة �لتحريات  �لدعوى، و�أد�ة 

�لتى حترر مبعرفة �ل�سرطة تفيد ب�سحة �رتكاب �ملتهمني 

للو�قعة حمل �لتهام. كما ي�سبح جهاز �ل�سرطة و�سيلة 

�لقتل  تهم  حما�سرها  يف  تنفي  حيث  �سباطها  لتربئة 

عنهم وتل�سقها ببع�س �لبلطجية من حاملي �ل�سالح و 

�ملند�سني بني �ملتظاهرين �أو �ملتظاهرين �أنف�سهم.

�أعمال  �لتنفيذية على  �ل�سلطة  هيمنة  �سبق  مما  ويت�سح 

�لنيابة �لعامة، لي�س فقط فى �تخاذ قر�ر�تها �إمنا فى تقدمي 

�أدلة تثبت تورط �ملتظاهرين وتنفي �لتهمة عن �ل�سباط. 

يد  يف  ك�سالح  �لعامة  �لنيابة  ��ستخد�م  يتم  وبالتايل، 

�ل�سلطة �لتنفيذية لردع معار�سي �لنظام ومعاقبتهم على 

�ملدنية و�ل�سيا�سية  �ل�سيا�سية وممار�سة حقوقهم  مو�قفهم 

ي�سهل  وما  �لدولية.  و�ملعاهد�ت  بالقانون  لهم  �ملكفولة 

�لتحقيق  �سلطتي  بني  �لعامة  �لنيابة  جمع  هو  ذلك 

وتوجيه �لتهام مما قد يجعلها �خل�سم و�حلكم يف بع�س 

�حلالت، خا�سة تلك �ملتعلقة بق�سايا لها طابع �سيا�سي. 

وهذ� �جلمع يخالف �ملعايري �لدولية �ملتعلقة با�ستقاللية 

�لنيابة �لعامة 11  و�سمانات �ملحاكمة �لعادلة 12 . كما 

�أن تنظيم �لنيابة �حلايل يخالف تلك �ملعايري حيث يقوم 

على �لتنظيم �لهرمي، �لذي يعتمد على خ�سوع �أع�ساء 

هم  من  و�أو�مر  تعليمات  �إىل  درجاتهم  ح�سب  �لنيابة 

�أعلى منهم درجة وخ�سوعهم كلهم للتعليمات و�لأو�مر 

�ل�سادرة من �لنائب �لعام. وهو ما ي�سهل �ل�سيطرة على 

فى  �لتنظيم  هذ�  �أثر  فنالحظ  كذلك.  �لنيابة  �أع�ساء 

ق�سايا �لأر�س 13 ، حيث قام وكيل �لنيابة، بعد �لنتهاء 

للت�سرف  �لعام  �ملحامي  قر�ر  بانتظار  �لتحقيقات،  من 

يف  �حليادية  غياب  على  يدلل  ما  وهو  �لتحقيق،  فى 

��ستقالليتها خا�سة فى حالت  ينتهك  �لنيابة و  عمل 

�أنه يف ق�سية  �لنظام �حلاكم. كما  �ملتهمني مع  خ�سومة 

ثورة  �أثناء  �لقاهرة  ��ستئناف  �سجن  يف  �ل�سجناء  قتل 

قيامها  رغم  �لدعوى،  بحفظ  �لعامة  �لنيابة  قامت   ،2011

بالتحقيقات �لالزمة وتقدمي �أدلة تدين �ل�سباط 14 ؛ مما 

�أو من  �أعلى درجة  نيابة  بتدخل من قبل ع�سو  يوحي 

�ل�سلطة �لتنفيذية لعدم حتريك �لدعوى �سد �ل�سباط. 

ولعل ما يحمي �أع�ساء �لنيابة �لعامة من �مل�ساءلة حول 

لإقامة  وجه  ل  باأن  �لقائلة  �لقر�ر�ت  �أو  �حلفظ  قر�ر�ت 

�لدعوى، هو كتاب �لتعليمات �لق�سائية للنيابات �لذي 

�إذ�  �لأور�ق  �لعامة �سالحية حفظ  �لنيابة  لع�سو  خول 

�أي تعريف  ، دون   15 �قت�ست �عتبار�ت �ل�سالح �لعام 

لل�سالح �لعام؛ مما يوؤدي �إىل �سلطة تقديرية و��سعة لوكيل 

�لنائب �لعام فى تقدير �أهمية �إحالة �لق�سية للمحاكمة 

من عدمه. وهو �لأمر �لذي يعطي �لنيابة �لعامة ذريعة 

قانونية حلفظ �لتحقيقات يف ق�سايا قتل �ملتظاهرين �أو �أي 

ق�سايا �سد �سباط �سرطة، دون �أي حما�سبة.

خاتمة
تدّخل �ل�سلطة �لتنفيذية فى �أعمال �لنيابة �لعامة لي�س 

�أ�سبحت ملحوظة  �أن تلك �لتدخالت  �إل  وليد �ليوم. 

مع بد�ية ثورة يناير، نظر�ً لكرثة عدد �لق�سايا �ل�سيا�سية 

�سد  و�لقمع  �لعنف  و�أعمال  �لتظاهر�ت  مع  �ملتز�منة 

يف  �لدولة  �أمن  نيابات  �سمعة  ل�سوء  ونظر�ً  �ملتظاهرين. 

�إليها  حتال  كانت  �لتي  �لق�سايا  �إحالة  مت  مبارك،  ع�سر 

من  �أو�سح  تدخل  مع  �لثورة،  بعد  �لعامة  �لنيابة  �إىل 

با�ستقاللية  ع�سف  مما  قر�ر�تها،  فى  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

�إىل  و�أدى  �لق�سائية  �ملنظومة  من  كجزء  �لعامة  �لنيابة 

كل  و�أدى  �ملجتمعية.  �لعد�لة  �إر�ساء  فى  دورها  تر�جع 

�أو  لتربئة  كاأد�ة  �لعامة  �لنيابة  ��ستخد�م  �إىل  �سبق  ما 

�لنظام �حلاكم؛  �ل�سرطة، كجزء من  �أفر�د  منع حماكمة 

و�ملن�سفة؛  �لعادلة  �ملحاكمات  مببد�أ  �لع�سف  وبالتايل 

وعدم ��سرتد�د حقوق �ملجني عليهم من �ملو�طنني. وهو 

�لأمر �لذي يعك�س غياب �لفر�س �لقانونية بني �ملجني 

�ملجتمع،  يف  و�سعهم  ح�سب  على  �ملتقا�سني،  عليهم، 

�أدى �إىل ظهور �لنيابة �لعامة ك�سريك جديد للنظام  مما 

�حلاكم وبالتايل �إيجاد حالة من �لنفور �ملجتمعي جتاهها.

و�أدى غياب �لدور �حلقيقي للنيابة �لعامة وزيادة �سيطرة 

من  نوع  تكري�س  �إىل  قر�ر�تها  على  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

للقيام  دفعهم  مما  �لعقاب،  �ل�سرطة من  لرجال  �حل�سانة 

�أعمال �لعنف جتاه �ملو�طنني وكرثة حالت  باملزيد من 

�لتعذيب د�خل �ملقر�ت �ل�سرطية.

انحياز النيابة العامة المصرية في القضايا السياسية

من . 1 �سهيد�ً  16-12-2014 جيكا  بتاريخ  �ل�سادر  �لإد�ري يف حكمها  �لق�ساء  �عتربت حمكمة 

ي�سدر  نوعه  �أول حكم من  وُيعد هذ�  لذويه؛  تعوي�س مايل  ما يرتتب عليه �سرف  وهو  �لثورة،  �سهد�ء 

�لإد�ري. �لق�ساء  عن 

تعبري�ً عن . 2 �لتحرير  مبيد�ن  �ملتظاهرون  2012 حيث خرج  نوفمرب  �لثانية: يف  �أحد�ث حممد حممود 

ب�سرعة  و�ملطالبة  مر�سي  حممد  �لأ�سبق  �لرئي�س  �أ�سدره  �لذي  �ملكمل  �لد�ستوري  لالإعالن  رف�سهم 

 .2011 يناير  ثورة  �إبان  �ل�سهد�ء  قتل  �مل�سئولني عن  �إجر�ء�ت حماكمة 

3 ..1950 ل�سنة   150 رقم  بالقانون  �ل�سادر  �لإجر�ء�ت �جلنائية  قانون  24 من  �ملادة  ر�جع 

يبادره . 4 �أن  �لنيابة  �أع�ساء  »على  على:  للنيابات  �لعامة  �لتعليمات  كتاب  من   564 �ملادة  تن�س 

مندوب  مهمة  تي�سري  وير�عي  �أ�سلحتهم  فيها  وت�سبط  �ل�سرطة  �أفر�د  فيها  يتهم  �لتي  �حلو�دث  بتحقيق 

�إيد�عها  ��ستلزم  �إذ�  �لأ�سلحة  تلف  من  �ملانعة  �لتحفظية  �لإجر�ء�ت  لإتخاذ  ح�سوره  حالة  فى  �ل�سرطة 

�ملح�سر«. فى  �إثباتها  مع  �لنيابة  ع�سو  فى ح�سور  �ملذكورة  �لإجر�ء�ت  تتم  �أن  على  �لنيابة  خمزن 

ملتظاهري . 5 و�ملحاكمة  و�لتحقيق  و�لحتجاز  �لقب�س  وقائع  يف  حتليلية  قر�ءة  �لأر�س:  »ق�سايا  ر�جع 

و�لجتماعية. �لقت�سادية  للحقوق  �مل�سري  �ملركز  عن  �سادر   ،»2016 �بريل 

�أعاله.. 6 �لأر�س...«، مذكور  »ق�سايا   ر�جع 

�ل�سابق.. 7 �ملرجع 

�ل�سابق.. 8 �ملرجع 

�لعامة . 9 �لنيابة  ��ستقالل  لق�سية  طرح  �إعادة  �ل�سعب؟  يعمل حمامي  من  »ل�سالح  �هلل،  ن�سر  هدى  ر�جع 

للحقوق  �مل�سرية  �ملبادرة  عن  �سادر  �لثورة«،  بعد  �جلنائية  �لعد�لة  م�سار  على  �نعكا�سها  ومدى 

.2014 �أغ�سط�س  �ل�سخ�سية، 

�لق�سائي . 10 �ل�سبط  ملاأموري  يجوز  »ل  �أن:  على  للنيابات  �لعامة  �لتعليمات  كتاب  من   117 �ملادة  تن�س 

للنيابة«. ير�سلونها  �لتي  �ملحا�سر  فى  كتابة  ر�أيهم  يثبتو�  �أن 

ملنع . 11 �لثامن  �ملتحدة  �لأمم  موؤمتر  �سادر عن  �لعامة«،  �لنيابة  �أع�ساء  دور  ب�ساأن  توجيهية  »مبادئ  ر�جع 

 .1990  9-7 �إىل   8-27 �جلرمية ومعاملة �ملجرمني �ملعقود يف هافانا من 

يف . 12 �حلق  ب�ساأن  �لتوجيهية  »�ملبادئ  من  �لعامة  بالنيابة  �خلا�سة   F �لفقرة  �ملثال  �سبيل  على  ر�جع 

�أفريقيا«. يف  �لقانونية  و�مل�ساعدة  �لعادلة  �ملحاكمة 

ملتظاهري . 13 و�ملحاكمة  و�لتحقيق  و�لحتجاز  �لقب�س  وقائع  يف  حتليلية  قر�ءة  �لأر�س:  »ق�سايا  ر�جع 

و�لجتماعية. �لقت�سادية  للحقوق  �مل�سري  �ملركز  عن  �سادر   ،»2016 �أبريل 

�لنيابة . 14 ��ستقالل  لق�سية  �إعادة طرح  �ل�سعب؟  يعمل حمامي  »ل�سالح من  �هلل،  ن�سر  ر�جع هدى    

للحقوق  �مل�سرية  �ملبادرة  عن  �سادر  �لثورة«،  بعد  �جلنائية  �لعد�لة  م�سار  على  �نعكا�سها  ومدى  �لعامة 

.2014 �أغ�سط�س  �ل�سخ�سية، 

�أركان . 15 وتو�فر  �لو�قعة  ثبوت  رغم  للنيابة  على:«يجوز  �لعامة  �لنيابة  تعليمات  من   807 �ملادة  تن�س 

قبل  �جلنائية  �لدعوي  �لعام عدم حتريك  �ل�سالح  �عتبار�ت  �قت�ست  �إذ�  �لأور�ق  تقرر حفظ  �أن  �جلرمية 

هذه  فى  �حلفظ  ويكون  تقديره  وح�سن  �لنيابة  ع�سو  فطنة  على  كله  ذلك  ويعتمد   ........ �ملتهم 

م�ستقباًل«.   ذلك  مثل  �إىل  �لعودة  بعدم  �ملتهم  على  �لتنبيه  فيه  وير�عي  �لأهمية  لعدم  �لأحو�ل 

النيابة العامة في مصر النيابة العامة في مصر
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المفكــرة القانونية 

من �لأدو�ر �لرئي�سية �لتي يجب �أن ت�سطلع بها �لدولة 

ُي�سمح  و�لإبد�ع  للفكر  �إيجابي  مناخ  توفري  هو  �ملدنية 

لهم  وتوفر  لإبد�عهم  �لعنان  باإطالق  للمبدعني  فيه 

�حلماية  توفري  عرب  وذلك  لإ�سد�رتهم،  كافية  م�ساحة 

لدعم  ميز�نيتها  من  جزء  وتخ�سي�س  ولأعمالهم  لهم 

�ملبدعني.  لدعم  و�أي�سا  و�لن�سر  و�لإ�سد�ر  �لطباعة 

و�سن�سعى يف هذ� �ملقال �إىل ر�سد �أعمال �لقمع لهذه 

�حلرية يف فرتة حكم �لقذ�يف لنتناول من ثم ماآل هذه 

�حلرية يف فرتة ما بعد �سقوط هذ� �حلكم.   

يات في عهد القذافي قمع الحر
نظام  �لنحو يف عهد  بالطبع، مل تكن �لأمور على هذ� 

على  �مل�سددة  رقابتها  �لدولة  فر�ست  حيث  �لقذ�يف، 

على  متعددة  قيود�  وو�سعت  و�لإ�سد�ر�ت  �لكتب 

رو�ية  ن�سر  ممكنا  يكن  فلم  و�لإبد�ع.  �لتعبري  حرية 

�لرقابة،  مترعلى  �أن  بعد  �إل  مثال  ق�سرية  ق�سة  طبع  �أو 

وفق  �إ�سد�رها،  قبل  �أخرى  ومرة  طباعتها،  قبل  مرة 

ويف  1972م.  ل�سنة   76 رقم  �ملطبوعات  قانون  �أحكام 

بالتاأكيد  �لأوىل  مادته  يف  �ملذكور  �لقانون  تزين  حني 

يف  �سخ�س  كل  وحق  و�لطباعة  �ل�سحافة  حرية  على 

مبختلف  و�لأنباء  �لآر�ء  �إذ�عة  وفى  ر�أيه  عن  �لتعبري 

ل�سرط  �حلرية  هذه  �أخ�سع  ما  �سرعان  فاإنه  �لو�سائل، 

مرنة  مفاهيم  وهي  �ملجتمع،  و�أهد�ف  قيم  �حرت�م 

من   21 �ملادة  ناق�ست  كما  للتاأويل.  وقابلة  وف�سفا�سة 

�ملطبوعات،  �لرقابة على  �لتي حتظر فر�س  �لقانون  هذ� 

ين�سر  ما  �أخ�سعت  عادت  و�لتي  �لأخرى  �أحكامه 

�لقانون  خّول  وفيما  �مل�سبقة.  �ملطبوعات  �إد�رة  لرقابة 

و�إ�سد�ر  للطباعة  موؤ�س�سات  �متالك  �خلا�ّس  �لقطاع 

�ملخولة  �جلهات  على  �لأمر  ق�سر  �أنه  �إل  �ملطبوعات، 

غالبا  متثل  وهي  منت�سبيها،  �آر�ء  عن  �لتعبري  قانوناً 

�ملنظمات  ذلك  يف  مبا  �لدولة  عن  �ل�سادرة  �ل�سحف 

�لكتاب  يعرفه  �لقانون  وهذ�   
1
�لر�سمية. و�جلمعيات 

و�ملبدعون �أكرث من �سو�هم، لأنه مبثابة �ل�سيف �مل�سلط 

و�أحيانا  به  ونكل  �ُسجن  مبدع  من  فكم  رقابهم.  على 

�ملبدعني  بع�س  قدم  كما  �لقانون؟  هذ�  ب�سبب  نفي 

بع�س  �لعام  �ملدعي  ��ستخدم  وقد  ثورية  ملحاكمات 

ما ورد يف هذ� �لقانون لدعم مر�فعته �سدهم و�ملطالبة 

 
2
باإنز�ل عقوبة �لإعد�م بهم.

�لعامة  �ل�سعبية  �للجنة  قر�ر  �سدر  �لجتاه،  ذ�ت  ويف 

�ملوؤ�س�سة  باإن�ساء   1993 ل�سنة   17 رقم  �لوزر�ء(  )جمل�س 

�لوحيدة  �جلهة  منها  جعل  و�لتي  لل�سحافة  �لعامة 

و�ملجالت  �ل�سحف  ومتلك  بـاإ�سد�ر  �ملخت�سة 

و�لجتماعية.  و�لثقافية  و�لقت�سادية  �ل�سيا�سية 

وتنامي  �لإنرتنت  �نت�سار  وبد�ية   2004 عام  وبعد 

ح�سور �سيف �ل�سالم �لقذ�يف يف �مل�سهد �ل�سيا�سي، 

حدثت �نفر�جة ن�سبية ب�سدور �سحيفتي �أويا و قورينا 

3
لل�سحافة. �لعامة  �ملوؤ�س�سة  تتبعان  ل  وكالهما 

�أبرز  ومن  عينات  منها  نعر�س  عديدة  �أمثلة  وهناك 

�ل�ساعر  له  تعر�س  ما  �ملبدعني  �سجن  على  �لأمثلة 

يف  د�ئما  �سيفا  كان  �لذي  �ل�سلطامي  حممد  �لليبي 

�سجون �لقذ�يف، ف�سجن �أكرث من مرة نتيجة لق�سائده 

و�لطغيان  �ل�ستبد�د  �أنظمة  ل�سقوط  �لد�عية  �لثورية 

�لكاتب  �سجن  كما   
4
�ل�سعوب. لثور�ت  و�ملمجدة 

مل�سرحية  كتابته  ب�سبب  عام   14 بو�سناف«  »من�سور 

»عندما حتكم �جلرذ�ن«، ومنعت رو�يته »�سر�ب �لليل« 

ترجمتها  بعد  »�لعلكة«  ��سم  و�لتي حملت   2008 عام 

 �أما �لقا�ّس »�أحمد يو�سف 
5
.2014 �إىل �لإجنليزية �لعام 

�لق�س�سية  عقيلة« فقد طال �حلظر ق�سة من جمموعته 

»نظريات«.  بعنو�ن  وهي   1999 �لعام  �لبي�س«  »�خليول 

»نظريات«،  �لعنو�ن  »هو  �ملنع  �سبب  عقيلة عن  ويقول 

و�حدة«،  نظرية  �سوى  �لوقت  هناك يف ذلك  يكن  مل 

 
6
�لقذ�يف. ملعمر  �لثالثة   �لعاملية  �لنظرية  �إىل  �إ�سارة  يف 

وتكتب  عامليا  جناحا  ت�سهد  �لتي  �لرو�يات  وحتى 

وتكت�سب  للكاتب  �أوىل  كلغة  �لجنليزية  باللغة 

بالد  )يف  فرو�ية  و�لإق�ساء.  �ملنع  طالها  رفيعة  جو�ئز 

�سمن  تر�سحت  �لتي  مطر  ه�سام  للكاتب  �لرجال( 

�لأدبية   »بوكر«  جلائزة  �لنهائية  للقائمة  رو�يات  �ست 

من  حمظورة  كانت   لغة،  ل29  وترجمت   2006 لعام 

و�لده  �لتد�ول يف بالده كونها تتحدث عن �ختطاف 

�لليبية  �لكاتبة  �أما   
7
�لقذ�يف. خمابر�ت  قبل  من 

�لفر�غ«  »فخامة  ق�ستها  فت�سببت  �ستو�ن«  بن  »جنوي 

�ل�سحافة.  نيابة  يف  معها  للتحقيق  ��ستدعائها  يف 

�لتحقيق  من  �أي�سا  �ملغربي«  »رز�ن  �لكاتبة  تنج  ومل 

�لرقابة  مع  �لأوىل  جتربتها  هو   1998 �لعام  كان  حيث 

متنح  ومل   
8
�لتجارب«. »فئر�ن  �ل�ساخرة  ق�ستها  ب�سبب 

للقا�س  »�سجنيات«  �أي�ًسا على كتاب  مو�فقتها  �لرقابة 

عن  عبارة  وهو   ،2010 �لعام  �لككلي«  »عمر  و�ملرتجم 

�ل�سجن،  بد�خل  �حلياة  جتربة  حول  �سردية  ن�سو�س 

�سجون  يف  �سنو�ت  ع�سر  يقارب  ما  �لككلي  وق�سى 

عر�جني  جملة  منع  و�أي�سا   
9
�لقذ�يف. عهد  يف  �لر�أي 

ليبيا. �لتد�ول يف  �لثقافية من 

حرية  على  �ملفرو�سة  �لقيود  �أن  بالذكر  و�جلدير   

فاأحيانا  �لدولة.  من  د�ئما  لي�ست  و�لفكر  �لتعبري 

�أو  �ملحافظة  تقاليده  ويعك�س  قيوده  �ملجتمع  يفر�س 

مثال  و�أبرز  �إبد�ع.  من  ين�سر  ما  على  �لدينية  خلفيته 

�ساحبة  �لبوعي�سي«  »وفاء  �لكاتبة  مع  حدث  ما 

فمثال  �ملحظورة.  �لأدبية  �لأعمال  من  عدد  �أكرب 

طبعت  �لأخرية  لهذه  �أخرى«  وجوه  »للجوع  رو�ية 

�أنها  �إل  �لرقابة،  عليها  وو�فقت  ليبيا  يف  ون�سرت 

بعد  هولند�  �إىل لجئة يف  ب�سببها  حتولت  ذلك  ورغم 

بنغازي  يف  �مل�ساجد  بع�س  قبل  من  تكفريية  حملة 

�لتي  �ل�سعال«  فر�سان  و»رو�ية  �سدها.  فتوى  و�إ�سد�ر 

�لذين  �لأفغان  �لعرب  �ملقاتلني  حياة  تفا�سيل  ت�سرد 

مانيال«  »توليب  ورو�ية  باأفغان�ستان،  للجهاد  تطوعو� 

من جحيم  هربًا  �للجوء  طالبي  تتناول حكايات  �لتي 

ليبيا  يف  تد�ولها  يتم  �لتي  �لوحيدة  و�لرو�ية  بلد�نهم، 

ومنعت   2007 �لعام  كتبت  �لتي  »نعثل«  رو�ية  هي 

10
بدورها يف عهد �لقذ�يف ومل تر �لنور �إل �لعام 2011.

ودفع �ل�سحفي �سيف �لغز�ل حياته ثمنا ملو�قفه �لتي 

ملحاربة  فيها  يدعو  �لتي  �ل�سحفية  مبقالته  عنها  يعرب 

�لوقت  ذلك  يف  �لثورية  �للجان  حركة  يف  �لف�ساد 

وك�سف �ملف�سدين. ويف مايو 2005، قب�س عليه من قبل 

�سخ�سني يعتقد �أنهم من �لأمن �لد�خلي. وبعد ذلك 

11
باأ�سبوع، عرث على جثته مرمية على قارعة �لطريق.

ية التعبير بعد ثورة فبراير؟  حر
�ملطالب  �سقف  و�رتفاع   ،2011 فرب�ير   17 يف  �لثورة  بعد 

�حلقوقية، تفاءل �جلميع بحدوث تغيري�ت حقيقية يف دعم 

حرية �لتعبري و�لفكر و�لإبد�ع وتطوير �أد�وتها. وكان لهذ� 

�لتفاوؤل مربر�ته نظر� للحالة �لعامة يف تلك �لفرتة، ومناخ 

�لت�سلط  ورفع  �ملا�سي  مقاطعة  يف  �لنا�س  ورغبة  �لتغيري 

و�ل�ستبد�د �لذي فر�سه �لنظام �ل�سابق. وكانت �لتبا�سري 

�لأوىل مطمئنة، �أولها قيام وز�رة �لثقافة يف ذلك �لوقت، 

و�أي�سا  قيود،  دون  و�ملجالت  �ل�سحف  باإ�سد�ر  بال�سماح 

لطباعة  و��سعا  �ملجال  ليفتح  �ملطبوعات  رقابة  �إد�رة  �إلغاء 

�لكتب و�إ�سد�رها برقم �إيد�ع فقط من �ملكتبة �لوطنية. ومل 

يقف �لأمر عند هذ� �حلّد، فكان �سدور �لإعالن �لد�ستوري 

�ملوؤقت، �لذي �أعطى هذه �حلرية �سمانة د�ستورية وح�سانة 

قانونية. وهذ� ما نقروؤه يف ن�س �ملادة 14 حيث جاء: »ت�سمن 

�لدولة حرية �لر�أي وحرية �لتعبري �لفردي و�جلماعي، وحرية 

�لبحث �لعلمي، وحرية �لت�سال وحرية �ل�سحافة وو�سائل 

�لإعالم و�لطباعة و�لن�سر«. 

وبالفعل، ففي عامي 2011 و2012، ُطبع �لعديد من �لكتب 

و�لرو�يات دون تقييد. و��ستوردت �ملكتبات �لعناوين �لتي 

كانت ممنوعة يف �ملا�سي و�نت�سرت �ل�سحف و�جلر�ئد ب�سكل 

كبري. �إل �أن هذ� �لزخم مل ي�ستمر وبد�أ يف �لنح�سار وظهرت 

على �ل�سطح عو�ئق عدة حلرية �لتعبري و�لإبد�ع ت�سببت بها 

موؤ�س�سة عامة حينا و�أحيانا جمموعة ع�سكرية �أو دينية من 

خارج تنظيمات �لدولة، وخ�سو�سا يف ظل �سعف �لدولة 

وعدم قدرتها على حماية مو�طنيها. وباإمكاننا �لقول عند 

�لإمعان يف �أحد�ث ما بعد 2012 �أن لكل عهد مق�س رقابة 

خا�س به تختلف توجهاته و�أيدولوجيته وخلفياته �لثقافية 

و�ل�سيا�سية، لكنه يظل قيد� ثقيال على حرية �لن�سر و�لطباعة.

ومن �أكرث �حلالت دللة على هذه �لفرتة، �لعقبات �لتي 

تعر�س لها كتاب )�سم�س على نو�فذ مغلقة( وما �سحبه 

�لثقايف  �مل�سهد  يت�سدر  �أفعال جعلته  وردود  �أحد�ث  من 

يف ليبيا بل يتعدى ذلك لي�سبح ق�سية ر�أي عام تناق�س 

�لتو��سل �لجتماعي. �لتلفزيونية و�سفحات  يف �لرب�مج 

 

شمس على نوافذ مغلقة
و�لقا�سة  مطاوع  خالد  �ل�ساعر  قام  عندما  �لق�سة  بد�أت 

�لأدبية  و�سابة  �ساب   25 �إبد�عات  بتجميع  �ملغربي  ليلى 

�سفحاته  عدد  يبلغ  و�حد  كتاب  و�ل�سعرية يف  و�لفكرية 

555 �سفحة وهو ثمرة تعاون بني �ملجل�س �لثقايف �لربيطاين 

 ويف 
12
ود�ر د�رف للن�سر وموؤ�س�سة �آريتي للثقافة و�لفنون.

على  للتوقيع  �أقيمت ثالث حفالت  �ملا�سي،  �أغ�سط�س 

وبنغازي  وطر�بل�س  �لز�وية  مدن  يف  و�إ�سهاره  �لكتاب 

بح�سور �ملحررين وبع�س �لكتاب و�سط حفاوة وترحيب 

من �لو�سط �لثقايف و�لأدبي �لليبي. وقد حمل هذ� �لزخم 

�لثقايف �إ�سار�ت �إيجابية مبحاولت �لعودة للحر�ك �لثقايف 

و�لأدبي يف بلد �أنهكته �حلرب و�ل�سر�عات. �إل �أن �لروح 

�ملتفائلة و�لفرحة بهذ� �حلر�ك مل ت�ستمر طويال. ففي يوم 

28-8-2017، وفيما ن�سرت �إحدى �سفحات �لفي�س بوك 

مقتطفات منتقاة من ق�سة �ل�ساب �أحمد �لبخاري بعنو�ن 

)كا�سان(، �سارع �لبع�س �إىل �عتبارها منافية للف�سيلة وقيم 

جمموعة  هاجمت  مبا�سرة،  �لتايل  �ليوم  ويف  �ملجتمع. 

م�سلحة د�ر �حل�سن �لفقيه باحثة عن حمررة �لكتاب ليلى 

�ملغربي وهاجمت �أخرى �لبيت �لثقايف بالز�وية لتبد�أ حملة 

�سر�سة على �لكتاب تت�سمن �تهامات للكتاب ودعو�ت 

�أن تت�سدى  �أ�سحابه. وفيما كان �ملتوقع  ب�سحبه ومعاقبة 

�لهيئة �لعامة للثقافة �لتابعة حلكومة �لوفاق �لوطني لهذه 

�حلملة وتد�فع عن �لثقافة و�ملثقفني، �إل �أنها �أد�رت ظهرها 

وتن�سلت من و�جبها وتخلت عن دورها عرب بيانها �ل�سادر 

)كا�سان(  رو�ية  فيه  �عتربت  و�لذي   2017-8-29 بتاريخ 

منوذًجا �سيًئا عن �لثقافة و�لأدب يف ليبيا يعمل على �إف�ساد 

�حلياة �لعامة و�لتعدي على �لقيم وينتهك �لذوق �لعام. 

و�ملثري لال�ستغر�ب �أن هذ� �لن�س هو نف�سه �لن�س �لذي 

كانت وز�رة �لثقافة منحته جائزة �لرتتيب �لثاين لالإبد�ع 

�ل�سبابي يف �لعام 2010 و�سمحت للن�س بالطباعة و�لن�سر 

�لثقافة يف ذلك  �لرو�د، وح�سر وزير  2012 عن د�ر  �لعام 

 ومل تكتِف 
13
�لوقت »�حلبيب �ألأمني حفل توقيع �لكتاب.

هيئة �لثقافة بذلك بل قامت مب�سادرة �لكتاب وخماطبة 

دور �لن�سر و�ملكتبات وحتملها م�سوؤوليتها �لقانونية يف حال 

14
خمالفتها لقر�ر �مل�سادرة .

د�ر  باإغالق  �جلميع  ليتفاجاأ  بالتطور  �لحد�ث  ت�ستمر 

�إ�سارة حملت  �لفقيه من جمموعة م�سلحة وهي  ح�سن 

�لأماكن  �أ�سهر  �لد�ر من  �لر�سائل كون هذه  �لكثري من 

 
15
�لثقافية يف �لبالد وحتمل رمزية ل تخفى على �أحد.

وقد ��ستمرت موؤ�س�سات �لدولة يف �لتخلي عن دورها يف 

حماية ودعم �ملبدعني. وتو�لت بيانات �جلهات �لر�سمية 

�لكتاب  من  �لتن�سل  وهو  و�حد�  م�سمونا  حتمل  وكلها 

�لد�فع من  نت�ساءل عن  يجعلنا  مما  به،  �أي عالقة  و�إنكار 

ور�ء ذلك. هل هو �خلوف �أم �لقناعة؟ فهيئة �إد�رة �ملدن 

�لتاريخية �أعلنت عن عدم م�سوؤوليتها مما حدث يف �لد�ر 

 وقامت �إد�رة �ملطبوعات �لتابعة لوز�رة �لثقافة 
16
�لتابعة لها.

باإ�سد�ر بيان �أكدت فيه �نتفاء عالقاتها بالكتاب وطباعته. 

ودرو�س  خلطب  دينية  مقاطع  لالنرتنت  تت�سرب  وبد�أت 

وحتر�س  �لكتاب  تنتقد  �ل�سلفيني،  �لدعاة  لبع�س  دينية 

عليه وعلى من كتبه وت�سفهم بالفجور و�لعلمانية. وي�سار 

�إىل �أن كتاب وحمرري �لكتاب مل ُيرتكو� وحدهم يف هذه 

�حلملة. فقد ت�سامن معهم جمموعة من �لأدباء و�ملثقفني 

و�لكتاب من م�سر و�ملغرب و�سوريا و�لأردن ولبنان وليبيا 

بيان  عرب  و�لإبد�ع  و�لفكر  �لتعبري  حرية  عن  ود�فعو� 

ر�سمي حمل توقيع حو�يل 200 منهم �عتربو� فيه �لهجوم 

غري م�سبوق على �لكّتاب و�لأدباء يعد �سكاًل عنيفاً من 

�أ�سدرت  كما   
17
و�لإبد�ع. �لفكر  على  �لو�ساية  �أ�سكال 

»منظمة �لقلم �لدويل pen international« بيانا عربت فيه 

عن قلقها �إز�ء �سالمة �لكّتاب و�ملحررين م�سرية لتلقيهم 

»تهديد�ت بالقتل و�إهانات و��سُتهدفاهم بخطاب كر�هية، 

مما ��سطر بع�سهم للتخفي مع عائالتهم خوفا على حياتهم 

�أحمد  �جلدلية،  �لرو�ية  كاتب  وتوجه   
18
و�سالمتهم«.

�لبخاري، باعتذ�ر لكل �لأ�سدقاء عرب �سفحته يف �لفي�س 

و� لأي خوف �أو �سغط ب�سببي« و�أبرز ما  بوك »�لذين تعر�سّ

�أورده قوله »مل �أكتب رو�يتي لكي �أعطي درو�ًسا �أخالقية 

بل كتبتها لكي �أنقل �سورة �ملجتمع �مل�سّوه، و�أ�سع �إ�سبعي 

مت�ساعدة  در�مية  �لق�سة  �أ�ساف«  كما  �لدّمل«.  على 

بال�سلطة  �آنذ�ك  �ملتنفذة  �لطبقة  عن  حتكي  �لأحد�ث 

و�لرثوة وكيفية تعاملها مع �لطبقات �مل�سحوقة. ولهذ� يكون 

�لعمل لأنه وحدة و�حدة لكي  تقر�أ كل  �أن  �لالزم  من 

19
تفهم �لفكرة ولي�س كلمات متناثرة بال معنى«.

ية  اعتداءات أخرى على حر
لتعبير ا

�ساحنة  م�سادرة  �لدللة،  ذ�ت  �لأخرى  �لأمثلة  ومن 

يف  �ملرج  مدينة  يف  �لأمن  مديرية  قبل  من  ُكتب 

�دعت  وقد  �ل�سرقية.  �ملنطقة  يف  �لعام  هذ�  بد�ية 

�لت�سيع  �إىل  تدعو  �مل�سادرة  �لكتب  �أن  �لأخرية  هذه 

�مل�سلمني  و�لإخو�ن  و�ليهودية  و�لت�سوف  و�لتن�سر 

�لفيديو  يف  ويظهر  و�لإحلاد.  و�لإباحية  و�لعلمانية 

�ملن�سور على �سفحة مديرية �لأمن رجل ملتٍح يرتدي 

مالب�س مدنية من مكتب �لهيئة �لعامة لالأوقاف ومعه 

قر�ًر�  �تخذو�  هوؤلء  �أن  يوؤكد  �مل�سايخ،  و  �لعلم  طلبة 

 
20

مب�سادرة �لكتب لأنها متثل غزًو� فكرًيا.

فقد  خمتلفة.  حادثة  فوقعت  �ملا�سي،  مار�س  يف  �أما 

�لأر�س  �ساعة  �حتفالية  و�ل�سباب  �لطلبة  بع�س  �أقام 

عنها  نتج  وقد  ببنغازي.  �لطبية  �لعرب  جامعة  يف 

بحجة  منظميه  من  و�ثنني  �حلفل  م�سور  على  �لقب�س 

�لأمنية  �جلهات  من  م�سبق  �إذن  على  �حل�سول  عدم 

�إد�رة  من  باإقامتها  لهم  �ل�سماح  رغم   
21

و�لع�سكرية،

عليهم  للقب�س  �حلقيقي  �ل�سبب  �أن  ويبدو  �جلامعة. 

على  �لدين  ورجال  �مل�سايخ  بع�س  �عرت��س  هو 

و�لرتويج  �ملو�سيقى  وعزف  �لختالط  بدعوى  �حلفل 

�حلا�سي  خليل  �لكاتب  حّمل  وقد  للما�سونية. 

�مل�سوؤولية للحكومة �ملوؤقتة نتيجة �إ�سد�ر بيان من هيئة 

�ملحتفلني  على  للتحري�س  يدعو  لها  �لتابعة  �لأوقاف 

و�لإرهاب  و�لعنف  �لكر�هية  بعبار�ت  مثقل  وهو 

�ل�سلفية  �لتوحيد  كتيبة  �أن  �حلا�سي  و�أكد  و�لتكفري. 

22
هي من قامت بالقب�س على �ملنظمني.

لالإبد�ع  تاناروت  )جتمع  �أعلن  �ل�سياق،  ذ�ت  ويف 

على  حفاًظا  ن�ساطه  تعليق  �سبتمرب  �سهر  بد�بة  يف   )

على  �لعتد�ء  حالت  تكر�ر  ب�سبب  �أع�سائه  �سالمة 

يف  ورد  وقد  بنغازي.  مدينة  يف  و�أع�سائه  �لتجمع  مقر 

�إغالق  بعد  لنا  بالن�سبة  و��سًحا  »بات  �لتجمع:  بيان 

�لتي  �لهجمات  وهذه  طر�بل�س  يف  ح�سن  �لفقيه  د�ر 

ت�سري  بالدنا  �لثقافة يف  �أن  تاناروت،  لها جتمع  يتعر�س 

مع  �لتو��سل  على  قائمة  لي�ست  و�أنها  و�حد،  �جتاه  يف 

�إل  �ملقابل  �لجتاه  يقابلها يف  �ملجتمع ل  �ملجتمع، لأن 

برد فعل عنيف، ولي�س من قبيل �ل�سدفة �أن جند هذه 
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�حلرب على �لثقافة يف كل مكان ويف وقت و�حد«.

24
�إل �أن �لتجمع عاد ل�ستئناف ن�ساطه بعد تغيري مقره.

و�سبق ذلك �أحد�ث �أخرى �أبرزها منع جريدة �لو�سط 

وم�سر�تة  وطر�بل�س  بنغازي  مدن  يف  �لتد�ول  من 

�أكرث  �للكرتوين  �لو�سط  بو�بة  موقع  �خرت�ق  و�أي�سا 

25
من مرة.

من  �ملعد  �لد�ستور  م�سروع  يف  �لن�س  من  وبالرغم 

 37 �ملادتني  يف  �لد�ستور  ل�سياغة  �لتاأ�سي�سية  �لهيئة 

و38 على حرية �لتعبري و�لن�سر وحرية �ل�سحافة و�إلز�م 

هذه  �أن  �إل  �لكافية،  �ل�سمانات  توفري  على  �لدولة 

عالمات  وت�سع  �ل�سكوك  تزيد  �ملتتالية   �لأحد�ث 

م�ستقبل  حول  و�ملخاوف  �لقلق  وتثري  بل  �ل�ستفهام 

ونتيجة  ليبيا.  يف  و�لإبد�ع  و�لفكر  �لتعبري  حرية 

�أن  �ملبدعني  وحماية  لدعم  يكفي  يعد  مل  لذلك، 

�أن  ول  جودتها  بلغت  مهما  د�ستورية  �سمانات  منتلك 

ن�سدر ت�سريعات وقو�نني توفر �حلماية بن�سو�س قانونية 

فكل  �لدولية.  �ملعايري  مع  وتتالئم  و�سارمة  دقيقة 

تنفذها  تنفيذية  ل�سلطة  حتتاج  و�لت�سريعات  �لقو�نني 

وت�سهر على تطبيقها و�لتي لو تقاع�ست �أو غابت عنها 

�لإر�دة �ل�سيا�سية  �أو على �أقل تقدير خافت �أو جبنت 

قد  نكون  فعندها  مت�سددة،  دينية  �سلطة  مو�جهة  يف 

مبفردهم  �ملو�جهة  �ساحة  يف  و�ملبدعني  باملثقفني  رمينا 

�سامتا  يقف  له  ينتمون  �لذي  �ملجتمع  وحتى  �أمامها. 

جهة  من  �لهجوم  كان  �إن  خا�سة  معهم  يتعاطف  ول 

ور�ءها  وين�ساق  �سحيحة  مربر�تها  �أن  فيفرت�س  دينية 

�أو  و�لّطالع  �لبحث  عناء  نف�سه  يكلف  �أن  دون  من 

حتى �لت�ساوؤل .

حرية التعبير والفكر واإلبداع في ليبيا: 
مجهول   ومستقبل  قلق  وحاضر  بالقيود  مكبل  إرث 

حرية التعبير في ليبيا حرية التعبير في ليبيا
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جازيــة جبريل محمد

توطئة
يف   602 مبنطقة  �لثقايف  �لبوري  وهبي  مركز  يف 

�ل�ساعة  متام  على  �سبتمرب2017،   25 يوم  بنغازي، 

�خلام�سة م�ساء، عر�س �لفيلم �لوثائقي عن �لألغام يف 

بنغازي. �لفيلم من �إعد�د �لإعالمية خديجة �لعمامي 

وبح�سور  �ملخت�سني،  �لإعالميني  من  فريق  �سحبة 

»�سنف  �لليبية  �لعربية  �مل�سلحة  �لقو�ت  من  لفيف 

من  عديد  من  كرمية  وبرعاية  �لع�سكرية«،  �لهند�سة 

�لفيلم  مب�ساهدة   .
2
و�لدولية  

1
�ملحلية �ملدنية  �ملنظمات 

�لهند�سة  �ل�سادة �حل�سور من �سنف  و�سماع  �لوثائقي 

لكنها  �لأطر�ف  �آمنة  بنغازي  �أن  يتبني  �لع�سكرية، 

يفت  خبيث  ب�سرطان  م�ساب  قلبها  �لقلب.  مري�سة 

من  ذلك  على  �أدل  ول  �أبناءها،  ويح�سد  ج�سدها  يف 

بحر  يف  تعوم  »بنغازي  �ل�سجاعة  �لإعالمية  تلك  قول 

من �لألغام«.

المجرم السلوك 
�عتمدت �جلماعات �لإرهابية خالل معاركها يف بنغازي 

على زرع �لألغام و�ملتفجر�ت يف �لطرق و�ملباين و�لأحياء 

عليها  يطلق  ما  وهي  نحوها  �لأمن  قو�ت  تقدم  لإعاقة 

 booby« �ملغفلني  م�سائد  �لع�سكري  بال�سطالح 

traps«. وبعد خ�سارتها للعديد من �ملناطق �لتي كانت 

بيوتهم  �إيل  �لعودة  �لنازحون  �لأهايل  بد�أ  عليها،  ت�سيطر 

ليجدو� �أنف�سهم �أمام خطر جديد يهدد حياتهم. ويتمثل 

هذ� �خلطر يف �مل�سائد �مل�سللة �لتي يعتقد من ير�ها �أنها 

عادية جد�ً، وعند �لتقاطها تنفجر يف يده. فمثاًل، و�سع 

�لذي  �لكفل  يد  يف  ينفجر  ما  �سرعان  مفخخ  دبدوب 

يلتقطه. و�إىل ذلك، ��سطدم �لعائدون باأج�سام غريبة يف 

غالبها خمفي حتت  بيوتهم،  ويف  مز�رعهم،  طرقهم، ويف 

روؤيتها  ميكن  ل  حتى  �لأغر��س  بني  �أو  �لأر�س،  باطن 

بالعني �ملجردة. عدو خفي �سرره ج�سيم، بعيد �ملدى؛ 

فهي توؤدي لإزهاق �لأرو�ح، و�لإ�سابة بالعاهات �مل�ستدمية 

ومن مكان زر�عة �لألغام، يتبني �أن �ملق�سود هم �ملدنيون، 

ففي منطقة �سوق �حلوت جتد 7 �إىل 8 �ألغام يف كل منزل. 

وي�سار �إىل �أن �أفر�د �لهند�سة �لع�سكرية مل يدخلو�  �سارع 

�أو  �ل�سكنية  للمباين  �لبالد،  بو�سط  �لنا�سر  جمال عبد 

�خلدمية، ب�سبب �ألغام �ل�سارع �لرئي�سي.

األلغام ضحايا 
فهي  ع�سكري  �ساأن  �لألغام   : يقول  �أن  للبع�س  يعن 

يف  لكن  ع�سكري.  عدو  �سد  موجه  ع�سكري  �سالح 

حالة بنغازي، �لأمر خمتلف، فالألغام من�سوجة بعناية 

يف بيوت �ملدنيني، يف غرف �لنوم يف �لأدر�ج �ملوجودة 

د�خل �لغرف يف �لغ�سالة، يف ح�سو �لدبدوب �للعبة. 

و�لعمالة  و�لن�ساء  �لأطفال  من  �ملدنيني  من  �ل�سحايا 

�لإح�سائيات  من  ذلك  على  �أدل  ولي�س  �لو�فدة. 

و�حلو�دث  للجر�حة  �جلالء  م�ست�سفى  عن  �ل�سادرة 

»فاديا  �مل�ست�سفى  �إعالم  مكتب  م�سوؤولة  خالل  من 

ت�سعة  ��ستقبل  �مل�ست�سفى  باأن  �أفادت  فقد  �لربغثي«. 

�أر�سية،  �ألغام  �ملدنيني جر�ء  قتلى وع�سرة جرحى من 

مبنطقتي  متفرقة  �أماكن  يف  و�أ�سيبو�  ق�سو�  قد  كان 

يوليو   5 منذ  بنغازي  مبدينة  �لبالد  وو�سط  �ل�سابري 

�لأر�سية  �لألغام  �سحايا  �إن  �أغ�سط�س.   11 حتى 

يتفقدون  »كانو�  �لبالد  وو�سط  �ل�سابري  مبنطقتي 

منازلهم وحمالهم �لتجارية وبينهم م�سريان من �لعمالة 

«. »فقد �لطفل حممد طاهر �لرملي )14 �سنة( 
3
�لو�فدة

�ساقيه جر�ء �نفجار لغم �أر�سي يف منطقة �ل�سابري وقد 

�لبالغة  �لإ�سابة  ب�سبب  لل�ساقني  له عملية برت  �أجريت 

عودتهم  بعد  �لقدم  كرة  لعب  �أثناء  لها  تعر�س  �لتي 

 كما �أن »�مل�ست�سفى ��ستقبل �أربعة قتلى 
4
�إىل �ملنطقة.«

وت�سعة  �ل�سابري  مبنطقة  م�ستاأجر  ت�سادي  عامل  بينهم 

�لألغام  جر�ء  متفاوتة  �إ�ساباتهم  �ملدنيني  من  جرحى 

�لتنظيمات  زرعتها  �لتي  �لنا�سفة  و�لعبو�ت  �لأر�سية 

.
5
�لإرهابية خالل �سهر �سبتمرب �ملا�سي

الحاكمة  الجزائية  القواعد 
لعل من �ملعلوم �أن �لبحث عن �لقو�عد �حلاكمة يلزم 

توقع  مل  ليبيا  �أن  �إىل  هنا  وي�سار  ووطنياً.  دولياً  �لنظر 

باحلماية  و�خلا�سة   1997 لعام  �أوتاو�  �تفاقية  على 

على  �ل�سغط  تاليا  ويقت�سي   ،
6
�لألغام من  �لدولية 

�لتفاقية.  هذه  على  �لت�سديق  لغاية  �لنو�ب  جمل�س 

�أي  من  �ملوؤقت  �لد�ستوري  �لإعالن  خال  وفيما 

�ملوت  �سانعي  مو�جهة  يف  بها  �لتم�سك  ميكن  قاعدة 

�جلر�ئم  حظر  �جلديد  �لد�ستور  م�سروع  فاإن  بالألغام، 

وجعلها  و�لإرهاب  �حلرب  وجر�ئم  �لإن�سانية  �سد 

�ملادة  يف  وذلك  �لتقادم  �أو  للعفو  قابلة  غري  جر�ئم 

�لدولة  تلزم  مو�د  �مل�سروع  ت�سمن  وكذلك  منه.   36

 ،31 ب�سمان دية �لقتلى عند عدم معرفة �جلاين �ملادة 

لتعوي�س  �لالزمة  �لتد�بري  باتخاذ  �لدولة  تلزم  كما 

�سرعية  �إقامة  و�ملقيمني  �ملو�طنني  من  �لنو�زل  �سحايا 

بها يف �ملادة 32. 

�ملو�د  عديد  على  �جلنائي  �لقانون  يحتوي  ذلك،  �إىل 

�لألغام.  زرع  حالت  يف  للتطبيق  �لقابلة  �لعقابية 

يف  للمفرقعات  ��ستعمال  �لفعل  يعد  �أن  فيمكن 

قد  كذلك  ل(،  )197ع  �لعتد�ء  جرمية  �رتكاب 

ينطبق �لفعل على �لتجرمي �لو�رد باملادة )202ع ل( 

فعاًل  �لدولة  �أر��سي  يف  �رتكب  من  كل  جترم  �لتي 

جز�فاً  �لنا�س  قتل  �أو  �لنهب  �أو  �لتخريب  �إىل  يرمي 

بق�سد �لعتد�ء على �سالمة �لدولة. و�إذ� خرج �لفعل 

من  �لثاين  �لكتاب  من  �لأول  �لباب  �أو�ساف  من 

قانون �لعقوبات �لليبي �ملتعلق باجلنايات و�جلنح �سد 

�لتجرميية  �لنماذج  عن  يخرج  فلن  �لعامة،  �مل�سلحة 

�ملن�سو�س عليها يف �لباب �لأول من �لكتاب �لثالث 

ففي  �لنا�س.  �آحاد  �سد  باجلر�ئم  �ملتعلقة  ل  ع  من ق 

جرمية  �أمام  نكون  �سخ�س،  وفاة  فعل  عن  نتج  حال 

قتل عمد مع �سبق �لرت�سد و�لإ�سر�ر )م 368ع ل(، 

ب�سن  قانوين  تطور  �ملادة من  ما طر�أ على  مع مالحظة 

ت�سريع �لق�سا�س و�لدية. ويف حال نتج عن �لفعل فقد 

لإحدى �حلو��س �أو �إ�سعافها �إ�سعافاً م�ستدمياً �أو فقد لأحد 

�لأطر�ف �أو فقد منفعته �أو �إ�سعافه �أو ت�سويه م�ستد�م يف 

ل،  381ع  م  �خلطري  �لإيذ�ء  �أمام جرمية  فنكون  �لوجه، 

مع م�ساعفة عقوبتها حيث �أن �لفعل با�ستخد�م �سالح 

�نتقلنا  ما  و�إذ�  382 ع ل.  م  وتر�سد  ��سر�ر  �سبق  ومع 

للقو�عد �جلنائية �خلا�سة فمن �لبديهي �أن يطابق �لفعل 

�لتجرمي �ملن�سو�س عليه يف قانون حيازة �لأ�سلحة و�لذخائر 

مو�ده  تق�سي  و�لذي   1981 ل�سنة   7 رقم  و�ملفرقعات 

�أن  علمنا  �إذ�  نفاجئ  ولن  �حليازة.  على جمرد  بالعقاب 

قانون رقم 3 ل�سنة 2014 ب�ساأن مكافحة �لإهاب قد عّد 

زر�عة �لألغام عماًل �إرهابياً بن�س �ملادة �لثانية منه. 

ف�سال عن ذلك، ي�ستطيع �أهايل �لقتلى و�ملت�سررون من 

�ملن�سو�س  لالأحكام  وفقاً  بالتعوي�س  �ملطالبة  �لأحياء 

�لتي  �ملادة 166  �لليبي. ومنها  �لقانون �ملدين  عليها يف 

يلزم  للغري  �أخطاأ و �سبب �سرر�  �أن كل من  تن�س على 

بالتعوي�س. كذلك �ملادة 181 �لتي تن�س على �أن كل من 

توىل حر��سة �أ�سياء تتطلب حر��ستها عناية خا�سة يكون 

م�سوؤوًل عما حتدثه هذه �لأ�سياء من �سرر، ما مل يثبت �أن 

وقوع �ل�سرر كان ب�سبب �أجنبي ل يد له فيه.

خطوات واجبة
�أمام �لو�قع �ملاأ�ساوي، يتعني �لقيام باخلطو�ت �لآتية: 

�لدولية  . و�ملنظمات  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  منا�سدة 

�لع�سكرية  �لهند�سة  �سنف  بتزويد  �لأخرى 

�ملخت�سة  بالروبوتات  وتزويدهم  �لو�قية  للبذلت 

�إذ�  �سيما  ل  �ألغام،  كا�سحات  با�ستري�د  و�ل�سماح 

ل �ملخت�س  �لع�سكرية  �لقو�ت  عن�سر  �أن   علمنا 

 ميلك حاليا يف مو�جهة هذ� �لعدو �خلبيث �سوى 

»بين�سة«،  زر�ديه  مطبخ،  �سكني  �لأتية:  �لأدو�ت 

�أد�ة ت�ستخدم يف ق�س �ل�سجاد »كرت«،

�لوطنية،  . �ملدين  �ملجتمع  منظمات  من  �لطلب 

بامل�ساهمة يف عمل قاعدة بيانات دقيقة عن �لقتلى 

و�مل�سابني ب�سبب �لألغام،

�إرغام �مل�سوؤولني عن زرع هذه �لألغام على ت�سليم  .

خر�ئطها فور�ً لبعثة �لأمم �ملتحدة للدعم يف ليبيا،

�ل�سرورية  . �خلطو�ت  �لت�سريعية  �ل�سلطة  �تخاذ 

لأهميتها   1997 �أوتاو�  �تفاقية  على  للم�سادقة 

�لق�سوى،  

�لالزمة  . �لإجر�ء�ت  �لتنفيذية  �ل�سلطة  �تخاذ 

فيها  متثل  �لألغام  �سوؤون  تتوىل  فنية  هيئة  لإن�ساء 

وز�رة �لعدل و�ل�سحة و�لبيئة لتويل �إ�سالح �لبيئة 

ورعاية �سحايا �لألغام و�إن�ساء مر�كز لإعادة تاأهيلهم 

ج�سديا ونف�سيا وتاأمني �ملالحقة �لق�سائية للجناة، 

�ملناطق  . �إىل  �لدخول  خماطر  على  �ملدنيني  توعية 

�لقو�ت  من  ت�سريح  دون  من  حديثا  �ملحررة 

�لع�سكرية،

�ملعمورة  . �أرجاء  كل  يف  بنغازي  �أ�سدقاء  منا�سدة 

�ألغام  �أزيلو�   # ها�ستاك  حملة  �إىل  بالإن�سمام 

بنغازي.

في مدينتنا لغم

جتدون �ملقال بن�سخته �لكاملة مع �مل�سادر و�ملر�جع على �ملوقع �لإلكرتوين للمفكرة 

األلغام
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