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ضحايا اإلستبداد في الفضاء العام ،ولكن...

عقدت هيئة احلقيقة والكرامة نهاية �سنة � 2016أربع
جل�سات �إ�ستماع علنية ل�ضحايا الإنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان عن الفرتة مو�ضوع عملهاّ .
�شكلت
اجلل�سات حدثاً هاماً باعتبار �أنها املرة الأوىل التي
يتحدث فيها �ضحايا الفرتة اال�ستبدادية يف تون�س عن
معاناتهم ب�شكل علني .وتبعا لذلك ،نحجت �شهاداتهم
القليلة يف الإ�ضاءة على �أهم �أ�شكال الإنتهاكات اخلطرية
حلقوق الإن�سان التي تن�سب للمنظومة اال�ستبدادية.
ّبي التفاعل مع جل�سات الإ�ستماع العلنية �أن م�سار
العدالة الإنتقالية يحظى بت�أييد �شعبي داخل تون�س.
كما �أنه يعد يف نظر املهتمني بال�ش�أن التون�سي خارجها

من �شروط جناح الثورة التون�سية .وبدا هذا الأثر
اخرتاقا هاما حتققه هيئة احلقيقة والكرامة يف مواجهة
من �أعلنوا معار�ضتهم لها وهو �أثر ي�ؤ�شر على قدرتها
على امل�ضي قدما يف عملها رغم ما تواجهه من عراقيل
خارجية وم�شاكل داخلية .ومن دون التقليل من �أهمية
الإحتفاء بهذه اخلطوة ،ف�إن �ضمان ا�ستمرارها وحت�سينها
يتطلبان يف الآن نف�سه مراقبة نقدية لتفا�صيلها ،ت�صويباً
ملكامن الإرتباك فيها ،فال تكون املنفذ الذي يقو�ض
م�سار العدالة االنتقالية.
ومن �أهم املالحظات النقدية التي ت�سجل على
هذه اجلل�سات:

�أنه غاب فيها احل�س اال�ستق�صائي النقدي عن خطاب
�أع�ضاء الهيئة الذين تولوا �إدارة اجلل�سات .فقد متاهي
بع�ضهم مع روايات ال�ضحايا تغلب فيه املجاملة على
واجب البحث عن احلقيقة،
احت�شام التط ّرق للف�ساد املايل .فبخالف ما ّمت �إعالنه
عن ح�ضور طالبي ال�صلح جلل�سات الإ�ستماع العلني
احلا�صلة يف دي�سمرب ،مل يح�ضر � ّأي منهم واخ ُت�صر
احلديث عن هذا ال�صنف من الإنتهاكات ب�شهادة غري
وافية ل�شخ�ص ُو�صف �أنه �ضحية للف�ساد املايل.
وما يزيد الأمر مدعاة للقلق هو �أن املواقف ال�سيا�سية
املهيمنة على ال�ساحة التون�سية تنحو على ما يبدو يف

اجتاه فر�ض م�سارات بديلة ،قوامها امل�صاحلة دون حاجة
للعقاب �أو البحث عن احلقائق .ويتبني من قراءة هذه
الت�صورات البديلة �أنها م�صلحية يف مبناها :فهي ت�سعى
ال�ستثمار �أموال من يتهمون بالف�ساد املايل واال�ستفادة
من كفاءة من يتهمون بالف�ساد الإداري ،لتنتهي لطلب
ال�صوت الإنتخابي ملن يتهمون بانتهاكات حقوق
الإن�سان .وقد تكون فعليا هذه امل�صاحلة قد حتققت على
�أر�ض الواقع ب�شكل �صامت.
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مت �إنتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من هيرن�ش بل ،مكتب �شمال �إفريقيا تون�س،
وم�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح ,املكتب الإقليمي العربي .الآراء الواردة هنا تعرب عن �آراء
امل�ؤلفني وبالتايل ال تعك�س بال�ضرورة وجهة نظر اجلهات املمولة.
نفذ الر�سوم لل�صفحات التون�سية :عثمان �سلمي
نفذ الر�سوم لل�صفحات العربية رائد �شرف
ت�صميم� :ستوديو �سفر �ش.م.ل

رمزي محمدي

حمام متمرن يف تون�س

العدالة االنتقالية والمسارات الموازية
المفكرة القانونية

الحدث األول :لقاء الغنوشي
بالقالل

بنهاية ال�شهر اخلام�س من �سنة � ،2014صدر �أمر
ت�سمية �أع�ضاء هيئة احلقيقة والكرامة بالرائد الر�سمي
للجمهورية التون�سية .1وتطبيقا لأحكام الف�صل 18
من القانون الأ�سا�سي عدد  53ل�سنة  2013املحدث
للهيئة ،ف�إنه ومب�ضي �أربع �سنوات من هذا التاريخ ،ينتهي
عمل الهيئة ما مل يقرر جمل�سها التمديد يف واليته
ل�سنة �إ�ضافية .تبعا لذلك ،تكون بنهاية �سنة 2016
هيئة احلقيقة والكرامة قد نا�صفت مدة عملها .خالل
تلك املدة ،ق�سمت الهيئة ال�شارع ال�سيا�سي التون�سي
حولها فكانت مو�ضع �إتهام بالف�ساد و�سوء الإدارة من
جانب منه ،فيما كانت يف نظر جانب �آخر منه م�ؤ�س�سة
من نتاج الثورة ي�سعى �أعدا�ؤها للإطاحة بها خدمة
للثورة امل�ضادة.

مل متنع كرثة ال�صراعات داخل الهيئة وحولها جمل�سها
من النجاح يف جل�سات �إ�ستماع ال�ضحايا ،التي انعقدت
خالل ال�شهرين الأخريين من �سنة  .2016وقد تعاقب
خاللها �ضحايا النتهاكات ج�سيمة حلقوق الإن�سان
ح�صلت خالل الفرتة املمتدة بني 1955/07-01
و.2013-12-31
بدت اجلل�سات يف موعدها وم�ضمونها تتويجاً لعمل
الهيئة .وقد حظيت تلك اجلل�سات مبتابعة جتاوزت
حدود تون�س؛ كما كانت حمل ر�ضاء من �أغلبية
املجتمع التون�سي .2ويفرت�ض نظريا تبعا لهذا �أن يكون
م�سار العدالة االنتقالية وفق ت�صوره الذي �صاغه �أع�ضاء
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي قد اكت�سب مناعة متنع
م�ستقبال ت�أثره بتغريات املزاج ال�سيا�سي .يف املقابل،
جرت يف موازاة هذه اجلل�سات �أحداث فائقة الداللة
قد تعك�س التطورات التي يتم التح�ضري لها والتي
ينتظر �أن تكون مقدمة لتغيريات كربى يف م�سار العدالة
الإنتقالية ،علما �أن هذه الأحداث بقيت باملقارنة مع
جل�سات الإجتماع ورغم �أهميتها على هام�ش اخلطاب
العام .ومن �أبرز هذه الأحداث ثالثة:

نق�صد هنا اللقاء الذي جمع ال�سيد را�شد الغنو�شي
زعيم حركة النه�ضة بال�سيد عبد اهلل القالل الذي
�شغل خطة وزير الداخلية �إبان �صدام ال�سلطة مع
التيار الإ�سالمي �سنة  ،1991يوما واحدا قبل جل�سات
الإ�ستماع العلنية .و�أهمية هذا اللقاء تت�أتى مما ميثله
الرجالن :فالأول ميثل ال�شق الأهم من ال�ضحايا على
�ضوء املعطيات الإح�صائية التي �صدرت عن هيئة
احلقيقة والكرامة 3والتي ك�شفت �أن �أكرث من ثمانني
باملائة من �ضحايا الإنتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان
التي يغطيها قانون العدالة الإنتقالية يف ت�صنيفهم
ال�سيا�سي هم من الإ�سالميني� .4أما الثاين في�صلح
كممثل منطي ملن يتهمون بامل�س�ؤولية عن الإنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان .و�إىل ح�صوله قبل يوم واحد
من بدء جل�سات الإ�ستماع ،زادت رمزية اللقاء و�ضوحا
على �ضوء الهدف املعلن له والذي هو التباحث يف
«الو�ضع ال�سيا�سي العام يف ظل احلاجة املا�سة لتدعيم
امل�صاحلة بني التون�سيني وطي �صفحة الأحقاد».5
مل يعلن ال�شيخ كما بات ُي�صطلح حمليا على ت�سميته
جري بعيدا عن ال�صخب الإعالمي
عن اللقاء الذي �أُ َ
الذي ي�صاحب عادة لقاءاته .وقد ذكرت م�صادر مقربة
منه 6ب�أنه �أكد ل�ضيوفه من رموز النظام ال�سابق «مت�سك
حركة النه�ضة مب�سار العدالة الإنتقالية الذي يجب �أن
يكون هدفه تطهري جروح املا�ضي بعيدا عن ثقافة الإنتقام
والت�شفي» .و�أ�ضافت م�صادر �أخرى مل يك�شف الإعالم
عن هويتها �أنه ذكر ملن ا�ستقبلهم «�أن الثورة ال تعني �إلغاء
منجزات دولة الإ�ستقالل واحلركة الوطنية� ،أو تهمي�ش
الكفاءات التون�سية والطاقات املعطلة ،التي اقت�صر دورها
7
يف الغالب على تنفيذ التعليمات يف كنف الإن�ضباط»
و�أن خطوته تعا�ضد م�سار العدالة االنتقالية.
وعليه ،يتبني �أن رئي�س احلركة ال�سيا�سية املعنية �سعى
خالل هذا اللقاء يف بلورة طرحه للم�صاحلة ال�شاملة،
والتي قد تكون خمتلفة يف �أبعادها عن العدالة
الإنتقالية التي ترعاها هيئة احلقيقة والكرامة ،و�إن
مت�سك يف و�ضعها �ضمن امل�سار نف�سه .ففيما ت�شكل
املحا�سبة �شرطاً �أ�سا�سياً وفق قانون العدالة الإنتقالية
التي �أن�شئت الهيئة مبوجبه ،ال ت�شرتط امل�صاحلة
ال�شاملة بال�ضرورة املحا�سبة امل�سبقة�.،إمنا على العك�س
من ذلك تظهر كم�شروع بديل (�أو نقي�ض) تغ ّلب
اعتبارات ك�شف احلقيقة وجرب ال�ضرر على املحا�سبة.
وذات املراجعة املفهومية مل�سار العدالة االنتقالية
�أكدها موقف جلنة الت�شريع العام من م�شروع قانون
امل�صاحلة االقت�صادية.

�صادق جمل�س نواب ال�شعب التون�سي بتاريخ -07
 2016-12على موازنة هيئة احلقيقة والكرامة ب�أغلبية
� 127صوتا مقابل احتفاظ  21نائبا ب�أ�صواتهم وت�سجيل
 28نائبا رف�ضهم .قبل ذلك بيوم واحد ،جرت يف
كوالي�س املجل�س النيابي م�شادات كالمية بني نواب

1 .1الأمر عدد  1872امل�ؤرخ يف  30ماي  2014املتعلق بت�سميتهم
ك�أع�ضاء هيئة احلقيقة و الكرامة.
 2 .2يف �سرب �آراء �أجرته م�ؤ�س�سة “�إمرود كون�سيلتينق “ بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة دار ال�صباح التون�سية ا�ستح�سن  61,2باملائة من العينة
امل�ستوجبة جل�سات اال�ستماع العلنية التي نظمتها هيئة احلقيقة
والكرامة  .ن�شرت نتيجة �سرب الآراء يف موقع ال�صباح نيوز بتاريخ -06

.2016-12
 3 .3من جملة  37463انتهاك ج�سيم حلقوق الإن�سان �أح�صتها هيئة
احلقيقة والكرامة عن الفرتة من  ...اىل  ،...كان عدد االنتهاكات التي
�شملت الإ�سالميني .32228
 4 .4قد ي�سرع التقارب بني النه�ضة والد�ساترة :خفايا لقاء را�شد
الغنو�شي بعبد اهلل القالل� ،صحيفة ال�شروق التون�سية.2016-11-18 ،

5 .5ت�صريح نور الدين العرباوي ملوقع الإخبارية ،موقع الإخبارية
275841664/tn-news.com/portal/v46 .6
7 .7بعيدا عن �أنظار االعالميني و ال�سيا�سيني :الغنو�شي يلتقي عبد
اهلل القالل ،موقع احلياة التون�سي.2016-11-18 ،
8 .8هيثم الزقلي «اللجان الت�شريعية تنطلق يف و�ضع �أولوياتها:
جلنة الت�شريع العام تق ّرر �إيقاف النقا�شات بخ�صو�ص م�شروع قانون

ثمة عالقة مفترضة
بين عودة الروح
لمشروع قانون
المصالحة وجلسات
اإلستماع العلنية

الحدث الثاني :لجنة
التشر يع العام ومشر وع قانون
المصالحة االقتصادية
مع بداية الدورة الربملانية � ،2017-2016أعلنت جلنة

الت�شريع العام مبجل�س نواب ال�شعب بقرارها بالعدول
عن موا�صلة العمل على م�شروع قانون امل�صاحلة .وقد
قطع هذا القرار مع موقفها يف الدورة النيابية ال�سابقة
عدت هذا امل�شروع ك�أولوية لهاّ .8
دل هذا
حيث ّ
مت�سكها ب�إفراد امل�صاحلة
املوقف عن تراجع الأغلب ّية عن ّ
االقت�صادية مع من يتهمون بالف�ساد املايل ب�إجراءات
تخرج عن قانون العدالة الإنتقالية ال�ساري املفعول.
لكنها ،ومن دون مقدمات �أو تربير ،عادت اللجنة لتعلن
اهتمامها بهذا امل�شروع ،م�ؤكدة �أنها �ستخ�ص�ص ال�شهر
الأول من �سنة  2017ملوا�صلة عملها عليه.9

ثمة مؤشرات أن
المصالحة دون
حاجة للعقاب
والمحاسبة هي
القاسم المشترك
لألطروحات البديلة

ينتمون حلزب نداء تون�س و�أع�ضاء من الهيئة ،تخللها
اتهامات لرئي�ستها ب�سوء الت�صرف الإداري واملايل.
وقد �أ�شّ ر هذا الأمر �إىل �أن جناح الهيئة يف جل�سات
الإ�ستماع العلنية ال مينع من موا�صلة ا�ستهدافها.
ويجد هذا الإ�ستهداف مربرا له يف الو�سط ال�شعبي
فيما ت�شهده الهيئة من �أزمات داخلية مظهرها تعدد
الإقاالت والإ�ستقاالت يف �صفوفها وفيما يتهم به
القائمون عليها من �سوء ت�صرف �إداري ومايل.
ت�ؤكد جممل امل�ؤ�شرات الواقع ا�ستعرا�ضها �أن املواقف
ال�سيا�سية املهيمنة على ال�ساحة التون�سية ال تخفي
بحثها عن م�سار بديل للعدالة الإنتقالية القائمة.
كما تك�شف تلك امل�ؤ�شرات �أن امل�صاحلة دون حاجة
للعقاب واملحا�سبة هي القا�سم امل�شرتك للأطروحات
البديلة .ويتبني من قراءة خطاب امل�سارات البديلة
للم�صاحلة �أنها م�صلحية يف مبناها :فهي ت�سعى
ال�ستثمار �أموال من يتهمون بالف�ساد املايل واال�ستفادة
من كفاءة من يتهمون بالف�ساد الإداري لتنتهي
لطلب ال�صوت الإنتخابي ملن يتهمون بانتهاكات
حقوق الإن�سان .وقد تكون فعليا هذه امل�صاحلة قد
حتققت على �أر�ض الواقع ب�شكل �صامت مبا يكون
معه البحث عن غطائها الت�شريعي تتويجا مل�صاحلة
متت فعليا دون انتظار لإ�شارة انطالقها.

ويرجح امل�ؤ�شر الزمني وجود عالقة مفرت�ضة بني عودة
الروح مل�شروع قانون امل�صاحلة وجل�سات الإ�ستماع
العلنية والتي تناوب عليها يف ف�صلها الأول من ذكر �أنه
�ضحية لف�ساد مايل ،والتي مت التب�شري بكونها �ستعر�ض
يف بقية ف�صولها اعرتافات ملن يتهمون بالف�ساد املايل.10
فك�أمنا امل�شرع ي�سرع من خالل �إعادة و�ضع امل�شروع
�ضمن �أولوياته �إىل �سحب ملف الإنتهاكات الإقت�صادية
من هيئة احلقيقة والكرامة .وقد يكون املوقف العام من
الهيئة و�شفافية عملها من الركائز التي �سي�ستند �إليها
لتحجيم دورها.
الحدث الثالث :موقف نواب
الشعب من هيئة الحقيقة
والكرامة

امل�صاحلة»� ،صحيفة املغرب.2016-10-21 ،
«9 .9طالبت به عديد الأاحزاب  ..مناق�شة م�شروع قانون امل�صاحلة يف
هذا املوعد» ،ال�صباح نيوز.2016-11-28 ،
1010ت�صريح ع�ضو هيئة احلقيقة والكرامة خالد الكري�شي ،برنامج
�ستيديو �شم�س� ،إذاعة �شم�س �أف �أم.2016-11-22 ،
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جلسات اإلستماع العلنية:
الحق في الحقيقة وكرامة الضحايا...
وحيد الفرشيشي
« احلقيقة فقط ثور ّية…» جيلبار نقا�ش،
�شهادة يف جل�سة اال�ستماع العلنية ليوم  17نوفمرب 2016

انطلقت جل�سات الإ�ستماع العلنية التي تنظمها
هيئة احلقيقة والكرامة يومي  17و  18نوفمرب 2016
مبعدل يومي ا�ستماع �شهريا.
وتتوا�صل ملدة �سنة ّ
وبانطالق جل�سات الإ�ستماع العلنية والتي نقلتها عديد
القنوات التلفزية التون�سية والأجنبية ،عاد احلديث
من جديد عن م�سار العدالة الإنتقالية يف تون�س ،هذا
امل�سار الذي مير بفرتة حا�سمة .فمنذ �أكتوبر املا�ضي،
مل تعد الهيئة تعمل �إال بت�سعة �أع�ضاء مبا فيهم رئي�سة
الهيئة من جمموع ال�ستة ع�شر ع�ضواً .وقد انخف�ض
عدد الأع�ضاء على هذا الوجه تبعا ال�ستقالة� 4أع�ضاء
وطرد  3منهم بعد �إحالتهم على جمل�س الت�أديب.1
هذه التطورات �أعطت �صورة �سلبية عن الهيئة لدى
املواطنني ولدى متابعي �ش�أن العدالة الإنتقالية ،رغم
قبول الهيئة ملجموع  62340ملفا ورغم قيامها ب
 14828جل�سة ا�ستماع �سرية مع ال�ضحايا وتركيز
الهيئة ملكاتبها اجلهوية واعتمادها على مكتب متنقل
بالن�سبة للمناطق البعيدة والأ�شخا�ص الذين ال ميكنهم
التنقل �إىل املكتب املركزي �أو املكاتب اجلهوية.
هذه اجلل�سات والتي ت�ضمنت �شهادات و�آراء هامة
لل�ضحايا ولعائالتهم جعلتنا نت�ساءل عن مدى حتقيقها
للأهداف املن�شودة منها وفق ال�ضوابط التي �أر�ساها
قانون  2013املتعلق بالعدالة الإنتقالية ،وخا�صة
ين�ص على �أن« :ك�شف
الف�صل الثاين منه والذي ّ
حقيقة االنتهاكات حق يكفله القانون ّ
لكل املواطنني
مع مراعاة م�صلحة ال�ضحايا وكرامتهم ودون امل�سا�س
بحماية املعطيات ال�شخ�صية».
جلسات اإلستماع والحق
في الحقيقة

ّ
مكنت جل�سات الإ�ستماع الر�أي العام من التع ّرف على
جمموعة هامة من الأحداث التي انطوت على عينات
من انتهاكات حقوق الإن�سان اجل�سيمة واملمنهجة التي
عرفتها تون�س يف فرتات خمتلفة من تاريخها من 1955
�إىل �أحداث الثورة التون�سية يف  .2011هذه ال�شهادات
الهامة والتي �أطلعت الر�أي العام على ما حدث يف
فرتات الإ�ستبداد تطرح م�س�ألة عالقة حقيقة ال�ضحايا
باحلقيقة الق�ضائية واحلقيقة التاريخية.

في الحقيقة كما «عاشها»
الضحايا
عملت جل�سات الإ�ستماع الأوىل ليومي  17و 18نوفمرب

 2016على ك�شف حقائق ذهب �ضحيتها الن�ساء
والأطفال والر�ضع وال�شباب والكهول  ...و�شملت
�شهادات الإنتهاكات �أهم الإنتهاكات اجل�سيمة التي
ن�ص عليها قانون العدالة االنتقالية :القتل العمد
وخا�صة فيما يتعلق ب�شهداء ثورة  17دي�سمرب ،2010
 14جانفي  2011و�أ�شكال العنف اجلن�سي ،التعذيب،
الإختفاء الق�سري .كما قدمت نتائج عن الإنتهاكات
التي �شملت كل الفرتات من نهاية الإ�ستعمار وفظاعات
�أحداث تازركة التي ارتكبها امل�ستعمر الفرن�سي
�إىل االيقافات وال�سجن والتعذيب يف فرتة الرئي�س
الأ�سبق احلبيب بورقيبة يف ال�ستينيات وال�سبعينيات
ثم الإنتهاكات والقتل والتعذيب والإختفاء يف نهاية
الثمانينيات وبداية الت�سعينيات ثم فرتة الألفينيات مع
�أحداث احلو�ض املنجمي وو�صوال �إىل �أحداث الثورة
التون�سية .كما حاولت �أوىل ال�شهادات �أن تبني �أن
االنتهاكات �شملت ّ
كل الأعمار والتوجهات ال�سيا�سية
والن�ضالية يف تون�س من املعار�ضة الي�سارية واحلركة
النقابية والطالبية والإ�سالمية.
و�إىل جانب هذه العائالت ال�سيا�سية والن�ضالية،
كان جلل�سات الإ�ستماع الأوىل �أهمية على م�ستوى
الت�أكيد على فئة هامة من ال�ضحايا والتي يتم عادة
تنا�سيها يف الأطر التقليدية (الق�ضائية خا�صة) عند
حتديد امل�س�ؤوليات وهم ال�ضحايا «غري املبا�شرين» �أو
«�أفراد الأ�سرة الذين حلقهم �ضرر لقرابتهم بال�ضحية
على معنى قواعد القانون العام ( »...الف�صل  10من
قانون  24دي�سمرب  .)2013وي�شار �إىل �أن عدد امللفات
املقدمة من قبل الن�ساء �أمام هيئة العدالة االنتقالية
يقارب  20%من امللفات اجلملية.
�إن �سرد ال�ضحايا ملا عا�شوه وعانوا منه من انتهاكات
طالتهم مبا�شرة �أو طالت �أفراد عائلتهم يعك�س جانبا
هاما من احلقيقة والذي يجب �أال ي�ؤخذ على �أنه
«احلقيقة التاريخية �أو احلقيقة الق�ضائية الثابتة» .فما
يرويه ال�ضحايا يعود �إىل ذاكرتهم الفردية والتي تت�أثر
بعوامل عديدة نف�س ّية اجتماعية �صحية� ...إلخ� .إال �أن
هذه اخلا�صية للحقيقة كما ي�سردها ال�ضحايا ال يجب
�أن تق ّلل من قيمتها �أو �أن جتعل منها جم ّرد رواية فردية
�شخ�صية غري مو�ضوعية وبذلك ال يعتد بها ،وذلك
للأ�سباب التالية على الأقل:
 �-أن تواتر روايات ال�ضحايا من �ش�أنه �أن ي�ؤكد الطبيعةاجل�سيمة وخا�صة املمنهجة للإنتهاك بتك ّرره يف
فرتات خمتلفة و�أماكن متعددة ولفئات اجتماعية
وفكرية و�سيا�سية متنوعة.
 -حقيقة ال�ضحايا ميكن ،ويف عديد احلاالت (القتلالعمد ،الإختفاء الق�سري ،التعذيب ،الإنتهاك
اجلن�سي) يتوجب �أن ت�ؤدي �إىل حتريك الدعاوى

العمومية .وتكون عندها منطلقا للك�شف عن
احلقائق ق�ضائيا ،ومن �ش�أنها �أن ت�ساعد امل�ؤرخني
على التوثيق وفح�ص الأحداث و�إمكانية �صياغة
الأحداث التاريخية.
 -من �ش�أن حقيقة ال�ضحايا �أي�ضا �أن ت�شكل متنف�ساًلهم ل�سرد ما عا�شوه من ناحية وتقا�سمه مع اجلميع
لإعالمهم مبدى الأمل واملعاناة التي عا�شوها والتي
مل يكن متاحا لهم الك�شف عنها �أو البوح بها.
حقيقة الضحايا هي أيضا
الحقيقة التي يودون فهمها

فرواية ال�ضحايا لي�ست بحقيقة تاريخية بل هي جزء
منها وم�ؤثر فيها .ولذا ف�إننا نرى �أغلب ال�ضحايا الذين
حتدثوا و�أدلوا ب�شهادتهم يف جل�سات الإ�ستماع العلنية،
كانوا هم �أي�ضا يطالبون مبعرفة احلقيقة .ملاذا ح�صل لهم
ذلك؟ ملاذا عا�شوا ما عا�شوه؟ ولذا يكون جزء �آخر من
احلقيقة موجوداً عند امل�س�ؤولني عن هذه الإنتهاكات
والذين ميكنهم �أي�ضا الإجابة عن بع�ض هذه الأ�سئلة
وامل�ساهمة يف ت�شكيل «احلقيقة».
جلسات اإلستماع ومراعاة كرامة
الضحايا

يف �شهاداتهم ،يتج ّرد ال�ضحايا كثريا من عديد من
ويتحدثون كثريا
ال�ضغوطات الإجتماعية والعائلية،
ّ
عن خ�صو�صياتهم وحميميتهم مبا يف ذلك الآالم
ب�أنواعها اجل�سدية والنف�سية ،يف جمتمعات يبقى فيها
احلديث عن اخل�صو�صيات اجل�سدية واجلن�سية م�س�ألة
م�سكوتاً عنها وال يتم احلديث فيها �إال يف ال�س ّر ويف �إطار
اخل�صو�صية واحلميمية.
فمنظومة العدالة الإنتقالية تنبني بالأ�سا�س على مفهوم
الكرامة .فهي منظومة تهدف لر ّد الإعتبار لل�ضحايا
و�إن�صافهم ،لي�س فقط بالنظر �إىل ّ
كل ما تع ّر�ضوا له من
�أ�ضرار مادية وحرمان من حقوق و�إعتداء على الأمالك
بل وخا�صة من �أجل الإنتهاكات احلاطة من الكرامة.
وي�ص ّرح العديد من ال�ضحايا �أنهم ال يتحدثون عما
تعر�ضوا له ،لي�س فقط ل�صيانة �صورتهم و»كرامتهم»
بالن�سبة للمحيطني بهم من العائلة والأ�صدقاء بل
�أي�ضا حماية مل�شاعر العائلة والأبناء خا�صة .وهو ما
يجعل العديد من ال�ضحايا ال يقبلون بال�شهادة العلنية
ويكتفون بال�شهادة يف �إطار اجلل�سات ال�سرية والتي
عقدت الهيئة قرابة � 15ألف جل�سة .فكيف ميكن
�صيانة كرامة ه�ؤالء عند الإدالء ب�شهاداتهم العلنية،
فال تتحول هذه اجلل�سات �إىل منا�سبة جديدة للم�س
بكرامتهم؟
من امل�ؤكد �أن كل ال�ضحايا الذين قبلوا الإدالء

بال�شهادة العلنية كانوا قد وافقوا كتابيا على ذلك .ومن
امل�ؤكد �أنه مت �إعالمهم ب�أن ال�شهادة �ستبث لرياها املاليني
من الأ�شخا�ص من بينهم �أفراد عائالتهم ومعارفهم
و�أ�صدقا�ؤهم وزمال�ؤهم ورفاقهم ..فهل تكفي موافقة
ال�ضحية؟
على م�ستوى ال�شكل ،تكون املوافقة �شرطا كافيا .ولكن
على امل�ستوى الأخالقي ،تتدخل �إعتبارات �أخرى
من �ش�أنها �أن ت�ؤثر من جديد يف ال�ضحايا و�أن تعيد
لهم م�شاهد الإنتهاكات و�أن ت�ؤثر يف كرامتهم .فكيف
ميكن حمايتهم من حمالت الت�شكيك والت�شهري
والتي تبلغ �أحيانا درجات ال�شتم وال�سب والإهانة؟
فجل�سات الإ�ستماع العلنية مل تعد ،كما كانت يف
ال�سبعينات والثمانينات ،جل�سات خ�شوع وا�ستماع
«طقو�سي» لل�ضحايا واحرتام للآالم واملوتى واملفقودين
وذويهم والثكلى واليتامى  .هذه ال�صورة التي طبعت
جل�سات الإ�ستماع مبا يف ذلك اجلل�سات القريبة زمنيا
وجغرافيا منا« ...جل�سات املغرب» نراها ت�صطدم اليوم
بهذا امل�شهد الإعالمي الذي ّميكن اجلميع من التفاعل
والتعبري والتعليق مبا قد يج ّرح ال�ضحايا يف �أقوالهم
و�أ�شخا�صهم .ومن املهم يف هذا الإطار حفظا لنجاعة
امل�سار �أن ي�ؤدي الإعالميون والإعالميات مع املنظمات
املدنية دورا هاما يف التوعية باملبادئ التي حتكم جل�سات
الإ�ستماع.
في حماية المعطيات
الشخصية:
لقد ا�شرتط الف�صل  2من قانون  24دي�سمرب 2013

وجوب حماية املعطيات ال�شخ�صية يف �إطار اجلهد
لك�شف احلقيقة .فما هي هذه املعطيات ال�شخ�صية التي
يتوجب حمايتها؟ وما هي الآليات الكفيلة بذلك؟
يع ّرف القانون التون�سي املعطيات ال�شخ�صية ب�أنها« :كل
البيانات مهما كان م�صدرها �أو �شكلها والتي جتعل
�شخ�صا طبيعياً معرفاً �أو قاب ًال للتعريف بطريقة مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة با�ستثناء املعلومات املت�صلة باحلياة العامة
�أو املعتربة كذلك قانونيا»( .الف�صل  4من القانون
الأ�سا�سي عدد  63ل�سنة  2004وامل�ؤرخ يف 27
جويلية  ،2004املتعلق بحماية املعطيات ال�شخ�صية).
وبالنظر يف ال�شهادات التي يقدمها ال�ضحايا ،نالحظ
�أنها مليئة باملعطيات ال�شخ�صية املبا�شرة.
في المعطيات الشخصية
لضحايا آخر ين

يذكر ال�ضحايا يف �شهاداتهم �أ�سماء �ضحايا �آخرين
و�أحداثا متعلقة بهم فيها معطيات عنهم وعما حدث
لهم من انتهاكات ،مما قد مي�سهم يف كرامتهم وخا�صة

لدى الأ�شخا�ص الذين يعرفونهم �أو �أفراد عائالتهم.
وعادة ما تكت�شف ال�ضحية كغريها من املتابعني
جلل�سة الإ�ستماع العلنية ذكر �إ�سمها �أو �أحداث متعلقة
بها وال تكون حتما موافقة على ذلك م�سبقا .وهنا
يكون دور هيئة احلقيقة والكرامة هاما جدا يف توعية
ال�شهود بوجوب احرتام الأ�شخا�ص الآخرين من
ال�ضحايا وخا�صة �أولئك الذين رف�ضوا �صراحة الإدالء
ب�شهادتهم العلنية.

في المعطيات الشخصية
للمسؤولين على اإلنتهاك

تكمن �أهمية �شهادة ال�ضحايا يف الك�شف عن �أ�سماء
و�أحداث ومعطيات من �ش�أنها �أن تدل على امل�س�ؤولني
عن االنتهاكات ،هذه الأهمية ال يجب �أن تخفي عنا
�أي�ضا خطورة هذه ال�شهادات على الأ�شخا�ص املعنيني
بها وعلى و�ضعياتهم و�صورتهم وكرامتهم �أي�ضا خا�صة
�إذا كانت ال�ضحية غري مت�أكدة من املعطيات التي

�ستذكرها �أو قد تعر�ض الحقا مل�ؤاخذات �أو يف بع�ض
الأحيان لأعمال انتقامية.
ولذا و�إن كانت هذه ال�شهادات هامة لأنها حتفز
الأ�شخا�ص الذين مت ذكرهم واعتبارهم م�س�ؤولني عن
الإنتهاكات من احل�ضور �أمام الهيئة وتقدمي �شهاداتهم
�أي�ضا ويف �أق�صى احلاالت رفع دعاوى �ضد ال�شهود
�أو الهيئة ،يبقى �أن ثمة خماوف م�شروعة من تعر�ض
ال�ضحايا لأعمال انتقامية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة .وتكون
م�س�ألة حماية ال�ضحايا وال�شهود وعائالتهم من امل�سائل

جرائم الفساد المالي الغائب األكبر
عقدت هيئة احلقيقة والكرامة نهاية �سنة � 2016أربع
جل�سات �إ�ستماع علنية ل�ضحايا الإنتهاكات اجل�سيمة
حلقوق الإن�سان عن الفرتة مو�ضوع عملهاّ .
�شكلت
اجلل�سات حدثاً هاماً باعتبار �أنها املرة الأوىل التي
يتحدث فيها �ضحايا الفرتة اال�ستبدادية يف تون�س
عن معاناتهم ب�شكل علني .وقد رتبت الهيئة جل�سات
الإ�ستماع على نحو �شمل �ضحايا من خمتلف �ألوان
الطيف ال�سيا�سي التون�سي و�أحداثاً متتد من الن�صف
الثاين من خم�سينات القرن الع�شرين �إىل حدود
�أحداث الثورة .وتبعا لذلك ،نحجت �شهاداتهم القليلة
يف الإ�ضاءة على �أهم �أ�شكال االنتهاكات اخلطرية
حلقوق الإن�سان التي تن�سب للمنظومة اال�ستبدادية
والتي حتقق الهيئة يف وقائعها.1
ّبي التفاعل مع جل�سات الإ�ستماع العلنية �أن م�سار
العدالة االنتقالية يحظى بت�أييد �شعبي داخل تون�س.
كما انه يعد يف نظر املهتمني بال�ش�أن التون�سي خارجها
من �شروط جناح الثورة التون�سية .وبدا هذا الأثر
اخرتاقا هاما حتققه هيئة احلقيقة والكرامة يف مواجهة
من �أعلنوا معار�ضتهم لها وهو �أثر ي�ؤ�شر على قدرتها
على امل�ضي قدما يف عملها رغم ما تواجهه من عراقيل
خارجية وم�شاكل داخلية .ومن دون التقليل من �أهمية
الإحتفاء بهذه اخلطوة ،ف�إن �ضمان ا�ستمرارها وحت�سينها
يتطلبان يف الآن نف�سه مراقبة نقدية لتفا�صيلها ،ت�صويباً
ملكامن الإرتباك فيها ،فال تكون املنفذ الذي يقو�ض
م�سار العدالة االنتقالية .ونر�صد يف �إطار هذا امل�سعى
م�ؤ�شرين �إثنني:
المؤشر األول :أين البحث عن
الحقيقة في خطاب تقديم
الشهادات؟

�أدارت رئي�سة هيئة احلقيقة والكرامة ال�سيدة �سهام بن
�سدرين جل�سات الإ�ستماع .وقد عمدت يف بداية كل
جل�سة �إىل �إعطاء الكلمة بداية ملفو�ض الهيئة ليعر�ض
تقدميا مللف ال�ضحية .كانت كلمات املفو�ضني حما�سية
يف �أ�سلوب �إلقائها .وانطلقت جميعها من م�سلم مفاده
�أن ال�ضحية بريء مما ن�سب �إليه و�أن ال�سلطة تعمدت
تلفيق تهم له .غاب احل�س اال�ستق�صائي النقدي عن
خطاب من كان يفرت�ض �أنهم يبحثون عن احلقيقة.
وك�شف هذا اخلطاب عن قراءة �أحادية لأع�ضاء هيئة
احلقيقة والكرامة لتاريخ املجتمع ال�سيا�سي التون�سي

لم يحضر ّ
أي من
جرائم الفساد
مرتكبي ُ
المالي واختصر
الحديث عن هذا
الصنف من اإلنتهاكات
بشهادة وحيدة
لشخص وصف بأنه
ضحية للفساد المالي.

قبل الثورة ،قراءة ت�ؤ�س�س لت�صور يختزل العنف
والإ�ستبداد يف نظام احلكم وي�سند لكل من يعار�ضه
�صفة املنا�ضل ال�سيا�سي الدميوقراطي .ويبدو هذا
الت�صور جمافيا للقراءة املو�ضوعية لهذه الفرتة التاريخية
ولأدبيات الأطراف ال�سيا�سية التي ن�شطت فيها.2
وهذا ما �أكده «�سامي براهم» عندما حتدث وب�صفته من
�ضحايا انتهاكات حقوق االن�سان عن �إمكانية �ضلوع
بع�ض من تعر�ضوا للإنتهاكات يف �أعمال جمرمة قانونا.
وانتهى لي�ؤكد مبد�أ هاما مفاده �أن خط�أ ال�ضحية �إن كان
ثابتا جزائيا ال يربر حرمانه من حقه يف املحاكمة العادلة
واملعاملة التي حترتم حقوقه الأ�سا�سية .وي�ؤمل تالياً
�أن تتجاوز الهيئة يف م�ستقبل جل�ساتها اخلطاب هذه
النظرة التب�سيطية ،خ�صو�صا و�أنها تتحمل بحكم قانونها
بتاريخ اجلل�سة املذكورة ( 18دي�سمرب  ،)2016مل
الأ�سا�سي م�س�ؤولية �إعادة كتابة تاريخ تون�س.
يح�ضر � ّأي من مرتكبي جرائم الف�ساد املايل واخ ُت�صر
احلديث عن هذا ال�صنف من الإنتهاكات ب�شهادة
وحيدة ل�شخ�ص و�صف ب�ضحية للف�ساد املايل .كانت
ال�ضحية دبلوما�سيا �سابقا �شغل خطة �سفري لتون�س بدولة
الإمارات العربية املتحدة بداية الألفية الثانية .ا ّدعت
ال�ضحية �أنها تعر�ضت لتبعات عدلية بتهمة الإ�ستيالء
على �أموال عمومية جراء ف�ساد عائلة الرئي�س الأ�سبق
زين العابدين بن علي .و�أفاد يف روايته للأحداث
التي قدمها �أن فريقاً رقابياً توىل التدقيق يف حما�سبة
ال�سفارة التي ي�شرف عليها وا�ستمع للأعوان املحليني
الذين ي�شتغلون بها وانتهى لإتهامه بالإ�ستيالء على
المؤشر الثاني :احتشام
جانب من املوازنة املخ�ص�صة خلال�ص هذا ال�صنف من
التطرق للفساد المالي ،هل
الأجراء .و�أردف الدبلوما�سي ال�سابق �أن وزارة اخلارجية
كان إختيارا؟
�أدىل بتاريخ  2016-11-22ع�ضو هيئة احلقيقة التون�سية �أنهت مهمته يف اخلارج و�أن وزير ال�ش�ؤون
والكرامة خالد الكري�شي بت�صريح �إعالمي �أو�ضح اخلارجية �أعلمه حينها �أن رئي�س اجلمهورية يخريه بني
فيه �أن مرتكبي الإنتهاكات الذين �سيتم الإ�ستماع الإ�ستقالة واخلروج يف �صمت �أو التتبعات العدلية،
�إىل �شهاداتهم هم طالبي التحكيم وامل�صاحلة ،م�شرياً فكان �أن اختار عدم الإ�ستقالة .وبهدف ربط التتبعات
�إىل �أن «احل�ضور الإجباري ملرتكبي الإنتهاكات هو التي تعر�ض لها بالف�ساد ،ذكر الديبلوما�سي �أنه وعند
�شرط جوهري لقبول مطلب التحكيم .ويف حال ا�ضطالعه مبهامه ،كان يتم �إعالمه م�سبقاً بزيارات �أفراد
تراجع مرتكب االنتهاك عن احل�ضور ،ف�إن الهيئة عائلة زين العابدين بن علي لدولة الإمارات لي�ؤمن لهم
ت�شريفات خا�صة تتمثل يف ا�ستقبال ديبلوما�سي ي�ضمن
تقوم بتعليق �إجراءات التحكيم وامل�صاحلة.3».

انطلقت كلمات
مفوضي الهيئةمن
ّ
مسلم مفاده أن
الضحية براء مما
نسب إليها

1 .1اعتقال تع�سفي –تعذيب –انتهاك احلق يف حرية التنقل
– احلق يف العمل – احلق يف الزواج –الطالق الق�سري –انتهاك
حرية اللبا�س – احلق يف ال�سفر  -احلق يف التظاهر * احلق يف الن�شاط
ال�سيا�سي -االختفاء الق�سري – املنع من العمل – االعتداء اجلن�سي
– القتل خارج القانون  -الف�ساد املايل .

 2 .2وكمثال على هذا اخلطاب� ،أكّ د ع�ضو الهيئة ال�سيد حممد بن
�سامل يف تقدميه ل�شهادة ال�سيد عبد اهلل بن �صالح �أن كل ما �صدر عن
ال�شاهد ورفاقه متثل يف م�سكهم ملنا�شري .ما جزم به ع�ضو الهيئة ك�شفت
فحوى ال�شهادة حمدودية عمقه يف قراءة اللحظة التاريخية للمحاكمة،
�إذ بني ال�شاهد �أنه كان على عالقة بتنظيم ين�شط بالرتاب الليبي حتت

الهامة جدا .وهذا ما �أكد عليه قانون العدالة الإنتقالية
(الف�صل  40قانون  24دي�سمرب � )2013إال �أننا نت�ساءل
عن الإمكانيات والو�سائل املتاحة للهيئة للقيام بهذه
الأعمال والتدابري احلمائية .ولذا من املهم توعية ال�شهود
بكافة هذه امل�سائل ليكونوا على بينة منها.
1 .1وي�سجل �أن الهيئة ترف�ض تنفيذ قرارات للمحكمة الإدارية
ب�إيقاف تنفيذ عزل نائب رئي�س الهيئة.

لهم املرور من القاعة ال�شرفية للمطار دون اخل�ضوع
لإجراءات تدقيق وتفتي�ش جمركي ،و�أن تتبعه جاء
على خلفية ّ
تعذر حتقيق ذلك يف �إحدى زيارات «جليلة
الطرابل�سي» �أخت زوجة بن علي وزوجها لإمارة دبي،
ب�سبب و�صول خرب الزيارة له ب�شكل مت�أخر .وكان الفتا
�أن من و�صف ب�ضحية الت�صدي للف�ساد ذكر �أنه تفطن
بتلك املنا�سبة لكون الزائرين كانا يه ّربان �أمواال هامة
من تون�س خالفا لقوانني البالد التي حتجر ذلك و�أن
تفطنه لهذا الأمر مل يدفعه التخاذ موقف راف�ض �أو
لإعالم الوزارة التي ينتمي لها بالأمر .ك�شفت ال�شهادة
يف داللتها كيف حت ّولت م�ؤ�س�سات الدولة التون�سية
و�سامي م�س�ؤوليها �إىل �أدوات تخدم عائلة الرئي�س.
ولكن وفيما عدا ذلك ،بقيت ال�شهادة غري كافية بحد
ذاتها لإقناع �أنه فعليا �ضحية ذلك الف�ساد ،و�إن ذكر �أن
حكما ق�ضائيا قد �صدر قبل الثورة و�آخر بعدها قد �أكدا
براءته من التهمة التي ن�سبت �إليه.
وبذلك ،بدا عمل الهيئة منكفئاً فيما يت�صل بالف�ساد
باملقارنة مع انتهاكات حقوق الإن�سان .فهي ف�شلت يف
حتقيق ما وعدت به جلهة �إرغام ال�ضالعني يف الف�ساد
املايل على ت�سجيل �إعرتافات علنية ،من دون ان ي�صدر
عنها �أي موقف ب�ش�أن طلبات امل�صاحلة والتحكيم
املقدمة من ه�ؤالء .كما ف�شلت يف تقدمي روايات قوية
ومتعددة تربز الف�ساد املايل لنظام عرف ب�شيوع ف�ساده.
وهذا الأمر يطرح ال�س�ؤال حول �أ�سباب ذلك .فهل
يعزى �إىل ف�شل الهيئة يف جتميع �شهادات و�أدلة كافية
على الف�ساد �أو �إقناع ال�ضحايا بالإدالء ب�شهاداتهم علناً
�أم �أنه يندرج �ضمن نف�س امل�ساعي احلا�صلة على �أكرث
من �صعيد للت�ساهل �إزاء �أ�صحاب النفوذ املايل الذين
هم �أبرز املتورطني بالف�ساد؟
ت�ؤكد التفا�صيل التي تعلقت بال�سماعات وتلك التي
تعلقت بخطاب الهيئة التاريخي حاجة م�سار العدالة
الإنتقالية لقراءة نقدية �إ�صالحية بعيداً عن خطابات
الإ�صطفاف التي فر�ضها رمبا �صراع ال�سلطة ال�سيا�سية
مع هيئة احلقيقة والكرامة .بالطبع ،هذه اخلال�صة ال
تخفف �أبداً من �أهمية ما حققته جل�سات الإ�ستماع
العلني على �صعيد التذكّ ر.

ت�سمية اجلبهة القومية التقدمية لتحرير تون�س وليبيا.
3 .3ت�صريح ع�ضو هيئة احلقيقة والكرامة خالد الكري�شي برنامج
�ستيديو �شم�س �-إذاعة �شم�س �أف �أم بتاريخ 2016-11-22
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الجالد حاضر رغم غيابه
فوزي المعالوي
محمد العفيف الجعيدي
خ�ص�صت هيئة احلقيقة والكرامة جل�سات الإ�ستماع
العلنية الأوىل التي عقدتها ل�ضحايا الإنتهاكات
اجل�سيمة حلقوق الإن�سان ،وغاب عنها املتهمون
بال�ضلوع يف تلك االنتهاكات .مل يكن �سبب غياب
اجلالدين �إنكارهم ملا ن�سب لهم� ،إذ ك�شفت ع�ضو الهيئة
عال بن جنمة �أن منهم من اعرتف يف جل�سات الإ�ستماع
ال�سرية باقرتاف �أعمال تعذيب .1وهذا الأمر يوحي ب�أن
غياب اجلالد عن �ساحة احلدث يف حلقاته الأوىل ال
يعدو كونه جزءاً من تخطيط جلل�سات اال�ستماع ،يكون
معه ح�ضور اجلالد منتظرا خالل �سنة  20172كت�صعيد
مدرو�س يف ن�سق اجلل�سات .غيبت هيئة احلقيقة
والكرامة اجلالد عن حتركها الأهم �سنة  2016ق�صدا
لكن الغياب مل يكن كامال �إذ �أن ال�ضحايا يف حديثهم
عن جتربتهم ا�ستح�ضروا جالدهم فر�سموا مالحمه التي
ظلت ت�سكنهم.
كان اجلالد يف �أول جتلياته عون �أمن ُيار�س �سلطته
على ج�سد ال�ضحية فتك�شف ممار�سته عن �شخ�صيته.3
كما كان الطبيب الذي ال متنعه عباءته البي�ضاء من
الإدارة الطبية جلل�سات التعذيب .وكان القا�ضي الذي
يحمي التعذيب بتواطئه �أو ب�سلبيته .كما كان ال�سجن
وال�سجان وكذلك العائلة واملجتمع.

لل�س�ؤال عنها» .مبجرد الإبتعاد عن �أعني �أفراد العائلة
والف�ضوليني� ،سمعت حميدة �أحد الأمنيني يحذر
الآخر« :علينا �أن ن�سرع قبل �أن يلتحقوا بنا» .طار بها
عونا الأمن اللذان كانا مي�سكانها جريا على الأقدام
يف اجتاه ال�شارع الرئي�سي :هناك كانت �سيارات مدنية
متوقفة يف الإنتظار ،ومبجرد دفعها داخلها انطلقت
ب�سرعتها الق�صوى نحو مقر وزارة الداخلية.
مل يختلف ب�شري العبيدي يف �شهادته .فقد �أكّ د �أن
�أعوان الأمن الذين نفذوا «التعليمات باعتقاله» تولوا
جره جريا بال�شوارع و�أمام الكافة مع �ضربه وركله ورف�سه
ملا يزيد عن ثالثمائة مرت ،وهي امل�سافة التي تف�صل بني
حمله ومركز الأمن الذي و�صله مغمى عليه .مل يجد
الأمني حرجا يف �أن ي�سرق ويف �أن يعنف من يحتجز
�أمام العلن عالوة على عدم ا�ستحيائه من �أفراد الأ�سرة
يتنقلون من مقر �أمني �إىل �آخر ،ي�س�ألون عن �إبن اعتقله
الأمن وال يعرفون له م�آ ًال .ومل يكن هذا �سلوكا فرديا
بدليل تكرره من �شهادة لأخرى ،رغم اختالف
احلقبات واجلهات واملُعتقِلني واملُعتقَلني.
يك�شف حت ّول الأمني العلني ملارق عن القانون عن
كون �صناعة اجلالد مل تكن بعيدة عن �أعني جهات

�أي املق ّر الأمني ،تتغري مالمح عون الأمن في�ستحيل
الفعل البلطجي �إىل ح�ص�ص تعذيب جماعي يربز فيها
الأمني املتفاين يف انتهاك فري�سته.
ي�ؤكد من �أدلوا ب�شهاداتهم �أن �شخ�ص اجلالد مل يغب
عن �أي مقر �أمني .كما ك�شفوا �أن التعرية (نزع ثياب
املعتقل بالكامل) ممار�سة مالزمة جلل�سات التعذيب و�أن
العنف الذي �سلط عليهم عرف يف �أيامه الأوىل �أق�صى
درجاته .حتدثت حمرزية العابد عن جتربتها فذكرت �أنها
اختارت �أن ت�صطحب �إبنها الر�ضيع� .أ�ضحك اختيارها
الأمني الذي قال «هي تظن �أن طفلها �سيكون �شفيعا
لها» .انتزع منها الأمني مبجرد و�صولها �إىل مركز الأمن
الر�ضيع .ظنت �أنه �سيتوىل ت�سليمه لعائلتها ،لكنها
يومني بعد ذلك اكت�شفت �أن الر�ضيع �أودع يف مكتب
من مكاتب مركز الأمن.
رمبا كان الطفل الذي فطم غ�صبا يبكي جوعا .لكن
هذا جمرد تف�صيل لأن �أمه التي كانت تبكي وجعا لن
ت�سمعه .هي عارية متاما تنقل من غرفة لأخرى ،ت�ضرب،
يتم تعليقها .يعرتف ج�سدها للأمني بحملها فيقرر
جتلدّ ،
«الأزهر» وهو عون �أمن يحب تعذيب الن�ساء �أن مينع
ميالد «يهودي جديد»� .ضرب موجه ومركز على البطن

الطبيب جالدا..

األمني الجالد :أي مالمح؟

تبد�أ رحلة معاناة ال�ضحية منذ يوم الإعتقال حيث
ي�ستعر�ض الأمنيون كل قوتهم ،ويعملون على ترهيب
املعتقل وكافة �أفراد العائلة والأجوار .يحلون مبقر �سكنى
املطلوب مدججني عددا وعدة .كلمة ال�سر واحدة:
بث الرعب يف نفو�س اجلميع ،نف�س املعتقل ومن
حوله ..ويف هذا ال�سياق ،تتطابق �شهادات ال�ضحايا.
تعر�ض جميعهم لذكر اجلانب اال�ستعرا�ضي املعتمد
يف الإيقافات .يبد�أ الإعتقال ح�سب �أغلب ال�شهادات
بح�صار وا�سع ي�ضرب على حمالت ال�سكنى متهيدا
القتحام �إ�ستعرا�ضي عنيف �أ�شبه ما يكون مب�شاهد �أفالم
احلركة .لكن �سريعا ما تتحول «الكتيبة» �إىل جمموعة
ل�صو�ص ي�ستولون على ما ميكنهم اال�ستيالء عليه من
جتهيزات منزلية و�أموال وم�صوغ مع بحثهم يف ذات
املنا�سبة عما ميكن �أن يكون دليل �إدانة .وهو �أمر �أكده
�سامي الرباهمي وغريه ممن مت �سماعهم .
حتدثت حميدة عجقني عن حلظة خروجها الق�سري
من منزل عائلتها ب�ضاحية �سكرة وتذكرت كيف
�س�أل �أ�شقا�ؤها �أعوان الأمن عن اجلهة التي اعتقلت
�أختهم و�أين �سيتم التحقيق معها .كما تذكرت كيف
كان رد الأمنيني مطمئناً�« :سن�صطحبها ملركز �أمن
�سكرة ال داعي للإنزعاج .ميكنكم الإلتحاق بها هناك

التعذيب فال مينع موت في�صل بركات يوم -10-08
 1991حتت التعذيب مبركز الأمن الوطني مبنزل بوزلفة
�أعوان ذات املركز من تعذيب ر�شيد ال�شماخي حتى
املوت بعد ذلك ب�أ�سبوعني فقط.
تتطور م�شاعية التعذيب وح�ص�ص التعذيب يف مقر
وزارة الداخلية لت�ستحيل اىل م�أ�س�سة للتعذيب .حتدث
ال�ضحايا بخوف عن مقر الوزارة وعن مدخله اخللفي.
حتدث جميعهم عن غرفة العمليات .وفرت الدولة
بالغرفة املظلمة وامللطخة جدرانها بالدماء كل و�سائل
التعذيب بداية من ال�سياط والفلقة وانتهاء بتو�صيالت
الكهرباء .يتخ�ص�ص هناك اجلالد يف التعذيب ميار�س
مهنته بتفانٍ ويف �إطار جدول زمني م�ضبوط.
ميار�س اجلالد يف مقر فرقة �أمن الدولة كره ال�ضحية
ب�شغف .يكون اجلالد �آلة تعذيب مربجمة يفتخر بعدد
من عذبهم .هذه ال�صورة القا�سية تقطع رتابتها �شهادات
تتحدث عن جالدين يلتحقون مبقرات عملهم يف حالة
�سكر وجالد �آخر يبكي يف حم�ضر �ضحيته �سامل كردون
وهو يقول�« :أنا ال �أحب هذا العمل طلبت منهم �إعفائي
لكنهم يرف�ضون»� .صورة مهتزة جلالد ميار�س التعذيب
بحب .ولكن هذا احلب ال مينع من بروز عذاب نف�سي.
ذات ال�صورة املهتزة الزمت حديث ال�ضحية عن
الطبيب اجلالد.

القرار .ويدل هذا الأمر على �أن القيادة �إ�ستعملت
وجهة �سلوك �أعوانها لت�صنع الرعب يف و�سط من
تالحقهم العتبارات تتعلق بن�شاط �سيا�سي .فبذلك،
ي�صبح الإعتقال الإ�ستعرا�ضي والتعذيب يف ال�شارع
للمعتقل والإهانة لأ�سرته مبثابة ر�سالة للم�شاهدين حتذر
من العقاب اجلماعي الذي ينتظر كل من ت�س ّول له
نف�سه �إتباع طريق املعتقل �أو �أن يتعاطف معه .عند هذا
احلد ،ال يختلف الأمني يف مالحمه الأولية عن �أي من
ّ
بلطجية ال�شوارع .ورمبا كان هذا �سبب عدم حترجه كفرد
ينتمي لذات الو�سط االجتماعي لل�ضحية من �أفعاله
العلنية .وبالإنتقال من الف�ضاء العام �إىل الف�ضاء املغلق

�أثره �سيالن دم غزير .وي�ستمر ال�ضرب والتعذيب بعد
الإجها�ض �ألق�سري ومعه التهديد بالإغت�صاب .يحر�ص
اجلالد على ا�ستح�ضار اجلن�س يف جل�سات التعذيب.
ال يكفيه منظر اجل�سد العاري وال متنعه الدماء وات�ساخ
ج�سد ال�ضحية من املالم�سات اجلن�سية ومن �إبداء
رغبته يف اغت�صابه متى كانت ال�ضحية �أنثى �أو بالتهديد
ب�إغت�صاب زوجته� ،أمه �أو �إبنته ان كانت ال�ضحية ذكراً.
يتجاوز اجلالد حدود ما ميكن تخيله فيبحث عن اجلمال
يف ج�سد امر�أة تت�أمل .حتدثت يف هذا الإطار حميدة
عن حوار ح�ضرته بني جالدين كان مو�ضوعه «جمال
اجل�سد العاري لإحدى ال�ضحايا» .ويتفانى اجلالد يف

مل مينع ق�سم �أبقراط جانبا من الأطباء من ت�سخري
علمهم يف التعذيب .حتدثت ال�شهادات عن طبيب
وزارة الداخلية الذي كان ي�شرف طبيا على جل�سات
التعذيب .كما حتدثت عن الطبيب ال�شرعي الذي
يتفانى يف طم�س �آثار التعذيب لتنتهي عند من يتعمد
حماولة �إخ�صاء املوقوف ملنع توا�صل ن�سله.
حميدة عجقني توقفت جل�سات تعذيبها يوم قرر
طبيب الفرقة ذلك� .سامل كردون الطبيب يفح�صه
ويقرر حاجته لراحة من التعذيب .كل من م ّروا بوزارة
الداخلية �أكدوا �أن الطبيب كان يف خدمة اجلالد
ين�صحه مبا مينع الإنهيار الكامل للمعتقل ،حتى يكون
جل�سده املنهك القدرة على حتمل ما ي�سلط عليه دون
�أن يهلك.و�أدى ح�ضور الطبيب ب�ساحة التعذيب
ب�سامي الرباهمي لأن ي�صف التعذيب الذي مار�سته
يف حقه الفرقة املخت�صة بالتعذيب العقالين يف مقارنة
بالتعذيب الفو�ضوي الذي مار�سه يف حقه الأمنيون يف
غريها من الفرق الأمنية.
يتكفل الطبيب ال�شرعي ب�ضمان �سالمة اجلالد �إذا ما
�إنتهى التعذيب ملوت ال�ضحية .يحرر الطبيب تقارير
ت�ؤكد �أن املوت كانت نتيجة حادث مرور �أو انتحار وهو
�أمر �أكده �شقيق ال�شهيد في�صل الربكاتي الذي قتل
حتت التعذيب مبركز الأمن الوطني بقعفور �سنه .1987
وي�صل الأمر بطبيب ال�سجن لأن ي�سكب مادة حارقة

على الع�ضو الذكري لل�سجني �سامي الرباهمي ليمنع
توا�صل ن�سله.
ال مينع احل�ضور الالفت للطبيب اجلالد من ح�ضور
الطبيب الإن�سان واملهني .فهو يعالج بقدر جهده ج�سد
املتهم كما �أنه مينع �أعوان الأمن من انتهاك حرمة
امل�ؤ�س�سة الطبية كما �أكد ذلك �أكرث من �ضحية .كما مل
يكن الطبيب وحده حمل اتهام مب�شاركة اجلالد �صفته.
فالقا�ضي بعباءته ال�سوداء كان �أي�ضا يف نظر ال�ضحايا
جالدا.

الرباهمي وعبد اهلل بن �صالح و�سامل كردون و�شقيق
في�صل بركاتي فكان قا�ضي حتقيق ع�سكري يعنف
املتهمني يف جتربة عبد اهلل بن �صالح كما كان قا�ضي
حتقيق ي�أمر ال�سجان بتعذيب �سامي الرباهمي لأنه رف�ض
الإم�ضاء على حم�ضر البحث فيما كان قا�ضي املحكمة
الع�سكرية يف �شهادة �سامل كردون �شخ�صا ال ي�ستمع
للمتهمني وال للمحامني .يدير جل�سته كتلميذ يتلو ن�صا
حفظه .وانتهى القا�ضي يف �شهادة �شقيق في�صل بركاتي
�إىل �شخ�ص من دون �صالحيات ،يكتفي مبعاينة جثة
�ضحية تعذيب دون �أن ي�صدر عنه �أي موقف .
فر�ض توزيع الأدوار بني اجلالدين ح�ضورا باهتا
للقا�ضي .ويك�شف النظر يف تطور الإ�صطالح اللغوي
يف اللهجة التون�سية �أن املواطن مل�س هذا ال�ضعف� .إذ
يذكر هنا �أن م�صطلح حاكم مبا يختزله من دالالت
لغوية كان �إىل حدود ثمانينيات القرن الع�شرين ي�سند
للق�ضاة بو�صفهم من يحكمون .ولكن وبعد هذه
الفرتة تغري الأمر وبات احلاكم 4كم�صطلح يدل على

كان من ح�ضروا جل�سات الإ�ستماع يتابعون �شهادات
ال�ضحايا وك�أنهم يكت�شفون �أمرا غريبا عنهم ي�صلهم
علمه لأول مرة .وكان ذلك ردة فعل من مل يكونوا
من �ضمن املدعويني حل�ضور اجلل�سات وتابعوا �أ�شغالها
عن بعد لكنهم حر�صوا على ت�ضمني ردود �أفعالهم
ب�شبكات التوا�صل االجتماعي .ك�شفت �شهادات
ال�ضحايا �أن تلك ال�صورة ال تختزل فعال حقيقة

1 .1يف جل�سات ا�ستماع �سرية« :اجلالدون» يعرتفون مبمار�سة
التعذيب ..وتوجه نحو بث �شهاداتهم يف القنوات التلفزية – ب�سام
حمدي  2016-11--30موقع حقائق �أون الين.
ّ
2 .2اجلمعة ...ا�ستئناف جل�سات اال�ستماع العلنية .و“اجللد”
�سي�سجل ح�ضوره  -ال�شاهد .2016-12-15
ّ
3 .3عرفت اتفاقية الأمم املتحدة ملناه�ضة التعذيب ،التعذيب ب�أنه
«�أي عمل ينتج عنه �أمل �أو عذاب �شديد ،ج�سديا كان �أم عقليا،يلحق

عمدا ب�شخ�ص ما بق�صد احل�صول من هذا ال�شخ�ص� ،أو من �شخ�ص
ثالث،على معلومات �أو على اعرتاف� ،أو معاقبته على عمل ارتكبه
�أو ي�شتبه يف انه ارتكبه،هو �أو �شخ�ص ثالث �أو تخويفه �أو �إرغامه هو �أو
�أي �شخ�ص ثالث � -أو عندما يلحق مثل هذا الأمل �أو العذاب لأي
�سبب يقوم على التمييز �أيا كان نوعه� ،أو يحر�ض عليه �أو يوافق عليه
�أو ي�سكت عنه موظف ر�سمي �أو �أي �شخ�ص يت�صرف ب�صفته الر�سمية
وال يت�ضمن ذلك الأمل �أو العذاب النا�شئ فقط عن عقوبات قانونية �أو

املالزم لهذه العقوبات �أو الذي يكون نتيجة عر�ضية لها».
4 .4كان �إىل حدود ثمانينات القرن الع�شرين ي�صطلح قانونا على
ت�سمية الق�ضاة باحلاكم فكانت الن�صو�ص القانونية ت�شري اىل من ي�ضطلع
بوظيفة قا�ض ب�أنه حاكم  .مت الحقا ويف اطار مراجعات ا�صطالحية
تهدف لتهذيب اال�ستعمال الت�شريعي للغة العربية مت ا�ستبدال
م�صطلح حاكم بالقا�ضي ومل مينع ذلك من ا�ستمرار اعتماد عدد من
املجالت القانونية مل�صطلح حاكم اىل الآن  .يف املقابل ،ظل اخلطاب

القاضي  :جالد بتجليات
مختلفة

جنوى الرزقي وحميدة عجقني متت حماكمتهما
و�صدرت يف �ش�أنهما �أحكام بال�سجن .رغم ذلك ال
ت�شريان يف �شهادتهما حل�ضور القا�ضي .حتدثتا ب�شكل
عر�ضي عن حماكمتهما .بدا الأمني يف �شهادتهما
من ي�صنع احلكم .ح�ضر القا�ضي يف �شهادات �سامي

الأمني دون �سواه ليختزل بذلك رجل الأمن لوحده
يف الوعي اجلمعي -كل مكونات امل�ؤ�س�سة الق�ضائيةبدءاً من �أعوان ال�ضابطة العدلية ،مروراً بهيئات
التحقيق وانتهاء بالهيئات احلكمية ،مبا قد يدل على
�أن املجتمع تفطن حلقيقة الدور الق�ضائي و�أ�صبح واعياً
بواقعه وتبعيته وحدوده .هذا املجتمع الفطن ف�ضحت
�شهادات ال�ضحايا �أنه كان بدوره �شريكاً يف التعذيب.

امل�شهد .فاملجتمع كان كما و�صفه �سامل كردون �سجنا
�أق�سى من ال�سجن ال�ضيق.
�أكد ال�سجني ال�سابق �أن �أق�سى �ضروب املعاناة تبد�أ
باخلروج من ال�سجن .فالأهل والأقارب يتحا�شون من
كان �سجينا خوفا من �أن ينالهم �أذاه .وتتدخل هنا �أي�ضا
الدولة ب�أمنها لت�ستدمي التعذيب ومتعن يف الت�ضييق عليه
يف تنقله وعمله وقوت يومه ونوم ليله .فتفر�ض على من
و�صف يف ال�سجن ب�سجني ذي �صبغة خا�صة مراقبة
�إدارية خا�صة ودائمة ت�صل يف املنا�سبات الوطنية �إىل
حد االحتجاز مبقر الأمن ل�ساعات طويلة .
ك�شفت �شهادات ال�ضحايا عن �أن من ينتظرون الآن
ظهور اجلالد على خ�شبة م�سرح جل�سات الإ�ستماع
العلنية رمبا ينتظر منهم �أن يتقدموا العتالء اخل�شبة
ليعرتفوا �أن التعذيب مل يكن ممار�سة �أفراد بقدر ما كان
ممار�سة ت�ستند لت�صور ثقايف وجتد لها حا�ضنة �إجتماعية.

ال�شعبي ي�صطلح على ت�سمية الق�ضاة باحلكام يف ا�ستعارة لدورهم �أي
ا�صدار االحكام .لكن الحقا تطور الل�سان ال�شعبي وبات ي�سند �صفة
حاكم لرجال الأمن يف اعرتاف غري معلن بكون الدولة يحكمها الأمن
.

المجتمع :جالد أقسى من كل
الجالدين
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المكلف العام بنزاعات الدولة وهيئة الحقيقة والكرامة:

قراءات في ملفات محكمة أمن الدولة:
رسائل إلى قاضي تحقيق ال يقرأ

أنيسة التريشلي

و�إطارات حكومية وتربوية.
يظهر يف ملف الق�ضية ويف نظر املتهمني ذي النظرة
النقدية للو�ضع القائم قا�ضي التحقيق ك�شخ�صية
�أ�سا�سية يف الأبحاث و�إن كان دوره الق�ضائي يقت�صر
على �إ�صدار �إنابة عدلية مل�صلحة �سالمة الرتاب بوزارة
الداخلية (فرقة �أمن الدولة الحقا) مبا�شرة بعد ال�سماع
الأويل للمتهم ،ليعقب ذلك �سماع ثان لذات املتهم
ينتهي يف �آخر املطاف ب�إ�صدار قرار ختم بحث يعهد
الدائرة احلكمية ملحكمة �أمن الدولة بالإعتماد على
الإعرتافات التي �سجلت لدى الباحث املناب .و�إزاء
ذلك ،يربز من خالل امللفات �سعي من املتهمني
و�أ�سرهم ويف بع�ض احلاالت معارفهم �إىل �إقناع هذا
املرجع الق�ضائي بوجوب لعلب دور �أكرب ح�سبما
يتح�صل من املرا�سالت املوجهة �إليه .فقد حفظ
الأر�شيف  77مرا�سلة موزعة على امللفات الثالثة
للق�ضية ،وجهت كلها «لل�سيد قا�ضي التحقيق مبحكمة
�أمن الدولة» ،و�أمكن ت�صنيفها على �أ�سا�س م�صدرها
وفقا للآتي:

كان ملف «جتمع الدرا�سات والعمل الإ�شرتاكي
التون�سي» �أول امللفات التي حتال على هيئة حمكمة
�أمن الدولة .تع ّلق امللف مبجموعة من الطلبة واجلامعيني
والإطارات الإدارية من ذوي التوجهات ال�شيوعية.
وكان ه�ؤالء �أ�صدروا بالغات و�صاغوا ن�صو�صا تطالب
بالإ�صالح وتنتقد احلكم ال�شمويل للرئي�س احلبيب
بورقيبة وتطرح ال�شيوعية كبديل للنظام القائم ،3وقد
ع ّرفهم قا�ضي التحقيق لدى هذه املحكمة يف �إنابته
�آنذاك ب «عموم من يعتنقون املذهب ال�شيوعي
املارك�سي اللينيني ويثريون البلبلة ويثريون الطبقات
ال�شعبية ويحم�سونها �ضد النظام» �أو �أي�ضاً ب»من ت�آمروا
على �أمن الدولة» كما ورد بالإتهام املوجه �إليهم .وكان
عددهم �آنذاك  157متهما منهم  60طالبا فيما توزع
بقيتهم بني �إطارات عليا ممثلة ا�سا�ساً يف �أ�ساتذة جامعيني

�أو ًال :مرا�سلتني �صدرتا عن مرجعيات علمية� :أوالهما
ووجهها لقا�ضي
�صدرت عن �أ�ستاذ جامعي بفرن�سا ّ
التحقيق التون�سي ليحدثه فيها عن «التم ُّيز العلمي
للطالب املتهم حممد ال�شريف 4ورجاحة فكره .رجاحة
الر�أي هذه والإعتدال اللذين بررا متتيعه خالل ال�سنة
التي �أوقف فيها مبنحة درا�سية خا�صة� .أما الثانية،
ف�صدرت عن �أ�ستاذ جامعي فرن�سي ومدير كلية الآداب
بتون�س �سابقا ،يتعر�ض فيها ملناقب الطالب �أحمد بن
عثمان الرداوي.5

ثاني ًا :ثالث ع�شرة مرا�سلة موجهة من �أولياء ملتهمني
موقوفني كان مو�ضوع الطلب فيها يرتاوح بني طلب
ال�سماح للإبن املوقوف باجتياز امتحان الباكلوريا
و»التما�س حت�سني ظروف الزيارة» �أو»االفراج عن الإبن
العائل لأ�سرته» .ومن بني هذه املرا�سالت ،اثنتان
متالحقتان وجهتهما �أم املتهم طالبة يف الأوىل ال�سماح
لإبنها بزيارة خا�صة لوالده الذي يحت�ضر ويتمنى ر�ؤية
�إبنه ،ويف الثانية �أن ي�ؤذن لإبنها بح�ضور جنازة والده
الذي تويف من دون �أن يت�سنى له ر�ؤيته.
ثالثا :ثالث مرا�سالت هي عبارة عن طلبات زيارة
خا�صة ،واحدة توجه بها �صديق �أحد املتهمني واثنتان
�صدرتا عن قن�صل عام فرن�سا بتون�س وتعلقت بال�سماح
لفرن�سيني بزيارة �أحد املوقوفني لعالقة ذاتية جتمعهما به.
رابعا 58 :مرا�سلة وجهها املتهمون �أنف�سهم لقا�ضي
التحقيق .6وميكن ت�صنيفها بدورها وفق مو�ضوعها.
فمنها:
ر�سائل ات�صلت مبجريات املحاكمة وغالبها ذات طابع
�إحتجاجي �أو ت�ضمنت طلبا يف الإ�سراع باملحاكمة .ومن
بينها ،ر�سالتان التم�س فيهما من كتبهما ا�ستدعاءهما
ملعاينة �آثار التعذيب بج�سديهما قبل زوالها وعر�ضهما
على الفح�ص الطبي لهذا الغر�ض .ومنها �أي�ضاً �سبع
احتج فيها املتهمون على قرار قا�ضي التحقيق
ر�سائل ّ
رف�ض الإفراج عنهم طالبني منه فيها مراجعة قراره.
وتربز يف هذا الإطار ب�شكل خا�ص ر�سالة �صدرت عن
«املتهم خمي�س ال�شماري» 7ملا ورد فيها من مبادئ تتعلق
حق امل ّتهم يف احلرية ومن دفاع عن ا�ستقاللية
باحرتام ّ
الق�ضاء .والالفت هنا هو �صدور هذه الر�سالة عن متهم
م�سلوب احلرية يف مواجهة قا�ض ال ي�ؤمن بتلك القيمة.
ر�سائل ات�صلت ب�شكل مبا�شر بظروف التوقيف (،)30
كاملطالبة ب�إنهاء ال�سجن الإنفرادي .كما ت�ضمنت
تلك املرا�سالت مطالب تتعلق بحقوق امل�ساجني من
قبيل طلب الإعرتاف ب�صفة �سجني ر�أي وف�صله عن
�سجناء احلق العام ،ومتكني ال�سجني من �أقالم وكتب
وكرا�سات� ،إ�ضافة للمطالبة باحلق يف الإ�ستماع للإذاعة
وقراءة ال�صحف .وقد ت�ضمنت اثنتان منها �إعالناً ببدء
�إ�ضراب جوع احتجاجا على جتاهل مطالبهم.
ر�سائل ات�صلت مبمار�سة حقوق ذات طابع اجتماعي،
ومنها ر�سالتان ملتهمني طلبا فيها كل منهما الأذن له
بعقد قرانه يف ال�سجن من فتاة ذكر هويتها وعربا عن
رغبته يف الزواج منها رغم «الإعتقال»،
باملقابل ،متهم واحد فقط �سعى للترب�ؤ من التهم

1 .1مداوالت جمل�س الأمة التون�سي ،الرائد الر�سمي للجمهورية
التون�سية ،عدد  19بتاريخ .1968-09-30
2 .2مت حذف حمكمة �أمن الدولة مبوجب القانون عدد  79ل�سنة
 1987م�ؤرخ يف 1987-12-29
3 .3كان منطلق الق�ضية على م�ستوى قا�ضي التحقيق امللف عدد
 .26958وقد اختار قا�ضي التحقيق الحقا �أن يجزئ امللف �إىل ثالث
ق�ضايا باعتبار التهم التي وجهها .ورمبا تكون هذه التجزئة على عالقة

برغبة ال�سلطة احلاكمة باحلد من قدرة املنظمات احلقوقية على متابعتها.
�4 .4أفرج عن حممد ال�شريف من �سجن �إيقافه بعد ق�ضائه � 15شهرا
من مدة حمكوميته و�أمت اثر ذلك درا�ساته اجلامعية ليكون من �أبرز
فقهاء القانون بتون�س وقد توىل خالل الفرتة من � 1990إىل �سنة 1994
وزارة الرتبية و�أر�سى حينها برناجما هاما لإ�صالح التعليم وان كان
ي�ؤاخذ بانتمائه للحكومة خالل اهم مراحل القب�ضة الأمنية لنظام زين
العابدين بن علي.

5 .5احمد بن عثمان الرداوي من ابرز النا�شطني احلقوقيني التون�سيني
من م�ؤ�س�سي فرع منظمة العفو الدولية بتون�س تويف �سنة 2008
6 .6ر�سائل امل�ساجني و عددها : 58طلب منح حقوق ال�سجني
ال�سيا�سي  28ر�سالة � -إعالم با�ضراب عن الطعام عدد  2ر�سائل -
طلب االفراج عدد  6ر�سائل  -طلب ال�سماح باجتياز امتحان عدد 2
ر�سائل  -احتجاج على التعذيب و �سوء املعاملة عدد  4ر�سائل  -طلب
احلق يف ر�ؤية الأهل عدد  3ر�سائل  -طلب ام�ضاء تفوي�ض للزوجة

بمناســبة بــدء جلســات اإلســتماع إلــى الضحايــا فــي
تونــس ومــا يســتدعيه مــن تذ ّكــر ومراجعــة مجتمعيــة،
تفــرض أرشــيفات األجهــزة األمنيــة والمحاكــم
اإلســتثنائية العاملــة فــي ظــل حكومــات الجمهوريــة
األولــى نفســها علــى الباحثيــن الراغبيــن بالمســاهمة
فــي هــذا الجهــد .ويأتــي هــذا المقــال المخصــص ألحــد
جوانــب أرشــيف محكمــة أمــن الدولــة المحفــوظ فــي
مؤسســة األرشــيف الوطنــي مــن ضمــن هــذه المقاربــة
وقوامــه الرســائل التــي وجههــا ضحايــا هــذه المحكمــة
ومقربــون منهــم لقضــاة التحقيــق فيهــا .وتجــدر
اإلشــارة إلــى أنــه كان تــم بعــث هــذه المحكمــة بهــدف
النظــر ب الجنايــات والجنــح التي تتعلــق بأمن الدولة
الداخلــي والخارجــي والضــرب بســرعة علــى أيــدي
العابثيــن الذيــن تخامرهــم فكــرة شــيطانية لضــرب
أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي» .1دفعــت األزمــات
السياســية التــي عرفهــا نظــام حكــم الحبيــب بورقيبــة
ألن تواتــرت دعــوات هــذه المحكمــة لإلنعقــاد وألن
تشــمل أحكامهــا كل العائــات السياســية والناشــطين
النقابييــن المعارضيــن للنظــام .وقــد ارتبــط تاريــخ
محكمــة أمــن الدولــة بأزمــة الحكــم فــي ذلــك العهــد.
وللتخلــص مــن أثــر هــذا االرتبــاط ،قــرر الرئيــس
الــذي أعقبــه زيــن العابديــن بــن علــي اإلســتغناء عــن
خدماتهــا بمجــرد تســلمه للســلطة نهايــة ســنة .19872
منــذ ذلــك الحيــن ،باتــت محكمــة أمــن الدولــة جــزءاً
مــن التاريــخ السياســي والقضائــي التونســي .فلنتذكــر
(المحــرر).

قطيعة تتهدد مسار العدالة اإلنتقالية في تونس
إلى السيد قاضي
التحقيق،
العار�ض :خمي�س ال�شماري

ويحق يل �أن �أعرب لكم
�سيدي� ،أقدر �أنه يجدر بي ّ
عن �أ�سفي العميق التخاذ الهيئات الق�ضائية التي
متثلونها قرارات ذا خلفية �سيا�سية وا�ضحة .فلدي
قناعة �أن قراركم ال�صادر بحقي ال يت�صل بالأفعال
املعزوة �إ ّيل� ،إمنا بكوين معار�ضا �سيا�سيا للنظام القائم
منذ عدة �سنوات .ال ي�سعني كملتزم بالدميقراطية،
�إال �أن �أكرر ت�شبثي ال�شديد مببد�أ الف�صل بني
ال�سلطات ،بو�صفه من ثوابت و�أ�س�س د�ستورنا وهو
مبد�أ �أعتقد �أن هذه الظروف توجب تذكريكم به.
ال�سجن املدين بتون�س اخلمي�س  27جوان 1968
املن�سوبة �إليه من خالل �إعالن والئه للنظام احلاكم
(انتماءه للحزب اال�شرتاكي الد�ستوري وت�أييده الكلي
للزعيم احلبيب بورقيبة الذي مت ّنى له طول العمر) .وقد
ت�ضمنت الر�سالة تلك رف�ضاً تاماً للفكر ال�شيوعي.
اختلفت الر�سائل بح�سب املطالب التي ت�ضمنتها .مل
يتخذ قا�ضي التحقيق قرارا ايجابيا اال فيما تعلق بطلبي
الزيارة الذين �صدرا عن القن�صل العام الفرن�سي .يف
املقابل ،كان قرار قا�ضي التحقيق يف بقية املرا�سالت هو
نف�سه :تدوين كلمة واحدة على ملف ه�ؤالء« :ت�ضاف».
وي�ؤكد تطابق القرارات رغم اختالف موا�ضيعها ،على
�أنّ �سيا�سة جتاهل الطلبات والر�سائل والإمتناع عن �أي
قرار كانت �أ�سلوباً معتمداً ب�شكل منهجي يف عمل
ق�ضاة التحقيق لدى حمكمة �أمن الدولة.
ت�ضمنته ر�سائل ملفات
ختاماً ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن ما ّ
متهمي (حمكومي) حمكمة �أمن الدولة من مطالب �إمنا
ت�ؤ�شر �إىل وعي حقوقي ب�أن الق�ضاة الذين تولوا تعقّب
ال�شرذمة ال�ضا ّلة كانوا يتولون عملياً تعقّب الفكر خدمة
للنظام الكلياين .و�إذ ُتظهر تلك الر�سائل معاناة �شباب
كان يتطلع للتمتع باحلق يف املعرفة و�أحياناً يف ت�أ�سي�س
عائلة ،فهي تظهر �أي�ضا ت�صميم حم ّرريها على خدمة
�أوطانهم وفق ت�صوراتهم الفكرية و�إن تطلب الأمر منهم
ت�ضحيات كربى .فتح ملفات املا�ضي يفيد كثرياً يف
مداواة جراحه ويف ا�ست�شراف امل�ستقبل.
للت�صرف يف �أموال ر�سالة  -ر�سالة اعتذار  -طلب ر�ؤية حمام عدد 2
ر�سائل  -احتجاج على رف�ض مطلب االفراج عدد  7ر�سائل  -طلب
ال�سماح بعقد القران عدد  2ر�سائل

7 .7يعد خمي�س ال�شماري �أبرز النا�شطني احلوقيني وال�سيا�سيني
التون�سيني قبل الثورة مت انتخابه �إثر الثورة ع�ضوا بهيئة احلقيقة والكرامة
لكنه ا�ستقال الحقا منها.

محســن الشيخاوي
تعرف “العدالة االنتقالية” ب�أنها جمموعة الأ�ساليب
والآليات التي ي�ستخدمها جمتمع ما لتحقيق العدالة
يف فرتة انتقالية يف تاريخه ,تن�ش�أ هذه الفرتة غالبا بعد
اندالع ثورة �أو انتهاء حرب ،يرتتب عليها انتهاء حقبة
من احلكم ال�سلطوي القمعي داخل البالد ،واملرور
مبرحلة انتقالية نحو حتول دميقراطي .وهنا وخالل هذه
الفرتة الإنتقالية تواجه املجتمع �إ�شكالية هامة جدا،
وهي التعامل مع ق�ضايا انتهاكات حقوق الإن�سان
�سواء كانت حقوقا ج�سدية �أو اقت�صادية �أو حتى
�سيا�سية .ومن املمكن �أن نقول �أنها عبارة عن فرتة
�أو مرحلة ما بعد الأزمات« ،الثورات» .ويق�صد بها
العدالة التي تنتقل باملجتمعات من حاالت ال�صراع
�إىل حالة التوافق وال�سالم و�صوال �إىل نظام دميقراطي
مينع جتدد ال�صراعات.

امتنعت الهيئة عن
ّ
مد المكلف العام
بنزاعات الدولة
بالوثائق والمؤيدات
التي قدمها الخصوم
في كل القضايا
ومل تخرج تون�س عن هذا الإطار للعدالة االنتقالية.
فبعد �إندالع ثورة  14جانفي  ،2011وقع تبني فكرة
العدالة الإنتقالية من خالل �إحداث هيكل يعنى
بتحقيقها وهو هيئة احلقيقة والكرامة �صلب الف�صل
 148من الد�ستور اجلديد .وبالرجوع �إىل القرار عدد
 1ل�سنة  2014امل�ؤرخ يف  2014/11/22املتعلق
ب�ضبط النظام الداخلي للهيئة� ،أن�شئت هيئة احلقيقة
والكرامة كهيئة م�ستقلة تتمتع بال�شخ�صية القانونية
والإ�ستقالل املايل ،من �أهم مهامها حتديد م�س�ؤوليات
�أجهزة الدولة �أو �أية �أطراف �أخرى يف الإنتهاكات
وتو�ضيح �أ�سبابها واقرتاح املعاجلات التي تعمل دون
تكرارها و�إجراء التحكيم وامل�صاحلة وفقا لأحكام
القانون الأ�سا�سي للعدالة الإنتقالية .ويقت�ضي
حتقيق املهام املوكلة لهيئة احلقيقة والكرامة التوا�صل
مع عدة �أجهزة يف الدولة من �أبرزها املكلف العام
بنزاعات الدولة باعتبار �أن الدولة يف �شق من الق�ضايا
كانت مت�ضررة ويف �شق �آخر م�س�ؤولة عن انتهاكات قد
تكون ارتكبتها �أجهزة تابعة لها .وبالرجوع لأحكام
الف�صول  1و  2و  3من القانون عدد  13ل�سنة 1988
امل�ؤرخ يف  7مار�س ُ ،1988ترفع من املك ّلف العام

بنزاعات الدولة �أو �ضده الدعوى التي تكون الدولة
�أو �أية م�ؤ�س�سة ذات �صبغة �إدارية طرفا فيها طالبة
كانت �أو مطلوبة لدى املحاكم العدلية �أو الإدارية
مبا يف ذلك ق�ضايا الت�سجيل العقاري و�إال تكون
الدعوى باطلة من �أ�سا�سها .كما يتوىل املكلف العام
القيام باحلق ال�شخ�صي لدى املحاكم اجلزرية لطلب
التعوي�ض عن ال�ضرر احلا�صل للدولة �أو امل�ؤ�س�سات
العمومية ذات ال�صبغة الإدارية ،كما يتوىل متثيل
الدولة وامل�ؤ�س�سات العمومية �أمام املحاكم الأجنبية
وهيئات التحكيم الدولية كما يتوىل �إبرام ال�صلح يف
حق الدولة التون�سية.
و�إنطالقا من املهام املوكلة لهيئة احلقيقة و الكرامة
وجلهاز املكلف العام بنزاعات الدولة ،ف�إن العالقة
بينهما تقت�ضي تكامال وتوا�صال دائما .وبالفعل ،انطلق
العمل منذ بدء �إن�شاء الهيئة بني الهيكلني ب�شكل
منوذجي ،لكن �سرعان ما توترت العالقة بينهما .فماهي
الأ�سباب والآثار املرتتبة على هذا التوتر؟
يف احلقيقة� ،أول جتليات العالقة بني الهيكلني
كانت مبنا�سبة �إبرام م�شروع اتفاق �صلح بني الدولة
التون�سية ميثلها املكلف العام بنزاعات الدولة و�صهر
الرئي�س ال�سابق �سليم �شيبوب ب�إ�شراف هيئة احلقيقة
والكرامة وفق مقت�ضيات الف�صل  25من النظام
الداخلي للهيئة الذي ين�ص على �أن جلنة التحكيم
وامل�صاحلة تخت�ص بالنظر يف مطالب ال�صلح املتعلقة
بالإنتهاكات على معنى القانون الأ�سا�سي عدد 53
ل�سنة  2013امل�ؤرخ يف  24دي�سمرب  2013والقانون
الأ�سا�سي عدد  17ل�سنة  2014امل�ؤرخ يف  12جوان
 .2014فاملدعو �سليم �شيبوب تعلقت به عدة ق�ضايا،
�أبرزها املرفوعة من طرف املكلف العام بنزاعات
حق الدولة التون�سية ،وهي ت�صنف
الدولة يف ّ
كانتهاكات يف املجال املايل ت�ضررت منها الدولة
التون�سية .وللتخل�ص من تبعات هذه النزاعاتّ ،قدم
هذا الأخري ملفاً لهيئة احلقيقة والكرامة وحتديدا
للجنة التحكيم وامل�صاحلة بهدف �إبرام �صلح بينه
وبني الدولة .وفعال مت �إبرام �إتفاق �أويل بتاريخ 5
ماي  2016بني املكلف العام بنزاعات الدولة يف
حق الدولة التون�سية و�شيبوب برعاية هيئة احلقيقة و
الكرامة وقد ت�ضمن هذا االتفاق متكني املكلف العام
بنزاعات الدولة من الإطالع على عر�ض ال�صلح
املقدم من �صهر الرئي�س ال�سابق �سليم �شيبوب على
�أن يقدم جوابه للجنة التحكيم وامل�صاحلة يف ع�ضون
ثالثة ا�شهر من تاريخ �إبرام الإتفاق .ورغم ذلك ،مل
يقدم املكلف العام جوابه �ضمن املهلة املتفق عليها،
وال �ضمن مهلة التمديد ل�شهر .فماهي �أ�سباب هذا
الت�أخري يف اجلواب؟
تبعاً ملا �سبق ب�سطه ،ف�إن مو�ضوع ال�صلح هو
انتهاكات مالية بالأ�سا�س �أي �أن املكلف العام

بنزاعات الدولة �سيربم �صلحا ماليا يف حق الدولة
التون�سية .وبالرجوع للأمر عدد  2046ل�سنة 1997
امل�ؤرخ يف  20اكتوبر  ،1997نتبني �أن القانون حدد
�سقفا ماليا للمكلف العام بنزاعات الدولة يف جمال
ال�صلح ال ميكن جتاوزه وقد حدد هذا ال�سقف ب 30
�ألف دينار� .أما �إذا كان املبلغ �أكرث من � 30ألف دينار
و� ّأقل من مائة �ألف دينار ،ف�إن قرار ال�صلح يعر�ض
على م�صادقة وزير �أمالك الدولة وال�ش�ؤون العقارية.
�أما �إذا جتاوز املبلغ � 100ألف دينار ،فيتعني عر�ضه
على جلنة املنازعات .والأكيد ان املبلغ مو�ضوع
ال�صلح مع ال�سيد �سليم �شيبوب يتجاوز بكثري هذا
ال�سقف .وفعال ،فقد مت�سك املكلف العام بنزاعات
الدولة بهذه النقطة القانونية يف �أوىل جل�سات
وبي �أن لي�س له
امل�صاحلة بتاريخ  8جوان ّ 2016
ال�صفة لإبرام ال�صلح مع �شيبوب نظرا لوجود هذا
العائق القانوين .كما ّبي �أن القانون عدد  53ل�سنة
 2013امل�ؤرخ يف  24دي�سمرب  2013املتعلق ب�إر�ساء
العدالة الإنتقالية وتنظيمها ين�ص على اجلهة التي
متثل الدولة من دون �أن يبني اجلهة التي متثلها.
ف�ضال عن ذلك ،فقد ن�شب خالف قانوين �آخر
بني املك ّلف العا ّم بنزاعات الدولة وهيئة احلقيقة
والكرامة ،وهو خالف تع ّلق بجملة امللفّات التي ميثل
فيها املكلف العام الدولة �أمام الهيئة وهو اخلالف
الذي �أحدث القطيعة بني اجلهتني .فقد امتنعت
الهيئة عن ّمد املكلف العام بنزاعات الدولة بالوثائق
وامل�ؤيدات التي قدمها اخل�صوم يف كل الق�ضايا �سواء
التي كانت فيها الدولة طالبة �أو مطلوبة معتربة �أن
للهيئة وحدها حق الإطالع على تلك الوثائق يف حني
مت�سك املكلف العام بنزاعات الدولة ب�ضرورة الإطالع
على الوثائق �إحرتاما ملبد�أ املواجهة .ويف احلقيقة ،فان
موقف الهيئة غريب :فبالرجوع �إىل الف�صل  31من
القانون عدد  53املتعلق ب�إر�ساء العدالة االنتقالية،
جنده ين�ص على �أنه ال يحق احل�صول على امل�ؤيدات
والوثائق التي بحوزة الهيئة �أو الإطالع عليها �إال من
قبل املعنيني بها وامل�ؤاخذين مبوجبها .ويف احلاالت
الأخرى ،ال يكون ذلك �إال مبقت�ضى �إذن منها �أو
من املحكمة .وعم ًال بهذا الف�صل وطاملا �أن الدولة
طرف يف النزاع �سواء كانت طالبة �أو مطلوبة ،ف�إنه من
واجب الهيئة �إطالع املكلف العام بنزاعات الدولة
على الوثائق التي يقدمها اخل�صوم احرتاما ملبد�أ
املواجهة وهو مبد�أ �أ�سا�سي لتحقيق حماكمة عادلة.
فكبف ميكن للدولة �أن تقدم دفوعاتها طاملا مل تتطلع
على وثائق اخل�صوم؟ وكيف ميكن احلديث عن عدالة
انتقالية والهيئة التي ت�سهر على حتقيقها ال حترتم
�أدنى مقومات املحاكمة العادلة و هو مبدا املواجهة
بني اخل�صوم؟ وقد جنم عن هذا اخلالف بني الهيئة
عدة،
واملكلف العام بنزاعات الدولة �آثار �سلب ّية ّ

أهمها مقاطعة املك ّلف العا ّم جلل�سات الهيئة ،مما جنم
� ّ
عنه تعطل م�سار العدالة الإنتقالية باعتبار �أن الدولة
طرف �أ�سا�سي يف جل الق�ضايا املرفوعة �أمام الهيئة يف
حني �أن اكتمال بناء اجلمهورية الثانية يتطلب حتما
غلق كل ملفات املا�ضي عرب �آلية العدالة الإنتقالية
والإنتقال �إىل مرحلة الت�أ�سي�س للحا�ضر وامل�ستقبل.
كما �أن هذه القطيعة �ست�ساهم يف فقدان الثقة بني
ال�ضحايا والهيئة وبني الدولة وال�ضحايا وبني الهيئة
والدولة ،فيتحول قانون العدالة الإنتقالية من ن�ص
يهدف �إىل ت�ضميد جراح املا�ضي و ّمل �شمل �أفراد
ال�شعب �إىل ميدان للقطيعة وتعميق اجلراح.

كيف يمكن للدولة
أن تقدم دفوعاتها
طالما لم تتطلع على
وثائق الخصوم؟
احلل يكمن يف نظري بالرجوع فورا لطاولة احلوار بني
اجلانبني والبحث عن حلول قانونية وهي ب�سيطة .ففي
خ�صو�ص م�شكل ال�سقف املايل يف جمال ال�صلح
املربم من املكلف العام بنزاعات الدولة ،ف�إنه ميكن
التدخل لتنقيحه و�إلغاء هذا ال�سقف �أو �إفراد جمال
العدالة االنتقالية بن�ص خا�ص يف جمال الإنتهاكات
املالية ي�سمح للمكلف العام ب�إبرام ال�صلح دون
الوقوف على �سقف مايل معني .كما �أنه على الهيئة
�أن حترتم �أوال قانون العدالة االنتقالية الف�صل 31
منه ومبد�أ املواجهة ومتكن املكلف العام بنزاعات
الدولة من الإطالع على كل امل�ؤيدات والوثائق .ففي
النهاية ،املكلف العام جهاز ر�سمي يف الدولة ومكون
�أ�سا�سي من مكونات املنظومة الق�ضائية.
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بال�ضيعات الفالحية العمومية .انتهت التجربة بداية �سنة
 1969اىل الف�شل بعد �أن انتف�ض �ضدها فالحو قرى
ال�ساحل التون�سي .وحفظت الذاكرة ال�شعبية من تلك
م�سيي �ضيعات تعا�ضدية كانوا يدعون
التجربة نوادر عن ّ
اجناز حفريات لآبار وغرا�سة حلقول �أمام و�سائل الإعالم
وامل�س�ؤولني املركزيني ،حال �أنهم يف الواقع كانوا ي�سيئون
الت�صرف ويرثون على ح�ساب �شعارات املرحلة و�أموال
املجموعة الوطنية.
ويظهر من �إ�ستذكار جتربة التعا�ضد الأوىل يف مقاربتها
بت�صور التعا�ضد كما �أنتجته جتربة جمنة �أن االختالف
بني التجربتني يتعلق باملمار�سة ال بالت�صورات وهي تتمثل
�أ�سا�سا يف الأمور الآتية:

تعاضد بإرادة شعبية:

واحة جمنة ،نموذج لإلصالح الفالحي
فاطمة الالفي
محمد العفيف الجعيدي
�أمنت احلوارات ال�صحفية:
فاتن حمدي
تقع واحة جمنة وقريتها يف اجلنوب الغربي التون�سي.
وت�صنف ال�ضيعة كما القرية ك�أر�ض دولية» .اكت�سبت
الدولة ملكية العقار الذي تبلغ م�ساحته قرابة الأربعمائة
هكتار مبوجب قانون اجلالء الزراعي ،وهو القانون
الذي �أحال لها العقارات الفالحية التي كان اغت�صبها
امل�ستعمر .ويف ظاهرة فريدة من نوعها ،ا�صطلح �سكان
ال�ضيعة على ت�سمية العقار الذي يقطنون �أطرافه «هن�شري
املُ َعمر» (واملعمر يعني باللغة ال�شعبية امل�ستعمر) بالن�سبة
�إىل �شيوخهم و»واحة �ستيل» (وهي �إ�سم �شركة عامة)
ملن مل يعاي�شوا احلقبة اال�ستعمارية .وقد دلت الت�سمية
بب�ساطة على حالة غربة ال�سكان املحليني عن الرقعة
اجلغرافية التي يقطنون فيها .يف الأيام الأوىل لثورة
 ،2011-01-14انتهز �أهايل جمنة فر�صة تراجع ال�سلطة
العامة و�ضعفها لي�ستولوا على ال�ضيعة ويعلنوها �أر�ضا
لهم تديرها جمعية تولوا تكوينها .وقد �أ�سموا جمعيتهم
«جمعية حماية واحات جمنة» مبا قطع م�سار غربتهم عن
�أر�ضهم .مار�س �سكان جمنة بوا�سطة جمعيتهم لأول مرة
يف تاريخهم مفهوم احلق يف امللكية الذي حرمتهم منه
دولة الإ�ستقالل .وكان من �آثار ممار�ستهم للفعل املحجر
�أن و�صفوا بغا�صبني للعقار وخارجني عن القانون .
تمرد واحة جمنة ،قصة نجاح

تو�صل �أهايل جمنة وقد ا�ستغلوا العقار الذي كان قبل
ا�ستيالء امل�ستعمر عليه من �أمالك �أجدادهم لتحقيق
�إجنازات تنموية بارزة كما ي�ؤكد ذلك رئي�س اجلمعية
ال�سيد طاهر الطاهري .فقد �إ�ستفادوا من مداخيل �ضيعتهم
يف «بناء قاعة ّ
مغطاة ريا�ضية لفائدة املعهد الثانوي بجمنة
وقاعات درو�س وقاعة مطالعة ووحدات �صحية باملدر�ستني
الإبتدائيتني ،وبناء �سوق متور ّ
مغطى لفائدة البلدية وتع�شيب
امللعب الريا�ضي واقتناء �سيارة �إ�سعاف لفائدة مركز ّ
االتاد
التون�سي للقا�صرين ذهنيا (م�ؤ�س�سة عمومية) و�إهداء هذا
املعهد  50ف�سيلة نخلة ح ّتى يتمكن من توفري موارد ذاتية
يف م�ستقبل منظور .كما وفرت مواد مكتبية (حوا�سيب،
�آالت نا�سخة) لفائدة مركز احلر�س الوطني وللمكتبة
العمومية وللم�ست�شفى املح ّلي �أي�ضا ،وم ّولت مهرجانات
ثقافية كما وفرت منحا درا�سية لطلبة القرية من حمدودي
الدخل دون �أن تغفل الإ�ستثمار يف ال�ضيعة بغرا�سة 2500
ف�سيل نخل جديد».
�أ ّدت �إدارة ت�شاركية ال يبغي القائمون عليها الربح
اخلا�ص مل�ساحة عقارية تقارب مائتي هكتار م�شجرة

نخيال �إىل حتقيق تنمية كان لها �أثر على حميط ال�ضيعة
الطبيعي وعلى الواحة .وتك�شف مقاربة ب�سيطة �أن الدولة
التون�سية بكل كوادرها ومواردها كانت ف�شلت يف حتقيق
ذات النجاح .فديوان الأرا�ضي الدولية امل�ؤ�س�سة التي
تت�صرف يف � 193ألف هكتار من �أخ�صب الأرا�ضي
التون�سي مل يفلح يف حتقيق توازنات مالية ينهي خ�سائره
املتفاقمة من �سنة لأخرى .وقد �أحرج جناح اجلمعية يف
جتربتها ال�سلطات احلكومية التي �أعياها ف�شلها يف �إدارة
العقارات الفالحية العمومية ،ف�أقنعت نا�شطي اجلمعية
يف �سنة  2012بتحويلها ل�شركة �إحياء فالحي �أي ل�شركة
ا�ستثمارية .وهذا الأمر يعني عمليا التحول لرجال �أعمال
فالحة ممن يبحثون عن الربح اخلا�ص وانخراط جتربتهم يف
منظومة امل�ؤ�س�سات التي تعاين ف�شال يف �إدارتها للعقارات
الفالحية .ولكن �سرعان ما تراجع ه�ؤالء عن �إحداث
ال�شركة ليوا�صلوا �إنهاء الإدارة التطوعية واجلماعية
لل�ضيعة ومعها ق�صة جناحهم.
وجدت ال�سلطة ال�سيا�سية يف ت�صرفهم حتديا لقوانينها
وم�ؤ�س�ساتها ،واجتهت للت�صدي للتجربة وفق القانون.
املواجهة بني الطرفني عرفت �إنطالقتها الفعلية بعدما
�أعلنت جمعية �إحياء واحة جمنة بداية مو�سم �سنة
 2016جلني التمور اعتزامها على بيع حم�صول الواحة
على ر�ؤو�س نخله لأف�ضل مزايد .نبهت احلكومة اجلمعية
�إزاء موا�صلة �إجراءات البتة  ،كما ا�ست�صدرت حكما
ق�ضائيا ا�ستعجاليا مبنع عملية البيع .اكتفت اجلمعية يف
مواجهتها ب�أن �أجلت موعد البتة ليوم 2016/10/09
الق�ضائي .وتبعا لنجاح
معتربة ذلك �إذعاناً منها للمق ّرر
ّ
جتربتها وم�صداقيتها ،جت ّند جانب هام من امل�شهد احلقوقي
ملنا�صرتها عالوة على عدد من نواب ال�شعب والأحزاب
ال�سيا�سية ،مما مكنها يف النهاية من �إجراء بتة بيع حم�صول
�سنة  .2016وقد جنح �أن�صار التجربة يف تثمني منجزاتها،
فبينوا للر�أي العام معطيات تك�شف �أهمية التجربة ومنها
�أن ال�ضيعة التي كانت قبل الثورة ت�شغل �سبعة عمال
قارين فقط باتت توظف  134عامال قارا عالوة على عدد
�آخر من العمال املو�سميني و�أن احلكومة كانت ت�سوغ
ال�ضيعة لرجال الأعمال اخلوا�ص مببلغ ال يتجاوز الع�شرين
�ألف دينار �سنويا حال �أن حم�صول ذات ال�ضيعة مت بيعه
�سنة  2016مببلغ مليون و�سبعمائة �ألف دينار .ورغم ذلك،
عمدت احلكومة �إىل جتميد ح�ساب اجلمعية مهددة من
ا�شرتى البتة بتحميله تبعات خرق القانون .وقد لقي هذا
املوقف دعما يف الو�سط الإعالمي وال�سيا�سي الر�سمي
وحتى القانوين ،على خلفية التم�سك بهيبة الدولة
حد للإنفالت الأمني .وعر�ضت كتابة
ووجوب و�ضع ّ
الدولة لأمالك الدولة وال�ش�ؤون العقارية على اجلمعية
الإن�سحاب من امل�شهد العام مقابل تعهد احلكومة
ب�إرجاع املبالغ التي مت ت�سبيقها يف �أعمال املو�سم الفالحي
وخال�ص �أجور العمال.

�أو ًال� :أن التعا�ضد الذي اعتمد يف ال�ستينيات جاء �ضمن
�سيا�سة حكومية �أمالها «املركز» �أي ال�سلطة املتمركزة يف
العا�صمة على اجلهات والفالحني .يف املقابل ،ي�شكل
التعا�ضداجلديدخياراًفر�ضتهاجلهاتعلىال�سلطةاملركزية.
ثاني ًا� :أن تعا�ضد ال�سلطة املركزيون طبقه م�س�ؤولون
حزبيون و�إداريون التزموا مبخططات الدولة ،فيما التعا�ضد
اجلديد هو نتاج �إرادة �شعبية عار�ضت �سيا�سة الدولة
واعتمدت على �إرادة �أفراد املجموعة ومقدراتهم لتغيري
واقعهم .وهذا ما �أكده رئي�س جمعية حماية واحات جمنة
للمفكرة القانونية حني ذكر �أن «جتربة جمعيتهم انطلقت
بديون قدرها مائة وع�شرون �ألف دينار توىل املتطوعون
اقرتا�ضها و�أ�ضافوا لها موارد من مالهم اخلا�ص قدرها �أربعة

وثالثون �ألف دينار».
ثالث ًا� :أن التعا�ضد ك�سيا�سة عامة ُع ّد يف نظر من �شملهم
قيداً على حقهم يف ممار�سة حق ملكيتهم لعقاراتهم،
فيما كان من خالل جتربة جمنة فر�صة ليمار�س من
حرمتهم اجلغرافيا والقانون من حق امللكية لوجه من
وجوه هذا احلق .و�آل تبعا لذلك التعا�ضد ك�سيا�سة
حكومية �إىل الف�شل فرتاجع عدد ال�ضيعات التي
اعتمد بها وانتهى �إىل �أن يكون م�ؤ�س�سات فا�شلة �أو
�شركات يديرها �أ�شخا�ص ال ي�ؤمنون بالفكر التعاوين
و�إن كانوا ي�ستفيدون من ت�شريعاته.
�أدت الفوارق بني التجربتني لأن اجته التعا�ضد يف �صيغته
الأوىل �إىل الإنح�سار والف�شل ،فيما �إجته التعا�ضد يف

�صيغته الثانية لأن يتو�سع ويكون عنوانا للنجاح يف حتقيق
التنمية .وي�ؤمل �أن ت�شكل جتربة جمنة التي عر�ضنا جانبا
ي�سريا من ف�صولها لبنة من لبنات تطور الإقت�صاد الذي
يقوم على الإن�سان كهدف وقوام لكل تنمية .كما ي�ؤمل
�أن تكون تلك التجربة م�صدر �إلهام لت�صورات عملية
تعالج م�شاكل قطاعات �أخرى تعاين من �صعوبات
هيكلية �سببها ق�صور منط الإنتاجي الربحي على حماية
ا�ستمراريتها .وقد تكون م�ؤ�س�سات الإعالم الورقي التي
باتت يف �أغلبها مهددة بالإفال�س الأوىل باال�ستفادة من
جتربة جنحت بف�ضل حتم�س جانب من الإعالم ملنجزاتها.

الحوار مع طاهر الطاهري رئيس جمعية حماية واحات جمنة
أجرت الحوار  :فاتن حمدي
المفكرة :الجميع خالل الفترة األخيرة
يتحدث عن جمعية «حماية واحات
ّ
تعرفنا بالجمعية والواحة ،من هم
جمنة» ،لو ّ
أعضائها ،وماهي أهدافها؟
الطاهري :تعود جذور الواحة �إىل �سنة  1912عندما ّ
افتك

تو�صل وزير الفالحة واملوارد
وبهدف �إنهاء هذه املواجهةّ ،
املائية وال�صيد البحري �سمري بالطيب لإقناع �أع�ضاء
اجلمعية بتطوير جتربتهم �إىل تعا�ضدية �إنتاج فالحي مبا
ينهي خمالفتهم للقانون وي�ضمن يف ذات احلني توا�صلها
بذات فكرتها ومبادئها .ويف الإجتاه نف�سه ،عر�ض الوزير
على جمل�س الوزراء �أن يتم تخ�صي�ص �أحد ع�شر �ألف
هكتار من عقارات الدولة الفالحية موزعة على ع�شرين
تعا�ضدية فالحية جديدة من �ضمنها جمنة� .أدت القراءة
الإيجابية لتجربة جمنة بعيدا عن فكرة �صراع الدولة مع
مواطنيها لأن اعترب الإقت�صاد التعاوين منو ً
اال للإنتاج
ي�ضمن احلفاظ على الر�صيد العقاري العمومي وي�سمح
حق املجموعة املحل ّية التي ترتبط
بذات احلني بحماية ّ
بالعقار العمومي يف �أن متار�س حق ادارته.
وبذلكّ ،قدمت جمنة منوذجا بديال لتطوير �أداء الأرا�ضي
الفالحية الدولية ،وهو �أمر �سعت �إليه الدولة التون�سية
وعقدت من �أجله الندوات والإ�ست�شارات دون �أن تنتهي

لت�صورات عملية بخ�صو�صه .وقام ّ
حل جمنة لإدارة
العقارات الفالحية العمومية على الدعوة ملعاودة جتربة
التعا�ضد الذي �سبق و�أن جربته جمنة كما تون�س قبل
ن�صف قرن وانتهى م�ساره فيها للف�شل .وتفر�ض ا�ستعادة
التجربة طرح ال�س�ؤال حول الفوارق بني التجربتني،
تلك الفوارق التي قد تف�سر ما ينتظر من �إختالف يف
املخرجات بينهما.
التعاضد حين ينبثق عن اإلرادة
الشعبية

�إختارت احلكومة التون�سية بداية �ستينيات القرن
الع�شرين الإقت�صاد التعاوين منطا ر�سميا للإنتاج ف�أ�صدرت
الت�شريعات التي تنظم التعاونيات �أو التعا�ضديات كما
كان ي�صطلح على ت�سميتها .وحاولت فر�ض �إ�صالح
زراعي يقوم على بعث تعا�ضديات املالكني يف العقارات
الفالحية اخلا�صة وتعا�ضديات الإنتاج فيما تعلق

امل�ستعمر الفرن�سي �أر�ضا على ملك مواطني منطقة جمنة
ت�صدى له حينها يف ال�سجن .ح ّول امل�ستعمر
وو�ضع من ّ
الأر�ض وبف�ضل جهود �أبناء املنطقة �إىل �ضيعة فالحية،
�أي واحة نخيل تنتج �أجود �أنواع التمور «دقلة النور».
بعد الإ�ستقالل �سنة  ،1956وقع ا ّتفاق بني الأهايل
وال�سلطة التون�سية على �شراء �أر�ضهم وقاموا بدفع ن�صف
املبلغ (� 40ألف دينار) ووقع ت�شكيل تعا�ضدية لت�سيري
املجمع من قبل وايل
ال�ضيعة .وقد ّمت ا�ستغالل املال ّ
املنطقة يف م�شاريع جهوية ك�شركة النقل مبدينة «نفزاوة»
التقدم التجارية ونزل الواحة بوالية قاب�س التي
و�شركة ّ
كانت جمنة تتبعها ترابيا .وبعد اجلالء الزراعي يف 12
وغيت
ماي  ،1964و�ضعت ال�سلطة يدها على ال�ضيعة ّ
�إ�سمها �إىل �أر�ض دولية لتحيلها خالل �سبعينيات القرن
املا�ضي �إىل �شركة «�ستيل» التي بقيت ت�ستثمرها ح ّتى
�إفال�سها .ويف حدود �سنة ّ ،2002مت ت�سويغ الواحة �إىل
مقاو ْيل �أ�شغال عامة وطرقات كهرباء مل يحرتما بنود
العقد ب�شهادة جلنة م�شرتكة بني وزارتي الفالحة و�أمالك
الدولة قام وفد منها بزيارة الواحة �سنة .2011
لهذا قام �أهايل املنطقة يوم  12جانفي � 2011أي قبل
فرار الرئي�س ال�سابق با�سرتداد �أر�ضهم وك ّو ّنا اجلمعية
ح ّتى ّ
نتمكن من ا�ستغالل الواحة يف �إطار االقت�صاد
الت�ضامني .وقد جنحنا يف ذلك فقد بلغ حم�صول
�سينا فيها الواحة �أكرث من
ال�سنوات اخلم�س التي ّ
ماليني دينار تون�سي .
ت�ضم  11ع�ضوا متط ّوعا
�إنّ جمعية حماية واحات جمنة ّ
ال يتح�صلون على رواتب ،ت�شرف على واحة حتتوي
على  11000نخلة وتهدف �أ�سا�سا للتنمية اجلهوية
العادلة وحتقيق مفهوم الإقت�صاد الت�ضامني الذي �أثبت
ف�شل اخليارات االقت�صادية التي اعتمدتها ال�سلطة
عدة.
ل�سنني ّ

جمعيتكم
المفكرة :كيف تمكّنتم من خالل
ّ
من إستغالل الواحة؟
الطاهري :خالل املو�سم الفالحي ل�سنة ،2011

ا�ضطررنا للإقرتا�ض من عديد الأطراف ح ّتى ّ
نتمكن
من ت�سيري الواحة و�إجناح املو�سم .لهذا قمنا باقرتا�ض
حت�صلنا على قرابة � 34ألف
قرابة � 120ألف دينار ،كما ّ
دينار كت ّربعات من عدد �أهايل املنطقة �إ�ضافة لقرابة
�ألفي دينار من عدد من التون�سيني املقيمني باخلارج.
وقد ّمتكنا خالل مو�سمنا الأول ذاك من بيع �صابة
التمور مببلغ  969.500دينار وهو مبلغ اعتربناه بداية
ج ّيدة لنا يف �إطار ت�سيري الواحة .وهنا �أت�ساءل بدوري
عن القيمة املالية للمح�صول عندما كان ي�شرف على
الواحة مت�س ّوغون �آخرين .فقد ّمت بيع املح�صول (قبل
�سنة  )2011مببلغ مل يتجاوز � 16ألف دينار فقط .ولهذا
اعتربنا يف عديد املنا�سبات �أنّ هناك �شبهات ف�ساد حتوم
حول ت�سيري هذه الواحة �سابقا.

تقبل أهالي المنطقة فكرة
المفكرة :هل ّ
تسيير الواحة عن طريقة جمعيتكم؟

الطاهري :خالل الثورة ،حاول بع�ض الأ�شخا�ص يف
عديد القرى �إفتكاك م�ساحات من الأرا�ضي الدولية
وال�ضيعات الفالحية وجتزئتها وتق�سيمها فيما بينهم .ومن
تق�سم
هذا املنطلق ،حاولنا منع هذا التم�شّ ي حتى ال ّ
هذه الأرا�ضي .وقد تدخّ ل عقالء منطقة جمنة خا�صة
لإقناع العديد ب�ضرورة املحافظة على وحدة الأرا�ضي
الفالحية .ونتيجة وعي عديد املواطنني بهذه الفكرة،
حافظنا يف منطقة جمنة على وحدة الأرا�ضي .لهذا ،قمنا
بت�أ�سي�س جمعيتنا حينها التي �ساندها عديد املواطنني.
ويف مرحلة الحقة ،قمنا باال ّت�صال مبمثلي ال�سلطة �سواء
املحل ّية �أو املركزية وعلى امتداد جميع احلكومات املتعاقبة
بعد الثورة كما ا ّت�صلنا ب�أغلب الأحزاب ال�سيا�سية
التي تر�شّ حت جلميع ّ
املحطات االنتخابية .ومل جند � ّأي
اعرتا�ض من جانب جميع ه�ؤالء بل �إنّ عدداً من الوزراء
وثمنوا دور اجلمعية حتب ق ّبة الربملان.
�شكروا جمهوداتنا ّ
لكن ما راعنا هو موقف احلكومة احلالية :فبعد ارتفاع
قيمة املح�صول الأخري والذي بلغ مليون و�سبعمائة �ألف
�سلبي.
دينار تون�سي ّ
تغي موقفها يف اجتاه ّ

المفكرة :هل يعني هذا أ ّنكم قمتم باإلستيالء
على عقار تعود ملكيته للدولة وتو ّليتم
التصرف فيه دون وجه قانوني؟
ّ

الطاهري :نحن مل نقم بالإ�ستيالء على �أر�ض دولية.
ج�سدنا مفهوم الوحدة الوطنية يف واحة جمنة
نحن ّ
وحدنا جميع املواطنني والفاعلني باجلهة من
عندما ّ
�أجل تطوير م�شروعنا .وهنا �أ�شري �أنّ واحة جمنة ال تعود
ملكيتها للدولة ،بل �إنّ مالكيها الأ�صليني هم مت�ساكني
حت�صلنا �سنة  2004على حكم ق�ضائي
اجلهة .ولقد ّ
ن�ص على رف�ض جتديد وت�سجيل جزء من الأر�ض التابع
ّ
للواحة لفائدة الدولة .كما �أنّ الف�صل عدد  28من قانون
ين�ص على
�سنة  1964اخلا�ص بالأرا�ضي الإ�شرتاكية ّ
ا ّنه ال ميكن متليك �أو ت�سويغ �أرا�ض على ملك عرو�ش
لفائدة الدولة .لهذا ،ال نعترب �أنّ واحة جمنة على ملك
الدولة بل قام امل�ستعمر الفرن�سي بافتكاكها من مالكيها
الأ�صليني .ويف �سنة  ،1964قمنا بدفع � 40ألف دينار
لإعادة الواحة ملالكيها� .إ ّال �أنّ الدولة �أخذت م ّنا املال
لتحيل من ّثم الواحة لفائدة �شركة �ستيل �سنة 1974
وت�س ّوغ الهكتار بقيمة دينار تون�سي فقط� .أي�ضا ويف حدود
�سنة  2002وعندما �أعلنت �شركة «�ستيل» �إفال�سها،
تفاج�أنا م ّرة �أخرى بت�سويغها مل�ستثمر ْين خوا�ص الأ ّول
ّ
ا�ستغل  11هكتار بقيمة � 9آالف دينار يف ال�سنة والثاين
�س ّوغ  74هكتار بقيمة � 9آالف دينار يف ال�سنة ما يعني
�أنّ الدولة اكرتت النخلة الواحدة بقيمة  800مليم
ملف ف�ساد بامتياز.
فقط .ولهذا اعتربنا هذه ال�صفقة ّ
ّ
لحل مشكلة
المفكرة :ماهي مقترحاتكم
الواحة والوضعية العقارية بجمنة عموما؟
الطاهري :نحن كجمعية طالبنا بتطبيق الف�صل عدد 14
ين�ص على ال�سماح
من القانون ال�صادر �سنة  1995الذي ّ

�أ�شري �أنّ جمعيتنا توافق على هذا املقرتح .لكن نريد يف
تقدم لنا وبدقّة تفا�صيل
املقابل من وزارة الإ�شراف �أنّ ّ
هذا امل�شروع ،لأننا اليوم نرف�ض �إن�شاء �شركة لها طابع
ربحي يف الواحة .من جهة �أخرى نطالب برفع جتميد
احل�سابات املالية للجمعية .فنحن اليوم نعي�ش �صعوبات
مالية خا�صة منها املتع ّلقة ب�صرف �أجور العاملني
بال�ضيعة يف الفرتة املقبلة.
ّ
يحذر من
ممن
المفكرة :ما هو موقفكم
ّ
تجربتكم باعتباره دليل اعتداء على هيبة
الدولة؟

الطاهري� :أعترب �أنّ هيبة الدولة هي من هبة مواطنيها.
فعندما نلتم�س �أنّ الدولة حتارب الف�ساد �سنكون �أول
نتحد الدولة بل
الداعمني لها ،ويف املقابل نحن مل َّ
نحن م�ؤمنون مببادئ الثورة التي نادت بال�شغل واحلرية
والعدالة االجتماعية� .أ ّما بالن�سبة لتعميم جتربتنا على
�أرا�ض تع ّر�ضت لل�سرقة والإفتكاك ،ف�سنقوم مب�ساندة
هذه التجارب لأنّ �أغلب الأرا�ضي الدولية تعود
ملكيتها الأ�صلية لفائدة العرو�ش قبل �أن يقوم امل�ستعمر
الفرن�سي بافتكاكها .و�أعترب �أنّ هذه الفكرة �ستقوم
بت�شغيل العديد من العاطلني عن العمل وت�ساهم يف
التنمية اجلهوية.
المفكرة :وزير الفالحة أعلن مؤ ّ
أن قرابة
خرا ّ
 20ضيعة فالحية ستمنح لعدد من الشباب
أصحاب الشهادات العلمية ،هل تعتبرون
أن ّ
ملف جمنة نجح في إرساء تصور جديد
ّ
للضيعات الفالحية؟

الطاهري :يف عديد املنا�سبات ،اعتربت �أنّ ملف واحة
جمنة �سيدفع يف ّاتاه تغيري التعامل مع ال�ضيعات
أرا�ض عن طريق الهبة للجمعيات الفالحية ،من �ش�أنه �أن يكر�س الإقت�صاد الت�ضامني
للدولة بكراء �أو منح � ٍ
�أو ّ
املنظمات التي تراعي امل�صلحة العامة ،لكن وزارة الإجتماعي لهذه الأرا�ضي الفالحية التون�سي.
الفالحة طالبت فيما بعد بتطبيق الف�صل عدد  16من
ين�ص على �إن�شاء تعا�ضديات فالحية
نف�س القانون الذي ّ
توجه لنا مقرتحا ر�سميا حوله.
دون �أن ّ
�سيتم
من جهة �أخرى� ،أعلن وزير الفالحة م�ؤخّ راً �أ ّنه ّ
حتويل الواحة �إىل تعا�ضدية فالحية .ومن ناحية املبد�أ
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صراع مبكر داخل المجلس األعلى للقضاء:

السطو على اإلختصاص القضائي :حيلة سياسية ،أم هفوة دستورية؟
قانون المالية  2017نموذجا

دعوة إلعالء صوت الحكمة على قرع الطبول
المفكــرة القانونية
يق�ضي الف�صل  31من القانون الأ�سا�سي للمجل�س
الأعلى للق�ضاء 1ب�أن توجه الهيئة امل�ستقلة
لالنتخابات «قائمة يف �أع�ضاء املجل�س الأعلى
للق�ضاء املنتخبني يف �أجل ال يتجاوز � 48ساعة
من ت�صريحها بالنتائج النهائية للإنتخابات لرئي�س
املجل�س الأعلى للق�ضاء املنتهية واليته» .و�إقت�ضى
ذات الف�صل»�أن يدعو رئي�س املجل�س الأعلى
للق�ضاء املنتهية واليته املجل�س اجلديد للإنعقاد
يف �أجل ال يتجاوز ال�شهر من تاريخ ت�سلمه لقائمة
نتائج االنتخابات» .وقد �أ�سند الف�صل  72منه فيما
تعلق ب�أول انتخابات للمجل�س الأعلى للق�ضاء ب�صفة
�إنتقالية �صالحية الدعوة لعقد �أول جل�سة للمجل�س
الأعلى للق�ضاء لرئي�س الهيئة الوقتية للإ�شراف على
الق�ضاء العديل .فيما عدا ذلك ،مل يتعر�ض امل�شرع
لتف�صيل الإجراءات وال�شروط ال�شكلية للدعوة
الأوىل النعقاد املجل�س الأعلى للق�ضاء .وقد يكون
مرد اقت�ضاب �أحكامه ظ ّنه �أن امل�سالة جمرد �إجراء
بروتوكويل يربز فكرة ا�ستمرارية امل�ؤ�س�سات.
وجهت الهيئة امل�ستقلة للإنتخابات النتائج النهائية
لأول انتخابات للمجل�س الأعلى للق�ضاء لرئي�س
الهيئة الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء العديل بتاريخ
 .2016-11-14وبعد �أيام ،بتاريخ ،2016-11-21
�أ�صدرت هذه الأخرية بياناً
ي�ست�شف منه �أنّ الدعوة
ّ
الأوىل النعقاد املجل�س الأعلى للق�ضاء حت ّولت �إىل
حدث �إ�شكايل .فقد �أكدت الهيئة يف بيانها �أنها
تربط الدعوة للمجل�س الأعلى للق�ضاء للإنعقاد
با�ستكمال تركيبته �أي ب�إ�صدار رئا�سة احلكومة
ت�سد ال�شغورات التي طر�أت
لأوامر تعيينات ّ
على خطط ق�ضائية ت�سند ملن تقلدها �صفة الع�ضو
احلكمي باملجل�س الأعلى للق�ضاء .و�إنطالقا من هذا
الإعتبار� ،أعلنت الهيئة نف�سها �صاحلة للإ�ستمرار
يف عملها على الرغم من �إنتخاب �أع�ضاء املجل�س.
وعلية ،ا�ستبقت الإعالن عن نتائج الإنتخابات
برت�شيح القا�ضي ال�سيد ر�ضوان الوارثي ل�شغل
من�صب وكيل دولة عام لدى حمكمة التعقيب .كما
تو ّلت بتاريخ  2016-11-19تر�شيح القا�ضية ال�سيدة
فوزية بن علية خلطة رئي�سة �أوىل ملحكمة التعقيب
وال�سيد �أحمد احلايف خلطة رئي�س للمحكمة العقارية
ور�شحت ال�سيد الهادي القديري خلطة مدير م�صالح
عدلية .ولتربير موقفها ،ا�ستندت الهيئة لأحكام
الف�صل  149من الد�ستور الذي يربط �إر�ساء
املجل�س الأعلى للق�ضاء با�ستكمال تركيبته ،معتربة
�أن تعدد ال�شغورات التي �شملت اخلطط الق�ضائية
ال�سامية للق�ضاء العديل (والتي يكون �شاغلوها
�أع�ضاء حكميني يف املجل�س) يحول دون ذلك .كما
ر�أت الهيئة �أن عدم تعيني ه�ؤالء قبل دعوة املجل�س

يقلل عدد الق�ضاة العدليني املخولني يف الرت�شّ ح
لرئا�سة املجل�س الأعلى للق�ضاء املكون من ممثلني عن
الق�ضاء العديل والق�ضاء املايل والق�ضاء الإداري.
وجد موقف الهيئة معار�ضة لدى جانب من الأع�ضاء
املنتخبني باملجل�س الأعلى للق�ضاء .وقد ر�أى ه�ؤالء
�أن الرت�شيحات متت بعد �إعالن النتائج النهائية
النتخابات جمل�سهم ،مما يجعلها �صادرة عن هيئة
منتهية الوالية .كما مت�سكوا بكونها تعيينات موظفة
�سيا�سيا غايتها خدمة جمعية الق�ضاة التون�سيني التي
دعم ه�ؤالء موقفهم
خ�سرت انتخابات املجل�س .وقد ّ
ب�أن ال�شغور الوحيد احلا�صل فعليا قبل تدخلها يتعلق
مبن�صب الوكيل العام لدى حمكمة التعقيب وب�أنّ
الهيئة ذهبت �إىل ا�ستحداث �شغورات وهمية لعدد
من املنا�صب� ،أهمها من�صب الرئي�س الأول ملحكمة
اال�ستئناف بتون�س .و�إذ هدد املعار�ضون بالإ�ستقالة
من املجل�س يف �صورة ر�ضوخ احلكومة للهيئة ،عرف
ال�صراع تطورا هاما بتاريخ  2016-12-01مع بلوغ
رئي�س الهيئة الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء العديل
رئي�س حمكمة التعقيب ال�سيد خالد العياري �سن
التقاعد القانوين من دون �أن يدعو النعقاد املجل�س
الأعلى للق�ضاء.

ّ
تذكر المفكرة أعضاء
المجلس وهياكل
القضاة بأن ما تحقق
في تونس يشكل
نموذجا تتطلع إليه
البالد العربية كلها
وأن الحفاظ عليه
مسؤولية كبرى

ويف ظل كل ذلك ،بادرت رئا�سة اجلمهورية �إىل
دعوة �أع�ضاء املجل�س الأعلى للق�ضاء لأداء اليمني
الد�ستورية بالق�صر اجلمهوري يف �آخر �أيام املهلة
القانونية للدعوة الأوىل للمجل�س للإنعقاد �أي يوم
 .2016-12-14وقد �شكلت هذه الدعوة �أول
تدخل من ال�سلطة التنفيذية يف م�سار الأزمة.
وهو تدخل اقرتن ب�إعرا�ض احلكومة عن النظر يف
تر�شيحات الهيئة .حاول �شق من �أع�ضاء املجل�س
انتهاز فر�صة �أداء اليمني لعقد الإجتماع الأول
للمجل�س بدعوة ت�صدر عن ثلث �أع�ضائه� .إال �أن هذا
التوجه لقي معار�ضة فورية من ال�شق املقابل داخل
ذات املجل�س والذي مت�سك بعدم قانونية الدعوة قبل
ا�ستكمال �أع�ضاء املجل�س ،وعلى اعتبار �أنه ال يجوز

لغري رئي�س الهيئة الوقتية للإ�شراف على الق�ضاء
العديل �إ�صدار الدعوة لعقد اجلل�سة الأوىل للمجل�س
الأعلى للق�ضاء .وقد �أكد ه�ؤالء �أن جتاوز الإ�شكال
يفر�ض تعيني من ر�شحت الهيئة الوقتية للإ�شراف
على الق�ضاء العديل لرئا�سة حمكمة التعقيب ليدعو
مت�سك م�ؤ ّيدو
ب�صفته هذه املجل�س للإنعقاد .باملقابلّ ،
دعوة املجل�س للإنعقاد بكون مهام الهيئة الوقتية
للإ�شراف على الق�ضاء العديل انتهت قانونا ب�أدائهم
اليمني الد�ستورية و�أن ال جمال لإعادة �إحيائها .وقد
�أدى هذا �إختالف املواقف النق�سام حاد بني �أع�ضاء
جمل�س مل ينعقد بعد ،فتك ّون فريقان داخله لكل
منهما حتركاته وحزامه الداعم .وعليه ،حتول ال�صراع
حول املجل�س �سريعاً �إىل �صراع داخل املجل�س.
اعتقد ال�شق الأول �أنه قادر على جتاوز م�أزق عدم
�صدور دعوة النعقاد املجل�س يف الآجال القانونية.
و�إذ مل يفلح يف توفري ن�صاب ثلثي �أع�ضاء املجل�س
يف اجلل�سة الأوىل ،عاد ودعا �إىل جل�سة ثانية يفر�ض
القانون ل�صحتها ح�ضور ن�صف �أع�ضاء املجل�س فقط.
وقد عقدت اجلل�سة الثانية بتاريخ 2016 -12 -21
لكن مل يح�ضرها �إال  21ع�ضوا من املجل�س املكون
قانونا من خم�سة و�أربعني ع�ضواً� .إال �أن هذا ال�شق
اعترب الن�صاب متوفراً على �أ�سا�س �أن املجل�س مك ّون
الآن بحكم ال�شغورات التي يعرفها من  41ع�ضواً.
انتهى الإجتماع �إىل اتخاذ مقررات ك�شفت عن
ت�صور هذا ال�شق ملا يعتربه حال و�سطا .ومن �أهمها،
انتخاب رئي�س ونائب رئي�س م�ؤقتني للمجل�س
الأعلى للق�ضاء و�إ�صدار دعوة للمجل�س الأعلى
للق�ضاء ليتوىل هذا املجل�س تر�شيح ق�ضاة ي�شغلون
املقاعد ال�شاغرة باملجل�س بحكم �صفاتهم مع وعد
ب�إعادة �إجراء انتخابات رئي�س ونائب رئي�س للمجل�س
بتمام ذلك .حاول ال�شق املقابل فر�ض الفراغ
امل�ؤ�س�ساتي حمم ًال احلكومة امل�س�ؤولية عنه بهدف
دفعها لبت تر�شيحات الهيئة امل�ؤقتة .ولهذه الغاية،
قاطع هذا ال�شق كل دعوات انعقاد املجل�س الأعلى
للق�ضاء كخيار مبدئي والتج�أ للق�ضاء الإداري ملنعها
و�إبطال مقرراتها.
فر�ض الق�ضاء الإداري الإ�ستعجايل بتاريخ -02
 2017-01ت�أجيل كل دعوات انعقاد املجل�س
الأعلى للق�ضاء .التزم طرفا ال�صراع بالقرار واجتها
�إىل البحث عن حل توافق ،فكان �أن مت لقاء غري
ر�سمي بتاريخ  2016-01-06بني �أع�ضاء املجل�س
الأعلى للق�ضاء العديل .و�إذ ف�شل اللقاء يف حتقيق
نتائج �إيجابية ،عاود ال�شق الأول �سعيه لعقد جل�سة
للمجل�س الأعلى للق�ضاء بتاريخ 2017 -01 -09
يف ظل معار�ضة ال�شق املقابل الذي التج�أ جمددا
للق�ضاء االداري ومبخالفة القرارات الق�ضائية
ال�صادرة عن املحكمة الإدارية مبنع انعقاده .وقد
عرف �إذ ذاك ال�صراع تط ّورا خطريا متثل يف جتاهل

محمود يعقوب
�أع�ضاء من املجل�س حلجية املقررات الق�ضائية.
انتخب احلا�ضرون جمددا رئي�سا م�ؤقتا من الق�ضاة
ونائبة رئي�س م�ؤقتة من املحامني ملجل�سهم وفتحوا
باب الرت�شحات ل�شغل من�صب رئي�س �أول ملحكمة
التعقيب ووكيل دولة ملحكمة التعقيب.
ا�صطدم هذا املوقف مبعار�ضة من الو�سط الق�ضائي
واحلقوقي كانت املفكرة القانونية يف طليعة من
�أعلنوها .وفر�ضت هذه املعار�ضة على هذا ال�شق �أن
يرتاجع عن موقفه مبوجب بيان �أعلن فيه بتاريخ -12
� 2016-01أنه �سيذعن للمقرر الق�ضائي.
�سجل �شقّا ال�صراع ف�شال
وحتى كتابة هذه الأ�سطرّ ،
مدويا يف �إيجاد حلول لل�صراع املر�شح ملزيد من
التعقيد والت�صعيد ،فيما كان ميكنهما البحث عن
ت�صورات م�شرتكة تنهي اخلالف مبا ي�ضمن الإعرتاف
ب�ضرورة انعقاد املجل�س الأعلى للق�ضاء بعيداً عن
الت�شدد الإجرائي يف قراءة ن�صو�صه والإعرتاف
مبوازاة ذلك مبعقولية م�ؤاخذات املعار�ضني وب�ضرورة
�إيجاد حلول لها.
يهم املفكرة القانونية يف هذا الإطار �أن تذكّ ر �أع�ضاء
ّ
املجل�س الأعلى للق�ضاء ومعهم هياكل الق�ضاة ب�أن
ما حتقق يف تون�س ما كان ممكناً لوال ن�ضاالت طويلة
وم�ضنية ،و�أن النجاح يف تكري�س املعايري الدولية
ال�ستقالل الق�ضاء �إمنا ي�شكل منوذجا تتطلع �إليه البالد
العربية كلها و�أن احلفاظ على هذا الإجناز وعلى �صدقيته
وثقة املتقا�ضني والق�ضاة فيه م�س�ؤولية كربى ملقاة الآن
على عاتقهم ،وهي م�س�ؤولية حتتم عليهم البحث عن
�سبل للخروج بحكمة وم�س�ؤولية كبرية من قمقم امل�أزق
الذي انزلقوا �إليه .وهي تن ّبه يف الوقت نف�سه جمتمع
الق�ضاة ب�أن املجل�س الأعلى للق�ضاء لي�س غاية بذاته �إمنا
هو �إحدى ال�ضمانات ل�ضمان ا�ستقالليتهم ،وهو يفقد
حكما �سبب وجوده يف حال دفع ال�صراع حوله �أع�ضاءه
وهياكل الق�ضاة معهم �إىل البحث عن حتالفات �سيا�سية
�أو الإ�صطفاف �سيا�سياً ،ب�شكل قد ي�ض ّر �إ�ضراراً ج�سيما
يف ا�ستقالليتهم� ،أقله يف مظهرها .فمن تراه يكون
�صوت احلكمة فيبادر ويجمع يف و�سط هذه ال�ضو�ضاء؟

1 .1قانـــون �أ�سا�سي عدد  13ل�سنــة  2013م�ؤرخ يف  2ماي  2013يتعلق ب�إحداث
هيئة وقتية للإ�شراف على الق�ضاء العديل

كر�س الد�ستور التون�سي ل�سنة  2014ب�صفة عملية �أ�س�س
التفريق املتوازن بني ال�سلط وركز ب�صفة خا�صة على
ا�ستقالل ال�سلطة الق�ضائية .وك�ضمانة لعدم جتاوز هذه
الأ�س�س ،مت �إحداث املحكمة الد�ستورية التي �ستتكفل
برقابة د�ستورية القوانني �سواء عن طريق الدعوى �أو عن
طريق الدفع .ورغم �أن الد�ستور و�ضع �آجاال د�ستورية
لإحداث هذه املحكمة ،فقد جتاوزنا هذه الآجال نتيجة
الت�أخر احلا�صل يف �إر�ساء املجل�س الأعلى للق�ضاء والآن
يف اجتماعه .وال ُي�ستبعد �أن يكون التعطيل مفتعال
ق�صد مترير جمموعة قوانني غري د�ستورية تت�ضمن اعتدا ًء
�صارخاً على �صالحيات ال�سلطة الق�ضائية .ونحن
نتناول يف هذا املقال ما نراه م�ؤ�شّ را على هذا املنوال،
قوامه ما ت�ضمنه قانون املالية ل�سنة  2017من �سحب
الخت�صا�صات ق�ضائية ونقلها �إىل �أجهزة تتبع ال�سلطة
التنفيذية بتعلة ال�سرعة والنجاعة .1ومن �أبرز ما ت�ضمنه
م�شروع القانون املذكور ما يلي:
�1^-1إلغاء مرحلة ال�صلح الق�ضائي� :إحداث جلان �صلح
وطنية وجهوية تتعهد مبلفات املراجعة اجلبائية و�إبداء
الر�أي يف نتائجها قبل �إ�صدار قرارات التوظيف
الإجباري وذلك بناء على طلب من املطالب بالأداء
�أو مببادرة من الإدارة مع حذف مرحلة ال�صلح
الق�ضائي .وقد عللت احلكومة توجهها بقلة جدوى
مرحلة ال�صلح الق�ضائي ول�ضمان �سرعة البت
يف الق�ضايا اجلبائية� .أي �أنها ت�سحب من الق�ضاء
�صالحية مراقبة ال�صلح بتعلة اجلدوى متجاهلة �أن
الق�ضاء حق للمواطن و�ضمانة له .وميكن القول
�أن هذا التعدي على دور الق�ضاء هو �سنة متبعة يف
قوانني املالية ،فكلما وجدت الإدارة �أن الق�ضاء ي�ضع

�ضوابط تتعار�ض مع تغولها ،عمدت �إىل �سحب
االخت�صا�ص منه.
�2^-2إحداث ال�شرطة اجلبائية �أو «فرقة الأبحاث ومكافحة
التهرب اجلبائي» :مع متكينها من �صالحيات وا�سعة
حد امل�سا�س بدور الق�ضاء �إن مل نقل
ت�صل �أحيانا ّ
حد افتكاكه مبوجب القانون .فح�سب الف�صل 33
من قانون املالية� ،ست�ضاف جملة ف�صول �إىل جملة
احلقوق والإجراءات اجلبائية ( 80مكرر حتى 80
�سابعا) تتعلق بهذا اجلهاز منها:
 -منح �أعوان ال�شرطة اجلبائية احلق يف مراقبةالب�ضائع املنقولة بالطريق العام وتفتي�ش العربات
امل�ستعملة يف نقلها ،والإطالع على وثائق هوية
الأ�شخا�ص الذين هم على متنها و�أمتعتهم.
ويجب على �سواق العربات اخل�ضوع لأوامرهم.
وهي �صالحيات ال تخ�ضع لرقابة الق�ضاء رغم
تهديدها للحقوق واحلريات.
 -يعهد حكام التحقيق لأعوان ال�شرطة اجلبائيةبالقيام ب�أعمال التحقيق يف املخالفات اجلبائية
اجلزائية املوجبة لعقوبة بدنية ،مبقت�ضى �إنابات
عدلية .ومن الوا�ضح �أن �صياغة الن�ص توحي
بالوجوب وهو ما يعني عمليا �إلزام قا�ضي
التحقيق بالتخلي عن �صالحياته جلهاز �إداري،
واخلطري يف الأمر �أنه مل يقع منح املحامي �أي دور
�أمام هذا اجلهاز املحدث ،وهو ما ي�شكل خطراً
كبرياً على احلريات.
 -ح�سب �شرح الأ�سباب ف�إن «ال�شرطة اجلبائية»�ستتوىل ،عالوة على املهام املوكلة مل�صالح اجلباية،
الك�شف عن املخالفات اجلبائية اجلزائية ومعاينتها
والبحث عن مرتكبيها وتقدميهم للمحاكم .مع
�أننا نعلم �أن الإحالة على املحاكم يفرت�ض �أن

تكون من مهام وكيل اجلمهورية مبدئيا.
3^-3تب�سيط �إجراءات رفع ال�سر املايل :ين�ص الف�صل
 37من قانون املالية على �أنه :تلغى �أحكام الف�صل
 17من جملة احلقوق والإجراءات اجلبائية وتعو�ض
مبا يلي :يتعني على البنك املركزي والبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية ،مبا يف ذلك البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية غري املقيمة ،و�شركات الت�صرف يف حمافظ
الأوراق املالية لفائدة الغري و�شركات اال�ستثمار
و�شركات الت�صرف يف ال�صناديق املن�صو�ص عليها
بالقوانني اجلاري بها العمل وو�سطاء البور�صة و�شركة
الإيداع واملقا�صة والت�سوية والديوان الوطني للربيد،
�أن تقدم مل�صالح اجلباية ،كلما طلبت منها كتابيا
ذلك ،يف �إطار مراجعة جبائية �أولية �أو معمقة �أرقام
احل�سابات املفتوحة لديها با�سم �أو حل�ساب املطالب
بالأداء �أو حل�ساب الغري �أو فتحها الغري حل�ساب
املطالب بالأداء خالل الفرتة التي مل ي�شملها التقادم
وهوية �أ�صحابها وكذلك تاريخ فتح هذه احل�سابات
�إذا مت فتحها خالل الفرتة املذكورة وتاريخ غلقها �إذا
مت الغلق خالل نف�س الفرتة ،يف �أجل �أق�صاه 20
يوما من تاريخ الطلب .كما يتعني على م�ؤ�س�سات
الت�أمني ،مبا يف ذلك م�ؤ�س�سات الت�أمني غري املقيمة،
�أن تقدم مل�صالح اجلباية ،كلما طلبت منها كتابيا
ذلك ،كل املعطيات املتعلقة بتواريخ اكتتاب عقود
تكوين الأموال وعقود الت�أمني على احلياة املكتتبة
لديها و�أرقامها وتواريخ حلول �أجلها ون�سخا من
الك�شوفات املتعلقة بها ،يف �أجل �أق�صاه  20يوما
من تاريخ الطلب .وتلزم امل�ؤ�س�سات املن�صو�ص عليها
بالفقرتني الأوىل والثانية من هذا الف�صل ب�أن تقدم
مل�صالح اجلباية ب�صفة دورية� ،إذا اقت�ضت اتفاقية
دولية تتعلق بتبادل املعلومات وامل�ساعدة الإدارية

يف املادة اجلبائية ذلك ،املعلومات التي هي بحوزتها،
وفق ال�شروط التي حتددها االتفاقية .وميكن اعتماد
الرتا�سل الإلكرتوين يف طلب الوثائق واملعلومات
ويف احل�صول عليها.
�أي �أن هناك رغبة يف التخل�ص من الرقابة الق�ضائية
امل�سبقة مع العلم �أن االدارة �أكدت عند �سماع ممثليها من
قبل جلنة املالية يف جمل�س نواب ال�شعب �أنه مل ي�سبق
للق�ضاء �أن رف�ض �أو ت�أخر يف منحها الأذون الالزمة لرفع
ال�سر البنكي ،ومع هذا فهي تطالب برفع يد الق�ضاء مع
تو�سيع املجال لها ملراقبة ال�سر املايل عموما ب�صفة م�ستقلة
ومبا�شرة بعيداً عن الق�ضاء ال�ضامن للحقوق واحلريات.
ميكن القول �أن هذه الإجراءات القانونية امل�ضمنة يف
قانون املالية عالوة على ما فيها من �إخالالت د�ستورية
�شكلية ،فبع�ضها يجب �أن يكون يف �شكل قانون �أ�سا�سي،
هي يف جوهرها تعبري عن رغبة يف افتكاك �صالحيات
الق�ضاء مبا فيها من �ضمانات للحقوق واحلريات� ،أي �أنها
حيل قانونية للتهرب من التزامات د�ستورية.
فبعد �أن متكن الق�ضاء من ربح معركة اال�ستقاللية
ب�صفة ن�سبية ،وبد�أ تركيز امل�ؤ�س�سات الد�ستورية ال�ضامنة
لهذه الإ�ستقاللية وخا�صة قرب انعقاد املجل�س الأعلى
للق�ضاء وما يتبع ذلك من �إن�شاء للمحكمة الد�ستورية،
جند ال�سلطة التنفيذية وبدعم ن�سبي من ال�سلطة
الت�شريعية ت�سعى �إىل �سحب امللفات �شيئا ف�شيئا من يد
الق�ضاء و�إرجاعها للإدارة بحجج واهية من قبيل اجلدوى
والنجاعة و�ضرورة تفعيل الرقابة.
1 .1وقد �سبق هذا امل�شروع �أي�ضا م�شروع قانون امل�صاحلة االقت�صادية
الذي كان يهدف �إىل �سحب ملفات الف�ساد املايل من يد الق�ضاء العادي
واحالتها للجنة ادارية للبت فيها قبل ان تتمكن الدوائر املخت�صة بالعدالة
االنتقالية من التعهد بها ،فهو م�شروع قانون اعتداء مزدوج على الق�ضاء
التقليدي والق�ضاء اخلا�ص مبنظومة العدالة االنتقالية.

حكومة عارية في مواجهة محاماة وأطباء أقوياء
كانت اجلل�سة العامة ملجل�س نواب ال�شعب امل�سائية ليوم
 2016-12-08يفجزئهااملخ�ص�صملناق�شةف�صولم�شروع
قانوناملاليةالعامةل�سنة2017اخلا�صةبالإ�صالحاتاجلبائية
الكفيلةباحلدمنظاهرةالتهربال�ضريبيللم�شتغلنيباملهن
احلرةجل�سة�إ�ستثنائيةبالن�سبةللحكومةالتيوجدتنف�سها
وحيدةداخلجمل�سم�ضطرب.كماكانتجل�سة�إ�ستثنائية
�أكدت للمتتبعني �أن خطاب الإنتماء القطاعي بات اخلطاب
الأكرث نفوذا يف تون�س.
حكومة األغلبية في حماية
«بعض» من األقلية
التون�سي بتاريخ -08-26
منح جمل�س نواب ال�شعب
ّ
 2016ثقته حلكومة الوحدة الوطنية ب�أغلبية  194نائبا من
نوابه البالغ عددهم  .217ا�ستندت احلكومة يف برنامج

عملها لوثيقة قرطاج التي توافقت عليها �أهم الأحزاب

يف �أغلبها من غري احلزام النيابي الداعم للحكومة له.
جنحت الأغلبية يف �إ�سقاط الف�صل  29من م�شروع قانون
املالية الذي كان يفر�ض �أن يعتمد املحامون يف الأعمال
التي يبا�شرونها �إعالمات نيابة مت�سل�سلة تت�ضمن معرفهم
اجلبائي وحتتكر املطبعة الر�سمية للبالد التون�سية طباعتها.
كما �أ�سقطوا مقرتح �إخ�ضاع الو�صفات الطبية لواجب
التن�صي�ص على املعرف اجلبائي وفق ما كان يفر�ضه
الف�صل  30من م�شروع القانون .حاولت احلكومة �أن جتد
لنف�سها �آليات حتقق ما ُطلب منها من �إ�صالحات جبائية،
لكن الع�صبية القطاعية منعتها من ذلك وك�شفت لها �أن
للقطاعات قوة وعليها �أن تن�صت لها.

والقوى الإجتماعية بتون�س و�أم�ضتها بتاريخ -07-13
� .2016إ�ستنادا لتلك الوثيقة التي فر�ضت «�إجراء
�ضمنت احلكومة
�إ�صالح يو�سع القاعدة اجلبائية»ّ ،1
م�شروع املوازنة العامة ل�سنة  2017الذي تقدمت به
حتد من
ملجل�س نواب ال�شعب التون�سي ت�صورا لآليات ّ
ته ّرب امل�شتغلني باملهن احل ّرة من الإ�ضطالع بالواجب
ال�ضريبي .كان يفرت�ض �أن يحظى م�سعاها هذا بدعم
�سيا�سي من الأغلبية باملجل�س الت�شريعي خ�صو�صا و�أن
الإحتاد العام التون�سي لل�شغل والإحتاد التون�سي لل�صناعة
التجارة وال�صناعات التقليدية املنظمتني النقابيتني الأهم
ا�شرتطا لقبولهما بالإجراءات اال�ستثنائية التي ت�ضمنها
م�شروع قانون املالية �إ�صالح جباية املهن احلرة.2
فوجئت احلكومة التي ح�ضر ثالثة من وزرائها جل�سة القطاعية عصبية تحكم
النقا�ش العام مبعار�ضة الأغلبية من نواب ال�شعب المواقف
للإ�صالح املقرتح ،مقابل م�ساندة قلة من النواب مك ّونة غابت عن جل�سة نقا�ش الف�صلني  29و 30من م�شروع

قانون املالية ال�صدامات بني نواب الأغلبية ونواب
املعار�ضة .وح�ضر حملها �صدام بني نواب يوالون قطاع
املحاماة والأطباء ونواب عددهم حمدود بع�ضهم يح�سب
�سيا�سيا على املعار�ضة ي�ستنكرون حتول املجل�س النيابي
ل�ساحة �صراع قطاعي� .صاغت الأغلبية يف تلك
اجلل�سة خطابا ي�شيد بدور املحاماة التاريخي يف الت�صدي
للإ�ستبداد .وقاد رئي�س اجلل�سة النائب عبد الفتاح مورو
هذا التيار فكان يتيح الكلمة لزمالئه من املحامني الذين
ينتقدون م�شروع القانون يف مقابل نهره لغريهم من
النواب .3جمع الدفاع عن امل�صالح القطاعية نوابا مل
ي�سبق �أن اتفقوا فكانت بذلك الع�صبية القطاعية تتفوق
على غريها من الع�صبيات .وي�ؤكد هذا الأمر �أن القطاعية
التي تطور خطابها يف تون�س بعد الثورة باتت بديال عن
اخلطاب اجلهوي 4الذي �ساد قبلها مبا يفر�ض �إيالء تطورها
اهتماما مينع من �إف�سادها لدميقراطية مل ي�شتد عودها بعد.
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اإلحتجاجات اإلجتماعية في تونس سنة 2016

تفاقم المعضالت وغموض آفاق المستقبل
عبدالسالم الككلي
للإحتجاج الإجتماعي يف تون�س �أ�سباب عديدة
ومعقدة .ولكن ميكن تف�سريها بالظلم الذي تعر�ض له
العمال واجلهات املهم�شة يف الو�سط واجلنوب خا�صة
على مدى عقود من الزمن .وقد وجدت كثري من
الفئات والقطاعات يف �ضعف �سلطة الدولة و�ضعف
املركزية النقابية بعد الثورة فر�صة لتحقيق بع�ض مطالبها.
التوجه �إىل ا�ستخدام �سالح الإ�ضراب
وقد �أف�ضى هذا ّ
واالعت�صام وغلق الطريق و�إيقاف عجلة الإنتاج ك�أداة
للتعبري عن االحتجاج (حتركات قطاعية للمطالبة
بتح�سني الأجور �أو احرتام اتفاقيات �سابقة �أو �إ�ضرابات
حملية وجهوية للمطالبة بالتنمية �أو اعت�صامات العاطلني
عن العمل)� ،أو لل�ضغط على ال�سلطة ،لإجبارها على
الإ�ستجابة ملطالب فئوية �أو عامة .وميكن ب�شكل خمتزل
بع�ض ال�شيء �أن نلخ�ص هذه الأ�سباب يف العوامل التي
ن�ستعر�ضها يف الفقرات �أدناه.
عوامل االحتجاجات وأشكالها

من �أهم هذه العوامل ،الآتية:

اإلحتجاجات الجهوية المطالبة بالتنمية

ت�صل الإحتجاجات الإجتماعية اجلماعية امل�ؤطرة من
قبل منظمات و�أحزاب �أو غري امل�ؤطرة �أي تلك التي
يندفع �إليها املواطنون يف القرى والأحياء املهم�شة
للمطالبة بحقوق اجتماعية بع�ضها �أ�سا�سية كاملطالبة
باملاء ال�صالح لل�شراب �إىل حوايل �سبعة احتجاجات
يوميا �أي ما يعادل احتجاجا واحدا كل �ساعتني طيلة
اليوم يف ال�سنتني الأخريتني .وي�أخذ االحتجاج �أحيانا
�شكال جماعيا وعنيفا.
وبالإقت�صار على �سنة  ،2016عمت كثرياً من اجلهات
اعت�صامات وا�ضرابات ات�سمت �أحيانا بالعنف ال�شديد.
فقد دخلت يف ال�شهرين الثاين والثالث من �سنة 2016
معتمدية بوزيان من والية �سيدي بوزيد يف �إ�ضراب عام
دعا �إليه الإحتاد املحلي لل�شغل ،ومتثلت انتظارات اجلهة
مثل غريها من اجلهات بالتنمية والت�شغيل .وعرب الكثري
من الأهايل عن غ�ضبهم و�سخطهم من ال�سيا�سة التي
تعتمدها ال�سلط اجلهوية معتربين �أنها ال تتعامل بجدية
مع مطالب املحتجني ولي�س لها القدرة على فتح امللفات
حملوا وايل اجلهة
احلقيقية التي تهم اجلهة .كما �أنهم ّ
م�س�ؤولية الإحتقان والغ�ضب وما �سي�ؤول �إليه الو�ضع.1
ويف ال�سياق نف�سه عا�شت مدينة بن قردان يف ال�شهر
التا�سع من نف�س ال�سنة حالة احتقان �أف�ضت �إىل القيام
ب�أعمال تخريب وحرق ب�إحدى �شركات املقاوالت
املكلفة ب�إجناز الطريق ال�سيارة بني مدنني ورا�س جدير
وهو ما خلف �أ�ضرارا ج�سيمة ا�ستوجب �إيقاف ن�شاطها
�إىل جانب قطع الطرقات و�إيقاف حركة املرور.
كما �أق ّر الإحتاد اجلهوي لل�شغل بتطاوين يف بيان �إثر
اجتماع للمكتب التنفيذي �شن �إ�ضراب عام جهوي

خالل نف�س الثالثية وبح�سب الواليات بني % 6،6
(والية املن�ستري) و( % 25،8والية قبلي) .وقد ا�ستقر
عدد العاطلني عن العمل يف حدود � 630ألفا مع ن�سبة
بطالة بلغت خالل الثالثية الثالثة من �سنة  2016ما
يعادل  15.5%بح�سب الأرقام التي ن�شرها البنك
املركزي بالن�سبة للثالثية الثالثة من �سنة .2016

يوم الثالثاء  2016 - 10 – 04احتجاجا على تعطل
�إجناز م�شاريع تخ�ص اجلهة وطرد بع�ض العمال تع�سف ّيا
من ال�شركات البرتولية.
وتف�سر مكونات املجتمع املدين هذه االحتجاجات
بتباط�ؤ اجناز امل�شاريع املتعلقة باملناطق الداخلية وهو
ما خلف حالة من فقدان الثقة بني الأهايل واحلكومة
زاد يف عزلة هذه املناطق و�أدى اىل عزوف امل�ستثمرين وترجع بطالة ه�ؤالء �إىل �أ�سباب خمتلفة منها �أ�شكال
املناظرات واملح�سوبية وقيمة ال�شهائد التي يتم تخريجها
املحليني والأجانب عن التوجه اليها.
بعيدا عن حاجيات ال�شغل.
معضلة بطالة أصحاب الشهائد العليا
مل ُ
تخل ال�شوارع التون�سية من احتجاجات متوا�صلة التنكر لالتفاقيات
و�إ�ضرابات جوع ال �سيما فيما يتعلق مبو�ضوع بطالة يتهم النقابيون امل�ضربون عادة الدولة بالتنكر التفاقيات
�أ�صحاب ال�شهائد العليا .لعل �آخرها ا�ضراب املعطلني �سابقة .فال يجوز لها يف نظرهم التنكر لتعهداتها بقطع
عن العمل بقاب�س مبعتمدية احلامة :فقد دخل عدد النظر عن الظرف الذي متر به البالد لأنه حممول
من املعطلني عن العمل اجلمعة  2016 - 11 09-عليها يف كل احلاالت �أن تت�صرف كدولة و�أن ت�صون
،يف �إ�ضراب جوع ،على خلفية عدم �إ�ستجابة ال�سلط التزاماتها .ويتم�سك ه�ؤالء بهذا االعتبار رغم �أن
اجلهوية �إىل مطالبهم املتمثلة �أ�سا�سا يف الت�شغيل .وقال اجلميع يعلم جيدا �أن احلكومات ال�سابقة ورطت
�أحد امل�ضربني يف ت�صريح �صحفي �أنّ معتمدية احلامة احلكومات الالحقة لأ�سباب �سيا�سية يف اتفاقيات
تعاين من التهمي�ش وغياب املرافق التنموية الأ�سا�سية ،جمزية كانت تعلم علم اليقني عدم قدرتها على تنفيذها
م�ضيفا �أنهم �سيتم�سكون بحقهم يف الت�شغيل وتوفري وهي قمة الالم�س�ؤولية التي يت�صرف بها امل�س�ؤولون
لدينا .ولعل هذا امل�شكل هو الذي يلخ�ص الأ�سباب
املرافق ال�ضرورية.2
وكانت معركة «الإمعاء اخلاوية» كما ي�صفها الكثريون التي دفعت الإحتاد العام التون�سي لل�شغل �إىل �إعالن
والتي كانت تتوا�صل �أحيانا لأكرث من �شهر الطريقة الإ�ضراب العام يف قطاع الوظيفة يوم 2016-12-08
التي يعرب بها املعطلون عن العمل لك�شف معاناة نظرا ملحاولة حكومة يو�سف ال�شاهد للتن�صل من
خريجي اجلامعة من حاملي الإجازات وحتى الدكتوراه اتفاقية الزيادة يف الأجور يف القطاع العمومي وهو ما
والذين تتوا�صل بطالتهم على مدى �سنوات .فالبع�ض رف�ضه االحتاد بقوة .ولئن �أف�ضت املفاو�ضات املاراطونية
منهم ق�ضوا �أكرث من ع�شرين �سنة على مقاعد الدرا�سة �إىل �إلغاء الإ�ضراب يف ال�ساعات الأخرية قبل تنفيذه
يحملون حلمهم ال�شخ�صي وحلم عائالتهم (التي و�إعادة جدولة هذه الزيادات� ،إال �أنه ال �أحد يدري
ا�ستثمرت مبا متلك لتعليمهم) يف احل�صول على �شهادة �إذا كانت هذه احلكومة �أو �أية حكومة �أخرى قادرة
بال �صلوحية ح�سب مقايي�س �سوق ال�شغل ...وها هم فعال على الإيفاء بتعهداتها �أو تعهدات احلكومة التي
يعي�شون حائرين وعاجزين ..عجز يعود العتقاد �سائد ب�أن �سبقتها يف و�ضعية تت�سم ب�صعوبات �شديدة تعي�شها
ال�شهادة العلمية هي مفتاح النجاح يف احلياة وفتح �أبواب املالية العمومية .وهو ما يف�سر �أي�ضا الإ�ضطرابات التي
العمل ..لكن «املفتاح» مل ُيجِ د فتح �أبواب امل�ستقبل� .3سيعرفها قطاع التعليم يف �أول ال�سنة القادمة .فقد
وك�شف املدير العام للمعهد الوطني للإح�صاء الهادي اعتربت النقابات التنقيحات املدخلة على روزنامة
ال�سعيدي� ،أن ن�سبة البطالة يف تون�س ارتفعت خالل الزيادة يف الأجور واملنحة اخل�صو�صية مبوجب اتفاق
الثالثي الثاين من �سنة � 2016إىل  15.6%بعد �أن الإحتاد واحلكومة يف  2016 12- –7ال ت�شمل ما جاء
كانت يف حدود  .15.4%و�أ�ضاف ال�سعيدي خالل يف �إتفاقية  6افريل  2015بني وزارة الرتبية والنقابات،
ندوة �صحفية قدم خاللها �أبرز امل�ؤ�شرات الإقت�صادية �سواء ما تعلق بالرتقيات الإ�ستثنائية �أو الق�سط الأخري
والإجتماعية �أنه يوجد يف تون�س حاليا � 629ألف عاطل من املنحة اخل�صو�صية للمدر�سني ومنحة العودة
عن العمل يف حني يبلغ جمموع ال�سكان الن�شيطني  4املدر�سية والإمتحانات وال�ساعات الإ�ضافية ،وهي
ماليني و� 47ألف �شخ�ص .وبني ال�سعيدي �أن ن�سبة حقوق يعتربها املدر�سون غري قابلة للتفاو�ض .ولذلك،
البطالة م�ست�شرية بنحو ال�ضعف يف �صفوف الإناث �إذ ف�إن مقرراتها من �إ�ضرابات �إقليمية و�إ�ضراب وطني يوم
قاربت  40باملائة يف حني تقدر بطالة الذكور بنحو  2017 01--05 19وجتمع يف  2017-01–12تظل قائمة
باملائة .و�أ�شار �إىل وجود � 236.8ألف عاطل عن العمل حتى حتقيق كافة مطالب املدر�سني.
من حاملي ال�شهادات العليا من جمموع عدد العاطلني وال يقت�صر هذا امل�شكل على القطاع العام بل ي�شمل
يف البالد مقابل � 240.1ألف حامل �شهادة عليا خالل القطاع اخلا�ص �أي�ضا .فقد توا�صل �إ�ضراب  73عامال
الثالثي الأول من �سنة  2016وتقدر ن�سبة البطالة على ب�شركة تطاوين للخدمات البرتولية العاملة بح�ضرية
التوايل بن�سبة  30.5%و 31%وترتاوح ن�سب البطالة اوين بواد زار عن العمل يومي  22و-2016 08–23

للمطالبة بتفعيل حما�ضر جل�سات �سابقة مت �إم�ضا�ؤها مع
�إدارة ال�شركة وتخ�ص منحة  2014وعدداً من املطالب
الأخرى وفق افادة ب�شري غومة ع�ضو النقابة الأ�سا�سية
بواد زار التابعة الحتاد عمال تون�س .وت�أتي هذه الدعوة
على خلفية ما و�صفه الب�شري ال�سعيدي كاتب عام �إحتاد
ال�شغل بالنيابة بتعنت بع�ض امل�ؤ�س�سات املنت�صبة يف اجلهة
ورف�ضها اجللو�س �إىل طاولة احلوار كما اتهمها �أي�ضا بعدم
الإيفاء بتعهداتها والت�أخر يف تنفيذ اتفاقيات �سابقة .
إضطراب ديمومة العمل

لقد ظهرت يف تون�س قبل الثورة �أ�شكال جديدة من
عقود ال�شغل التي ت�ستجيب حلاجة امل�ؤ�س�سات والدولة
يف التحكم يف قوة العمل وذلك عرب اللجوء �إىل عقود
ال�شغل ق�صرية املدة .ومل يقت�صر الأمر على القطاع
اخلا�ص بل �إن الدولة نف�سها �صارت هي الأخرى تعمل
بهذا النوع من العقود .كما انت�شر �أي�ضا اللجوء �إىل
اليد العاملة اخلارجية بوا�سطة م�ؤ�س�سات اليد العاملة
وم�ؤ�س�سات العمل الوقتي واله�ش (�شركات املناولة).
لقد ت�سببت هذه الأ�شكال من العمل يف زعزعة مراكز
ال�شغل ويف تف�شي ظاهرة البطالة وحتى يف تقلي�ص
امل�صالح االجتماعية للطبقة ال�شغيلة� .أ�ضف �إىل ذلك
الو�ضع االجتماعي واالقت�صادي وال�سيا�سي امل�ضطرب
الذي عرفته البالد بعد الثورة والذي �أدى �إىل تقل�ص
الإ�ستثمار الداخلي وفرار كثري من امل�ستثمرين الأجانب
بفعل الإحتجاجات والإعت�صامات الكثرية التي عرفتها
اجلهات الداخلية .فا�ستقرار العمال يف مراكز عملهم
وانتظام الإنتاج يقوم بالأ�سا�س على �ضمان حقوق
العملة وتوفري مناخ مالئم يف خمتلف القطاعات العامة
�أو اخلا�صة ،وهو ما يغيب يف تون�س التي يعمل �أكرث
من  50باملائة من عمالها وموظفيها وفق �آليات ت�شغيل
ه�شّ ة .كما تغم�ض الدولة عينيها يف كثري من الأحيان
عن الإنتهاكات التي تطال الأجراء على م�ستوى العقود
والأجور و�ساعات العمل والتغطية االجتماعية.
المحاكم ليست المكان المالئم لمواجهة
االحتجاجات

�شهدت حماكمات الأ�شخا�ص املحالني �أمام الق�ضاء
على خلفية حتركات اجتماعية ،ن�سقا ت�صاعديا وفق
ما �أكّ ده رئي�س املنتدى التون�سي للحقوق االقت�صادية
واالجتماعية عبد الرحمان الهذيلي .و�أعلن الهذيلي
�أنّ املنتدى �سي�صدر تقريرا حول حماكمات املحالني
على خلفية م�شاركتهم يف التحركات االجتماعية من
�شهر � 08إىل نهاية �سنة  2016على غرار التحركات
الإحتجاجية مباجل بلعبا�س وقف�صة وبو�سامل وكذلك
ق�ضية قليبية 4.وقال الهذيلي «اذا اعتقدت احلكومة
�أ ّنه ميكن مواجهة احلراك الإجتماعي عرب احلل الأمني
فهي خمطئة» ،م�شريا �إىل �أنّ الفئات التي ت�شارك يف
التحركات الإحتجاجية خالل كل التحوالت عرب
التاريخ هي من الفئات املهم�شة مثلما هو احلال يف

ثورة  14جانفي و�أحداث احلو�ض املنجمي و�أحداث
 .84و�شجب عبد الرحمان الهذيلي يف ندوة �صحفية
يوم الإثنني  2016-12-5تعاطي احلكومات مع ملف
احلركات االجتماعية التي اقت�صرت ،ح�سب ر�أيه،
على املعاجلة الأمنية والق�ضائية ب�إ�صدار �أحكام قا�سية
على عدد من املحتجني الذين طالبوا بحقوقهم �أو
بعدم التفاو�ض وتعمد الالمباالة .ومن جانبها ،طالبت
املحامية وع�ضوة الهيئة املديرة للمنتدى التون�سي
للحقوق الإقت�صادية والإجتماعية �إميان البجاوي
ب�إلغاء بع�ض الف�صول القانونية التي جترم التحركات
الإجتماعية لكونها تتعار�ض مع مبادئ د�ستور جانفي
 2014الذي خول حق التظاهر والإ�ضراب .وا�ستغربت
توا�صل �إحالة �شباب حمتج على معاين ف�صول تعود
�إىل فرتة ما قبل اال�ستقالل ومنها الأمر العلي ل�سنة
 1953ب�شان قطع الطريق ،ح�سب ت�صريحها ،بالإ�ضافة
�إىل �إحالة املحتجني على معنى الف�صل  125من املجلة
اجلزائية بخ�صو�ص الإعتداء على موظف عمومي الذي
يقت�ضي عقوبة �سجنية وطالبت ب�إلغاء هذه الف�صول.
كما �شددت على �أن ن�صو�ص الإحالة مت�س �أ�س�س
الدميقراطية وت�ضرب احلق النقابي وحق التظاهر م�شرية
�إىل �صدور �أحكام قا�سية ترتاوح بني  4و� 14سنة �سجنا
�ضد �شباب مطالب بال�شغل ت�ضرب م�شروعية احلراك
االجتماعي .و�أ�ضافت ان كل هذه االحتجاجات
املت�صاعدة للفئات املهم�شة تظهر حدود املنوال
التنموي احلايل الذي كر�س ح�سب ر�أيها التفاوت
اجلهوي وتفاقم البطالة.5
معضلة المنوال التنموي

يف املح�صلة ،هناك اختناق اجتماعي �شبيه مبرحلة ما
قبل الثورة �أو ّربا اكرث احتقانا .فامل�شهد الإقت�صادي
مايزال يعاين من انعكا�سات الأزمتني ال�سيا�سية
واالجتماعية التي مرت بها البالد منذ نهاية .2010
فالعديد من امل�ؤ�س�سات �أغلقت �أبوابها و�سرحت
عمالها و�أخرى مهددة بالإفال�س واال�ستثمار ّ
يتعطل يف
خمتلف اجلهات ومقاومة الف�ساد ال تزال �شعارا �أكرث
منها حقيقة ومع�ضلة القطاع املوازي والتهرب اجلبائي
ال يزاالن ميثالن املع�ضلة التي ال جتد لها احلكومة حلوال
جذرية ولذلك كثريا ما تطالب النقابات والأحزاب
مبراجعة منوال التنمية.
فقد دعا �أع�ضاء جممع الوظيفة العمومية التابع �إىل
الإحتاد العام التون�سي �إىل فتح حوار وطني حول
املنوال التنموي الكفيل ب�إنقاذ الإقت�صاد الوطني من
�أزماته املزمنة والطاحنة ،منوال تنموي قائم على قاعدة
التوزيع العادل للخريات والرثوات على كافة جهات
البالد وخا�صة يف املناطق الداخلية هذه الرثوات التي
يعترب ال�شغالون طرفا �أ�سا�سيا يف انتاجها ،منوال تنموي
مدخله ومن�صته نظام جبائي عادل يرتكز على:
 �-ضبط ن�سب ال�ضريبة وفقا ملبد�أ امل�ساواة وتقيدابقواعد االن�صاف،
 -القطع مع النظام ال�ضريبي اجلزايف و�إلغاء كلاالجراءات امل�ستنزفة للأجراء من خالل
م�ساهمات ا�ستثنائية تعمق معاناتهم،
 -ا�ستخال�ص املتخ ّلد اجلبائي والديواين بذمةاالفراد وامل�ؤ�س�سات،
 -توفري املوارد الب�شرية واملادية للإدارة وتخويلهامزيدا من ال�صالحيات ملقاومة التهرب ال�ضريبي،

 -ا�ستيعاب الن�شاط االقت�صادي غري املنظم وتوظيفاملوارد املالية املتداولة يف ال�سوق املوازية مبا ي�ؤمن
املوارد الكفيلة لإنعا�ش ميزانية الدولة،
 -مواجهة التهريب وو�ضع التدابري الالزمة واعتمادالآليات املفعلة للتدخل يف هذا املجال،
 -الت�صدي لظاهرة االحتكار، -فتح ملف م�سالك التوزيع، -تعزيز املوارد الب�شرية املخت�صة يف املراقبة وتدعيمها،6
- -التحكم يف اال�سعار

غموض المستقبل

كيف ميكن للحكومة يف ظل هذا احلراك االجتماعي
املتفاقم من حتقيق التنمية املطلوبة بالدفع نحو
اال�شتثمار يف املناطق الداخلية وال�ضغط على نفقات
الدولة واحلد من البطالة ومقاومة التهرب اجلبائي .ال
يبدو الأفق دافعا على كثري من التفا�ؤل .فلقد رف�ض
النواب �أهم �إجراءات قانون املالية ل�ستة  :2017ت�أجيل
الزيادات بالن�سبة للموظفني لل�ضغط على نفقات الدولة

وتخ�صي�ص ن�سبة معتربة منها للتنمية وفر�ض نظام طريقة
جديدة ال�ستخال�ص جباية بع�ض املهن احلرة (الطابع
اجلبائي بالن�سبة للمحامني مثال) ورفع ال�سر البنكي
دون �إذن ق�ضائي.
وتعترب بع�ض �أحزاب املعار�ضة �أن الت�صويت على
ميزانية  2017بـ� 122صوتا فقط ،من جملة 217
�صوتا «�أكد �سري حكومة الوحدة الوطنية نحو العزلة
داخل الربملان وخارجه بعد جتاهلها ل�ضغوطات كل
الفئات الإجتماعية و�إذعانها ل�ضغوطات القوى املتهربة
من اجلباية وال�ضالعة يف الف�ساد وتوجهها نحو اتباع
نف�س اخليارات القدمية التي �أدت بتون�س �إىل الأزمة.
«فتدار�س قانون املالية داخل جمل�س النواب» دام �أكرث
.1
.2
.3
.4

1ال�صباح  17فيفري 2016
2يف ت�صريح ملوقع للديوان �أف �أم يف
3ال�شروق 2015-05-01
4يف ت�صريح ملوزاييك اليوم اخلمي�س 2016 – 12 – 08
2016–12 –09

من �شهر� ،شهد خالله جتاذبات و�صراعات كبرية ،حيث
قدمت احلكومة م�شروع قانون يحتوي على  73ف�صال
وقدم النواب من جانبهم  70ف�صال �آخر ،لت�سقط عديد
الف�صول التي قدمتها احلكومة ،ومتر ف�صول �أخرى
قدمها النواب ،تت�ضمن �إ�صالحات جزئية وطفيفة مت
�إدخالها تهم بع�ض الفئات االجتماعية �إىل جانب عدد
7
من الإجراءات خا�صة يف املادة اجلبائية».
�آفاق م�ستقبل تظل غام�ضة ت�ستقر معها كثري من
املخاوف من تفاقم عديد امل�شاكل املزمنة التي جئنا
على البع�ض منها يف هذا املقال والتي ال �شيء يدل
على �أن حكومة الوحدة الوطنية �ستجد لها حلوال يف
املدى الق�صري على الأقل.
5 .5موقع ال�صدى .2016-12-5
6 .6بيان جممع الوظيفة العمومية التابع الحتاد ال�شغل – 11 – 30
.2016
7 .7انظر ت�صريح اجليالين الهمامي القيادي يف «اجلبهة ال�شعبية»
الي�سارية املعار�ضة ل�شم�س اف ام .2016 –12–11
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الحقوقيون المصريون وحيدون في مواجهة التنين
 -مداهمة واقتحام  6منظمات حملية وحماوالتم�ستمرة لإغالق مقر مركز الندمي.
 -جتميد �أر�صدة والتحفظ على �أموال  5منظماتحملية و 4منظمات دولية و 7ن�شطاء حقوقيني ،ويف
انتظار قرارات جديدة تطول منظمتني وثالثة ن�شطاء.
 -منع ع�شرات الن�شطاء واملدافعني عن حقوق الإن�سانمن ال�سفر ب�شكل مفاجئ ومن دون �سبب معلوم.
 -التحقيق مع ع�شرات الن�شطاء على خلفية عملهم يفمنظمات املجتمع املدين.
 -الت�شهري باحلقوقيني والطعن يف م�صداقيتهم بو�ساطةحمالت �إعالمية منظمة.
 -و�أخريا �ضبط و�إح�ضار احلقوقية الن�سوية عزة �سليمانبقوة من ال�شرطة من دون ا�ستدعائها ب�شكل قانوين
للمثولللتحقيق.
 -هذا هو حال املنظمات احلقوقية واملدافعني عنحقوق الإن�سان يف م�صر .وجدير بالذكر �أن
ا�ستهداف هذه املنظمات لي�س ممار�سة م�ستجدة
لل�سلطات العامة امل�صرية .لكن ما ن�شهده الآن هو
حماوالت حقيقية لي�س فقط لت�ضيق اخلناق عليها
ولكن لت�صفيتها و�إنهاء عملها والأبعد من ذلك
التنكيل ب�أع�ضائها .ومن �ش�أن هذا الت�ضييق �أن ي�ؤدي
�إىل �إغالق �آخر منافذ التعددية يف م�صر بعد الهيمنة
التي فر�ضها النظام احلاكم على احلياة ال�سيا�سية
والربملان والإعالم.
 -وكانت املواجهة بني �أنظمة ما بعد الثورة واملجتمعاملدين بد�أت يف وقت مبكر .ففي موازاة املظاهرات
الكربى يف ميدان التحرير بتاريخ  2011/2/3مت
اقتحام �إحدى هذه املنظمات الأكرث قدماً ون�شاطاً يف
الأو�ساط ال�شعبية ،وهي مركز ه�شام مبارك للقانون.
وهو الأمر الذي ف�سره البع�ض يف حينه كنتيجة
ملواقف املنظمات احلقوقية التي �أعلنت ت�أييدها
ون�سقت فيما بينها
للدعوة لتظاهرات يناير قبل بدئهاّ ،
لإن�شاء جبهة للدفاع عن متظاهري م�صر ،1وبخا�صة
من يتم توقيفه منهم .وقد ا�ستم ّرت هذه املنظمات يف
تقدمي الدعم القانوين لكافة املتعلقني يف الأحداث
املختلفة ،بعد الثورة وحتى الآن ،بالإ�ضافة ايل ر�صد
وتوثيق كافة االنتهاكات 2التي قامت بها احلكومات
املتعاقبة �سيما تلك التي وقعت �أثناء فرتة �إدارة
املجل�س الع�سكري للبالد .ف�أ�صدرت هذه املنظمات
العديد من البيانات التي �أدانت فيها �إطالق قوات
اجلي�ش الر�صا�ص احلي على املعت�صمني �أو ت�سهيل
و�صول البلطجية �إليهم وامتناع قوات اجلي�ش
عن القيام بدروها يف حمايتهم ،ثم تناولها بالنقد
لل�سيا�سات احلكومية املعادية للحقوق واحلريات،3
والتي تزيد من �إفقار وتهمي�ش قطاع وا�سع من
ال�شعب امل�صري ،الأمر الذي عجل ال�صدام بني
ال�سلطات امل�صرية وحركة حقوق الإن�سان.
 -وعلى مدى �سنوات ما بعد ثورة يناير ،ط ّورتال�سلطات امل�صرية �أ�ساليب قمع احلراك احلقوقي
ب�شكل عام� ،إىل �أن و�صلت لذروتها بعد 30
يونية  .2013و�سنحاول هنا �إجراء ر�سم �سريع

للممار�سات التي فر�ضتها ال�سلطة ومدى ت�أثريها
على عمل هذه املنظمات.
ً
أوال :التشويه اإلعالمي واالغتيال
المعنوي لحركة حقوق اإلنسان

د�أبت احلكومات املتعاقبة بعد ثورة يناير على ا�ستخدام
نف�س نهج حكومات مبارك يف ت�شويه �سمعة احلركة
احلقوقية امل�صرية ولكن بوترية �أعلى و�أكرث �شرا�سة من ذي
قبل .وقد بد�أ ذلك با�ستخدام بع�ض الأبواق الإعالمية
املح�سوبة على الأنظمة املختلفة –بع�ض مذيعي الربامج،
وال�صحفيني -ومل يختلف يف ذلك الإعالم املوايل
للمجل�س الع�سكري عن القنوات الإعالمية للإخوان.
فكالهما كان ي�صف منظمات املجتمع املدين املدافعة
عن حقوق االن�سان ب�أنها طابور خام�س وممولة وعميلة
للخارج بالإ�ضافة �إىل انت�شار �ألفاظ من �ش�أنها حتقري احلركة
احلقوقية «احلكوكيني» و «النو�شتاء» «وحكوك الإن�سان».
وما لبث �أن تطور الهجوم الإعالمي على احلركة احلقوقية
وا�شرتك يف ذلك االعالم الر�سمي للدولة .فتبنت بع�ض
امل�ؤ�س�سات الر�سمية احلملة ال�شر�سة على احلركة احلقوقية
والتي بد�أت يف �سبتمرب  2011بن�شر جريدة الإهرام وهي
�إحدى �أهم ال�صحف القومية حتقيقا �صحفيا بعنوان �أ�سرار
التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية .وقد و�صفت عمل
املنظمات ب�أنه عبث بالأمن القومي ي�ستدعي مواجهته
بالقوانني الرادعة .و�أ�شارت اجلريدة �إىل تتبع �أ�سرار التمويل
الأجنبي للجمعيات الأهلية من واقع �إح�صاءات و�أرقام
وزارة التعاون الدويل التي تعلن لأول مرة ،وهو ما ي�شري
�إىل وجود �أ�صابع حكومية�/أمنية وراء الإعالن عن هذه
الأرقام .ثم تبعتها جريدة الفجر بن�شر معلومات م�سربة
ومغلوطة عن التمويالت التي تلقتها منظمات املجتمع
املدين امل�صري و�أ�شارت �إىل  39منظمة غري حكومية
على الأقل لي�ست م�سجلة يف وزارة الت�ضامن االجتماعي
مبوجب قانون رقم  ،84ولكنها تعمل ب�صفة قانونية
ك�شركات خا�صة �أو مكاتب حماماة ،ويتم التحقيق معها
الآن .وا�ستمرت هذه احلملة يف تناولها للحركة احلقوقية
ب�شكل ممنهج وكاريكاتوري ،ما دفع برنامج الإعالمي
ال�ساخر با�سم يو�سف لتخ�صي�ص حلقة لها يف برناجمه لنقد
هذه احلملة يف �شهر دي�سمرب  2011وقبيل اقتحام عدد من
مراكز املنظمات ب�أيام قليلة.4
وبعد  30يونية ،زادت حدة الهجوم على احلركة احلقوقية
امل�صرية ،بعدم مت ا�ستخدام العمل الدرامي لهذه الغاية.
ولعل �أبرز هذه الأعمال ز�أكرث تعبريا هو م�سل�سل القي�صر.5
ويوجه هذا امل�سل�سل �إتهاما مبا�شرا ملنظمات املجتمع املدين
العاملة يف م�صر ،ب�أنها تعمل ل�صالح الدول الأجنبية وتلتزم
ب�أوامرها ،كما ت�سعى لتهريب قيادي يف �إحدى اجلماعات
اجلهادية من ال�سجون امل�صرية �إىل اخلارج بهدف ك�سب
ر�ضاء �أمريكا ونيل التمويل الأجنبي منها.
وتبني احلملة الإعالمية كما التطور الالحق ملحا�صرة
املنظمات ق�ضائيا وقانونيا� ،أن م�س�ألة التمويل اخلارجي
�شكلت بالن�سبة �إىل النظام احلاكم الذريعة والأداة
املف�ضلتني ،نظرا ملا توحي به من �شبهات تدخل خارجي
وجني �أرباح �ضد امل�صلحة الوطنية وما ت�ستثريه تاليا من

مواقف م�سبقة �ضد هذه املنظمات ،مبعزل عما قامت �أو
تقوم به .فبذلك ،تظ ّهر ال�سلطة العامة �سيا�ستها القمعية
�ضد املنظمات على �أنها �سيا�سة �شجاعة يفر�ضها احلر�ص
على ال�صالح العام وا�ستقالل الدولة �ضد الإ�ستعمار،
فيما يتحول �أي خطاب حقوقي مهما كان �صادقا وملتزما
و�ضروريا للدفاع عن املجتمع �إىل خطاب م�أجور وم�شبوه.
وما ي�ؤكد ذلك هو �أن اخلطاب الإعالمي املوجه �ضد
هذه املنظمات و�ضعها كلها يف �سلة واحدة ،مركزاً على
التمويالت التي حت�صل عليها ،فيما �أن حديثه عن عملها �أو
عن مدى نفعه بقي مقال وغائبا متاما.
ً
ثانيا :اقتحام المراكز :ال ستر
على أحد
بعد  25يناير� ،شهدت ال�ساحة احلقوقية �سل�سلة من

الإقتحامات ،والتي مل تكن ت�ستند على � ّأي من ال�شرائط
القانونية الالزمة ملثل هذه الت�صرفات .ففي حني ن�ص
الد�ستور على حرمة الأماكن اخلا�ص وعدم جواز دخولها �إال
ب�أذن من النيابة العامة ،ف�إن اجلهات الأمنية اختلقت العديد
من الذرائع من �أجل اقتحام هذه املنظمات .والالفت �أن
هذه الإقتحامات ا�ستهدفت يف غالبها منظمات عريقة لها
ر�صيد هام جدا يف جمال الدفاع عن احلقوق الإقت�صادية
والإجتماعية ،وبخا�صة يف الأو�ساط ال�شعبية .وقد ترافقت
هذه الإقتحامات عموما مع م�صادرة �أجهزة حا�سب �آيل
وتوقيف �أ�شخا�ص لفرتات وجيزة من دون �أن ي�ستتبع ذلك
يف غالبية احلاالت فتح ق�ضايا جزائية بحقهم.
ومن �أبرز املراكز املقتحمة ،مركز ه�شام مبارك 6واملركز
امل�صري للحقوق الإجتماعية والإقت�صادية .7كما جتدر
الإ�شارة �إىل حماولة �إغالق مركز الندمي لت�أهيل �ضحايا
التعذيب ،8والتي متت على �أثر �إ�صدار املركز تقريرا بعنوان
ح�صاد القهر 9حول انتهاكات وزارة الداخلية وقوات الأمن
على مدى عام  .2015وت�ضمن التقرير الإ�شارة لـ 328
حالة قتل خارج مقار االحتجاز و 137حالة قتل داخل
مقار االحتجاز .كما ي�سجل اقتحام منظمتني هما املركز
العربي ال�ستقالل الق�ضاء واملحاماة ومر�صد املوازنة العامة
وحقوق الإن�سان (منظمات م�صرية غري حكومية) ،بتاريخ
 2011/12/29على خلفية ق�ضية التمويل الأجنبي من
دون توجيه اتهامات الي منهما يف حينها 10كما مت يف فرتة
الحقة اقتحام مقر م�ؤ�س�سة بالدي 11وراديو حريتنا.12
ً
ثالثا :استخدام القانون
لتقييد العمل الحقوقي
 .1استخدام قانون الجمعيات والتهديد
بالغلق  ...مهلة توفيق األوضاع

بعد �أيام قليلة من ت�شكيل احلكومة الأوىل للرئي�س عبد
الفتاح ال�سي�سي ،13ن�شرت وزارة الت�ضامن االجتماعي
يف كال من جريدتي الإهرام و�أخبار اليوم� 14إعالنا يدعو
الكيانات املختلفة التي متار�س �أن�شطة وعمل اجلمعيات
الأهلية ب�شكل غري ر�سمي �إىل توفيق �أو�ضاعها والت�سجيل
كجمعيات �أهلية لدى الوزارة تطبيقا لقانون اجلمعيات.
وكان هذا الإعالن مبثابة �إنذار �أول للمنظمات احلقوقية
امل�ستقلة والتي متار�س عملها بعيدا عن مظلة وزارة الت�ضامن

االجتماعي وترف�ض العمل وفقا لأحكامه ملا يفر�ضه من
�سيطرة �أمنية على املنظمات العاملة يف ظله .ويعترب هذا
الإخطار �أول �إجراء قانوين تخاطب من خالله ال�سلطات
امل�صرية املنظمات احلقوقية ،الأمر الذي ينبئ عن مواجهة
قادمة ال حمالة.

 .2تجريم العمل األهلي  ...تعديل قانون
العقوبات «قانون األشياء األخرى»

يف خطوة �إ�ستباقية من احلكومة وقبل انتهاء املدة املمنوحة
ملنظماتاملجتمعاملدينلتوفيق�أو�ضاعهاطبقالإعالنوزارة
الت�ضامن االجتماعي� ،أ�صدر رئي�س اجلمهورية القانون رقم
()١٢٨ل�سنة،٢٠١٤بتعديلاملادة()٧٨منقانونالعقوبات
اخلا�صةبتلقيمتويلبق�صدارتكابعمل�ضارمب�صلحةقومية
�أو امل�سا�س با�ستقالل البالد �أو وحداتها �أو �سالمة �أرا�ضيها �أو
القيام ب�أعمال عدائية �ضد م�صر �أو الإخالل بالأمن وال�سلم
العام .وقد ترتب على هذا التعديل التو�سع يف نطاق التجرمي
لأي من �أ�شكال العمل الأهلي .فلم تعد تقت�صر على جترمي
التمويل الوارد من اخلارج ،بل امتدت �إىل التمويل من �أي
�شخ�ص طبيعي �أو اعتباري وطني �أو دويل �سواء كان م�صرياً
�أو يحمل جن�سية �أخرى .كما �شمل التمويل من غري الدول
الأجنبية ،فج ّرم احل�صول على متويل من امل�ؤ�س�سات الدولية
امل�ستقلة كذلك .كما تو�سع القانون يف �أ�شكال ما يعد جرمية
�سواء كان التمويل مادياً �أو عينياً ،بالإ�ضافة �إىل ما �أ�سماه
القانون «�أي �أ�شياء �أخرى» .وبفعل هذه العبارات� ،أ�صبحنا
�أمام ن�ص جنائي يجرم احل�صول على �أ�شياء غري حمددة من
جهات غري حمددة والأ�سو�أ من ذلك� ،أن عقوبة هذه اجلرمية
يبد�أ من ال�سجن امل�ؤبد و بغرامة ال تقل عن خم�سمائة �ألف
جنيه وت�صل العقوبة للإعدام �إذا كان اجلاين موظفاً عاماً �أو
مكلفاً بخدمة عامة �أو ذا �صفة نيابية عامة .وهو ما دفع الأ�ستاذ
زياد بهاء الدين نائب رئي�س جمل�س الوزراء الأ�سبق والقريب
من دوائر اتخاذ القرار يعرب عن قلقه �إزاء «هذا القانون
و�صدوره دون مراعاة لقواعد الت�شريع امل�ستقرة وبهذه اللغة
الف�ضفا�ضة وال�صياغة ال�ضعيفة ،ما ي�شري �إىل غياب وا�ضح
لآليات املراجعة القانونية املعتادة» .وي�ضيف بهاء الدين �أنه
«بينما ت�شري ديباجة القانون �إىل �أنه قد مت عر�ضه على جمل�س
الوزراء وعلى جمل�س الدولة� ،إال �أن معرفتي ب�أو�ساط القانون
والت�شريع يف م�صر جتعلني �أ�شك يف �أن يكون هذا القانون قد
�أخذ حظه من التدقيق واملراجعة يف �أي من املجل�سني �أو يف
وزارة العدل على النحو الكايف و�إال ملا خرج بهذا ال�شكل
املعيب» .15ويرى بهاء الدين �أن القانون نقطة حتول يف عالقة
الدولة باملجتمع املدين ويعلق �سيفا على رقاب لي�س فقط
العاملني يف اجلمعيات الأهلية و�إمنا كل من له ن�شاط عام ،مبا
يف ذلك احلزبي والنقابي والأهلي واالجتماعي .وهذا و�ضع
مل تعرفه م�صر منذ زمن طويل».
وقد ردت الأجهزة احلكومية على اعرتا�ض بهاء الدين ب�أن
هذا التعديل �ضروري ملكافحة اجلرمية املنظمة والتمويالت
اخلارجية جلماعات العنف امل�سلح و�أنه بعيد كل البعد عن
املنظمات احلقوقية .ولكن الواقع �أثبت خالف ذلك حيث
يتم تطبيق هذه املادة الآن على الن�شطاء واملدافعني عن
حقوق الإن�سان .ومن �آخر هذه التطبيقات ،الإتهام الذي
وجهته هيئة التحقيق لك ًال من عزة �سليمان مديرة مركز
ق�ضايا املر�أة ،16ومزن ح�سن مديرة مركز نظرة للدرا�سات

الن�سوية 17وحممد زارع مدير املنظمة العربية للإ�صالح
اجلنائي بتلقي متويل �أجنبي باملخالفة لهذه املادة وغريها من
18
مواد قانون العقوبات واجلمعيات

 .3قانون الكيانات اإلرهابية ،وقانون اإلرهاب

مل تكتف احلكومة بتعديل قانون العقوبات .فمع بداية عام
� ،2015أ�صدرت قانونني �آخرين الأول ب�ش�أن تنظيم قوائم
الكيانات الإرهابية والإرهابيني 19والثاين قانون مكافحة
الإرهاب .20كال القانونني �ضما �صورا عديدة ملا ميكن
اعتباره كيانات �إرهابية ،فت�ضمنا معاقبة كل من �أن�ش�أ �أو
�أدار على خالف �أحكام القانون جمعية �أو هيئة �أو منظمة
�أو جماعة �أو ع�صابة ،غر�ضها الدعوة لتعطيل الد�ستور �أو
القوانني �أو عرقله عمل م�ؤ�س�سات الدولة �أو �سلطاتها العامة
�أو الإعتداء على احلريات واحلقوق التي كفلها الد�ستور
والقانون �أو الإ�ضرار بالوحدة الوطنية .وتكون العقوبة
ال�سجن امل�ؤبد �إذا كان الإرهاب من الو�سائل التي ت�ستخدم
البي �أن للجهات الأمنية
يف حتقيق �أو تنفيذ الدعوة .ومن ّ
ومن بعدها �سلطات التحقيق يف هذه ال�صورة هام�ش تقدير
وا�سع ،على نحو ي�سمح بعقاب اجلمعيات الأهلية التي
ميكن �أن تنتقد ت�صرفات ال�سلطات العامة �أو تدعو املواطنني
�إىل التظاهر �أو اال�ضراب للمطالبة بتحقيق �إ�صالحات،
لأنها تكون قد �أديرت على خالف �أحكام القانون ولو كان
21
�إن�شا�ؤهامطابقاللقانون.

ائتالف دعم م�صر� ،صاحب الأكرثية امل�ؤيدة للحكومة يف
الربملان ،والذي و�ضع قيودا وعراقيل من �ش�أنها ت�أميم العمل
الأهلي ب�شكل عام وت�صفية املنظمات احلقوقية ب�شكل
خا�ص حيث ا�شرتط �أن تتوافق جماالت عمل املجتمع
املدين مع خطة الدولة للتنمية ،بالإ�ضافة �إىل و�ضعه للعديد
منالعراقيلالتيي�ستحيلمعهاممار�سةالعملبا�ستقاللية.
ويف ذات الوقت ،انتهج نف�س النهج الذي �سلكته الدولة
يف القوانني الثالثة ال�سابقة حيث غلظ العقوبات اجلزائية
املرتتبة على بع�ض املخالفات الإدارية الب�سيطة.
ً
رابعا :المالحقات الكيدية
للحركة الحقوقية:

مل تكتف ال�سلطة بالتخوين والرتهيب ،بل عمدت �إىل
اتخاذ�إجراءاتق�ضائية�أكرثمبا�شرةجتاهامل�ؤ�س�ساتاحلقوقية
واملدافعني عن حقوق الإن�سان ،من خالل ا�ستخدام
الق�ضيةاملفتوحةمنذعام 2011وهيالق�ضيةاملعروفةبق�ضية
التمويل الأجنبي للمنظمات ،23والتي باتت مبثابة ال�سيف
املعلق على رقاب احلراك احلقوقي برمته.
وتعود وقائع ق�ضية متويل الأجنبي للمنظمات الق�ضية رقم
 173ل�سنة � 2011إىل �إعالن وزيرة التعاون الدويل فايزة �أبو
النجاعنطلبهات�شكيلجلنةتق�صيحقائقمنوزارةالعدل
للتحقيق يف «التمويل الدويل املبا�شر ملنظمات جمتمع
 .4مشروع قانون تصفية المجتمع المدني 22مدين م�صرية و�أجنبية» .ويف �شهر يوليو� 2011أعلن جمل�س
وافق الربملان امل�صري  2016/11/30ومن دون نقا�ش الوزراء تكليف وزير العدل �آنذاك ،بت�شكيل جلنة تق�صي
تقدم به حقائق للك�شف عن متويل اجلمعيات واملنظمات «ب�ش�أن
جمتمعي ،على م�شروع القانون ال�سري ،الذي ّ

ما �أثري حول التمويل الأجنبي للجمعيات واملنظمات غري
احلكومية التى متار�س ن�شاطها داخل م�صر»  ،وهي اللجنة
التي قدمت تقريرها يف �أكتوبر  .2011وقد انتهى التقرير
�إىل �أن نحو  39منظمة غري حكومية وغري قانونية (�أجنبية
وم�صرية) متار�س �أن�شطة ذات طابع (�سيا�سي �أو اقت�صادي �أو
اجتماعي �أو �أهلي �أو خريي) دون احل�صول علي ترخي�ص
بذلك من وزارة الت�ضامن االجتماعي بالن�سبة للمنظمات
امل�صرية �أو وزارة اخلارجية بالن�سبة للمنظمات الأجنبية،
�إ�ضافة �إىل  28منظمة تتلقى �أمواال من اخلارج .ويف مار�س
 ،2012غادر  17من املتهمني الأجانب يف الق�ضية (بينهم
ت�سعة �أمريكيني) مطار القاهرة على منت طائرة �أمريكية،
بعد قرار النائب العام امل�ست�شار عبد املجيد حممود ،برفع
�أ�سمائهم من قوائم املمنوعني من ال�سفر ،ودفعهم غرامة 32
مليون جنيه .هكذا هرب املتهمون الأجانب من الق�ضية بعد
مفاو�ضات �أمريكية مع املجل�س الع�سكري الذي كان يحكم
البالد يف ذلك الوقت ،ثم �أغلقت الق�ضية يف وقت الحق
يف  2013ب�إ�صدار �أحكام مع �إيقاف التنفيذ يف مواجهة
امل�صريني املتهمنييف الق�ضية .وهكذا انتهتالق�ضية وذلك
يف �شقها اخلا�ص بـ«املنظمات الأجنبية» ،بعدما �أثارت توت ًرا
حا ًدا يف العالقات بني م�صر والواليات املتحدة ،بينما ّ
ظل
ال�شق الثاين اخلا�ص بـ«املنظمات امل�صرية» جمم ًدا يف �أدراج
النيابة منذ العام � ،2012إىل �أن �أعيد فتحها مرة ثانية بال
مقدمات �أو �أ�سباب ،يف ،2014ومت ا�ستخدام هذه الق�ضية يف
الت�ضيق على احلقوقيني امل�صرين من خالل عدة �إجراءات
25
منها املنع من ال�سفر 12( 24نا�شطا) والتحفظ على الأموال

( 7ن�شطاء و 5منظمات) ف�ضال عن الإ�ستدعاءات مبا تخللها
من �إح�ضار بالقوة.26
ويجدر الذكر �أن ما يقوم به قا�ضي التحقيق وحمكمة
اجلناياتفيمايتعلقبالتحفظعلى�أموالاملنظماتاحلقوقية،
جاء بتطبيق خاطئ للقانون ،فجعل التحويالت البنكية يف
ذاتها جرمية ،رغم عدم وجود ت�شريعات ُت ّرم حتويالت �سواء
على احل�ساب ال�شخ�صي �أو ح�ساب املنظمات ،و�أن الفعل
الذييجوزالعقابعليههوغايةا�ستخدامهذهالتحويالت.
وهو ما خلت الأوراق من �أي ذكر له �سوى احلديث املر�سل
عن الإ�ضرار بالأمن القومي ،دون حتديد ما هو الفعل املادي
27
الذي ترتب عليه الإ�ضرار بالأمن.
نهايات مأساوية؟

يف �ضوء تر�سانة القوانني التي �صدرت منذ  30يونية،
وبالنظر �إىل الإجراءات الإنتقامية التي مت اتخاذها حيال
املدافعني عن حقوق الإن�سان ،مل يعد م�ستبعداً �إحالة
احلركة احلقوقية امل�صرية م�ؤ�س�سات و�أفراداً كافة وبالتديج
�إىل املحاكمة بتهم تلقي التمويالت ،والإ�ساءة ل�سمعة
م�صر وغريها من االتهامات املغلفة التي د�أب النظام على
ا�ستخدامها ،يف ظل هذه القوانني التي تو�سعت يف جترمي
كافة �أ�شكال العمل العام ،و�أفرطت يف الن�صو�ص العقابية.
ومل يعد �أمام املنظمات احلقوقية امل�صرية جمال للعمل
�إال اذا تراجعت ال�سلطة احلاكمة عن وجهه نظرها املعادية
حلقوق االن�سان ب�شكل عام ب�شقيها املدين ال�سيا�سي،
واالقت�صادياالجتماعي.
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ختان اإلناث في مصر:

القانون يشدد والقضاء يوقف التنفيذ

د.فتوح الشاذلى
�أ�صدرت حمكمة جنايات ال�سوي�س فى �شهر دي�سمرب
 2016حكماً باحلب�س �سنة وغرامة خم�سة �آالف جنيه
على طبيبة �أجرت عملية ختان لفتاة �أف�ضت �إىل وفاتها.
كما ق�ضت املحكمة ذاتها بحب�س طبيب التخدير
ووالدة املجني عليها ملدة �سنة مع �إيقاف التنفيذ وغرامة
خم�سة �آالف جنيه .وحكمت على املمر�ضة باحلب�س
خم�س �سنوات غيابياً.
ً
أوال :وقائع القضية:

ترجع وقائع الق�ضية �إىل �شهر مايو  ،2016حيث قامت
طبيبة يف �إحدى امل�ست�شفيات اخلا�صة مبدينة ال�سوي�س
ب�إجراء عملية ختان للطالبة ميار حممد ( 17عاماً)
�أف�ضت �إىل وفاتها .وجهت النيابة الإتهام �إىل الطبيبة
التي �أجرت العملية وطبيب التخدير (مفرج عنه
بكفالة مالية) ووالدة املجنى عليها (حمبو�سة على ذمة
الق�ضية) واملمر�ضة التي �شاركت يف �إجراء العملية
(هاربة) بالقتل اخلط�أ و�إحداث جرح عمدي �أف�ضى �إىل
وفاة الفتاة عن طريق �إجراء عملية ختان �إناث باملخالفة
للقانون (مادتان 242.مكررا و 236من قانون العقوبات
امل�صرى) .كما �أ�صدر حمافظ ال�سوي�س بتاريخ  26مايو
 2016قراراً بغلق امل�ست�شفى الذي �أجريت فيه العملية
باملخالفة لقانون العقوبات الذي يجرم �إحداث جرح
عمدي ،وي�شدد العقاب على كل من �أحدث اجلرح
املعاقب عليه عن طريق �إجراء ختان لأنثى.
وبعد هذه الواقعة ،ارتفعت الأ�صوات مطالبة بت�شديد
عقاب ختان الإناث ليكون جناية .وهو ما ا�ستجاب له
الربملان بعد مناق�شات عا�صفة ،طالب خاللها �أحد نوابه
يف عبارات فجة بعدم جترمي ختان البنات .وقد وافق
جمل�س النواب على م�شروع القانون يف �شهر �أغ�سط�س،
و�أ�صدر رئي�س اجلمهورية القانون امل�شدد للعقاب يف
�شهر �سبتمرب .2016
جدير بالذكر �أنه �سبق ملحكمة �إ�ستئناف املن�صورة
يف يناير � 2015أن ق�ضت ب�إدانة طبيب واحلكم عليه
باحلب�س ملدة �سنتني بتهمة القتل اخلط�أ وتهمة �إحداث
جرح عمداً عن طريق ختان الأنثى ،وثالثة �أ�شهر وغلق
العيادة عن تهمة �إجراء اخلتان ،واحلب�س ملدة ثالثة
�أ�شهر مع وقف تنفيذ العقوبة لوالد الطفلة �سهري الباتع
التي توفيت �إثر عملية ختان �أجريت لها يف �شهر يونيه
 .2013ويف مار�س  ،2016حكم باحلب�س �ستة �أ�شهر
على طبيب �أدين يف عملية ختان �أدت �إىل �إ�صابة الطفلة
بنزيف حاد ت�سبب يف وفاتها.
ً
ثانيا :الموقف التشر يعي من
ختان اإلناث:
يجرم قانون العقوبات امل�صري منذ عام  1883كل

�صور امل�سا�س بال�سالمة البدنية للإن�سان� ،سواء متثل

ذلك يف �صورة �ضرب �أو جرح �أو �إعطاء مواد �ضارة .وملا
�صدر قانون العقوبات احلايل �سنة  1937ظل جترمي هذه
ظروف م�شددة مثل �إف�ضاء
الأفعال قائماً ،و�أ�ضيفت �إليه ٌ
االعتداء �إىل مر�ض �أو عجز عن الأ�شغال ال�شخ�صية
مدة تزيد على ع�شرين يوماً �أو �إىل عاهة م�ستدمية
ي�ستحيل بر�ؤها �أو تف�ضي �إىل املوت.
وعلى الرغم من �أن اخلتان ي�شكل جرحاً يف�ضي ،وفقا
لر�أى �أهل االخت�صا�ص� ،إىل عاهة م�ستدمية ،و�أحياناً قد
يف�ضي �إىل وفاة املجني عليها� ،إال �أن الق�ضاء كان يعترب
واقعة وفاة الطفلة �إثر عملية ختان جنحة قتل خط�أ،
لعدم وجود الن�ص ال�صريح الذي يحظر ختان الإناث
ب�سبب اختالف �آراء فقهاء الإ�سالم يف جوازه �أو عدم
جوازه من وجهة النظر الدينية.
ويف �سنة  ،1996توفيت طفلتان �أثناء �إجراء عملية ختان
لهما ،ف�صدر قرار وزير ال�صحة رقم  261ل�سنة 1996
بحظر �إجراء عمليات اخلتان للإناث بجميع وحدات
وزارة ال�صحة �إال يف احلاالت املر�ضية ،وحظر �إجراء عملية
اخلتان مبعرفة غري الأطباء باعتبار ذلك جرمية طبقاً لقانون
الطب .وكان هذا القرار معيباً يف �صياغته لأنه،
مزاولة مهنة ّ
بطريقة �ضمنية ،اعترب اخلتان من الأعمال الطبية امل�شروعة
للأطباء دون غريهم .ومع ذلك طعن البع�ض على هذا
القرار �أمام حمكمة الق�ضاء الإداري مبجل�س الدولة ،التي
ق�ضت ب�إلغاء قرار احلظر ،لكن املحكمة الإدارية العليا
�ألغت حكم حمكمة الق�ضاء الإداري ،م�ؤيدة بذلك قرار
وزير ال�صحة بحظر اخلتان على غري الأطباء.
ويف �سنة  2007توفيت الطفلة بدور (� 13سنة) �أثناء
عملية ختان يف مدينة املنيا بجنوب م�صر ،ف�أ�صدر وزير
ال�صحة قراراً جديداً برقم  271ل�سنة  2007يحظر
على العاملني بالقطاع الطبي �إجراء عملية اخلتان يف �أي
م�ؤ�س�سة �صحية �أو عيادة خا�صة وكافة الأماكن الأخرى
ون�ص القرار على تطبيق
مبا فيها م�سكن املجنى عليهاّ .
العقوبات الت�أديبية واجلنائية املن�صو�ص عليها يف قانون
العقوبات على من ميار�سون اخلتان.
وعند تعديل قانون الطفل بالقانون رقم  126ل�سنة
ن�ص املادة  242مكرراً �إىل قانون
� ،2008أُ�ضيف ّ
العقوبات لي�شدد العقاب على اجلرح العمدي �إذا
حدث عن «طريق �إجراء ختان لأنثى» .وقد �أخذنا على
هذا الن�ص يف حينه �أنه مل يت�ضمن جترمياً مبا�شراً خلتان
الفتيات بو�صفه جرمية فى ذاته ،و�إمنا اعتربه ظرفا م�شددا
لعقاب جرمية �أخرى هي جرمية �إحداث جرح عمداً.
كما �أنه �أجاز اخلتان يف حالة ال�ضرورة طبقاً للمادة 61
من قانون العقوبات ،وهو ما يفتح الباب للتحايل على
الن�ص ب�إ ّدعاء �أن اخلتان كان �ضرورياً لوقاية الأنثى من
خطر ج�سيم على النف�س ،وال�ضرورات تبيح املحظورات.
خي القا�ضي بني احلب�س مدة
كما �أن ّ
الن�ص امل�ستحدث ّ
ال ّ
تقل عن ثالثة �أ�شهر وال جتاوز �سنتني �أو الغرامة من
ي�شدد الن�ص
�ألف �إىل خم�سة �آالف جنيه .و�أخرياً ،مل ّ
اجلديد عقاب العاملني بالقطاع الطبي �إذا قاموا بعملية

ختان �أنثى .لكل ذلك ،ف�إنّ الن�ص اجلديد جعل موقف
املتهم �أف�ضل مما كان عليه يف غياب الن�ص ،لأن واقعة
اخلتان الذي ي�ؤدي �إىل الوفاة كانت ت�شكل يف �صحيح
القانون جناية جرح عمد �أف�ضى �إىل وفاة املجني عليها،
وعقوبتها ال�سجن امل�شدد من ثالث �إىل �سبع �سنوات،
ويزاد حدها الأدنى مبقدار املثل �إذا كانت املجني عليها
طفلة دون الثامنة ع�شرة من عمرها .وقد قيل عن هذا
الن�ص يف حينه �أن احلكومة امل�صرية �أ�صدرته كنوع من
�إبراء الذمة فقط �أمام املجتمع الدويل.1
ويف �أثناء حكم الإخوان امل�سلمنيّ ،
ا�ستغل ختان الإناث
يف الدعاية االنتخابية من قبل الإخوان وال�سلفيني،
حيث �أعلن حزب احلرية والعدالة يف عام  2012عن
�إجراء ختان الفتاة مبقابل رمزي هو  25جنيه م�صري
(دوالر وربع) يف حمافظات �صعيد م�صر .وجرى تعليق
الفتات بال�شوارع لت�شجيع املواطنني على ختان بناتهم.
لكن الدعوات املنادية بت�شديد عقاب ختان الإناث مل
تتوقف �أثناء وبعد انتهاء فرتة حكم الإخوان امل�سلمني،
�سواء من املنظمات احلقوقية �أو من املجل�س القومي
حلقوق الإن�سان .وبعد انعقاد جل�سات جمل�س النواب،
تعالت �صيحات املنظمات احلقوقية الن�سوية مطالبة
جمل�س النواب بتجرمي ختان الإناث وت�شديد العقاب
عليه وحتويله من جنحة عقوبتها خمففة �إىل جناية.
وعلى الرغم من معار�ضة بع�ض النواب املطالبني بعدم
التجرمي للختان ،كانت وفاة فتاة ال�سوي�س يف مايو 2016
نتيجة اخلتان مبثابة ال�شرارة التي �أعادت املو�ضوع �إىل
واجهة الإهتمام ال�شعبي الذي ا�ستجابت له احلكومة،
فتقدمت فى �شهر �أغ�سط�س  2016مب�شروع قانون تغليظ
عقوبات ختان الإناث ،وافق عليه الربملان ،لي�صدر رئي�س
الدولة القانون رقم  78ل�سنة  2016يف �شهر �سبتمرب.
يحتوي القانون اجلديد على مادتني هامتني:
املادة الأوىل ،ا�ستبدلت بن�ص املادة  242مكرراً من
قانون العقوبات ،ن�صا جديدا يعاقب بال�سجن من
خم�س �إىل �سبع �سنني من يقوم ب�إجراء عملية ختان
الأنثى .وتكون العقوبة ال�سجن امل�شدد �إذا ن�ش�أ عن هذا
الفعل عاهة م�ستدمية �أو �أف�ضى �إىل املوت ،وذلك كله مع
مراعاة حكم املادة  61من قانون العقوبات اخلا�صة بحالة
ال�ضرورة كمانع م�س�ؤولية .كذلك عرف هذا الن�ص
املق�صود بختان الأنثى املعاقب عليه ب�أنه« :كل �إزالة
جلزء �أو كل لع�ضو تنا�سلي للأنثى بدون مربر طبي».
�أما املادة الثانية فقد �أ�ضافت �إىل قانون العقوبات ن�صا
م�ستحدثا لأول مرة هو ن�ص املادة  242مكررا (�أ)،
التي تعاقب باحلب�س من �سنة �إىل ثالث �سنوات من
ي�صطحب الأنثى لإجراء عملية ختان �إذا ّمت .ويطال
الن�ص بالتجرمي الأب �أو الأم �أو القريب الذى يقتاد
هذا ّ
الفتاة �إىل من يقوم بعملية اخلتان .ون�ضيف �إىل هذا �أن
ين�ص على زيادة احلد الأدنى لعقوبة �أي
قانون الطفل ّ
جرمية مبقدار املثل �إذا وقعت من بالغ على طفل ،وهو
من مل يجاوز عمره ثماين ع�شرة �سنة ميالدية.

ً
ثالثا :موقف القضاء من تجر يم
الختان:

ن�شري بداية �إىل �أن ختان الإناث ي�شكل �أ�شد �أ�شكال
العنف �ضد املر�أة والفتاة .وتخ�ضع للختان حوايل
 90%من فتيات م�صر امل�سلمات وامل�سيحيات .وعلى
الرغم من اتخاذ الفعاليات الدينية مواقف مناه�ضة
�صراحة خلتان الإناث� ،سواء يف ذلك القيادات الدينية
الإ�سالمية �أو امل�سيحية� ،إال �أنه ال يزال البع�ض يحاول
�إ�سناد هذه املمار�سة العنيفة يف حق املر�أة �إىل الإ�سالم،
ليجد دعماً وتربيراً ملن يقومون بهذا ال�سلوك من الأطباء
وغريهم ،ولإك�سابها �شرعية زائفة وقبو ًال لدى عامة
النا�س .وال يعري ه�ؤالء اهتماماً لواقع �أن ختان الن�ساء
عادة منت�شرة يف دول افريقية �أخرى ،فيما تغيب ب�شكل
تام عن دول ذات تقاليد �إ�سالمية مثل اململكة العربية
ال�سعودية ودول اخلليج .كما �أنه ال يعقل �أن يكون غري
امل�سلمني يف م�صر من الأقباط ميار�سون �سلوكاً عنيفاً فى
حق الفتيات �إتباعاً للإ�سالم.
وال يزال بع�ض الأطباء يرون يف ختان الإناث �سلوكاً
م�شروعاً ،على الرغم من حتذير نقابة الأطباء امل�صرية
مبخالفة هذا الفعل للواجبات املهنية للطبيب وللقانون
والأخالقيات املهنية ،وقيامها بتوقيع اجلزاءات الت�أديبية
على من تثبت �إدانته من الأطباء .وهي جزاءات تبد�أ
من الإنذار والوقف عن ممار�سة املهنة و�إلغاء الرتخي�ص
�أو �شطب القيد يف �سجالت النقابة ،بالإ�ضافة �إىل الغلق
الإداري لعيادات الأطباء الذين ميار�سون اخلتان.
ومع ذلك ال يزال ختان الإناث ميار�س على نحو وا�سع
خ�صو�صاً يف الأو�ساط ال�شعبية وجنوب م�صر واملناطق
الريفية .ويعترب املجل�س القومي حلقوق الإن�سان �أن ختان
يعد من �أبرز �أ�ساليب العنف �ضد املر�أة ،ويعتربه
الإناث ّ
انتقا�صاً لكرامة املر�أة و�إن�سانيتها .ويرى املجل�س �أنه على
الرغم من اجلهود املبذولة للحد من تلك الظاهرة� ،إال
�أنه ال توجد م�ؤ�شرات تو�ضح انخفا�ضها عن ال�سنوات
املا�ضية .وتواجه م�صر يف املحافل الدولية حلقوق الإن�سان
مالحظات عديدة عند عر�ض تقاريرها الدورية عن
حقوق املر�أة يف م�صر� ،سواء من املجتمع املدين امل�صري
�أو املنظمات الدولية �أو وفود الدول الأخرى.
ويف هذا الإطار يربز دور القانون اجلنائي باعتباره قانوناً
ي�ؤدي دوراً اجتماعياً ال ميكن جتاهله يف حماية املر�أة من
كل �صور العنف التي متار�س �ضدها� .صحيح �أنّ ارتباط
اخلتان مبفاهيم خاطئة مثل الطهارة والعفة والإلتزام
بالأخالق احلميدة والقيم الدينية من �ش�أنه �أن يلقي
ظال ًال من ال�شك حول جدوى التجرمي القانوين ،وهو
ما ي�صعب مهمة الداعني �إىل الإ�صالح واملدافعني عن
حقوق املر�أة فى م�صر ،مهما بلغت �شدة العقوبات
املقررة يف حق من ميار�سون اخلتان و�أ�سرة املجني عليها.
ومن امل�سلم به كذلك �أن قانون العقوبات لي�س هو
الع�صا ال�سحرية القادرة على جلم كل ظاهرة �إجرامية،
فالقانون ال ي�ستطيع وحده تغيري ال�سلوكيات اخلاطئة،

لأنه ال يغري العادات والتقاليد بالعقوبة.
لكن يظل الردع العام هدفاً للعقوبة ميكن للتهديد به �أن
ي�صرف بع�ض الأ�شخا�ص عن التفكري يف ممار�سة هذه
العادة اخلاطئة .كما �أن الردع اخلا�ص بالن�سبة ملن �أقدم
على هذا ال�سلوك مرة يغلب �أن يتحقق عن طريق احلكم
بالعقوبة املن�صو�ص عليها قانوناً و�ضمان تنفيذها .وبدهي
�أنه �إذا �أمن املخالفون �شر العقوبة ،ووجدوا الأحكام
الق�ضائية يف احلاالت القليلة التي تعر�ض على املحاكم
ت�صدر بالرباءة �أو بوقف تنفيذ العقوبة ،ف�إن دور الق�ضاء
لن يكون فعا ًال يف مواجهة ظاهرة ختان الإناث.
�صحيح �أن القا�ضي اجلنائي يحكم وفقاً القتناعه
ال�شخ�صي ،لكنه ال ينبغي �أن يحكم مت�أثراً بقناعاته
الذاتية ومعتقداته اخلا�صة .فالقا�ضي يط ّبق القانون

الذي يج ّرم ال�سلوك ،ولو كان هو �شخ�صياً ال يرى
يف هذا ال�سلوك ما ي�ستوجب العقاب �أو �أن القانون
بتجرميه ل�سلوك ما قد جانب ال�صواب .فالقا�ضي يحكم
بالقانون ويط ّبقه وال يحاكم القانون الواجب التطبيق
على الواقعة املعرو�ضة عليه .ف�إذا ثبت ارتكاب املتهم
لل�سلوك املن�سوب �إليه ثبوتاً يقينياً ب�أدلة ال يتطرق �إليها
�أدنى �شك ،وجبت الإدانة واحلكم بالعقوبة املن�صو�ص
عليها ،ولو كان القا�ضي يعترب اخلتان للأنثى فر�ضاً دينياً
�أو التزاماً اجتماعياً ال ميكن جتاهله� ،أو كان يرى العقوبة
املقررة غري متنا�سبة مع الفعل املرتكب .ويتطلب ذلك
عقد دورات تدريبية لق�ضاة املحاكم اجلنائية لتوعيتهم
ب�أ�شكال العنف التي متار�س �ضد املر�أة وواجبهم يف
الت�صدي لها ،عن طريق تطبيق الن�صو�ص التي تعاقب

على �أ�شكال العنف بال�شدة الالزمة ل�صرف الأفراد عن
القيام بال�سلوكيات العنيفة التي تهدر احلقوق الإن�سانية
للمر�أة ،وليكون التطبيق للن�صو�ص اجلنائية التي حتمي
املر�أة من �صور العنف �أكرث فعالية.
ولي�س من �ش�أن التزام القا�ضى بن�ص التجرمي حرمانه من
ال�سلطة التقديرية املقررة له بن�ص املادة  17من قانون
العقوبات امل�صري فى مواد اجلنايات ،ومن و�سائلها
وقف تنفيذ العقوبة فى احلدود املقررة بن�ص املادة 55
عقوبات ،والذى تعتربه املحكمة الد�ستورية العليا
من �أهم و�سائل التفريد العقابي التى ال يجوز حرمان
القا�ضى منها فى �أي جرمية .لكن م�ساهمة الق�ضاء فى
مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية تقت�ضى من الق�ضاة
اجلنائيني عدم الإ�سراف فى اللجوء �إىل وقف تنفيذ

العقاب حني تثبت الإدانة ثبوتا يقينيا ،وعندما تكون
خمالفة القانون الذى يحظر ال�سلوك قد �أف�ضت �إىل وفاة
املجنى عليها .وقد الحظنا من الأحكام القليلة التى
عر�ضناها فى �صدر املقال �أن الأمر ال ي�صل �إىل املحاكم
�إال عند موت ال�ضحية نتيجة اخلتان �أو م�ضاعفاته،
لذلك فندرة الأحكام الترجع �إىل قلة جرائم ختان
البنات ،و�إمنا �سببها زيادة حجم الإجرام اخلفي.

1 .1فتوح ال�شاذيل  ،احلقوق الإن�سانية للمر�أة   ،الطبعة الأوىل دار

اجلامعة اجلديدة  ،الإ�سكندرية � 2010ص303.؛ الطبعة الثانية 2016
�ص 34.حيث نا�شد الكاتب امل�شرع ت�صحيح النقائ�ص املذكورة.
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األبيض ال يغطي اإلغتصاب ...وال الطفولة
تناقلــت بتاريــخ  2016-12-13وســائل اإلعــام التونســية خب ـرا مفــاده أن رئيــس المحكمــة االبتدائيــة بالــكاف

علــى نســاء فــي حــال إســقاطهن حقهــن فــي التتبــع أو قبــول الجانــي الــزواج منهــن بحســب الحــاالت .وكان النائــب

أصــدر إذنــا ســمح بمقتضــاه لضابــط الحالــة المدنيــة بإبـرام عقــد زواج طفلــة تبلــغ مــن العمــر  14ســنة مــن شــاب

عمــاد الخميــري ،رئيــس لجنــة الحقــوق والحريــات النيابيــة ،تعهــد عنــد بدايــة الــدورة البرلمانيــة 2017-2016

واقعهــا بشــكل أفضــى لحملهــا .صــدر اإلذن بعــد أن تقــدم الشــخص الــذي واقــع الطفلــة بطلــب فــي ذلــك .كشــف

بــأن يكــون مشــروع القانــون هــذا فــي صــدارة اهتمــام لجنتــه .فــي مــوازاة ذلــك ،كانــت لجنــة اإلدارة والعــدل فــي

النقــاش العــام حــول القـرار القضائــي أن المنظومــة القانونيــة التونســية لــم تتخلــص بعــد مــن عــدد مــن األحــكام

مجلــس النــواب اللبنانــي تعمــل بحــث مــن جمعيــات حقوقيــة علــى إلغــاء المــادة  522مــن قانــون العقوبــات التــي

التــي يــؤدي إعمالهــا النتهــاكات فــي حــق األطفــال مــن جهــة وإلــى فــرض مؤسســة الــزواج كبــدل تعويضــي عــن

تجيــز تغطيــة جرائــم عــدة حاصلــة علــى اجســاد النســاء بالــزواج .وقــد أطلقــت المنظمــة النســوية أبعــاد حملتهــا

اإلنتهــاكات اإلجراميــة الجنســية لحرمــة أجســادهن مــن جهــة ثانيــة .ويشــار إلــى أن الحكومــة التونســية كانــت

إللغــاء هــذه المــادة تحــت عنــوان :األبيــض ال يغطــي اإلغتصــاب .أمــا فــي المغــرب ،فــإن المشــرع تدخــل فــي

تقدمــت بتاريــخ  2016-07-27بمشــروع القانــون األساســي عــدد  60لســنة  2016والــذي يتعلــق «بالقضــاء

أعقــاب انتحــار القاصــرة أمينــة الفياللــي ليلغــي المــادة الفصــل  475مــن القانــون الجنائــي المغربــي .نظ ـراً إلــى

علــى العنــف ضــد المــرأة» .وينــص هــذا المشــروع فــي الفصــل  14منــه علــى تنقيــح للفصــل  227مكــرر مــن

األبعــاد الحقوقيــة والرمزيــة الفائقــة لهــذه المســألة ،تخصــص المفكــرة صفحتيــن فــي هذا العــدد لقراءتيــن لبنانية

المجلــة الجزائيــة وكل الفصــول القانونيــة التــي تجيــز إيقــاف المحاكمــة فــي حــق مــن يعتــدون جســديا أو جنســيا

ومغربيــة آملــة أن نطــوي مــع العــام الجديــد المــواد المذكــورة أو أي مــادة تنتقــص مــن حقــوق النســاء (المحــرر).

تب�ييض اإلعتداء على النساء والقاصرات في لبنان:
معنى المادة  522عقوبات وأبعاد إلغائها

نزار صاغية
بتاريخ � ،2016-12-7أعلن روبري غامن ،رئي�س جلنة الإدارة
والعدل يف جمل�س النواب اللبناين� ،أن اللجنة ت ّتجه �إىل
�إلغاء املادة  522من قانون العقوبات اللبناين .هذه املادة
�ضد ال�شخ�ص املتهم ب�أحد الأفعال
التي توقف املالحقة ّ
املعاقب عليها يف الف�صل الأول (الإعتداء على العر�ض)
من الباب ال�سابع (اجلرائم املخلة بالأخالق والآداب
العامة) من هذا القانون ،يف حال عقد زواجاً �صحيحاً بينه
وبني املر�أة امل�ستهدفة بالفعل .وي�شمل هذا الف�صل مروحة
واحل�ض
وا�سعة من الأفعال منها الإغت�صاب واخلطف ّ
وف�ض البكارة بعد وعد
على ارتكاب الفح�شاء �أو الإغواء ّ
بالزواج واللم�س واملداعبة ب�صورة منافية للحياء .كما
ي�شمل هذا الف�صل جمامعة القا�صرات (من دون عنف،
ر�ضائيا) ،مع و�ضع عقوبات خمتلفة وفق الفئة العمرية
للقا�صرة ،بحيث تزيد ق�سوة العقوبة بقدر ما يكون عمر
القا�صرة متدنيا .ويلحظ هنا �أن القانون اللبناين رفع �سن
الر�شد اجلن�سي �إىل � 18سنة مبوجب تعديل يف .1983
التوجه نحو �إلغاء هذه املادة� ،سارعت
ومبجرد الإعالن عن ّ
حث اللجنة
جمعية �أبعاد التي كان لها ف�ضل كبري يف ّ
ي�ستحق من اهتمام �إىل �إعالن
على �إيالء امل�شروع ما
ّ
الإنت�صار ،فيما حذر �آخرون من �أن اللجنة مل ُتن ِه بعد
مناق�شة املادة و�أن بع�ض النواب يحاولون �إبقاء العمل فيها
يف بع�ض احلاالت .وقد برر البع�ض ذلك ب�أن ثمة اتفاقاً
على ا�ستبعاد املادة يف حال الإغت�صاب �أو الإرغام ،ولكن
ال ب�أ�س من �إعمالها يف حال ح�صلت املجامعة بالر�ضى
�أو انتهى الإعتداء من دون �أذى .وهذا احلدث ي�ستدعي
عدداً من املالحظات� ،أهمها الآتية:
المادة  :522حجب المرأة وترميم
الشرف العائلي
هنا� ،سنحاول �سرب معنى املادة  522متهيداً لفهم �أبعاد

التوجه لإلغائها كلياً �أو جزئياً .وي�ست�شف الباحث من هذه
املادة عند التدقيق الأويل فيها خ�صو�صيتني:
الأوىل� ،أنها تقاي�ض العدالة العقابية مبناف َع �إجتماعية معينة
تنتج عن زواج املعتدي الالحق للفعل من املعتدى

أهم هذه املنافع ،ترميم ال�شرف العائلي �أو
عليها .ومن � ّ
إجتماعي .فبدل �أن ت�سفر ق�ضية
�أي�ضاً �إ�ستعادة الوئام ال
ّ
�أخالقية �إىل ف�ضيحة وتنازع بني عائالت �أو ع�شائر على
خلفية “الإعتداء على العر�ض” ،تراها تنتهي ب�سرت العار
وامل�صاهرة .ومن هذا املنطلق� ،أمكن و�ضع هذه املادة يف
خانة العدالة الرتميمية �أو العدالة التقليدية القائمة على
احلق العا ّم،
الت�سويات مبعزل عن مفهوم ّ
الثانية� ،أنّ الأ�ضرار التي مت ّهد املادة لرتميمها لي�ست �أ�ضرار
املر�أة التي ّمت الإعتداء على ج�سدها� ،إمنا قبل كل �شيء
�شرف العائلة الذي ّ
تلطخ بفعل ارتكاب �أحد الأفعال
التي �شملها هذا الف�صل من قانون العقوبات .وهذا الأمر
يتح�صل بو�ضوح من عنوان الف�صل امل�شار �إليه �أعاله وهو
“الإعتداء على العر�ض” ،وهو تعبري ي�ؤكد على �أولوية
ال�شرف العائلي وعلى �أن �ضحية الإعتداء لي�ست املر�أة
املعنية بل �أوال وقبل �أي �أحد �آخر عائلتها .وعليه ،املق�صود
من العدالة الرتميمية هو قبل كل �شيء ترميم ال�شرف
العائلي مع ما يفر�ضه ذلك من موجبات �ضاغطة بل
ّ
ت�ضحيات على املر�أة املعتدى عليها� ،أهمها القبول بالزواج
من املعتدى عليها مبعزل عما تريده �أو ترغب به بل ومهما
كرهت ذلك.
وعليه ،ي�صبح من املقبول يف ّ
كف
ظل منظومة كهذه ّ
العقوبة عن الإعتداء احلا�صل على حرمة ج�سد املر�أة
و�سيادتها عليه ،من خالل �إعتداء �أكرب قوامه تخ ّليها
الكامل عن هذه ال�سيادة �أو بكالم �أكرث دقة بتجريدها
الكامل من هذه ال�سيادة .وفيما الإعتداء الأ�صلي يقوم
به فر ٌد “غريب” ،الإعتداء الثاين يتم مبوافقة املر�أة حتت
�ضغط عائلتها احلري�صة على �سرت الف�ضيحة وبتغطية
اجتماع ّية كاملة .وال نبالغ �إذا قلنا �أن من �ش�أن املادة 522
�أن ت�سهم يف تقريب م�صلحتني :م�صلحة العائلة التي
ترغب يف جتنب الف�ضيحة وترميم �شرفها ،وم�صلحة الرجل
الذي يو ّد الترب�ؤ من املالحقة ،يف مواجهة املر�أة التي قد
جتد نف�سها بفعلهما مدفوعة للموافقة على الزواج وعلى
رهن م�ستقبلها ب�أكمله كنتيجة لتورطها ر�ضائيا �أو غ�صبا يف
فعل قد ال يكون ا�ستمر �سوى حلظات.
هذا هو املعنى احلقيقي للمادة  .522والإ�شكال الأ�سا�سي
فيها ال يتمثل يف نتائجها وح�سب و�أخطرها تغطية

الإغت�صاب وجمموعة من الأفعال الأقل خطورة بالأبي�ض،
�إمنا قبل كل �شيء يف املنظومة الفكرية التي تقوم عليها
وقوامها نكران حق املر�أة بالتحكم بج�سدها ودفعها للت�سليم
بذلك من خالل الت�سوية التي تن�ص عليها.
ومن هذه الزاوية ،ي�صبح �إلغا�ؤها مم ّراً �ضرور ّياً لإعادة النظر
اخلا�ص� ،سواء جلهة عالقتها
يف و�ضعية املر�أة يف احل ّيز ّ
مع العائلة التي ولدت يف كنفها (الأ�صلية) �أو العائلة
النا�شئة عن زواجها وبكالم �آخر لإعادة تعريف ال�شرف
والزواج على نحو يكون �أكرث تنا�سباً مع مبد�أ امل�ساواة بني
اجلن�سني .فال يكون ال�شرف باباً لتوزيع �أدوار اجتماعية
بني امر�أة ُت ّرد من حق التحكم بج�سدها ل�صالح رجل
ين�صب نف�سه حار�سا و�أميناً على مدى التزامها مبوجب
ّ
احل�شمة .وال يكون الزواج �سببا لإخ�ضاع املر�أة حلكم
زوجها و�سلطويته ،بل م�ؤ�س�سة تن�ش�أ ب�إرادة طرفيها وتقوم
قبل كل �شيء على ال�شراكة وامل�ساواة والتعاون .وبالطبع،
�أي حديث عن جترمي الإغت�صاب الزوجي يتطلب منطقيا
و�أوال املبا�شرة ب�إلغاء املادة  .522فال يعقل منطقيا �أن
يعاقب الإغت�صاب الزوجي �إذا كان قانون العقوبات يربئ
الإغت�صاب من املالحقة بالزواج الالحق.
إلغاء جزئي لنطاق تطبيق
المادة؟
هنا� ،س�أتناول �إمكانية تطبيق املادة  522على حاالت

معينة دون �أخرى .وهذه املالحظة ت�ستدعيها مواقف بع�ض
النواب با�ستبعاد تطبيقها على احلاالت الأكرث خطورة
كالإغت�صاب و�إبقاء تطبيقها يف احلاالت الأخرى .ففيما
�س ّلم النواب بوجوب ا�ستبعاد �إعفاء الإغت�صاب بالزواج
الالحق ،قاد النقا�ش بع�ضهم �إىل الت�سا�ؤل عن الأ�سباب
التي متنع تطبيق املادة  522لإعفاء الأفعال الأقل خطورة
مثل جمامعة قا�صرة �أمتت � 15سنة وملّا �أمتت � 18سنة� ،أو
النكث بوعد الزواج بعد املجامعة �أو اخلطف بهدف الزواج
�إذا عاد اخلاطف وحرر خطيفته من تلقاء نف�سه ومن دون
�أذى خالل فرتة وجيزة (� 48ساعة)؟ ف�أال ت�سمح املادة
 522يف هذه احلالة بتحقيق نتائج اجتماعية �أكرث نفعاً
ومالءمة من التم�سك بالعدالة العقابية يف وجه الفاعل؟
وهذه الت�سا�ؤالت �إمنا تنبني على خط�أين منهجيني:

الأول� ،أن �إبقاء جمال الت�سوية مفتوحاً ال يت�صل مبدى
بحد
خطورة الفعل املرتكب� ،إمنا ب�شرعية اللجوء �إليها ّ
تقدر على �ضوء ت�أثريها على حقوق املر�أة.
ذاتها ،والتي ّ
فبمعزل عن خطورة الأفعال املرتكبة واملمكن ت�سويتها
(و�سواء متت غ�صبا �أو ر�ضاء) ،ف�إن �إبقاء املادة  522يع ّر�ض
املر�أة ل�ضغوط اجتماعية قد تكون حا�سمة لقبول الزواج
من �شخ�ص ال تريده بال�ضرورة وتاليا لرهن م�ستقبلها برمته
�إكراما ملقت�ضيات ال�سرتة وال�شرف العائلي كما �سبق بيانه.
الثاين� ،أن �أي بحث فيما �إذا كانت بع�ض الأفعال الواردة
يف الف�صل املذكور تقبل �أو ال تقبل الت�سوية ،يوجب
ت�ستحق �أ�ص ًال العقاب ،على
البحث �أوال فيما �إذا كانت
ّ
�ضوء تطور املفاهيم والقيم املت�صلة باملر�أة .فهل نريد فعال
تعد تقليديا “اعتداء
�أن ن�ستمر يف معاقبة الأفعال التي ّ
على العر�ض” على نحو قد ي�شمل �أفعاال ح�صلت
مب�شاركة املر�أة ر�ضائيا �أم �أننا نريد ح�صر املعاقبة بالأفعال
التي تنتهك قبل كل �شيء �سيادة الفرد على ج�سده،
الأمر الذي ي�ستدعي تعديل عنوان الف�صل املذكور؟
ولعل عدم طرح هذا ال�س�ؤال هو الذي �أوقع بع�ض النواب
يف حال ا�ضطراب منطقي ،وال �سيما مبا يت�صل ب�أحكام
الفقرة الأخرية من املادة  505من قانون العقوبات التي
تتم � 18سنة،
تعاقب جمامعة قا�صرة �أمتت � 15سنة وملا ّ
باحلب�س من �شهرين �إىل �سنتني ،والتي ر�أى البع�ض
�ضرورة �إبقاء املادة  522ب�ش�أنها .ف�إما �أن الفتاة يف هذه
ال�سن غري قادرة على الت�صرف بج�سدها ،ويف هذه احلالة
ّ
من غري املمكن الأخذ بر�ضاها بالزواج من باب �أوىل،
�ش�أنها بذلك �ش�أن الفتاة املغت�صبة ،و�إما �أنها قادرة على
الت�صرف بج�سدها والزواج (وهذا ما ن�ست�شفه من موقف
النواب) ،ويف هذه احلالة ملاذا ال نخف�ض �سن الر�شد
اجلن�سي �إىل � 15سنة ونلغي التجرمي عن جمامعة من بلغوا
هذه ال�سن يف جميع احلاالت �سواء تز ّوجها الحقا الفاعل
�أو مل يفعل ذلك؟ �أما �أن نبقي التجرمي ثم ن�ضع القا�صرة
حتت �ضغط الزواج ممن جامعته ر�ضائ ّيا من دون � ّأي رغبة
منها بتطوير العالقة معه �أو على الأقل بتطويرها يف هذا
الإجتاه ،ف�إن من �ش�أن ذلك جتريد القا�صرة من �سيادتها
على ج�سدها ورهن م�ستقبلها برمته وبكالم �آخر تغطية
الطفولة بالأبي�ض وبا�سم ال�سرتة.

الغاء الفقرة الثانية من الفصل  475من القانون الجنائي
هل ينهي إفالت المغتصب من العقاب؟

أنس سعدون
احلراك االجتماعي الذي تعي�شه لبنان هذه الأيام تزامنا
مع املطالب املرفوعة من �أجل الغاء املادة  522من قانون
العقوبات التي جتيز تزويج املغت�صبة من مغت�صبها لت�سهيل
�إفالته من العقاب ،يعيد �إىل الأذهان حراكا م�شابها
خا�ضته احلركة الن�سائية واحلقوقية املغربية يف �أواخر �سنة
 2013اعرتا�ضا على مقت�ضيات مماثلة من�صو�ص عليها يف
الف�صل  475من القانون اجلنائي ،1يف فقرته الثانية.
املقت�ضى القانوين ذاته موجود يف �أكرث من بلد عربي
وا�سالمي يعك�س ثقافة جمتمع ذكوري يحكمه هاج�س
املر�أة وال�شرف (العائلي).
 .1قراءة في الفصل  475من
القانون الجنائي المغربي قبل
التعديل
الف�صل  475من القانون اجلنائي القدمي كان ين�ص

على ما ي�أتي:
«من اختطف �أو غرر بقا�صر تقل �سنه عن �ستة ع�شر
عاما ،بدون ا�ستعمال عنف وال تهديد وال تدلي�س
�أو حاول ذلك ،يعاقب باحلب�س من �سنة �إىل خم�س
�سنوات وغرامة من مائة وع�شرين �إىل خم�سمائة درهم.
ومع ذلك ،ف�إن القا�صرة التي اختطفت �أو غرر بها� ،إذا
كانت بالغة وتزوجت من اختطفها �أو غرر بها ف�إنه ال

ميكن متابعته �إال بناء على �شكوى من �شخ�ص له احلق
يف طلب �إبطال الزواج ،وال يجوز احلكم مب�ؤاخذته �إال
بعد �صدور حكم بهذا البطالن فعال” .
بقراءة الف�صل  475من القانون اجلنائي يالحظ �أنه
كر�س مبد�أ عاما مفاده توقيف املتابعة اجلنائية متى تزوج
ال�شخ�ص من �ضحيته التي غرر بها �أو اختطفها ،وعليه،
ف�إن الن�ص املذكور يتطرق حلالتني فقط:
�أ-التغرير :ويكون ذلك با�ستعمال و�سائل تدلي�سية
واحتيالية لنقل الفتاة القا�صر بر�ضاها �إىل مكان غري
مكانها الأ�صلي (بيت الأ�سرة).2
ب-الإختطاف :ويكون با�ستعمال القوة لإرغام الفتاة
القا�صر على مغادرة مكان �إقامتها �إىل مكان �آخر ،دون
ر�ضاها �أو ر�ضا وليها.
للوهلة الأوىل يبدو �أن هذا الف�صل ال يتعلق �أبدا
باالغت�صاب ،والذي يعني االت�صال اجلن�سي الكامل
الذي يتم بني رجل وامر�أة بدون ر�ضاها ،وامنا يتعلق
ب�أفعال �أخرى تتمثل يف التغرير �أو االختطاف ،وهي
ال ترقى �أبدا مل�ستوى اجلناية ،وامنا تبقى جمرد جنحة،
يعاقب عليها بحب�س ال تتجاوز مدته خم�س �سنوات.
لكن االجتهاد الق�ضائي مند �صدور القانون اجلنائي
قبل �أزيد من ن�صف قرن ،كر�س توجها مبقت�ضاه عمل
على متديد مقت�ضيات الف�صل  475املتعلقة بالإعفاء
من العقاب يف حالة زواج املختطف �أو املغرر ب�ضحيته،
لت�شمل حالة االغت�صاب �أي�ضا ،وذلك �أمام ارتفاع

طلبات الزواج املقدمة من �أ�سر الفتيات املغت�صبات،
بهدف جتنب الف�ضيحة خا�صة يف احلالة التي ينجم عن
اغت�صاب الفتاة افت�ضا�ض بكارتها.
وهو ما يعني �أن �إعفاء املغت�صب من العقاب يف حالة
زواجه من ال�ضحية هو اجتهاد ق�ضائي بني على �أ�سا�س
تف�سري لن�ص قانوين بخلفية جمتمعية ذكورية حمكومة
بالأعراف والتقاليد التي تختزل �شرف املر�أة يف بكارتها.3

�ش�أنها �صيانة �شرف الأ�سرة.
لكن حتالف ربيع الكرامة وا�صل حملة املنا�صرة م�ؤكدا
�أن اغت�صاب القا�صرات وتزويجهن يندرج �ضمن
�أ�شكال العنف �ضد الن�ساء ،و�سرعان ما حظيت احلملة
باهتمام وطني ودويل غري م�سبوق توج مب�صادقة الربملان
على مقرتح قانون يتعلق بحذف الفقرة الأخرية يف
الف�صل  ،475بعد خما�ض طويل.4

« .2أمينة» قصة انتحار طفلة
مغتصبة عجلت بتغيير
قانون

 .3إلغاء قوانين أم إلغاء عقليات
وممارسات ؟
رغم �أهمية �إلغاء الفقرة الثانية من الف�صل  475من

لعدة �سنوات طالبت من�ضمات حقوقية وجمعيات
ن�سائية بتعديل الف�صل  475من القانون اجلنائي الذي
يتم توظيفه بغية �إفالت املغت�صب من العقاب عند
زواجه من ال�ضحية.
لكن م�أ�ساة الطفلة �أمينة الفياليل ذات �ستة ع�شر ربيعا
والتي انتحرت بعدما �أرغمت من الزواج من مغت�صبها،
عجل ب�إحياء هذا املطلب من جديد ،حيث قام حتالف
ربيع الكرامة الذي ي�ضم جمعيات ن�سائية وحقوقية،
بتنظيم حملة منا�صرة وا�سعة لإلغاء مقت�ضيات هذا
الف�صل الذي ي�شرع للإفالت من العقاب .وووجهت
احلملة يف بداية الأمر برف�ض من وزارة العدل التي
قدمت رواية خمالفة لق�صة انتحار الطفلة خديجة،
م�ؤكّ دة �أن زواج القا�صرات م�س�ألة قانونية وم�شروعة من

القانون اجلنائي الذي جاء انت�صارا حلراك قادته منظمات
املجتمع املدين� ،إال �أن هذه اخلطوة وحدها تبقى غري
كافية حلماية الفتاة املغت�صبة ،اذا مل يواكبها ا�شتغال على
الأ�سباب التي تدفع بع�ض �أهايل الفتيات املغت�صبات �إىل
الرتحيب بتزويجهن من املغت�صبني ،ومن �أبرزها:
 ثقافة �سائدة داخل املجتمع ،تختزل �شرف الفتاة يفغ�شاء بكارتها؛
قانون ي�شرعن العنف ويدافع عنه يف جمتمع يعاينالفقر والتهمي�ش ويرزح حتت ثقل تقاليد بالية ومتخلفة
و�أفكار ذكورية ورجعية عن مفهوم ال�شرف؛
قانون جنائي يكتفي بزجر املغت�صب دون �أن يت�ضمنتدابري حماية وتكفل بال�ضحية؛
قانون �أ�سرة يكر�س التمييز بني البنوة ال�شرعية والبنوةغري ال�شرعية ،ويعفي االب البيولوجي من �أي م�س�ؤولية
جتاه ابنه الطبيعي الذي ين�سب فقط لأمه.
لكل ذلك ميكن القول �أن الغاء الفقرة الثانية من الف�صل
 475من القانون اجلنائي باملغرب قد تكون خطوة مهمة،
لكن ينبغي �أن تتبعها خطوات �أخرى مواكبة.

�1 .1صدر بتنفيذه ظهري رقم  1.59.413بتاريخ  26نونرب
متعلق بامل�صادقة على جمموعة القانون اجلنائي ومن�شور باجلريدة
الر�سمية عدد  2640مكرر ،بتاريخ  5يونيو � ،1963ص .1253
2 .2جاء يف قرار املجل�س الأعلى ( حمكمة النق�ض حاليا ) “ :موافقة
ال�ضحية القا�صرة التي ثقل �سنها عن � 16سنة الإلتقاء باملتهم مبدينة
القنيطرة التي رافقته ومكثت معه فيها بطيب خاطرها وذلك ب�إخراجها
من مدينتها واملكوث معها خارجها جتعل جنحة التغرير لقا�صرة بدون
ا�ستعمال العنف املن�صو�ص عليها يف الف�صل  475من القانون اجلنائي
ثابتة يف حقه ” .قرار �صادر عن املجل�س الأعلى بتاريخ 2001/12/27
حتت عدد  10/1485يف امللف عدد  98/474من�شور مبجلة ق�ضاء
املجل�س الأعلى عدد  59و � 60صفحة .399
3 .3يالحظ �أن �أ�سرة الفتاة ال�ضحية ال تبادر اىل عر�ض فكرة الزواج
او القبول بها اذا تعلق الأمر باغت�صاب فتاة �سبق لها الزواج ،مطلقة
�أو �أرملة ،ما عدا يف حالة وجود حمل ناجت عن هذا االغت�صاب .مما
ي�ؤكد �أن الهدف من هذا الزواج هو اتقاء الف�ضيحة �سرتا لفقدان
البكارة �أو لوجود احلمل� .أحمد اخلملي�شي :زواج املغت�صبة والقا�صرة
بني الن�صو�ص القانونية والواقع العملي� ،سل�سلة ندوات حمكمة
اال�ستئناف بالرباط ،مطبعة الأمنية ،الطبعة الأوىل� ،ص .10
4 .4املادة الفريدة من القانون رقم  15.14القا�ضي بتغيري وتتميم
الف�صل  475من جمموعة القانون اجلنائي ،ال�صادر بتنفيذه ظهري رقم
 1.14.06بتاريخ 2014 /02/ 20؛ من�شور باجلريدة الر�سمية عدد
 6238بتاريخ � ،2014/03/13ص .3138
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في ضرورة اإلعتراف بالمبدع كأساس لإلصالح
رمزي محمدي
�أكد حممد زين العابدين وزير ال�ش�ؤون الثقافية يف
ت�صريح �إعالمي بتاريخ � 2016 -12- 13أن �سنة 2017
�ستكون «�سنة ثقافية بامتياز» .ا�ستند الوزير يف مقاله �إىل
�أمرين� :أولهما تقدم �أ�شغال بناء مدينة الثقافة وتوقع
تد�شينها نهاية ال�شهر العا�شر من �سنة  ،20171وثانيهما
تعويله على جناح م�شروع وزارته امل�صطلح على ت�سميته
تون�س مدن الفنون والذي ذكر �أن هدفه «حتويل الف�ضاء
خلق يجعل من ّ
العام لف�ضاء مبدع ّ
كل مدينة مركزا
للإ�شعاع الثّقايف .2ترجح �ضخامة م�شروع مدينة الثقافة
�أن يكون لهذا املنجز العقاري �أثر يف احلركة الثقافية
بتون�س خ�صو�صا و�أنها ت�أثرت �سلبيا بانح�سار الف�ضاءات
الثقافية .كما قد يكون يف ت�سمية �ساحات عامة
ب�ساحات الفنون �شيء من �إعادة الإعتبار للفن كقيمة
ثقافية .ولكن هذان الأمران على �أهميتهما يبدوان
قا�صرين عن حتقيق �شعار ال�سنة الثقافية املوعودة يف ّ
ظل
توا�صل جتاهل اخلطاب الر�سمي حلاجة القطاع الفني
يف متكني الفنان املبدع ب�أن يكون هو املحور الأ�سا�سي
للحركة الثقافية و�أداتها .ونقدر �أن اعطاء املبدع املكانة
التي ي�ستحق ي�ستدعي �أمرين� :أولهما اال�صالح
الت�شريعي للقوانني املتعلقة به ،وثانيهما مراجعة نظام
الدعم العمومي للإبداع الفني.
مراجعة التشر يعات
المتعلقة بالفنان

�أدت كثافة التحويرات الوزارية التي �شملت وزارة
الثقافة بعد الثورة لغياب خطاب ر�سمي موحد
حول ت�صور الإ�صالح الت�شريعي للقطاع الفني .غري
�أن هذا مل مينع من و�صول فكرة ا�ستحداث جملة
قانونية خا�صة بالإبداع الفني ملرحلة متقدمة على
م�ستوى عمل اللجان الفنية بوزارة الثقافة� ،إذ تولت
هذه اللجان �إجناز م�سودتها االوىل وتولت عر�ضها على
عدد من املبدعني لإبداء الر�أي حولها.3
ويتعلق الت�صور الت�شريعي كما مت عر�ضه ب�ضبط
الو�ضعية القانونية للفنان وتنظيم املهن الفنية
وتكري�س احلق يف الإبداع .4ورغم ت�أكيد بع�ض
الفنانني على �أن مثل هذا امل�شروع �سيو ّلد ثورة
يف القطاع الفني 5و�سيحدث تغيرياً �شامال.،6ف�إن
1 .1يعد م�شروع مدينة الثقافة من امل�شاريع الكربى و يهدف لبناء

مركب ثقايف و�سط العا�صمة تون�س على م�ساحة جملية تبلغ 9
هكتارات منها  7,08هكتارات مغطاة ،وحتتوي على �أوبرا بها 1800
مقعدا و�أوديتوريوم به  700مقعدا وم�سرحا جتريبيا به  400مقعدا
و � 77أ�ستوديوهات لإنتاج املو�سيقى وامل�سرح والرق�ص بالإ�ضافة �إىل

ميدياتاك و�سينماتاك وقاعات عر�ض و�أخرى حلفظ االبداعات الفنية
وحمالت جتارية ذات عالقة بالثقافة وبرج ارتفاعه  600مرتا يف �شكل
فني وميكن من م�شاهدة العا�صمة و�ضواحيها .و على متحف احل�ضارات
و�سيمكن زائره من ا�ستعرا�ض احل�ضارات اخلم�س الأ�سا�سية املتعاقبة
على تون�س على امتداد ثالثة �آالف �سنة من التاريخ .تعطل اجناز هذا
امل�شروع بعد الثورة لكن ا�شغال امتام بنائه متت معاودتها �سنة 2015
وحدد ال�شهر العا�شر من �سنة  2017ك�أجل امتامها
2 .2مفيدة خليل  -بعد االنطالق يف م�شروع «تون�س مدن الفنون»:

يبي �أنه مل
التمعن يف حمتواه ،ف�صوله و�أبوابه ّ
يتجاوز يف �صياغته الأوىل مرحلة جتميع للن�صو�ص
املتعلقة بالقطاع الفني وو�ضعها يف ن�ص واحد
ب�صياغة خمتزلة  7ال ت�ضيف �شيئا بل وحتيل يف
�أغلب الأحيان �إىل القوانني ال�سابقة وهي القوانني
التي ي�سعى الفنانون �إىل تنقيحها.
فعلى �سبيل املثال ،يتعلق الباب ال�ساد�س من
م�شروع القانون بنظام ال�ضمان الإجتماعي .ولكنه
مل ي� ِأت بجديد بل يحيل يف ف�صله � 17إىل خ�ضوع
الفنان لأحكام ال�ضمان االجتماعي املن�صو�ص
عليها بالقانون عدد  104ل�سنة  2002امل�ؤرخ يف 30
دي�سمرب  2002واملتعلق بنظام ال�ضمان االجتماعي
للفنانني واملبدعني واملثقفني دون �أي �إ�ضافة .وهذه
الأحكام هي بالتحديد التي �أق�صت العديد من
الفنانني من التمتع مبثل هذا النظام نظرا لل�شروط
ال�صعب توفرها لتطبيقه ،مثل �شرط ممار�سة املهنة

ب�صفة متوا�صلة .فخ�صو�صية املمار�سة الإبداعية
الفنية جلهة �إرتباطها ب�شخ�ص املبدع وبالن�شاط الثقايف
ت�ؤدي يف كثري من الأحيان لأن يكون ن�شاط املبدع
مو�سمياً مبا مينعه الحقا من التمتع بتقاعد مريح اذا
ما اعتمد القانون العام يف حقه� .8أما الباب اخلام�س
من امل�شروع املتعلق بالعقد الفني ف�إنه ي�ؤكد على �أن
ممار�سة الن�شاط الفني تكون يف �إطار عقود مكتوبة
لل�شغل و�إ�سداء اخلدمات ت�ضبط وفقا لنماذج من
قبل الوزارة وهو ما ال يحمل �أي �إ�ضافة .فالعقد
النموذجي معمول به منذ �سنوات ومي�ضى من قبل
الفنانني دون تغيري ب�أجور �ضعيفة وبتحمالت �ضريبية
على عاتق الفنان .9كما �أن املطالبات ب�إلغاء بطاقة
الإحرتاف الفنية  10التي ت�سندها جلنة خمت�صة داخل
وزارة الثقافة والتي ال يتمتع بها كل الفنانني رغم
�أن لهم �شهائد جامعية خمت�صة يف ميادين امل�سرح
واملو�سيقى وال�سينما وتعوي�ضها باملعرف اجلبائي

تلق �صدى لها
الواجب على كل فنان حمرتف مل َ
يف هذا القانون.وهو ما ي�ؤكد الإرجتال والت�سرع الذي
�صاحب �صياغة هذا القانون يف فرتة وجيزة 11وعدم
احل�سم يف امل�سائل الأكرث �أهمية مثل العقود الفنية
وال�ضمان االجتماعي.
وبناء على ما تقدم ،ي�ؤمل �أن يتم العمل على �صياغة
ثانية مل�شروع القانون يف اجتاه تطوير الن�صو�ص القائمة
على نحو ي�ستجيب لإنتظارات الفنانني .ولن يتحقق
هذا الأمر �إال �إذا متت مراجعة املنطلقات ب�شكل ي�ؤدي
العتبار مراجعة الت�شريعات الفنية اختيارا �سيا�سيا ال
يجب �أن يرتك �أمر حتديد مالحمه وتوجهاته للجان
الفنية وحدها.

هل ّ
تفتك اجلهات حقّها يف الثقافة �أم �أنّ ن�صيبها �سيقت�صر على
�ساحات الفنون وال�صور التذكارية � 2016-09--28صحيفة املغرب
�3 .3أقيم اليوم الدرا�سي حول م�شروع القانون املتعلق بالفنان واملهن
الفنية يوم اخلمي�س � 11أوت  2016بنزل �أفريكا
4 .4الف�صل الأول  :يهدف هذا القانون �إىل �ضبط الو�ضعية القانونية
للفنان مبا يكفل له حقوقه وي�ضمن له املكانة التي ي�ستحقها يف املجتمع
اعتبارا للأدوار الهامة التي ي�ضطلع بها خا�صة يف تطوير احلياة الثقافية
واالجتماعية واالقت�صادية والتنمية امل�ستدامة .كما يهدف هذا القانون
�إىل تنظيم املهن الفنية و تكري�س احلق يف الإبداع ممار�سة وتلقيا و
الإ�سهام يف حماية املوروث الفني وتثمينه و النهو�ض بالإنتاج الأدبي
والفني يف جميع �أ�شكاله وم�ضامينه مبا يدعم الثقافة الوطنية يف ت�أ�صلها
وانفتاحها وي�سهم يف حتقيق التنمية الثقافية.
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جوان  « : 2016القانون �سيكون احلدث و�سيخلق ثورة يف كل املهن
الفنية”.
6 .6الفنان ونائب جمل�س النواب علي بنور لـ«املغرب» :قانون الف ّنان
واملهن الفنية هو ثورة ت�شريعية بامتياز – جريدة املغرب � 12أوت .2016
7 .7ت�ضمن م�شروع قانون الفنان  21ف�صال يف � 8أبواب هي :
الأحكام العامة واملهن الفنية و�شروط ممار�ستها والفنان الذي ي�شتغل
مبقابل مادي والفنان الهاوي والعقد الفني ونظام ال�ضمان االجتماعي
و�أحكام خا�صة بالفنانني الأجانب واملخالفات.
8 .8ت�صريح الوزيرة ال�سابقة �سنيا مبارك يف اليوم الدرا�سي حول
م�شروع القانون املتعلق بالفنان واملهن الفنية يوم اخلمي�س � 11أوت
 2016بنزل �أفريكا.
9 .9مثال تطبيقي  :مركز الفنون الدرامية بوالية مدنني  :يتعاقد
الفنان املحرتف بعقد ملدة �أكرث من �سنتني يلتزم فيها الفنان بح�ضور

التمارين اليومية وامل�شاركة يف عرو�ض العمل داخل الوطن وخارجه

ويبلغ معدل الأجور يف هذا العقد  100د مقابل العر�ض مبعدل 20
عر�ض طيلة �سنتني –  2000د منحة �إنتاج –�أي �أن الفنان املحرتف
املتعاقد يقب�ض  4000دينار طيلة � 24شهرا (معدل  166دينار �شهريا

حتت الأجر الأدين امل�ضمون يف تون�س ) يلتزم فيها بالعمل مع املركز
وامل�شاركة يف عرو�ض امل�سرحية كما يتحمل م�صاريف الت�سجيل للعقد
التي تبلغ  15باملائة من قيمته.
1010تو�صيات اجتماع احلمامات بني وزارة الثقافة واملو�سيقيني حول
م�شروع قانون الفنان – � 18أوت . 2016
1111ت�صريح وزيرة الثقافة ال�سابقة �سنيا مبارك مبنا�سبة اليوم الدرا�سي
مل�شروع قانون الفنان « انطلق العمل يف �إعداد امل�شروع يف �شهر مار�س
وا�شتغل الفريق ب�سرعة كبرية ومت التح�ضري له يف وقت وجيز وبن�سق
ماراطوين « – جريدة ال�صباح – � 12أوت .2012

