
العدالة بعيون من ذاقوا ظلمها 
والزالوا يأملون في عدلها..

فقه �تأديب القضاة في
اإلنتقالية المرحلة 

عقوبة اإلعدام بعد ربع قرن
من وقف �نفيذها

مهاجرو ليبيا ومن خاللها:
عذاب اإليواء ورعب اإلبحار

04101116

 ISSUE العدد  08 

JUNE 2017  / يونيو

أبعد من استقاللية القضاء، أي قاٍض نريد؟

مل تنق�ض �ساعات من جناح ثورة 14 جانفي 2011 حتى 

مقرها  �إىل  تون�ض  ق�ساة  �ل�سرعية جلمعية  �لهيئة  عادت 

بن علي  نظام  قاده  �لذي  �لإنقالب  زمن  �نتهاء  لتعلن 

�سهدت  �حلني،  ذلك  ومنذ  �لق�ساء.  على  يده  وو�سع 

�لق�ساء،  ��ستقالل  معايري  حول  كبرية  معارك  تون�ض 

�إقر�ر  بعد  ومن  �لإنتقالية،  �ملرحلة  مر�حل عدة من  يف 

�لد�ستور. ومبعزل عن �سد�دة هذه �ملعارك وحتول بع�سها 

�أن  �أحد  باإمكان  لي�ض  عبثية،  دونكي�سوتية  معارك  �إىل 

يف  كبري  ب�سكل  �لق�ساء  ��ستقالل  �أدبيات  تطور  ينكر 

يوؤدي  �أن  �لبع�ض  خ�سي  وفيما  ومبنا�سبتها.  معر�سها 

�لثورة  بعد  �ملن�ساأة  نقابتهم  مع  �لق�ساة  جمعية  �سر�ع 

مفعول  �إىل  عمليا  �أدى  فاإنه  �لق�ساء،  زخم  تر�جع  �إىل 

هذ�  �أخذه  �لذي  �ملنحى  عن  ذلك  نتج  وقد  معاك�ض. 

�ل�سر�ع يف بع�ض �لأحيان، ليتحّول �إىل ما ي�سبه �ملز�يدة 

ف�ساًل  �لق�ساء، هذ�  ��ستقالل  �إبر�ز معايري  بينهما على 

ح�سورهما  م�ساعفة  �إىل  �أّدت  بينهما  �ملناف�سة  �أن  عن 

جانب  �إىل  تون�ض  �حتّلت  لذلك،  وتبعاً  �لإعالمي. 

�لق�ساء على  �ملغرب مكانة خا�سة يف جمال ��ستقالل 

�سعيد �لدول �لعربية �لتي تتجه لالأ�سف يف غالبها يف 

�جتاهات معاك�سة لهذه �لإ�ستقاللية. 

وعلى �لرغم من �أهمية هذ� �خلطاب، فاإنه بقي خالياً من 

�أّي حديث عن �لوظيفة �ملنتظرة من �لقا�سي يف �لنظام 

تون�ض  يف  �لق�ساء  ��ستقالل  �نتفا�سة  فجاءت  �جلديد. 

منعزلة متاماً عن وظيفته �أو دوره، على �لرغم من تز�منها 

مع �نتفا�سة حقوقية و��سعة يف جمال �حلقوق و�حلريات. 

وقد بات هذ� �لف�سام فاقعاً بعدما ذهب �لد�ستور �سر�حًة 

�إىل تغيري وظيفة �لقا�سي من كونه خادم �لقانون، ليجعله 

�ل�سلطة �حلامية للحقوق و�حلريات. فقد بد� غريبا للغاية 

�لقا�سي  دور  �إعالء  �إىل  �لتاأ�سي�سي  �ملجل�ض  يعمد  �أن 

بالدفاع عن  يبقى )هو( منهمكاً  فيما  �لوجه  على هذ� 

��ستقالله، من دون �لتوّقف ولو للحظة عند هذ� �لدور 

�نعك�ض  ولالأ�سف،  �لد�ستور.  �إّياه  منحه  �لذي  �جلديد 

�لوظيفة  ُمار�سة  كيفية  على  �خلطاب  يف  �لإنكفاء  هذ� 

�لق�سائية يف �لعديد من �لق�سايا �حلقوقية �لبارزة، و�لتي 

بقيت غريبة عن تطلعات �لن�ض �لد�ستوري.

�لنقا�ض  فتح  �إىل  �لعدد  هذ�  ت�سعى من خالل  �ملفكرة 

ما  �لق�ساة  ل  ح�سّ وقد  فالآن  �لق�سائية.  �لوظيفة  حول 

لوه على �سعيد ��ستقالليتهم بفعل �لدعم �ل�سعبي،  ح�سّ

من حّق �ملو�طن �أن ي�ساألهم مزيد� من �جلهد و�لإجتهاد 

يف حماية حقوقه وحرياته، وبالنتيجة لك�سب ثقته. 
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ماي  و24   23 بتاريخ  تون�سية  �أمنية  جهات  تولت 

�لر�ساميل  �أ�سحاب  من  ثمانية  �عتقال   2017

�ملايل  �لف�ساد  و�سبهات  ثرو�تهم  ت�سخم  بينهم  جمع 

فاجاأت  بعدها.  ومن  �لثورة  قبل  حولهم  حتوم  �لتي 

�لناطق  �سارع  �لذي  �لعديل  �لق�ساء  �لإعتقالت 

�لإبتد�ئية  باملحكمة  �لعمومية  �لنيابة  با�سم  �لر�سمي 

باأمرها.  تاأكيد عدم علمه  �إىل  �ل�سليطي  بتون�ض �سفيان 

بيان  يف  �لتون�سية  �لد�خلية  وز�رة  ك�سفت  �أن  فكان 

�لإعتقالت  �أن   2017-05-25 بتاريخ  عنها  �سدر 

وفق  �تخاذه  مت  �جلربية  �لإقامة  و�سعا حتت  �إل  لي�ست 

�تخذ  و�أنه   
1
بتون�ض �ملعلنة  �لطو�رئ  حلالة  �ملنظم  �لأمر 

فقط  يومني  �لف�ساد«.  وملكافحة  �لعام  لالأمن  »حماية 

»منري  �مل�سادرة  جلنة  رئي�ض  عقد  �لتاريخ،  هذ�  بعد 

جلنته  �إ�سد�ر  فيها  �أعلن  �سحفية  ندوة  �لفر�سي�سي« 

تبعا   
2
�أعمال �أ�سحاب  ثمانية  �أمالك  مل�سادرة  قر�ر�ت 

رئي�ض  باأ�سهار  عالقتهم  من  ماليا  ��ستفادتهم  لثبوت 

�أن  وكان   .
3
بن علي �لعابدين  زين  �لأ�سبق  �جلمهورية 

ووردت  �ملعتقلني  �أ�سخا�ض  بذ�ت  �مل�سادرة  تعلقت 

�ملحكمة  جهتها  من  �أعلنت  �عتقالهم.  زمن  ذ�ت  يف 

�لع�سكرية يف ذ�ت �ليوم على تعهدها باأبحاث حتقيقية 

.
4
»�سد �أحد �ملعتقلني«

الخطاب  يهتم  لم 
بالتهم  الرسمي 

والتي  المعلنة 
العام  باألمن  ا�صلت 

القرارات  أن  وأكد 
إطار  في  �ندرج 

على  الحكومة  حرب 
. لفساد ا

و�لتي  �ملعلنة  بالتهم  �لر�سمي  �خلطاب  يهتم  مل 

و�جته  �لعام  بالأمن  عالقة  على  بجر�ئم  تعلقت 

�إطار  يف  تندرج  �تخذت  �لتي  �لقر�ر�ت  �أن  لتاأكيد 

�ل�سياق  هذ�  يف  وبرر  �لف�ساد.  على  �حلكومة  حرب 

�لإعتماد  كور�سيد  مربوك  �لدولة  �أمالك  وزير 

»�لإمكانيات  بكون  ��ستثنائية  �إجر�ء�ت  على  فيها 

بهذ  �لقيام  تخّولها  مل  �لق�سائية  للموؤ�س�سات  �حلالية 

�لت�سريعية  لالأدو�ت  تون�ض  لفتقاد  �لإجر�ء�ت، 

غري  �لك�سب  قانون  غر�ر  على  �لف�ساد  ملقاومة 

من  �أدلة  قدوم  �نتظرت  �لدولة  �أن  م�سيفاً  �مل�سروع«، 

بالأمر  فقامت  لالأ�سف،  يحدث  مل  وهذ�  جهات. 

.
5
منها« مببادرة  �لقانون  وفق 

الوعي  �راجع  يعود 
�حديد  في  الحقوقّي 
إجراءات  من  الموقف 

يظهر  لما  الحكومة 
لمؤسسات  فشل  من 
القضاء  ومنها  الدولة 

مكافحة  وهيئات 
�حقيق  في  الفساد، 

دورها. 

من  �لإعتقالت  �ساب  ملا  �لعام  �لر�أي  يلتفت  مل 

بالإعرت��سات  يهتّم  مل  كما  خلفياتها.  جلهة  غمو�ض 

�لق�سائية  �ل�سخ�سيات  بع�ض  عن  �سدرت  �لتي 

دون  من  �أ�سخا�ض  �عتقال  �أد�نت  و�لتي  و�حلقوقية 

�لع�سكري  �لق�ساء  تعهد  عار�ست  �أو  ق�سائي،  �إذن 

�لإعتقالت  حملة  ووجدت  مدنيني.  مبحاكمة 

�ملو�طنني  لدى  �إيجابيا  �سدى  �مل�سادرة  وقر�ر�ت 

�لف�ساد  من  تون�ض  حلماية  مدخال  �عتربوها  �لذي 

 .
6
�أن يرت�جع مد�ه �لثورة عو�ض  بعد  ��ستفحل  �لذي 

ي�سّحي  باأن  �لتون�سي طوعّياً  �لعام  �لر�أي  بالتايل  قبل 

للحريات  حماية  من  �لتون�سي  �لد�ستور  ت�سّمنه  مبا 

يعّدها  بات  معركة  يف  �لنجاح  �سبيل  يف  �لفردية 

�لف�ساد.  �سد  مف�سلية 

لل�سخ�سيات  �ملايل  �لف�ساد  بكون  �ملوقف  هذ�  ويف�ّسر 

تعمدهم  يكن  مل  كما  خافياً  يكن  مل  �ملعتقلة 

يف  �لولء�ت  �سر�ء  يف  �لفا�سد  مالهم  ��ستعمال 

معلوما  كان  �إمنا  و�لق�ساء حمجوباً.  و�ل�سيا�سة  �لإعالم 

�لقر�ر  مو�قع  قربها من  بفعل   - �ل�سخ�سيات  تلك  �أن 

تتّبع  كل  متنع  خا�سة  ح�سانة  ذ�ت  باتت  �ل�سيا�سي- 

يعود  وتاليا،  تالحقها.  �لتي  �لق�سايا  يف  لها  جّدي 

 يف حتديد �ملوقف من �إجر�ء�ت 
ّ

تر�جع �لوعي �حلقوقي

موؤ�س�سات  ��سطالع  يف  ف�سل  من  يظهر  ملا  �حلكومة 

�لدولة �ملكلفة مبكافحة �لف�ساد، ومنها �لق�ساء وهيئات 

مكافحة �لف�ساد، يف حتقيق دورها. 

�أ�سول  على  �حلكومة  جر�أة  توؤدي  �أن  هنا  ويخ�سى 

لرت�جعات  �جلر�أة  بهذه  �ملجتمع  وترحيب  �ملحاكمات 

م�ستقبلية يف جمال �ملكت�سبات �لتي �أ�س�ض لها �لد�ستور 

�لفردية  �حلرية  تقدي�ض  �أهمها  من  و�لتي  �لتون�سي 

وحماية �مللكية �خلا�سة.

باإ�سالح  �ملطالبة  هذه  �سياق  يف  �ملهم  من  يكون  وقد 

�ملحاكمة،  �سروط  يف  �ملعتقلني  حلق  �سمانا  �مل�سار 

�حلقوقية  �ملبادئ  تتحول  �أن  يت�سور  ل  لكونه  �لتنبيه 

ق�سائه  قدرة  يف  يثق  ل  جمتمع  يف  مفهومي  لثابت 

من  بالتايل  ويوؤمل  �لأخطار.  كل  من  حمايته  على 

عن  �لدفاع  يف  معركته  يخو�ض  �أن  �لتون�سي  �لق�ساء 

مو�سوعي  لنقد  �أد�ئه  �إخ�ساع  خالل  من  �خت�سا�سه 

يف  حقيقي  تقدم  حتقيق  يف  ف�سله  �سبب  يك�سف 

بعد  جّدت  �لتي  تلك  منها  خ�سو�سا  �لف�ساد،  ق�سايا 

�سيا�سي  نفوذ  لهم  بات  باأ�سخا�ض  وتعلقت  �لثورة 

عالوة على نفوذهم �ملايل.

الحرب على الفساد: 
ج السرب حكومة تغرد خار

مل�سروع  طرحها  �لتون�سية  �جلمهورية  رئا�سة  عللت 

�ملتعلق   2015 ل�سنة   29 عدد  �لأ�سا�سي  �لقانون 

�ملا�سي  �سفحة   
ّ

لطي »باحلاجة  �لإقت�سادية  بامل�ساحلة 

 .
1
�لإ�ستثمار« وي�سجع على  �لأعمال  مبا يح�سن مناخ 

�جته �ملوقف �لر�سمي بالتايل لوقف �لنب�ض يف ملفات 

�لف�ساد �ملايل لفرتة ما قبل �لثورة، بعد �أن عز� ظاهرة 

رجال  �أربك  �لذي  �لفعل  لهذ�  �لقت�سادي  �لركود 

�لإقت�سادية.  �ملبادرة  للعزوف عن  ودفعهم  �لأعمال 

ويف �لوقت �لذي كانت فيه رئا�سة �جلمهورية مدعومة 

على  �مل�سادقة  �سرعة  نحو  تدفع  �لأغلبية  باأحز�ب 

على  حربها  �حلكومة  رئا�سة  �أعلنت  �لقانون،  م�سروع 

�حلرب  هذه  يف  �سرباتها  �أوىل  من  وكانت  �لف�ساد. 

قر�ر جلنة �مل�سادرة بتاريخ 27-05-2017 »م�سادرة 

�أمو�ل ثمانية من رجال �لأعمال �ملتهمني بالف�ساد«.

ورد  �لذي  قر�رها  يف  �مل�سادرة  جلنة  ��ستندت 

�لفقرة  �إىل  �حلكومة  رئا�سة  مع  خفي  غري  بتن�سيق 

�لثانية من �لف�سل �لأول من �ملر�سوم عدد 13 ل�سنة 

م�سادرة  لها  جتيز  و�لتي  بامل�سادرة،  �ملتعلق   2011

��ستفادتهم ماليا من  �لذين ثبتت  �أمو�ل �لأ�سخا�ض 

�لعابدين  زين  �لأ�سبق  �جلمهورية  برئي�ض  عالقتهم 

و�أ�سهاره.  �أ�سرته  و�أفر�د  بن علي 

�لتهريب  يف  �ل�سالعني  �حلكومة  رئي�ض  �عترب 

و�ملتورطني يف �لإرت�ساء �ل�سيا�سي و�لإعالمي م�سدر 

و�لإ�سالح  �لقت�سادية  �لتنمية  يعيق  �لذي  �لد�ء 

�إياها قانون  �ل�سيا�سي، فا�ستغل �ل�سلطات �لتي خوله 

ثانية  مرحلة  يف  ��ستعان  كما  لعتقالهم.  �لطو�رئ 

بقانون �مل�سادرة ليجردهم من �سالح �ملال �لذي كانو� 

�مل�سادرة  بدت  �لدولة.  على  حربهم  يف  ي�ستعملونه 

بالإمكان  كان  وما  �لأقوى  �ل�سالح  �حلرب  هذه  يف 

بعد  ف�سادهم  يف  ي�ستبه  من  يكن  مل  لو  ��ستعمالها 

�لثورة هم ذ�تهم من ��ستبه بف�سادهم قبلها.

وعليه، �أطاحت قر�ر�ت �مل�سادرة باأباطرة �لف�ساد بعد 

ثرو�تهم  �كت�سبو�  �أنهم  �سندها يف ذلك  �لثورة، وكان 

�ملربر  �مل�سادرة  فعل  دّمر  �أن  فكان  ح�سلها.  قبل 

�لقت�سادي مل�سروع قانون �مل�ساحلة بعدما �أقام �حلجة 

�لإ�سر�ع يف  يطلب  كان  �لذي  �لفا�سد  �ملال  �أن  على 

بات  بامل�ساحلة  �لوطني  �لقت�ساد  يف  �سخه  �إعادة 

وجناح  �لثورة.  بعد  ما  ف�ساد  يف  فعلي  ��ستثمار  حمل 

من  مع  �مل�ساحلة  ي�ستدعي  ل  �لدميقر�طي  �لنتقال 

�لقانون  تدخل  ي�ستوجب  بل  �ملال  هذ�  مي�سكون 

لكّف �أذ�هم يف �ملجالني �لقت�سادي و�ل�سيا�سي.

المصادرة �طيح 
بالمصالحة

ة �لف�سل . 1 ورد بالبالغ »تعلم وز�رة �لد�خلية باأّنه عمال بقانون �لطو�رئ وخا�سّ

5 من �لأمر عدد 50 ل�سنة 1978 �ملوؤرخ يف 26 جانفي 1978 �لذي 
»خّول و�سع �أّي �سخ�ض يعترب ن�ساطه خطري� على �لأمن و�لنظام �لعامني 

حتت �لإقامة �جلربية يف منطقة تر�بية �أو ببلدة معّينة«، مّت �إتخاذ قر�ر�ت يف 

�لإقامة �جلربية يف �ساأن عدد من �لأ�سخا�ض على �أ�سا�ض ما توّفر من معطيات 

تثبت �إرتكابهم خلروقات من �ساأنها �مل�سا�ض �خلطري بالأمن و�لنظام �لعامني، 

وهذ� �إجر�ء ذو �سبغة حتفظية وحمّدد يف �لزمن �أملته �ل�سرورة يف �إطار حماية 

�لأمن �لعام ومكافحة �لف�ساد، وينتهي بانتهاء حالة �لطو�رئ. كما توؤّكد 

�لوز�رة على حر�سها على �لتقّيد بال�سمانات �ملكفولة لالأ�سخا�ض �ملعنيني 

ة من حيث توفري ظروف �لإقامة  مبقت�سى �لد�ستور و�لت�سريع �لنافذ خا�سّ

�ملالئمة و�لإحاطة �ل�سحية �لالزمة ».

ت�سمل �لقائمة كل من منجي بن رباح و كمال بن غالم فرج و�سفيق �جلر�ية . 2

ويا�سني �ل�سنويف وجنيب بن ��سماعيل وعلي �لقريوي وهالل بن م�سعود ب�سر 

ومنذر �جلنيح وهم رجال �لأعمال �لذين مت �عتقالهم �سابقا.

مبا�سرة يف �إثر �لثورة، �سدر �ملر�سوم عدد 13 ل�سنة 2011 موؤرخ يف 14 مار�ض . 3

2011 و�لذي يتعلق مب�سادرة �أمو�ل ومتلكات رئي�ض �جلمهورية �لذي خلعته 
�لثورة زين �لعابدين بن علي و�أفر�د �أ�سرته و�أ�سهاره وبع�ض �ملقربني منه. 

ون�ض ف�سله �لأول على �أن »ت�سادر لفائدة �لدولة �لتون�سية ... جميع �لأمو�ل 

�ملنقولة و�لعقارية و�حلقوق �ملكت�سبة بعد 7-11-1987 و�لر�جعة للرئي�ض 

�ل�سابق للجمهورية �لتون�سية وزوجته ليلى �لطر�بل�سي وبقية �لأ�سخا�ض 

�ملبينني بالقائمة �مللحقة بهذ� �ملر�سوم وغريهم من قد يثبت ح�سولهم على 

�أمو�ل منقولة �أو عقارية �أو حقوق جر�ء عالقتهم باأولئك �لأ�سخا�ض«.

ذكرت وكالة �لدولة �لعامة لإد�رة �لق�ساء �لع�سكري – �أي �جلهة �مل�سرفة . 4

على �لإدعاء �لعام باملحكمة �لع�سكرية - يف بالغ �سدر يوم 

26-05-2017  �أن �لنيابة �لع�سكرية  تو�سلت ب�سكاوى �سد �سفيق جر�ية  
مبناه �نخر�طه يف �رتكاب �أفعال من �ساأنها �مل�سا�ض من �أمن �لدولة. وقد 

قررت فتح بحث حتقيقي �سده وبناء على ذلك قرر قا�سى �لتحقيق 

�لع�سكري �إ�سد�ر بطاقة �يد�ع يف حقه وتاأجيل �سماعه حلني ح�سور حماميه. 

ت�سريح مربوك كور�سيد، برنامج ميدي �سو يوم 26-05-2017 �إذ�عة . 5

موز�ييك �أف �أم.

ك�سف �سرب �آر�ء �أجرته موؤ�س�سة �سيقما كون�ساي �ملتخ�س�سة �أن 7،5 فقط من . 6

�مل�ستجوبني عار�سو� �لإيقافات. يف �ملقابل 52،8 باملائة �أكدو� ثقتهم يف 

�سدق �حلكومة فيما �سكك يف ذلك 38،4%، ير�جع مقال ح�سن 

�لزرقوين: 5.7% من �لتون�سيني يعار�سون حملة �لإيقافات �لأخرية، 

26-05-2017، موقف �ل�سحفيني �لتون�سيني ب�سفاق�ض.

�سرح ��سباب م�سروع قانون �مل�ساحلة  �سفحة 1  من�سور مبوقع جمل�ض . 1

نو�ب �ل�سعب �لتون�سي. 
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أنيسة التريشيلي  

1969 ب�سجن خمي�س  الدولة �سنة  اأمن  ق�ست حمكمة 

اآفاق  بحركة  ونا�سطا  جامعيا  طالبا  كان  الذي  ال�سماري 

تون�س الي�سارية مدة عامني ون�سف لتهم  تت�سل بن�ساطه 

النقابي الطالبي وال�سيا�سي. بعد اأحد ع�سر عاما تقريبا، 

قا�سيا  ي�ستغل  كان  الذي  املن�سوري«  »�سالح  اقتيد  

االجتاه  بحركة  ن�ساطه  خلفية  على  املحكمة  اإىل  ماليا 

ع�سرة  مدة  ب�سجنه  املحكمة  ذات  فق�ست  االإ�سالمي، 

الق�ساء  اأمام  مثل  اأخرى،  عاما  ع�سرين  وبعد  اأعوام. 

عبو  حممد  املحامي  املرة  هذه  عاّم  حّق  وبتهم  العديل 

لي�سدر  اإيديولوجي  بخط   التزاٌم  عنه  يعرف  مل  الذي 

ق�سيتني  يف  اأعوام  اأربعة  ملدة  بال�سجن  حكم  حقه  يف 

باملواقع  لر�سائل  ن�سره  احلقيقي  �سببه  منف�سلتني 

االلكرتونية ت�سهر بالف�ساد املايل الأ�سرة رئي�س اجلمهورية 

بني  ال�سن  عامل  فّرق  علي.  بن  العابدين  زين  حينها 

جليل  منهم  واحد  كل  ينتمي  اإذ  الثالث،  ال�سخ�سيات 

االأوىل.  اجلمهورية  جتربة  عاي�ست  التي  االأجيال  من 

ج�ّسد  حيث  ال�سيا�سي،  االإنتماء  معيار  بينهم  فرق  كما 

جتربة  بينهم  جمعت  باملقابل،  �سيا�سيا.  لونا  منهم  كل 

اهتمامهم  جمعهم  كما  ال�سيا�سية  للمحاكمة  اخل�سوع 

حقوقي  نا�سط  ب�سفة  وبعدها  الثورة  قبل  العام  بال�ساأن 

حدة  على  ال�سخ�سيات  هذه  من  لكل  اجتهنا  و�سيا�سي. 

قا�سيا.  اأن يكون حماورهم  الق�ساء واخرتنا  ل�سوؤاله عن 

الثورة،  بعد  �ساد  منطي  خطاب  عن  خرجنا  اأن  فكان 

قوامه اأن يتحدث القا�سي عن الق�ساء ب�سفته العارف به 

وبحاجياته وطرقنا ت�سورا يكون فيه القا�سي من يبحث 

عن الق�ساء يف جتربة من يعرفونه حقيقة )املحّرر(.

للق�ساء يف  �لباهت  �لدور  �لثالثة على  �أجمع حمدثونا 

�ملحاكمات �لتي تعر�سو� لها. فتذكر خمي�ض �ل�سماري 

كيف »كان �سمن وفد طالبي تنقل ملكتب عميد كلية 

�لإحتجاجات  ب�ساأن  معه  للتفاو�ض  بتون�ض  �لعلوم 

�نتظاره  يف  �لأمن  قو�ت  هناك  وجد  وكيف   �لطالبية 

ف�سبطوه ب�سكل عنيف رغم قد�سية مكان �لإعتقال«. 

ح�سل  �لتوقيف  هذ�  �أن  �إىل  �ل�سماري  ي�سري  و�إذ 

بح�سور وكيل �جلمهورية، فاإنه يردف »مل �أ�ستوعب �إىل 

�ليوم �أمره، وظل �ل�سوؤ�ل �لذي يالزمني: كيف �سمح 

�لقا�سي باأن �أعّنف بح�سوره؟« 

�ملن�سوري  �سالح  �لق�ساء  من  �ل�سدمة  لذ�ت  �ض 
ّ
تعر

بتهمة   1981-07-24 يوم  �إيقافه  مّت  »�أنه  يذكر  �لذي 

ز�ئفة  �أخبار  وترويج  بها  مرخ�ض  غري  جلمعية  �لإنتماء 

و�لإ�ساءة ل�سخ�ض رئي�ض �جلمهورية«... »مل يتّم �إعالم 

حماكمتي  ومتت  باحتجازي  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض 

�أين  رغم  �جلز�ئية  �لق�سائية  �حل�سانة  رفع  دون  من 

كنت قا�سيا مبا�سر�  ليحكم علي بال�سجن يف  جل�سة 

�إعتقدت �أنها �ستنتهي بالت�سريح برب�ءتي«.

�نتظار حممد عبو �لذي يذكر  وذ�ت �خليبة كانت يف 

-03-02 بتاريخ  �لتحقيق  قا�سي  �أعلم  »�أنه  لنا 

�لإتهام  عن  �لإجابة  برف�ض  يتم�سك  بكونه   2005

�ختار  �لتحقيق  قا�سي  لكن  �لق�ساء.  يف  ثقته  لعدم 

�أنه  �لكاتب  �أملى على  باأن  �لبحث  يدّل�ض حم�سر  �أن 

�لتاأخري«.   يطلب 

�لق�ساء  »�أن  �لتجربة  �ل�سماري من  ��ستخل�ض خمي�ض 

فقط  ينفذون  كانو�  و�لق�ساة  �ل�سلطة  قب�سة  حتت  كان 

مبا  نافذة،  جز�ئية  �أحكام  برتتيب  �لقا�سية  �لتعليمات 

�لذكر.  ي�ستحق  ل  باهتا  �ملحاكمة«  يف  دورهم  جعل 

�أمر  وهو  �سطحية  تظهر  يطرحونها  �لتي  �لأ�سئلة  فحتى 

يرهقون  كانو�  لأنهم  »بال�سفقة«  نحوهم  ي�سعر  يجعله 

فقط  يقومون  كانو�  فيما  �لعد�لة  دور  بتمثيل  �أنف�سهم 

له دور خا�ض  �أن يكون  تعليمات حمددة دون  بتنفيذ 

عبو  حممد  �أكدها  �لفكرة  ذ�ت  قناعاتهم«.  يربز  بهم 

�لذي قال »�أن �رتهان �لق�ساء لل�سلطة �لتنفيذية عرف 

�إذ  علي«،  بن  �لعابدين  زين  حكم  فرتة  خالل  �أوجه 

و�سفها  حماكمات  �لق�سائية  �ل�ساحة  حينها  �سهدت 

مبحاكمة  �ل�سياق  هذ�  يف  عّبو  و��ست�سهد  بالتعي�سة. 

�ملدوري  �جلبار  وعبد  �هلل  طعم  و�سمري  �لهمامي  حمة 

بتون�ض  �لإبتد�ئية  باملحكمة  �جلناحية  �لد�ئرة  �أمام 

�عرت�سو�  هوؤلء  �أن  ليذكر     2002-02-02 بتاريخ 

على   1999 �سنة  �سدهم  �سدر  غيابي  حكم  على 

فيها.  مرخ�ض  غري  جلمعية  بالإنتماء  �تهامهم  خلفية 

�عرت��سهم �سكال  �لقا�سي يف  يبّت حينها  �أن  وعو�ض 

يف  بالت�سريح  �كتفى  �لقانون،  ذلك  يفر�ض  كما 

هو«.  كيما  �حلكم  يقعد   .. �لهمامي  »حمة  �جلل�سة: 

ق�سائية  ف�سيحة  �حلكم   بعدها  ومن  �جلل�سة  فكانت 

�تفق   و�إن  �لتعليمات«.  ق�ساء  منظومة  عرت  مدوية  

لتبعية  تو�سيفه  يف  عبو  حممد  مع  �ل�سماري  خمي�ض 

�لق�ساء لل�سلطة �ل�سيا�سية خالل فرتة حكم �لرئي�سني 

بورقيبة وبن علي، فاإنه �ختلف معه يف تفا�سيل ت�سور 

بورقيبة  �هتمامات  �آخر  »�أن  فذكر  للق�ساء.  �ل�سلطة 

من  �لبورقيبي  �ملوقف  �مل�ساري  وعز�  �لق�ساء«.  كانت 

وهو  حماميا  كان  بورقيبة  �أن  �أولهما  لأمرين،  �لق�ساء 

يعي بالتايل وبحكم خربته �لوظيفية ما ميكن �أن ي�سكله 

ق�ساء م�ستقل من خطر على �سلطته، وثانيهما �سخ�سي 

دونية.  نظرة  للق�ساة  ينظر  كان  بورقيبة  لكون  ويعود 

»�نبهر  �أنه  فيه  ذكر  له  خطاب  يف  عنه  ك�سف  �أمر  وهو 

وحيد  بقا�ٍض  لها  تعر�ض  �لتي  �ملحاكمات  م�سو�ر  يف 

جمرد  فكانو�  �لق�ساة  بقية  �أما  �جلن�سية.  فرن�سي  كان 

بن  »�أن  �ل�سماري  ويقدر  �لتعليمات.«  لتنفيذ  �أدو�ت 

�لق�ساة  بتكوين  �هتم    – بورقيبة  عك�ض  وعلى  علي 

لكن ذلك كان من�سبا لغاية توظيفهم �سيا�سيا لفائدته 

و�أعطى بع�ض �لإعتبار للق�ساة وذلك كان بغاية و�سع 

�ليد على �لق�ساء ل غري«.

من جهته، وجد �سالح �ملن�سوري يف »�لقمع �ل�سيا�سي 

لقر�ره  �ملربر  �لثورة  قبل  �لق�ساء  ��ستقاللية  وغياب 

�لإجتاه  حركة  بحزب  �ل�سيا�سي  �لن�ساط  مبو��سلة 

�لقانون  و�أن  مبا�سر�  قا�سيا  كان  �أنه  رغم  �لإ�سالمي 

»�جلو  ف  �ل�سيا�سية،  لالأحز�ب  �لإنتماء  عليه  يحجر 

�خلانق فر�ض علي ذلك«. وذكر حمّدثنا �أن »هذ� �لأمر 

�لإنتماء  بعدم  قر�ره  يف�سر  ما  وهذ�  �لثورة.  بعد  تغري 

للحزب �لذي كان �ساهم يف تاأ�سي�سه طيلة �لفرتة �لتي 

هناك  يعد  �لثورة، مل  فبعد  �لق�ساء...  فيها  وبا�سر  عاد 

بتوفر  خيار�  �ل�سيا�سة  و�سارت  �ل�سيا�سي  للعمل  منع 

ول  �ل�سابق«.  يف  مفقود�  كان  �لذي  �لأمر  �مل�سار�ت 

يقفمحدثنا عند هذ� �حلد، �إمنا يذهب �إىل حّد �إد�نة ما 

حلظه »يف �مل�سهد �لق�سائي بعد �لثورة من ظاهرة تتمثل 

يف عدم �لتز�م عدد هام من �لق�ساة باحلياد �ل�سيا�سي، 

وجتاوزو�  �لإيديولوجية  �لتوجهات  عليهم  حيث طغت 

�ملن�سوري  يوؤكد  و�إذ  �حلدود«.  كّل  ح�سبه  ذلك  يف 

م�ستقل  لق�ساء  للتاأ�سي�ض  »�سعت  �لنه�سة  حركة  �أن 

�مللفات  يف  �لتدخل  عدم  عرب  ذلك  حتقيق  وحاولت 

للف�سل« حمماًل  �نتهى  �أن »جمهودها  يرى  �لق�سائية«، 

�ل�سيا�سي.  �ل�سر�ع  ولحتد�م  للق�ساة  ذلك  م�سوؤولية 

�أن  يفرت�ض  كان  �لتي  �لتون�سيني  �لق�ساة  فجمعية 

تكون درعا يحمي �لثورة، طغت عليها وفق �ملن�سوري 

ب�سمعة  �أ�سر  مبا  �لت�سيري  و�أخطاء  �ل�سيا�سية  »�حل�سابات 

�لق�ساء و�لق�ساة« ومل تكن �أمام حركة �لنه�سة يف ظّل 

�لأجو�ء �ل�سيا�سية »خيار�ت كربى خا�سة يف �لتعامل 

ذ�ت  �ل�سماري  خلمي�ض  يكن  مل  �لق�ساء«.  ملف  مع 

�لثورة،  بعد  �لق�ساء  على  �ل�سيا�سي  لعمل  �لتقييم  

�سوى  �ملتعاقبة   �حلكومات  من  نلم�ض  »مل  قال:  �إذ 

�لق�ساء وغريها،  ��ستقاللية  رنانة ومبهمة عن  �سعار�ت 

بامللف  حقيقي  �هتمام  باأي  ذلك  يقرتن  �أن  دون  من 

حممد  وجهه  للحكومات  �لتهام  وذ�ت  �لق�سائي«. 

من  فتحه  يتّم  مل  �لق�ساء  ملف  »�أن  ذكر  �لذي  عبو 

قبل �أي حكومة  وذلك ق�سد� وبغاية �إ�سعاف �لق�ساء 

�لذي ير�د له �أن يبقى خا�سعا لل�سلطة ومن ثمة تطويعه 

خلدمة �سيا�ساتها«. 

مل ن�ساأل حمدثينا هنا وهم يقيمون �لق�ساء بعد �لثورة 

و�نتظرنا  و�لت�سريعية  �لد�ستورية  �لإ�سالحات  عن 

�أي منهم مل يتعر�ض لهذه  منهم �حلديث عنها ولكن 

�ملكت�سبات يف حديثه عن ��ستقاللية �لق�ساء. وقد بد� 

حتقيق  يف  �لأهمية  �إعطاء  على  يتفقون  �أنهم  و��سحا 

للقا�سي. �لإ�ستقاللية 

العدالة بعيون من ذاقوا ظلمها
والزالوا يأملون في عدلها..

حوار مع خميس الشماري ومحمد عبو وصالح المنصوري
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�عتربه  �لذي  �حلياد  للتز�م  �لق�ساة  �ملن�سوري  دعا 

�ل�سرط �ل�سا�سي ل�ستقالليتهم فقال: »من �ل�سروري 

عن  بنف�سه  ويناأى   �ل�سيا�سة  عن  �لقا�سي  يبتعد   �أن 

مرحلة  يف  �ليوم  و�أننا  خا�سة  �ل�سيا�سية  �لأحز�ب 

�لقا�سي.  حياد  و�أهمها  �لكربى  للمبادئ  تاأ�سي�ض 

عقلية  هو  �لذي  �حليادية  مبد�أ  وبالتايل، فال حياد عن 

بالأ�سا�ض نتدرب على �كت�سابها« لي�سيف  »�أن ما ي�سله 

من �أخبار عن تالعب  مبلفات ق�سايا ل يجعله مطمئنا«. 

هذ� �ملوقف يعار�سه ن�سبيا حممد عبو �لذي يذكر باأن 

�أنه  �إل  �لثورة«،  بعد  ��ستقاللية  »�أكرث  �أ�سبح  �لق�ساء 

�ل�سيا�سي  �لو�قع  فر�سها  ن�سبية  ��ستقاللية  �أنها  يوؤكد 

�حلقيقية.  �لإ�ستقاللية  مرتبة  �إىل  بعد  ت�سل  لكنها مل 

فالإ�ستقاللية �حلقيقية يجب �أن يحققها �لقا�سي ببحثه 

�إىل  �لق�ساة  عبو  هنا  ويدعو  �لعدل«.  �سبل حتقيق  عن 

منها  خ�سو�سا  �لكربى  �مللفات  »بف�سل  �جلر�أة  مار�سة 

�ل�سماري  خمي�ض  يوؤكد  باملقابل،  بالف�ساد«.  �ملتعلقة 

�لقا�سي حالة فكر ول ميكن لقو�نني �سقل قا�ض  »�أن 

خ�سبة«.  تربة  دون  للقو�نني  معنى  فال  نريده...  كما 

ويدعو �ل�سماري �إىل �إيالء مزيد من �لإهتمام »بتكوين 

�لثقايف  �لق�ساة  تكوين  يف  نق�ض  من  مل�سه  ملا  �لق�ساة 

ت�ستحق  �لتي  �لأهمية  �لق�سائية  �جلر�أة  ليالء  د�عيا 

�أكرث  �لقا�سي  من  نطلب  ل  فنحن  �لتكوين.  هذ�  يف 

ويوؤكد  �لتعليمات«.  قبول  لعدم  �لكافية  �جلر�أة  من 

�ل�سماري �أن هذ� �لأمر »ي�سرتط توفري �سمانات مادية 

�سمانات  وهي  ��ستقالليتهم«.  لي�ست�سعرو�  للق�ساة 

�أو�سح حممد عبو »�أن �لق�ساء ما ز�ل يفتقدها يف ظل 

لكنه  للق�ساة«.  �ملادي  و�لو�سع  �ملحاكم  و�سع  تردي 

م�سوؤولية  من  �لق�ساة  يعفي  »ل  غيابها  �أن  ليوؤكد  عاد 

مار�سة �لإ�ستقاللية.«

على  فطرحنا  �لقا�سي  �سورة  �إىل  حديثنا  يف  �إنتقلنا 

وطلبنا  و�لإعالم«.  �لقا�سي  »عن   �ل�سوؤ�ل  حمدثينا 

�أجاب  �لإعالمي.  �لق�ساة  ح�سور  تقييم  منهم 

�ملن�سوري باأّن مبالغة �لق�ساة يف �حلديث عن �لف�ساد يف 

�لإعالم �أدى للم�ّض بالثقة �لعامة للق�ساء وكان بالتايل 

عند  وجدناه  �ل�سلبي  �لتقييم  ذ�ت  موفق.  غري  خطابا 

�ل�سماري �لذي �عترب �أن »من قادو� �حل�سور �لق�سائي 

�أنه  مالحظا  �إيجابيا«  �إنطباعا  يرتكو�  مل  �لإعالم  يف 

يجب  �سعبة  معادلة  بالعالم  �لق�ساء  عالقة  يعترب 

يكثف  �أن  يجب  ل  »فالقا�سي  �إجناحها.  على  �حلر�ض 

�لن�سايل  �سفات  يك�سبه  ب�سكل  �لإعالمي  ظهوره 

�لقا�سي  يتعار�ض و�سفات  �لذي  �ل�سيء  �لتحري�سي، 

بالأ�سا�ض«. من جهته، مت�سك حممد عبو باأن »�لقا�سي 

لكنه  �لعالمي،  �مل�سهد  يف  حا�سر�  يكون  �أن  يجب 

��سرتط يف ذلك �حرت�مه ل�سفته كقا�ض«. وعن تقييمه 

�أنه  �ملن�سوري  �أكد  �إعالميا،  للق�ساة  �ل�سابق  للح�سور 

وجو�با  �سلبيا.«  �إنطباعا  ويرتك  �لنق�ض  ي�سوبه  »ح�سور 

عن �ل�سوؤ�ل حول �لثقة �لعامة يف �لق�ساء، ر�أى حممد 

فعال  �لعام  �لر�أي  كان    2011 �سنة  وخالل  »�أنه  عبو 

لحقا«.  تر�جع  ذلك  لكن  �لق�ساء  يف  موؤثر�  عن�سر� 

�عترب  �لذي  �ل�سماري  �لإ�ستنتاج خمي�ض  ويوؤكد هذ� 

�لق�ساء  باإ�ستقاللية  يهتم  يعد  »مل  �ل�سعب  عموم  �أن 

و�إن كان حديثهم �ليومي يوؤكد عدم ثقتهم يف �لق�ساء 

يف  تدخالت  ح�سول  �دعائهم  عند  يربز  �أمر  وهو 

�لق�سايا �لتي تتعلق بهم«. 

من  جانباً  �أّن  عبو  حممد  جهته  من  يوؤّكد  وفيما 

لي�ض من  �ليوم  �لق�ساء  لها  يتعر�ض  �لتي  �ل�سغوطات 

مهنية  قطاعات  خدمة  بل  �لق�ساء  ��ستقالل  هدفها 

قو�نني  »�سّن  �لق�ساء  ��ستقاللية  لدعم  بالتايل  ويقرتح 

وبقاعة  �ملحكمة  رحاب  حول  �ملو�طنني  جتّمع  متنع  

�جلل�سة بغية �لتاأثري على قر�ر�ت �لقا�سي. فاملبالغة يف 

�ل�سغط على �لق�ساء تف�سي حتما لإ�سعافه. فنحن قد 

ومبنا�سبة  �لق�ساء«.  خ�سارة  مقابل  قطاعية  معركة  نربح 

لقاءنا  �سماري  خمي�ض  يختم  �لقطاعية،  عن  �حلديث 

�لذي   �لقطاعي  �خلطاب  خطورة  من  �لق�ساة  بتنبيهه 

يدفعون جتاهه و�لذي ميكن �أن يوؤ�س�ض لدويلة ق�ساة مبا 

يتعار�ض مع �نتظار�ت �لثورة من �لق�ساء.
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نزار صاغية 
محمد العفيف الجعيدي 

مل تنق�ض �ساعات من جناح ثورة 14 جانفي 2011 حتى 

ها 
ّ
عادت �لهيئة �ل�سرعية جلمعية �لق�ساة �لتون�سيني �إىل مقر

لتعلن �نتهاء زمن �لإنقالب �لذي قاده نظام بن علي وبدء 

معارك كبرية حول معايري ��ستقالل �لق�ساء، يف مر�حل 

عدة من �ملرحلة �لإنتقالية، ومن بعد �إقر�ر �لد�ستور.

�لنزعة  بفعل  حتّولت  قد  �ملعارك  هذه  بع�ض  �أن  ورغم 

�لقطاعية للهياكل �لق�سائية �إىل معارك دونكي�سوتية عبثية، 

�أدبيات ��ستقالل  �أنها طّورت  �أن ينكر  �أحد  لي�ض بو�سع 

�لق�ساء ب�سكل كبري يف معر�سها ومبنا�سبتها. وعلى �لرغم 

من �أهمية �خلطاب �ل�ستقاليل هذ� يف �لو�سط �لق�سائي، 

يناظره  يف زخمه حول  نقا�ض  �أّي  من  د�ً 
ّ
بقي جمر فاإنه 

خا�ض  وب�سكل  �جلديد  �لنظام  يف  �لق�سائية  �لوظيفة 

حول ت�سور�ت �لقا�سي لهذه �لوظيفة. وقد بات تغييب 

ول  �حلقوقية  �لور�سة  تطّور  ظل  يف  فاقعاً  �ملعطى  هذ� 

�سيما بعدما �أناط �لد�ستور �سر�حًة بالق�ساء مهمة حماية 

�حلقوق و�حلريات. فقد بد� غريباً للغاية �أن يعمد �ملجل�ض 

�لتاأ�سي�سي �إىل �إعالء دور �لقا�سي على هذ� �لوجه فيما 

يبقى هذ� �لأخري منهمكاً بالدفاع عن ��ستقالله، من دون 

�لتوّقف ولو للحظة عند �لدور �جلديد �ملعطى له.

و ما نريده يف هذ� �ملقال هو فتح �لنقا�ض حول �لوظيفة 

�لق�سائية، على �سوء �لت�سّور�ت يف �جتاهات ثالثة: 

قاضي النظام
مكّمل  جزء  �أنه  على  �لق�ساء  ت�سوير  يتم  �أن  �لأول، 

�لقا�سي  �سمة  تكون  �حلالة  هذه  ويف  �حلكم.  ملنظومة 

وملتزم  �أنه مقتنع  نظام”، مبعنى  “قا�سي  �أنه  �لأ�سا�سية 

بقيم �لنظام �أو �إيديولوجيته وم�ساحله �لأ�سا�سية �إىل حّد 

�لتماهي معها. وهذ� ما نلمحه ب�سكل خا�ض يف �لأنظمة 

�لكليانية �لقائمة على م�سلمات دينية �أو �إيديولوجية �أو 

رمبا فقط على �لتمجيد ب�سخ�ض �حلاكم كما كانت �حلال 

بتون�ض طيلة حقبة �جلمهورية �لأوىل. ف�سرعان ما تتطّور 

على  �أو  للق�ساة،  ت�سّوغ  غريبة  مفاهيم  كهذه  �أنظمة  يف 

�لأقّل للذين يجدون يف �ن�سجامهم مع �لنظام م�سعدهم 

�لوظيفي نحو قمة �لهرم �لق�سائي، �لتفاخر مبو�لته من 

�لقا�سي  وظيفة  ت�سبح  �لت�سور،  هذ�  ووفق  ترّدد.  دون 

�لأ�سا�سية خدمة �حلاكم، يف كل ما يت�سل ب�سالحياته، 

مع ما قد ي�ستتبع ذلك من �نخر�ط يف �أعمال �لقمع كلما 

بد� ذلك �سرورياً. فال يكون م�ستغربا �إذ ذ�ك �أن ينت�سب 

�لأر�سيف  يثقل  �أن  �أو  �حلاكم  �حلزب  �إىل  �لقا�سي 

�لق�سائي باملحاكمات �لقمعية �ملعروفة نتائجها م�سبقاً �أو 

�أن تتحول خطابات �لق�ساة �إىل خطابات متجيد باحلاكم 

�سديدة  �خلطابات  عليه  ت�سهد  ما  وهذ�  وباجناز�ته. 

مبنا�سبة  �إلقاءها  تون�ض  ق�ساة  كبار  عهد  و�لتي  �لبالغة 

هذ�  �أن  يظّن  من  ويخطئ  �لق�سائية.  �ل�سنو�ت  �فتتاح 

�لت�سّور ينح�سر يف �أنظمة �ل�ستبد�د وينتهي ب�سقوطها. 

فقد علمتنا �لتجربة �أن هذ� �لت�سور للوظيفية �لق�سائية 

�أو  �أزمنة �لتحّول  قادر على �ملقاومة و�إعادة �لتكيف يف 

�لإنتقال، حيث ي�سعى ق�ساة �عتادو� على خدمة �لنظام 

�ل�ستبد�دي �إىل �لإنخر�ط يف خدمة قيم �لنظام �جلديد 

و�إيديولوجياته. وي�سكل م�سروع �لأخالقيات �لق�سائية 

�لذي مت �لإعالن عنه من قبل وز�رة �لعدل يف 2012 

يف ظل �حلكومة �لتي بعثتها حركة �لنه�سة خري مثال 

على هذ� �لأمر. فقد ت�سمن هذ� �مل�سروع �إعالن مو�لة 

م�سحونا  فكان  لنظام �حلكم �جلديد  تولو� �سياغته  من 

�إلتز�م �لقا�سي باأحكام �ل�سرع. ومن  بعبار�ت تفرت�ض 

�لت�سور  هذ�  على  دللة  �مل�ستخدمة  �لعبار�ت  �أكرث 

�سلطان  �أن »ل  �أي�سا  �أو  “تعظيم حمارم �هلل«  بـ  �لتز�مه 

عليه يف ق�سائه لغري �هلل و�لقانون«. 

القاضي خادم القانون
�إىل �لو�قع �حلايل لت�سور�ت  �لإجتاه �لثاين وهو �لأقرب 

وهذ�  للقانون.  خادما  �لقا�سي  �عتبار  وقو�مه  �لق�ساة. 

ملبد�أ  وفهمها  �لفرن�سية  �لثورة  �إرث  مع  يتو�فق  �لإجتاه 

ف�سل �ل�سلطات. فال�سلطة �لت�سريعية تتوىّل �لتعبري عن 

تطبيقها  �لتنفيذية  �ل�سلطة  تتوىل  فيما  �لعامة،  �لإر�دة 

و�ل�سلطة �لق�سائية �لف�سل يف �لنز�عات على هدي هذه 

�لقانوين،  بالن�ض  �لقا�سي مقيد�  �لإر�دة. وعليه، يكون 

وفق �لقاعدة �ل�سهرية �أّن ل �جتهاد عند و�سوح �لن�ّض؛ 

نية  عن  يتحرى  �أن  �لغمو�ض  حال  يف  عليه  ويتعني 

�مل�سرع عند و�سعه من دون �أن ي�سعى يف �أي حني �إىل 

��ستغالل هذ� �لغمو�ض لالإجتهاد مبا ير�ه منا�سبا. ومن 

�لقانون مهما  �لقا�سي تطبيق  �ملنطلق، يتعني على  هذ� 

بد� له هجينا �أو منافيا لقناعاته و�لإمتناع يف كل حني عن 

�إطار مار�سة وظيفته  �أو �خلو�ض يف  ع 
ّ
�حللول حمّل �مل�سر

يف �أي من �لنقا�سات �لجتماعية �أو �حلقوقية. فمن �ساأن 

�أي خروج عن هذه �لقو�عد �أن ي�سكل �إخالًل مبوجب 

�لتحفظ، وتعديا على �ل�سلطة �لت�سريعية. وفيما ي�سمن 

�ساأنه  من  فاإن  �لقانونية،  �لقاعدة  ��ستقر�ر  �لت�سّور  هذ� 

�لقانون  �حرت�م  غطاء  حتت  �لقا�سي  ُيحّول  �أن  باملقابل 

و�لُنطق به، �إىل خادم وناطق با�سم �ل�سلطة �لتي و�سعته، 

وعملّيا �إىل �ساهد زور ب�ساأن ما هو عادل �أو غري عادل. 

يف  لالإنتقاد  ُعر�سًة  �أكرث  �لت�سّور  هذ�  ي�سبح  وبالّطبع، 

بها  �ملعمول  �لقو�نني  تكون  حني  �لنتقالية،  �لفرت�ت 

حاجيات  عن  مبعزل  �مل�ستعِمرة  �ل�سلطة  عن  موروثة 

�ملجتمع وتطلعاته �أو عن نظام ��ستبد�دي مّت نق�سه كما 

يف  �لقا�سي   
ّ
ي�ستمر �أن  معنى  فما  تون�ض.  يف  ح�سل 

بعدما  �ملوروثة  �لقو�نني  با�سم  �لنطق  يف  �حلالت  هذه 

من  �لعاّمة،  �لإر�دة  عن  �لتعبري  قرينة  من  تعريتها  مّت 

دون �أي مر�جعة نقدية لها؟ بل �أل يوؤدي ذهابه يف هذ� 

�ملنحى �إىل �إظهاره ك�سلطة رجعية تعيد �إنتاج قيم �لنظام 

جناح  ل�سمان  �أد�ًة  يكون  �أن  به  يفرت�ض  فيما  �لبائد، 

مع  �ن�سجاماً  �أكرث  منظومة  ولتاأ�سي�ض  �لإنتقالية  �لعملية 

حاجيات �ملجتمع وقيمه؟

القاضي الرائد في مجتمعه 
�أن  وقو�مه  �لثالث،  �لت�سّور  در�ض  �إىل  يحملنا  ما  وهذ� 

�حللول  ��ست�سر�ف  يف  �أ�سا�سية  وظيفة  �لقا�سي  يتوىل 

�أكرث  وجعلها  ككل  �حلقوقية  �ملنظومة  لتطوير  �ملمكنة 

�لدولية.  و�ملو�ثيق  للعد�لة  �لعامة  �ملبادئ  مع  �ّت�ساقا 

�لد�ستور  من   49 �ملادة  �لت�سّور،  هذ�  �أ�سناد  �أهم  ومن 

�لتون�سي �جلديد �لتي حّملت �لقا�سي م�سوؤولية حماية 

مبد�أي  �حرت�م  �سمان  و�لأهم  و�حلريات،  �حلقوق 

�ل�سرورة و�لتنا�سب يف كل ما يت�سل بتقييد �حلقوق �أو 

�حلريات �لأ�سا�سية. كما من �أ�سناده �لنقا�سات �حلقوقية 

�أكرث من جمال، و�لتي  �لد�ئرة لتعديل �لت�سريعات يف 

يغنيها  و�أن  معها  يتفاعل  �أن  �لقا�سي  على  تفر�ض 

يعني  ل  �لأمر  وهذ�  و�أحكامه.  بحججه  يدّعمها  �أو 

وفقا  �أحكامه  �لقا�سي  ي�سدر  �أن  �لأحو�ل  من  بحال 

له  توفره  ما  كّل  ي�ستخدم  �أن  �إمنا  �ل�سخ�سية  ملعتقد�ته 

�لدولية  و�لإتفاقيات  �لتاأويل  وقو�عد  �لقانونية  �ملبادئ 

�لقانون مع حاجات  و�سائل -وهي كثرية- لأقلمة  من 

�ملجتمع �لتون�سي وقيمه. 

�أن يجعل من  ومن �ساأن فهم �لوظيفة على هذ� �لنحو 

�لعامة  �حلياة  يف  �أ�سا�سياً  حمور�ً  و�جتهاد�ته  �لقا�سي 

من  �لعديد  �لجتماعية  �لقوى  �إليه  تنقل  وم�سرحاً 

فقط  لي�ض  نه�سة حقوقية  ورمبا  ور�سة  فن�سهد  ق�ساياها. 

خا�سعة  تبقى  �لتي  و�لربملان  �لوز�ر�ت  كو�لي�ض  يف 

�أي�سا  �إمنا  وحتّولتها،  �ل�سيا�سية  وللحظة  �حلاكم  لنفوذ 

�أو  رة 
ّ
متحر تكون  �أن  يفرت�ض  �لتي  �ملحاكم  �أروقة  يف 

�ل�سناعة  فتتحول  �لنفوذ.  �رتباطاًبهذ�  �أقل  �لأقل  على 

باإمكان  �لقانونية �إىل �سناعة ت�ساركية وتر�كمية.فيكون 

خالل  من  �ل�سناعة  هذه  يف  �لإنخر�ط  مو�طن  �أي 

مدعوين  �لق�ساة  �ملحاكم.ويكون  د�خل  مر�فعاته 

للم�ساركة يف بناء �ل�سرح �حلقوقي، من خالل �حلجج 

�لتي ي�سمنونها يف �أحكامهم، �لتي تخ�سع من ثم لي�ض 

لتقييم  �أي�سا  �لأعلى درجة ولكن  �لق�ساة  لتقييم  فقط 

�لجتماعية  �لديناميات  يعزز  نحو  على  و�مل�سرع  �لفقه 

�لآيلة �إىل ��ستك�ساف �حلقوق و�سمان ��ستيعابها. ومن 

�إىل  للقانون  خادم  من  �لقا�سي  يتحول  �لز�وية،  هذه 

وبفعل  �لأ�سّح،  على  �أو  فيه،  ر�ئد  �أو  للمجتمع  خادم 

ومنرب  مرجع  �إىل  �ملدنية،  �حلياة  مع  �ملبا�سر  تفاعله 

توجهات  ل�ستخر�ج  ُمترب  و�إىل  �ملبا�سرة  للدميقر�طية 

�إىل  يوؤدي  �أن  ذلك  كل  �ساأن  ومن  جديدة.  وقو�عد 

تعزيز مرجعية �لق�ساء و�لثقة به. 

هذه هي بع�ض �لت�سور�ت �لأ�سا�سية للوظيفة �لق�سائية، 

�عتبار.  لأي  عنها  �لتغا�سي  �جلائز  من  يعد  مل  و�لتي 

نحو  �نزلق  �أي  �إز�ء  للتنبه  حاجة  ثمة  جهة،  فمن 

�لنظام  بوتقة  �إىل  �لق�ساء  تعيد  ت�سور�ت  �إنتاج  �إعادة 

�حلاكم. ومن جهة �أخرى، ثمة حاجة ل�سمان �ل�سروط 

�أناطه به  �أد�ء �لدور �لذي  �لالزمة لتمكني �لق�ساء من 

له  ت�سمن  �لتي  �لوظيفة  ل�ست�سر�ف  و�لأهم  �لد�ستور 

��ستعادة ثقة �لنا�ض مبرجعيته وباأد�ئه. ويتطلب هذ� �لأمر 

�إىل  �جلامعية  �لدر��سة  من  بدء�  �لور�ض،  من  عدد  فتح 

درو�ض معهد �لق�ساء مرور� ب�سياغة �سرعة لالأخالقيات 

�لق�سائية، ت�سكل يف عمقها �سرعة حلقوق �ملو�طن. 

��ستقاللية  لتكري�ض  �لكفاح  �أن  ذلك  على  يرد  ول 

�لق�ساء )و�لذي يتو��سل بدرجات متفاوتة منذ 2011( 

يف  ياأتي  �لق�سائية  �لوظيفة  ت�سور  تطوير  و�أن  ينتِه،  مل 

�لق�ساء  ��ستقالل  حرب  �أن  عن  فعد�  لحقة.  مرحلة 

يف دميقر�طيات ما تز�ل ه�سة كتون�ض ل يفرت�ض بها �أن 

تنتهي، فقد �آن �لأو�ن �أن ندرك �أن فر�ض جناح هذه �حلرب 

ل تتحقق باحتالل هذ� �ملوقع �أو ذ�ك، �إمنا بك�سب تاأييد 

بالق�ساء  بثقتهم  مرتبطاً  بال�سرورة  يبقى  �لذي  �لنا�ض، 

وبح�سن �أد�ئه. فلنعد �إذ� توجيه �لبو�سلة.

أبعد من استقاللية القضاء
ماذا بشأن وظيفته؟
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جمال  من  �أكرث  يف  �لهائل  �لد�ستوري  �لتحوّل  رغم 

�لقا�سي  وظيفة  و�سف  يف  خا�ض  وب�سكل  حقوقي 

يبقى  و�حلريات،  �حلقوق  حماية  �إىل  تهدف  �أنها  على 

�لقا�سي �لعادي، وخ�سو�سا �لقا�سي �لناظر يف �لق�سايا 

كما  بحرفيته  �لقانوين  �لن�ض  بتطبيق  ملتزماً  �جلز�ئية، 

بات  �لتي  �حلالت  يف  حتى  �لثورة،  قبل  عليه  �عتاد 

رمبا  بل  �لن�ض  تعديل  �سرورة  على  �إجماع  �سبه  فيها 

عدد�ً  هنا  و�سن�ستعر�ض  وهجينا.  ظاملا  �عتباره  على 

�لقا�سي  مت�ّسك  فاقع  ب�سكل  �أبرزت  �لتي  �مللفات  من 

�أو  ب�سكل  يوؤدي  نحو  على  �لكال�سيكية،  بوظيفته 

�ملنظومة �حلقوقية  بناء  و�إلغاء دوره يف  �إىل حتييده  باآخر 

�جلديدة. ومن �أبرز هذه �حلالت، �لآتية: 

القاضي يقسو، والرئيس يعفو 
ق�سائية  مو�قف  ��ستدعت  �لتي  �مللفات  �أهم  تكون  قد 

م�ستهلكي  مبالحقة  �ملت�سلة  �مللفات  للقانون  نقدية 

 1992 ل�سنة   52 عدد  �لقانون  فبح�سب  �ملخدر�ت. 

�ملوروث عن �لنظام �ل�سابق ، لي�ض للقا�سي �أن يخفف 

عقوبة هوؤلء عن �سنة �سجن. وعد� عن ق�ساوة �لعقوبة 

�لتي ت�سمنها �لقانون، فاإنه �آل عمليا �إىل جتريد �لقا�سي 

من حق تقدير �لعقوبة �ملنا�سبة وفق ظروف كل ق�سية، 

ما  �إىل  وحّوله  �لعقوبة،  تفريد  �إمكانية  �آخر من  وبكالم 

ي�سبه موزعاً �آلياً للعقوبات. وتبعا لذلك، بات �لأر�سيف 

�لق�سائي يعّج بالأحكام �لز�جرة يف هذ� �ملجال و�لتي 

طويلة  ولآماد  �سنويا  �لأ�سخا�ض  مئات  رمي  �إىل  �أدت 

يف �ل�سجن، على خلفية �أفعال ل تر�سح بال�سرورة عن 

�أي خطورة �جتماعية. ول نبالغ �إذ� قلنا �أنه كان لتطبيق 

هذ� �لن�ض بحرفيته �أثر �سلبي على م�ستقبل �لعديد من 

جمال  يف  �أو  در��ستهم  جمال  يف  �سو�ء  تون�ض،  �سباب 

�لعمل، ورمبا �أدى يف حالت كثرية �إىل دفعهم للهجرة. 

ورغم فد�حة هذ� �لأمر وتطور �خلطاب �حلقوقي �ملناه�ض 

�لق�سايا  هذه  يف  �لناظرين  �لق�ساة  فاإن  �لعقوبة،  لهذه 

�آثرو� �لإ�ستمر�ر على تطبيق �لن�ّض بحرفيته. فلم ي�سّجل 

�أي �عرت��ض ق�سائي على حرمان �لقا�سي من �إمكانية 

تفريد �لعقوبة ول على �لإخالل �حلا�سل مببد�أ �لتنا�سب 

�إر�دة  �حرت�م  ظاهر  وحتت  �جلرم.  وخطورة  �لعقوبة  بني 

حلدود  �لأخري  هذ�  جتاوز  عن  �لق�ساة  تغا�سى  ع، 
ّ
�مل�سر

�سالحياتهم و�خت�سا�سهم. 

�لباجي قايد  �أح�سن رئي�ض �جلمهورية  ويف مو�ز�ة ذلك، 

�ل�سب�سي ��ستخد�م �سالحية �لعفو �خلا�ض على نحو �أك�سبه 

مظهر �حلامي للحقوق �لفردية و�لعد�لة على ح�ساب �لق�ساة 

�لذين هم بقو� مبثابة �سهود زور على �لظلم �لفاقع �لذي 

�إىل �ملجل�ض �لت�سريعي  ت�سبب به هذ� �لقانون. كما �جته 

قانون  نقح  �لذي   2017 ل�سنة   39 عدد  �لقانون  لي�سّن 

�ملخدر�ت يف �جتاه رفع حتجري ��ستعمال �لق�ساة ل�سلطتهم يف 

تفريد �لعقوبات يف حق م�ستهلكي �ملخدر�ت. 

عقوبة اإلعدام 
بعقوبة  يت�سل  ما  يف  �لق�ساء  ذهب  نف�سه،  �لإجتاه  ويف 

�أحكام  �رتفاع عدد  �إىل  ت�سري  فالإح�ساء�ت  �لإعد�م. 

�لإعد�م من 22 يف عام 2010 �إىل 44 يف عام 2016 

هذه  تنفيذ  عدم  يف  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  مت�سك  رغم 

�أعد�د  �رتفاع  ويطرح  قرن.  ربع  من  �أكرث  منذ  �لعقوبة 

�لقا�سي. فهل  �إ�سافية حول دور  �أ�سئلة  هذه �لأحكام 

بحتا  �سيا�سيا  �لإعد�م موقفا  تنفيذ عقوبة  ي�سّكل عدم 

تنفرد �ل�سلطة �ل�سيا�سية يف تقريره �أم �أنه نتيجة طبيعية 

�لقا�سي  يبقى  معينة،  حقوقية  ومفاهيم  قيم  لتطور 

�ل�سلطة �لأوىل �ملخولة �لنظر فيها وتكري�سها؟ 

الشرجية  الفحوص 
�لفحو�سات  �إىل  �للجوء  بخ�سو�ض جو�ز  نف�سه  �لتوجه 

�ل�سرجية وفحو�ض �لبكارة. فال جند �أي �جتهاد ق�سائي 

وذلك  هذه  �لإثبات  بو�سيلة  �لأخذ  برف�ض  تون�سي 

�لق�ساء  يبقى  �أي�سا،  وهنا  �للبنانيني.  �لق�ساة  بخالف 

�لتون�سي على مو�قفه �ملت�سددة فيما تتجه مر�جع عدة 

�إىل �لدفاع عن �عتبار�ت �لكر�مة �لإن�سانية وعن �حلق 

يف  �لأطباء  هيئة  منها،  �ملجال.  هذ�  يف  �خل�سو�سية  يف 

ومنافية  مذلة  �لفحو�ض  هذه  �عتربت  و�لتي  تون�ض 

�أي�سا  ومنها   .2017/4/30 بتاريخ  �لإن�سانية  للكر�مة 

و�لتي  �لنه�سة  حركة  يف  رموز  عن  �ل�سادرة  �ملو�قف 

و�سلت للمناد�ة باإلغاء �لعقوبة �جلز�ئية يف ق�سايا �ملثلية 

 .
1
�حرت�ما حلقوق �لفرد يف �سوؤونه �خلا�سة

ين  السجن في حق المجاهر
باإلفطار في رمضان

بالإفطار  �ملجاهرة  جترمي  �إىل  �لتون�سي  �مل�سرع  يتجه  مل 

كما فعل نظريه �ملغربي. مل مينع هذ� �لأمر �أحد �لق�ساة 

�لتون�سيني من �لبحث يف �لن�سو�ض �جلز�ئية عن �سند 

�إياه جماهرة بفح�ض، وق�سى  لتجرمي هذ� �لفعل معترب�ً 

�أماكن  بالإفطار يف  �تهمو�  �لنافذ يف حق من  بال�سجن 

. ويبدو هذ� �ملوقف �لق�سائي �لذي تع�سف على 
2
عامة

�لق�سائية  �لوظيفة  ت�سور  مع  تعار�ض  يف  �مل�سرع  �إر�دة 

حار�سا  �لقا�سي  ن�سب  �لذي  �لتون�سي  �لد�ستور  يف 

مو�سع  كان  �أنه  و�لالفت  و�حلريات.  �حلقوق  يحمي 

�إد�نة حقوقية و��سعة و�سلت حلد تعبري �لناطق �لر�سمي 

با�سم حزب حركة �لنه�سة �لإ�سالمي عن رف�ض حزبه 

له ومعار�سته عموما »ل�ستعمال �لو�سائل �لردعية فيما 

 .
3
تعلق بهذه �مل�ساألة ل�سلتها باحلريات �لفردية«

�لتون�سي  �جلز�ئي  �لقا�سي  �لعينات  حاجة  توؤكد هذه 

ملر�جعات هدفها ر�سم مالمح دوره �لجتماعي �نطالقا 

�ل�سطالع  على  قادر�  ويبدو  �لد�ستوري.  ت�سورها  من 

�لثورة قد مار�سه يف ق�سايا  بهذ� �لدور لكونه كان قبل 

للمبادئ  �نت�سر  حيث  �ل�سغلية  و�لق�سايا  �لأ�سرة  

للن�سو�ض  �ل�سارمة  �لقر�ء�ت  ح�ساب  على  �حلقوقية 

ذ�ته  و�أعلن  �لقانون  خادم  ثوب  عنه  فخلع  �لقانونية. 

حامياً للفئات �لجتماعية �له�سة. 

د. رابح الخرايفي

�أو  �لقانونية  �لعلوم  كليات  يف  �لقانون  در��سة  تت�سف 

�حلقوق باجلامعات �لتون�سية مبعيارية ومثالية تقليدية1 ل 

�ملعرفة وتنقد مناهج  تنتج  بناء عقول علمية  ت�ساهم يف 

�لتدري�ض وتقّيم �سيا�سات �لتعليم �لعايل �لعامة و�ملو�د 

�أزمة  ي�سهد  �ليوم  �لقانونية  �لعلوم  فتدري�ض  �ملدّر�سة. 

للمعرفة، فال  �أ�ساتذتها  �إنتاج  �لتكوين و�سعف  �سعف 

يقّدمون ت�سور�ت تطوير �ملناهج عند �نتد�بهم لأن جلان 

�أزمة  �لإنتد�ب هي �لأخرى ل متلك روؤية، كما ي�سهد 

يرغب �جلميع  �أزمة ل  و�أد�ئها. وهي  �لإد�رة  �سوء �سري 

يف �لإف�ساح عنها جلهل �أو لك�سل �أو لإفتقارهم �جلر�أة 

�لعلمية لطرح هذ� �ملو�سوع.

�ليوم  �لعلمي  �لو�قع  يف  �لبحث  هذ�  نا 
ّ
يجر ثّم  ومن 

�لتون�سية:  �حلقوق  كليات  يف  �لقانونية  �لعلوم  لتعليم 

كيف هو و�سع �لطالب �لذي �أنهى در��سته وعزم على 

 
2
�جلامعية �حلياة  �إطار  يف  مهنته،  �لعلم  من  يجعل  �أن 

وعدل  و�ملحامي  �لقا�سي  �أد�ء  هو  كيف  وخارجها؟  

�لتنفيذ وعدل �لإ�سهاد؟

�ملجتمع  يف  يوؤثر  ول  يتاأثر  ل  �لقانونية  �لعلوم  فتعليم 

وهو غري منفتح على �لعلوم �لجتماعية �لتي ميكن �أن 

�أن  فوجب  �لقانونية.  �لعلوم  لفهم  مهمة  رو�فد  ت�سكل 

 
3
تدر�ض �لقاعدة �لقانونية يف �سياق علم �إجتماع �لقانون

لأنه لي�ض من �ملقبول �أن ت�ستمر طرق �لتدري�ض �حلالية 

�لبائ�سة �لتي ل ت�ستند �إىل �لو�قع وما يفرزه من ظو�هر؟ 

و�مللتقيات  و�ملحا�سر�ت  �لدرو�ض  تكون  �أن  ينبغي 

در��سة للو�قع مقدمة حلول مل�ساكله وم�ست�سرفة مل�ستقبله 

وفق مناهج م�ستحدثة وع�سرية.

يدر�سه  ما  ربط  على  �لطالب  �لدر��سات  هذه  ت�ساعد 

وحمامني  وق�ساة  طلبة  عندئذ  ننتج  فال  �لعام  بو�قعه 

�لعلوم  فتعليم  و�قعهم.  عن  منقطعني  تنفيذ  وعدول 

�لقانونية �ليوم يف كليات �حلقوق يف مرحلة �ملاج�ستري 

�أو �للي�سان�ض بائ�ض يقوم على �إلقاء معلومات م�ستمدة 

من كتب يف مو�د تقليدية يدّونها �لطالب على كر��سه 

طالب  من  ين�سخها  �أو  �لت�سوير  مر�كز  من  ي�سرتيها  �أو 

�آخر تابع هذه �ملحا�سر�ت وميكن �أن ل يكون �أمينا يف 

بو�قعه  عالقة  ذ�ت  بحوثاً  �لطالب  ينجز  فال   . تدوينها 

�أو حلقات بحث ل يعرف  ول يح�سر ملتقيات علمية 

يرى يف  ول   . وبحثية  علمية  �سيا�سة  لكليته  كانت  �إن 

�أ�ساتذته �ملثال �لذي قد ين�سج على منو�له يف �ملبادرة 

�لعلمية �أو �لبحث.  يف �ملح�سلة، ل يتعلم �لطالب �أي 

 �إجنازهم يف �لو�قع مكتوبا ومن�سور� يف 
َ
�سيء لأنه مل ير

�لأ�ساتذة  لبع�ض  كتابات  جند  وقد  وكتب.  جمالت 

لكنها كتابات معيارية منقطعة عن �لو�قع وغري متفاعلة 

معه. فاإن كانت مثال يف �لإجر�ء�ت �جلز�ئية �أو �ملدنية 

مبحاكم  تتعلق  ل  فهي  �لق�ساء،  �سري  �أو  �لتنفيذ  �أو 

�لطالب.  تفيد  ل  قد  عموميات  فالدرو�ض  �لق�ساء. 

�إىل  يحتاج  �لقانونية  �لعلوم  كلية  يف  �لقانوين  �لتعليم 

�أد�ءنا  نقّيم  �أن  حرج  ول  �ملناهج  يف   
4
عميقة مر�جعة 

كي  �لوقت  حان  فقد  و�إد�رة.  وطلبة  مدر�سني  �ليوم: 

نطرح على �أنف�سنا: ملاذ� ل تنتج كليات �لعلوم �لقانونية 

؟ ملاذ� 
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�ملعارف ذ�ت �ل�سلة؟ ملاذ� طلبتها بهذ� �ل�سعف

�لقانون  �جتماع  علم  يف  قانونية  بدر��سات  تتمّيز  مل 

للكليات  يكون  ل  ملاذ�  مثال؟  �لإقت�سادي  �لقانون  �أو 

مل  ملاذ�  و�لعامل؟  و�إفريقيا  �لعربي  �ملغرب  يف  �سيت 

�لو�سع  لتقييم  �سنويا  �جلامعات  هذه  �أ�ساتذة  يجتمع 

�لعلمي و�لبحثي ون�سر نتائجه؟ �أين هو �مل�سكل؟ 

�جلامعي  �لو�قع  عمق  يف  هي  �لأ�سئلة  هذه  �أن  �أرى 

�ليوم. فاجلامعة لي�ست منعزلة عن �لعامل: �إنها يف عامل 

، فوجب �أن تتغري معه و�إّل �أ�سبح �إنتاجها عقيما 
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متغرّي

كليات  تبقى  �أن  �ملقبول  من  يعد  . مل 
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بالية ومناهجها 

�لعلوم �لقانونية منعزلة ل حتظى ق�سايا �لبالد بالدر��سة 

و�لتحليل يف وحد�ت بحثها ومابرها. ينبغي �ل�سروع 

يف و�سع �سيا�سات للتعليم يف �لكليات. فتطورها  وتطور 

م�ستوى �لتعليم بها ل يكون �إّل باإجناز �لبحوث �لعلمية 

�لتي ترجع �ىل �لو�قع.

و�سع  يف  بال�سروع  يبد�أ  �لكليات  م�ستقبل  يف  �لتفكري 

خطة لتطوير �أد�ئها يف �لتكوين و�إنتاج �ملعارف �لقانونية. 

يقت�سي  مالية  كلفة  وتنفيذها  �خلّطة  هذه  ولإعد�د 

�لتفكري يف كيفية تاأمينها، مع �لعمل على تنويع �مل�سادر 

�ملالية لكليات �لعلوم �لقانونية .

من  �ملعرفة  تنمية  هي  �ليوم  �لكليات  وظيفة  �إن 

�إذ�  �إل  ر�ئدة  تكون  �أن  ميكن  ل  لأنه  �لبحث،  خالل 

ومتميز�،  قويا  علميا  �إجتاها  لنف�سها  كلية  كل  كّونت 

م�سوؤولية  وهذه   .
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و�لعقليات �لو�قع  تغرّي  �ملعرفة  لأن 

�ل�سعاف  فالطلبة  و�إد�ر�تها.  �لكليات  �أ�ساتذة 

حكما  يوؤثر  ....ما  و�لقا�سي  �ملحامي  منهم  �سينتدب 

على �أد�ء �لقا�سي و�ملحامي.

التعليم الجامعي المأزوم: 
أين معرفة الواقع؟ 
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فوزي جاب الّله  

تثري منظومة �لعد�لة، وب�سكل خا�ض �ملنظومة �لق�سائية، 

و�أد�ء  وجناعتها  عملها  باإجر�ء�ت  ترتبط  يومية  �أ�سئلة 

متلف �ملتدخلني فيها وما ي�ساع حولها. كما تثري هذه 

�ملنظومة �أ�سئلة �أعمق و�أعقد، منها ما هو د�ستوري ومنها 

ما هو تنظيمي. لكن �أهمها يف نظري، هو �سوؤ�ل: كيف 

يعود  و�ملو�طن حتى  �ملنظومة  �لثقة بني هذه  بناء  نعيد 

�لأمل يف �أن تتمكن من �إي�سال �حلقوق �إىل �أ�سحابها 

ون�سر �لعدل بني �لنا�ض؟

لي�ست  �لثقة  �أزمة  �أن  رغم  مركزّيا  �ل�سوؤ�ل  هذ�  يبدو 

�ملو�طن  عالقة  ت�سمل  بل  �لق�سائية  باملنظومة  خا�سة 

بكل �أجهزة �لدولة وهي لي�ست حديثة بل قدمية حتى 

�أنها �أنتجت ثقافة تكر�سها و ترفعها �إىل م�ستوى �لبد�هة 

وهي �أزمة ملّحة �ليوم �أمام ما يبدو �أنه غياب �لروؤية عند 

�أغلب �لفاعلني يف جمال �إ�سالح �لعد�لة.

�لثقة  �لعنو�ن يتحدث عن  �أن  �لتو�سيح هنا  بّد من  ل 

�أمر  وهو  �لق�ساء.  يف  �لثقة  عن  ولي�ض  �لقا�سي  يف 

مفاهميا  �حلا�سل  �للب�ض  يتجنب  �أول  فهو  مق�سود. 

�أنه  من  �لق�ساء  مل�سطلح  �ملزدوج  �لإ�ستعمال  ب�ساأن 

ميار�سها.  ملن  �إ�سارة  نف�سه  �لوقت  ويف  لل�سلطة  �إ�سارة 

يثق  �لإن�سان  �أن  باعتبار  �لأ�سل  �إىل  عودة  ثانيا  وهو 

و�لأجهزة  �لإجر�ء�ت  يف  يثق  �أن  قبل  �لأ�سخا�ض  يف 

و�ملنظومات �ملعقدة. وهو ثالثا خروج بالنقا�ض �إىل د�ئرة 

قلما يتّم تناولها رغم مركزيتها، وهي �لد�ئرة �ملتعلقة مبن 

يتم �نتد�بهم لتقلد �ل�سلطة �لق�سائية.

ل  �ل�سخ�ض  يف  �لثقة  �أن  �لتدقيق  من  كذلك  بد  ل 

قناعات  بتكوين  ت�سمح  كافية  معرفة  مبعرفته  �إل  تكون 

ثقة  �ملعلوم  غري  يف  �لثقة  تكون  �أن  ميكن  فال  عنه، 

�لفرد  �سلوك  تنق�ض ح�سب  و  تزيد  �لثقة  و�أن  حقيقية، 

وقر�ر�ته. ولكي تبقى م�ستقرة يف �مل�ستوى �ل�سروري ل 

�ل�سهل  و�لإطالع  للمتابعة  �إمكانية  هناك  تكون  �أن  بد 

على حيثيات �ملمار�سة، ما ي�ستخل�ض منه �أن �لق�ساة ل 

ميكن �لنظر �إليهم كمجرد �أفر�د �سمن جمموعة متار�ض 

هو  باعتباره  منهم  كل  �إىل  ينظر  بل  �لق�سائية  �ل�سلطة 

نف�سه �ل�سلطة �لق�سائية. فهذه �ل�سلطة ميار�سها �لأفر�د �أو 

�لهيئات �لقليلة �لعدد ول ميار�سها كل �لق�ساة جمتمعني 

�أو  �لتنفيذية  �ل�سلطة  جمتمعني  �لوزر�ء  ميار�ض  مثلما 

ميار�ض �لنو�ب جمتمعني �ل�سلطة �لت�سريعية.

�لرحى  قطب  هو  �لقا�سي  �أن  �لقول  عن  غني  وطبعا 

�إد�نة  �تخاذ  له  �لذي  فهو  �لعد�لة.  منظومة  كامل  يف 

�ملالية  �لذمة  �إفر�غ  يقرر  من  وهو  و�سجنهم.  �ملتهمني 

�ملر�أة  بطالق  يق�سي  �لذي  وهو  ملءها  �أو  للمتقا�سني 

من زوجها وبحق �لو�لدين يف ح�سانة �أبنائهم من عدمها 

وغري هذ� كثري. وهو يف كلمة من يخول له �لقانون �لبت 

يف كل ما يخطر على �لبال من نز�عات �سغرية كانت �أو 

كبرية. و يف هذ� كله هو ي�سدر �أحكامه �إما منفرد� �أو يف 

هيئة �سغرية �لعدد غالبا ثالثية و�أحيانا خما�سية.

�لفرد  �لقا�سي  �لقا�سي،  يف  �لثقة  تتحقق  فكيف 

يرتتب  �لذي  وما  مبا�سرة؟  ومكان  لقبا  ��سما  �ملعروف 

وعمل  �لقا�سي  عمل  م�ستوى  على  �لثقة  تلك  على 

�ملنظومة �لق�سائية؟

وط الثقة في القاضي شر
�لثقة  يحققان  مهمني  �أمرين  عن  هنا  �حلديث  ميكن 

�لثقة من خالل  �أولها  �لنا�ض  لدى عموم  �لقا�سي  يف 

كيفية �إنتخاب �لق�ساة و�لثاين �لثقة من خالل �سفافية 

عمل �لقا�سي.

أزمة الثقة ليست 
خاصة بالمنظومة 

القضائية بل �شمل 
عالقة المواطن بكل 

أجهزة الدولة وهي 
ليست حديثة بل 
قديمة وهي أزمة 

ملّحة في ظّل غياب 
الرؤية عند أغلب 

الفاعلين في مجال 
إصالح العدالة

إنتخاب القضاة من أسس الثقة في القاضي

عن  بدل  �لق�ساة  �نتخاب  عن  نتحدث  �أننا  هنا  نوؤكد 

�مل�سطلح �ل�سائع �نتد�ب �لق�ساة )و�لإنتخاب ل يكون 

�لف�سل  �أن  باعتبار  �ل�سندوق(  عرب  مبا�سر�  بال�سرورة 

هو  »�ل�سعب  �أن  على  ين�ض  �لد�ستور  من  �لثالث 

بو��سطة  ميار�سها  �ل�سلطات،  وم�سدر  �ل�سيادة  �ساحب 

يتج�سد يف  ما  �لإ�ستفتاء«. وهو  �أو عرب  �ملنتخبني  مثليه 

ف�سول �أخرى ح�سب نوع �ل�سلطة �إذ يذكر �لف�سل 50 

�أن �ل�سعب ميار�ض �ل�سلطة �لت�سريعية عرب مثليه مبجل�ض 

»ميار�ض  �أنه   71 بالف�سل  ورد  كما  �ل�سعب...  نو�ب 

ير�أ�سها  وحكومة  �جلمهورية  رئي�ض  �لتنفيذية  �ل�سلطة 

�لق�ساء  �أن   102 بالف�سل  ورد  فيما  حكومة«  رئي�ض 

لغري  عليه  �سلطان  م�ستقل ل  �لقا�سي  �أن  و   ... �سلطة 

�لقانون.

نحن �إذ� نتحدث يف �حلالت �لثالث عن �سلطة يجب 

�ل�سعب. ولكن �لنتخاب ميكن  �أن تكون منتخبة من 

�أن يكون مبا�سر� لأع�ساء �ل�سلطة كما هو حال رئي�ض 

مبا�سر  يكون غري  �أن  وميكن  �لربملان  ونو�ب  �جلمهورية 

وكذلك  �حلكومة  لأع�ساء  بالن�سبة  �حلال  هو  كما 

بالن�سبة للق�ساة من دون �سك.

�لوظيفة  عظم  �أمام  �أنه  يقت�سي  �ل�سليم  �ملنطق  �إن 

خطورتها  و�أمام  بها  �لل�سيق  �ل�سلطة  وطابع  �لق�سائية 

عن  للق�ساة  و�لبديهية  بها  �مل�سرح  �لإ�ستقاللية  و�أمام 

يجعل  مبا  بع�سهم(  عن  ��ستقاللهم  فيه  )مبا  �جلميع 

قر�رهم نابعا فقط من �سمائرهم و�جتهاد�تهم، فاإنه ل بد 

من �لتو�سل �إىل طريقة لنتخاب �لق�ساة حتقق �أمرين: 

كفاءة  و  علما  �لأ�سخا�ض  �أف�سل  �إىل  �لو�سول  �أولهما 

�مل�سبق  �لنا�ض  ر�سى  حتقيق  وثانيا  ووجاهة  و�سلوكا 

مدعاة  للق�ساء  �ختيارهم  مّت  من  تكليف  باأن  وقناعتهم 

للثقة و�لإطمئنان لأن ت�سل �حلقوق لأ�سحابها. �إل �أن 

�ملنطق �ل�سليم �أي�سا يجعل من �ل�سروري �لإبتعاد عن 

يوؤدي  ملا  �لتقليدي  �لت�سويت  عرب  �لعامة  �لنتخابات 

�إليه ذلك �لأ�سلوب من ت�سيي�ض وتناف�ض و�سعبوية ل 

تتفق مع طبيعة �لقا�سي �ملفرت�سة.

�سكل  �إىل  �ملقارنة  �لأنظمة  بع�ض  و�سلت  ولذلك 

�ملنا�سب  حتديد  على  يقوم  �ملبا�سر  غري  �لإنتخاب  من 

باب  وفتح  للعموم  ذلك  و�إعالن  �ل�ساغرة  �لق�سائية 

 10 عن  تقل  ل  �أقدمية  لهم  ملن  و�لرت�سيح  �لرت�سح 

�سنو�ت مار�سة يف جمال من �ملجالت �لقانونية. وبعد 

عنها  �لإعالن  يتّم  و�لرت�سيحات،  �لرت�سحات  تلقي 

وفتح باب �لإعرت��ض على �لأ�سماء للق�ساة �ملبا�سرين 

�ملجتمع  �أو  �لق�سائية  �ملنظومة  يف  �ملتدخلني  بقية  �أو 

�ملدين. ودون �سك، ميّكن هذ� �لأ�سلوب من �لتدقيق 

ويف  للمرت�سحني  و�ل�سلوكية  �ل�سخ�سية  �ل�سفات  يف 

و�ل�سناعية.  �لعلمية  وكفاءتهم  �ملهنية  جديتهم  مدى 

بابا  يفتح  �أن  �لعالية  �ل�سفافية  �عتماد  �ساأن  من  كما 

و��سعا لقتناع �جلمهور باأنه قد مت �ختيار �لأف�سل لتقلد 

�لوظيفة �لأ�سمى.

الشفافية تؤمن تواصل الثقة في القاضي

عام  ب�سكل  �لقا�سي  عمل  يف  �ل�سفافية  حتقيق  ميكن 

من خالل كثري من �خليار�ت و�لإجر�ء�ت، منها ما هو 

جوهري ومنها ما �إد�ري ومن ذلك مثال:

�لق�ساء  . و  �لعمومية  �لنيابة  بني  �لو��سح  �لف�سل 

�أمر معمول به يف كثري من �لأنظمة  �جلال�ض. وهو 

�لتعريف  �أن  باعتبار  بديهي  ف�سل  وهو  �ملقارنة 

�حلق  حمامي  كونها  �لعمومية  للنيابة  �حلقيقي 

�إذ  �لنز�عات  يف  �لبت  وظائفها  من  ولي�ض  �لعام 

�جلز�ئية  �ملادة  يف  �لنز�ع  طريف  �أحد  �أ�سال  هي 

�أقرب  جتعلها  متلفة  ملهام  توليها  عن  ف�سال 

مثل  �لق�سائية  لل�سلطة  منها  �لتنفيذية  لل�سلطة 

رئا�سة �ل�سابطة �لعدلية وت�سيريها وتنفيذ �لأحكام 

ومن  ذلك.  وغري  �ل�سجون  عمل  على  و�لرقابة 

�لق�ساء  د�خل  يكون  �أن  �لف�سل  هذ�  مقت�سيات 

�لعديل ج�سمان متمايز�ن عند �لإنتد�ب و�لتعيني 

�لعمومية  �لنيابة  �أحدهما  �ملهام،  ومار�سة  و�لنقلة 

و�لثاين �لق�ساء �جلال�ض. ولهذ� �لف�سل دون �سك 

مع  �ملو�طن  تعامل  على  �ليجابية  �لآثار  من  كثري 

�ملنظومة �لق�سائية وفهمه لوظائفها.

لعمل  . �ل�سرّية  �لإ�ستقر�ئية  �لطبيعة  عن  �لتخلي 

�لتي  �لإتهامية  باملنظومة  وتعوي�سها  �لتحقيق 

ومتنحهما  �لعمومية  �لدعوى  طريف  بني  ت�ساوي 

�أو �لرب�ءة وترتكها  �إثبات �لإد�نة  نف�ض �حلقوق يف 

�إل  �أمر�  �ل�سرية  دخلت  فما  �جلميع.  �أمام  �سفافة 

�أفقدته �مل�سد�قية.

من �ملهم �أي�سا جعل �آليات �لتفقد ل�سري �ملوؤ�س�سة  .

ت�سري  �أن  �ل�سليم  من  فلي�ض  خارجية.  �لق�سائية 

نف�سها  ثم حتمل  نف�سها  تر�قب  ثم  نف�سها  �ملوؤ�س�سة 

�إد�رة  تكون  �أن  �ملفرو�ض  من  ولذلك  �مل�سوؤولية. 

�لتفقد �لق�سائي منف�سلة �أول عن �ملجل�ض �لأعلى 

يف  و�ملخت�سني  �لق�ساة  بع�ض  من  ومكونة  للق�ساء 

مثلني  مع  و�ملالية  �لإد�رية  �لرقابة  جمالت  بقية 

بتكوين  تكتفي  و�أنها  خ�سو�سا  �ملدين،  للمجتمع 

�مللفات و�تخاذ قر�ر�ت �لعر�ض على �جلهات �لتي 

لها ت�سليط �لعقوبات بينما تبقى �ل�سلطة يف �تخاذ 

�لأعلى  �ملجل�ض  �سمن  �ملعني  للهيكل  �لقر�ر 

معزولة  جلزيرة  يتحول  �أن  يجب  ل  �لذي  للق�ساء 

ع�سية على �لرقابة.  

رقمنة  . على  �ل�سريع  �حلر�ض  كذلك  �ملهم  من 

�لأحكام و�لأعمال �لق�سائية ب�سكل كامل ون�سرها 

مبا ميكن �جلميع من �لإطالع عليها وميكن �لباحثني 

من حتليلها ونقدها مبا ميكن من �سرعة تطويرها.

�لقا�سي  عمل  جتعل  �لتي  �لإقرت�حات  بع�ض  هذه 

�ملجتمع  وبني  بينه  قويا  �لثقة  وحتافظ على حبل  �سفافا 

وهو �أمر نكرر طابعه �ملحوري يف كل �إ�سالح من�سود.

آثار الثقة في القاضي
�أخالقا  كفاء�ت  من  �ملجتمع  يف  ما  �أف�سل  �خرتنا  �إذ� 

وعلما و�سلوكا وجدية لتقلد �لوظيفة �لق�سائية، وجب �أن 

يرّتب على ذلك �آثاره و�أولها �أن مينح �لقا�سي ب�سخ�سه 

وزنا ميكنه �لإ�ستجابة لدو�عي �نتخابه وثانيها �أن تخفف 

�ل�سكليات �لتي تكبل �لقا�سي وتعطل عمله.

في إعالء وزن القاضي الفرد

�أما عن وزن �لقا�سي �لفرد فيجب �لتنويه هنا �أن �لأ�سل 

يبّت قا�ض و�حد  �أن  فردّيا مبعنى  �أن يكون  �لق�ساء  يف 

يف �لنز�ع. ويبني تدقيق �لنظر �أن �لق�ساء �لفردي لو مت 

�عتماده كمبد�أ يف �لطور �لإبتد�ئي خ�سو�سا �سيمكن 

من حتقيق جمموعة من �لأهد�ف �ملجتمعة �أبرزها:

حتفيز �لق�ساة على �لعتناء بجودة �لأحكام وعمق  .

مبا�سرة  �سين�سب  حكم  كل  �أن  باعتبار  ت�سبيبها 

لقا�ض و�حد هو �لذي �أ�سدره ما �سيجعله حري�سا 

�ل�سهل  من  و�سيكون  �لكافة  �أمام  �سورته  على 

حيث  من  �ملتفوقني  للق�ساة  �ل�سريعة  �ملالحظة 

�لتفقه يف �لقانون و�جلدية يف �لعمل خالفا ل�سورة 

بني  �لتمييز  ي�سعب  حيث  �جلماعي  �لق�ساء 

قدر�ت �أع�ساء �لد�ئرة.

�أن ت�سدي �لق�ساء كاأفر�د مل�سوؤولية �إ�سد�ر �لأحكام  .

من  وهي  �لقر�ر  �تخاذ  يف  �حل�سم  ملكة  �سيعمق 

�ل�سفات �لتي ل بد �أن تكون بارزة لدى �لقا�سي. 

تلق  . ناجحة ومل  تعد  مثال  �لناحية  ق�ساء  �أن جتربة 

�أن  و��سع  نطاق  على  يالحظ  بل  �نتقاد�  �أو  رف�سا 

�لنو�حي  ق�ساء  م�سوؤولية  حتملو�  �لذين  �لق�ساة 

الثقة في القاضي ، البعد المهمل
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ولهم  ودقيق  �سامل  قانوين  بتكوين  يتميزون 

�سخ�سية �أكرث �سالبة.

�مللفات  . �مللفات من خالل توزيع  ت�سريع �لبت يف 

يقوم  منهم  كل  ق�ساة،  ثالثة  على  ثالثيا  �ملنظورة 

مبتابعة �لإجر�ء�ت �لق�سائية و�إ�سد�ر �لأحكام.

�أن �أف�سل �لأنظمة �لق�سائية يف �لعامل مثل �لنظام  .

ميثل  بحيث  �لفردي  �لق�ساء  تعتمد  �لأنكليزي 

�لق�ساة يف تلك �لأنظمة حجر �لز�وية يف �لإ�ستقر�ر 

قانونية  م�ساهمات  ولهم  و�لجتماعي  �ل�سيا�سي 

وفقهية �سديدة �لتاأثري، و�أن بع�ض �لأنظمة �لعربية 

�لفردي هو �لأ�سل مثل  �لق�ساء  قد عادت جلعل 

�لنفاذ  حيز  دخل  تنقيح  مبقت�سى  �ملغربي  �لق�ساء 

�سنة 2011 وهي جتارب ميكن �لإ�ستفادة منها. 

من  . مينع  ل  كمبد�أ  �لفردي  �لق�ساء  تكري�ض  �أن 

فيها  يكون  �لتي  �لإ�ستثنائية  �حلالت  بع�ض  ترك 

لذلك  �ل�سرورة  �أحوجت  �إذ�  جمل�سيا  �لق�ساء 

لرئي�ض  ذلك  يف  تقديرية  �سلطة  ترك  �إمكانية  مع 

�ملحكمة �لبتد�ئية.

�لإبتد�ئي  �لطور  �لفردي كمبد�أ يف  �لق�ساء  �إن �عتماد 

�ملجل�سي  �لق�ساء  على  �ملحافظة  مع  يجمع  �أن  ميكن 

رقابة  �سي�سمن  ما  �لتعقيب  ويف  �لإ�ستئنايف  �لطور  يف 

متلفة متّكن من تاليف �لأخطاء و�لرقابة على �لأحكام 

خ�سو�سا يف �ل�سنو�ت �لأوىل للتجربة.

   

المنظومة  عمل  في  الشكليات  تخفيف  في 

القضائية

�لت�سلط  من  خوفا  حمائيا  �ل�سكل  يكون  ما  عادة 

من  �لعديد  �أن  �إل  �ل�سلطة.  ��ستعمال  يف  و�لإفر�ط 

وتكّبله  �لق�ساء  عمل  تعيق  و�ل�سكليات  �لإجر�ء�ت 

وت�ساهم يف نق�ض فعاليته مبا يتجه �لتخفيف منها ومن 

ذلك خا�سة:

�ملبادئ  . من  للعديد  �لقانوين  �لت�سنيف  مر�جعة 

�لخت�سا�ض  مثل  �لعام  بالنظام  متعلقة  باعتبارها 

فرن�سا(  �لعام يف  بالنظام  �حلكمي )مل يعد متعلقا 

جميع  يف  �لتقا�سي  �إجر�ء�ت  من  �لتخفيف  مع 

�مل�ستويات و�حلـد من �ملـبـطالت و�مل�سقطات.

مر�جعة حالت �لطعن بالتعقيب يف �جتاه �حرت�م  .

حقيقي لكون حمكمة �لتعقيب هي حمكمة قانون 

�سيغ  و�عتماد  �لن�سو�ض  فهم  لتوحيد  ترمي  فقط 

تخفف من حجم �لق�سايا �ملنظورة �أمام �ملحكمة. 

�لتخفيف  . �جتاه  يف  �لأحكام  حترير  �سيغ  مر�جعة 

�لدول  عديد  بتجارب  و�لإ�ستعانة  �سكلياتها  من 

يف ذلك.

على  . جدو�ها  لعدم  �لتح�سريية  �جلل�سات  حذف 

�لإد�رية  �ملحكمة  �أمام  به  معمول  هو  ما  غر�ر 

و�إعادة  �لتحكيم  �أمام  �لتعقيب وكذلك  وحمكمة 

�لعتبار جلل�سة �ملر�فعة باعتبارها �ملوؤهلة مو�سوعيا 

لتو�سيح مناطق �لإختالف بني �لأطر�ف. 

ليقوم  . و�لق�سائية  �لقانونية  �لدر��سات  مركز  تطوير 

بدور �أكرث فعالية يف حت�سني جودة �لعمل �لق�سائي 

�لبحث  جعل  من  متكن  �لتي  �لو�سائل  كتوفري 

�لعلمي جزء� من ن�ساط �لقا�سي.

و يبقى �لقا�سي-�لفرد يف نهاية كل حتليل هو �ل�سامن 

يف  �ملو�طن  لثقة  و  �لأحكام  �إ�سد�ر  حل�سن  �لأ�سيل 

�ملنظومة دون  تفا�سيل  ببقية  عناية  وجود عد�لة. وكل 

�لرتكيز على �سخ�ض �لقا�سي �ستكون يف �لغالب عملية 

تزيني خارجية ل تنفذ �إىل عمق و جوهر �لتاأثري �ملرجو.

هزاربن بوبكر
محمد العفيف الجعيدي    

 

ل�سنة   80 عدد  �لقانون  من  �لثالث  �لف�سل  ين�ض 

�نه  على  للق�ساء  �لأعلى  للمعهد  �ملحدث   1985

�لق�سائيني  �مللحقني  »تكوين  على  تعمل  موؤ�س�سة 

مل   .
1
�لق�ساء« مهنة  ملمار�سة  يوؤهلهم  مبا  وعمليا  نظريا 

للتكوين  �لنظرية  �لأهد�ف   
ّ

�لت�سريعي �لن�ّض  يبنّي 

�لق�ساء  �لقانون وو�سفه  تاريخ �سدور  �أن  �إل  �ملطلوب، 

باأنه مهنة يوؤّكد�ن �أّن �لعقيدة �لتي فر�ست كهدف غري 

معلن لعمل �ملعهد ل تت�سل بقيم ��ستقاللية �لق�ساء، 

�لتكوين  لرب�مج  عاجل  لإ�سالح  �لدعوة  يفر�ض  مبا 

باملعهد �لأعلى للق�ساء.  

منتوج  الخاضع:  القاضي 
المعهد من  السلطة  طلبته 

�لتون�سيون  �لق�ساة  �أ�سرب  و1985/4/11،   10 بتاريخ 

بتوفري  مطالبني  تاريخهم  يف  مرة  لأول  �لعمل  عن 

عملهم.  ظروف  وحت�سني  �لق�ساء  ��ستقاللية  �سمانات 

فيها  و��ست�سعرت  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  �خلطوة  فاجاأت 

من  حّق  يف  تاأديبية  �إجر�ء�ت  لتخاذ  فبادرت  خطر�، 

قادو� �لتحرك، كما ُحّلت جمعية �لق�ساة �ل�سبان �لتي 

قب�ستها يف  با�ستعمال  �ل�ّسلطة  تكتِف  . مل 
2
�إليه دعت 

جذرية  معاجلة  عن  وبحثت  �لق�سائي  �لتمرد  مو�جهة 

لأ�سبابه وفق ت�سورها �لإ�ستبد�دي.

��ستقاللية  ل�سعار  حتم�سو�  من  لكون  �لبحث  �نتهى 

من  حديثا  تخرجو�  �لذين  �لق�ساة  من  كانو�  �لق�ساء 

�جلامعة ول ز�لو� حتت تاأثري �حلر�ك �لفكري و�ل�سيا�سي 

�حلكومة  �لت�سخي�ض  هذ�  ودفع  تعرفه.  كانت  �لذي 

�لأعلى  للمعهد  �ملحدث  �لقانون  ب�سن  �ل�سر�ع  �إىل 

لإن�ساء  �ملعلن  �لهدف  كان  وفيما  وعليه،  للق�ساء. 

للق�ساة،  �ملهني  �ملعريف  �لتح�سيل  حت�سني  هو  �ملعهد 

فاإن هدفه غري �ملعلن كان �سناعة �لقا�سي �لذي ميار�ض 

�خل�سوع لل�سلطة ب�سكل طوعي. 

جتربة  مرحلة  عن  حديثهم  يف  �ملعهد  يجو 
ّ
خر يوؤكد 

�لّدور  باإتقان  لعب  �ملعهد  �أّن  �لأ�سا�سي  تكوينهم 

�أنه كان موؤ�س�سة تنتج خطابا  �لذي ُر�سم له. فيذكرون 

�مللحقني  و�سط  يف  �خلوف  ثقافة  وتن�سر  �لهرمية  ميّجد 

�ملعهد  ينتهز  ومل  �لق�سائي.  �مل�سوؤول  من  �لق�سائيني 

�لأعلى للق�ساء فر�سة  �لثورة ليخ�سع ن�ساطه �لتكويني 

�أن  ذ�تي. وكان ميكن  �إ�سالح  بحثا عن  لل�سوؤ�ل  هذ�  

تعتمد  دميقر�طية  ملمار�سة  مدخال  كهذ�  مت�سيا  يكون 

طال  �لذي  �لإ�سالح  ور�سة  فتح  �لعلمية يف  �لتقنيات 

�نتظاره و�لذي يتعني على �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء �أن 

ينتقيه ليكون باكورة جبهات ن�ساله.

عقيدة  القضاء:  استقاللية 
الجديدة  المعهد 

ينتظر �أن يلتحق  خالل �سنتي 2017 و2018 �سبعمائة 

تنفيذ�  للق�ساء  �لأعلى  باملعهد  عديل  ق�سائي  ملحق 

 .
32017/03/18 بتاريخ  عنه  �أعلن  حكومي  لقر�ر 

بن�سبة  �لق�ساة  عدد  تطوير  هذ�  �أثر  من  و�سيكون 

�أن  �جلدد   �ملنتدبني  عدد  �أهمية  وتدفع   .25% تناهز 

للق�ساء  �لأعلى  باملعهد  �لتكوين  �إ�سالح  �إعطاء  يتم 

ليكون  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  عمل  يف  �لأولوية 

�لق�ساء  يعترب  تكوينا  يتلقون  من  �أول  �جلدد  �لق�ساة 

�سلطة ل مهنة ويعمل على و�سع هدف له تر�سيخ  قيم 

�لإ�ستقاللية يف �لقا�سي. 

األصول  �شكل 
من  حماية  الشكلية 

واإلفراط  التسلط 
استعمال  في 

أن  إال  السلطة. 
المبالغة  شأن  من 

اإلجراءات  في 
إعاقة  والشكليات 

و�كبيله  القضاء  عمل 
فعاليته وإضعاف 

قد يتم�سك �لبع�ض بطرح �ل�سوؤ�ل عن عالقة �ملجل�ض 

للمعهد  �لتكوينية  �لعقيدة  باإ�سالح  للق�ساء  �لأعلى 

حرمه  �لذي  �لأ�سا�سي  قانونه  ظل  يف  للق�ساء  �لأعلى 

�سلطة �لإ�سر�ف على �ملعهد. وهو �سوؤ�ل يجد جو�به يف 

ذ�ت قانون �ملجل�ض �لذي �ألزم �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء 

�لأعلى  باملجل�ض  �لتكوين  بر�مج  يف  �لر�أي  باإبد�ء 

للق�ساء و�أعطاه �سالحية تعيني مدر�ئه �لذين ي�سكلون 

عماد جمل�سه �لعلمي.

ُيبادر  �أن  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  من  تالياً  وُينتظر 

خيطه  يكون  �لق�ساة  تكوين  لإ�سالح  ت�سّور  لطرح 

عقيدة  ومتتني  �حلقوقية  كفاءتهم  لرفع  �ل�سعي  �لناظم 

�إذ�  �إل  �لإ�سالح  هذ�  يتحّقق  ولن  �لإ�ستقاللية. 

جتاوزنا فكرة �أن هدف �لتكوين باملعهد �لأعلى للق�ساء 

قانونّية  مو�ّد  �لق�سائّيني  �مللحقني  تلقني  معاودة  هو 

بفعل  و�جتازو�  �جلامعة  �سنو�ت  يف  دّر�سوها  قد  كانو� 

جناحهم فيها مناظرة �لإلتحاق باملعهد �لأعلى للق�ساء. 

�لق�ساة يف �ملعهد يفرت�ض  فالهدف �لأ�سا�سي لتكوين 

�أن يكون تكوينهم على قيم �لعمل �لق�سائي )�لنز�هة 

�لق�سائية  �لوظيفة  ومار�سة  و�لكفاءة(  و�لإ�ستقاللية 

د�ستور  حددها  كما  و�حلريات(  �حلقوق  )حامي 

�سياغة  يف  نعتمد  �أن  ويقت�سي  �لثانية.  �جلمهورية 

�لإجتماع  علم  يف  ني  مت�سّ على  �لتكوين  بر�مج 

ي 
ّ
حتر منهم  يطلب  �ل�سلوكي  �لنف�ض  وعلم  �لق�سائي 

�حرت�م  ثقافة   لزرع  �لبيد�غوجية  �لأ�ساليب  �أف�سل 

ولتحقيق  �لق�سائي.  �ل�سلوك  �لعادلة يف  �ملحاكمة  قيم 

ذ�ت �لغاية، يجب �أن نبحث فيمن ينتدبون للتدري�ض 

�ل�ستقاللية  لروح  �حلامل  �لأعلى  �ملثل  باملعهد 

و�لكفاءة و�لفكر �حلر.

�لذي  �ملخترب  �ملعهد  يكون  �أن  �لإطار  هذ�  يف  ويجب 

تخ�سع فيه �ملمار�سات �لق�سائية �ملا�ّسة ب�سروط �ملحاكمة 

عالجات  عن  �لبحث  بغاية  �لعلمية  للدر��سة  �لعادلة 

مع  �لق�ساء  تعامل  يف  �لنظر  �سرورة  ذلك  ومن  لها. 

�لإجر�ء�ت �ملا�سة باحلرية كالإذن بالإحتفاظ و�لإيقاف، 

عالوة على فح�ض �أدبيات عمل �لنيابة �لعمومية بد�ية 

مبد�أ  باإعمال  و�إنتهاء   
4
بالأحوط �لإحالة  مقولة  من 

�لأحكام  لكل  �لآليني  �سبه  و�لتعقيب  �لإ�ستئناف 

يكون  �أن  يجب  كما  �لدعوى.  �سماع  بعدم  �ل�سادرة 

بفر�ض  حميطه  مع  �لقا�سي  مل�ساحلة  مدخاًل  �لرتّب�ض 

�لرتب�ض مبكاتب حماماة وبكتابة �ملحكمة. 

قاضي الجمهوية الثانية: 
أي إصالح ألصول التكوين؟
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فوزي المعالوي

لالإ�سر�ف  �لوقتية  للهيئة  �ملحدث  �لقانون  يتعر�ض  مل 

 للقو�عد �ملو�سوعية �لناظمة لتاأديب 
1
على �لق�ساء �لعديل

�لق�ساة. فقد �لتزم �لقانون �ل�سمت حيالها �سو�ء يف ما 

�خلطاأ  بتعريف  �أو  �لتاأديبية  �لعقوبات  ب�سلم  منها  تعلق 

�لتاأديبي �أو بالتنا�سب بني �خلطاأ و�لعقوبة، مبا ترك جمال 

فيما   1967 ل�سنة   29 عدد  �لقانون  �أحكام  لنطباق 

. غري �أن �لأمر ي�ست�سكل لكون �لقانون عدد 
2
تعلق بها

29 ل�سنة 1967 مل يت�سمن بدوره مفهوما دقيقا للخطاأ 

�لتاأديبي �إذ �كتفى يف �لف�سل 50 منه بالتن�سي�ض على 

�أو  �لوظيفة  بو�جبات  �أن يخّل  �ساأنه  �أن »كّل عمل من 

خطاأ  منه  يتكون  �لقا�سي  به  يقوم  �لكر�مة  �أو  �ل�سرف 

و��سعة  تقديرية  �سلطة  بذلك  تاركا  موجب للتاأديب«، 

�لتاأديبي. وقد  �خلطاأ  مفهوم  �لتاأديب يف حتديد  ملجل�ض 

�أدى غياب �لإطار �لت�سريعي و�ل�سريان �ملتز�من لن�سني 

ت�سريعيني �ختلفت فل�سفة و�سعهما لأن حتملت �لهيئة 

�لوقتية لالإ�سر�ف على �لق�ساء �لعديل م�سوؤولية �سياغة 

عن  بعيد�  تتم  مل  م�سوؤولية  وهي  �لق�ساء  تاأديب  فقه 

رقابة �لق�ساة و�لق�ساء و�لر�أي �لعام مبا يعطي ملخرجاتها 

و�ملو�قف منها �أهمية خا�سة. 

مناخ  يف  مت  موؤ�س�ض  فعل  هي  مبا  �لتجربة  وتكت�سي 

مرحلة �نتقالية �أهمية بالغة، بالنظر خ�سو�سا ل�سعوبات 

�لق�ساء  يف  �لعامة  �لثقة  لإعادة  �حلاجة  بني  �لتوفيق 

و�لق�ساة مع ما ي�ستدعيه ذلك من �سرورة �إر�ساء �آليات 

�لتي  �لقامتة  �ل�سورة  مع  تقطع  وفعالة  �سارمة  م�ساءلة 

للق�ساة  �لثقة  لإعادة  و�حلاجة  �لثورة،  قبل  عليها  ظهر 

�لإجر�ء�ت  بعد  خا�سة  لهم  طماأنة  ر�سالة  وتوجيه 

�سدور  مبنا�سبة  منهم  �لبع�ض  �سملت  �لتي  �لتع�سفية 

هذه  ميز  ما  �أهم  ولعّل   .2012 �سنة  �لإعفاء  قر�ر�ت 

�أملتها  �لتاأديبي،  للخطاأ  جديد  مفاهيم  ظهور  �لتجربة، 

بلورتها  يف  و�ساهمت  �لثوري  �ل�سياق  خ�سو�سيات 

�لعد�لة  م�سار  حول  �لوطني  �حلو�ر  مرجات  معاملها 

من  م�ستحدثة  �أ�سكال  ظهور   �إىل  �أدى  ما  �لنتقالية، 

فيها  ��ستندت  �لتاأديبية  �ملوؤ�خذة  و�أ�سباب  �لأخطاء 

ما  مع   )1( �لر�ئجة  �ل�سمعة  �إىل  �لعديل  �لق�ساء  هيئة 

ير�فق ذلك من منو غري مربر للرثوة )3( وثبوت عدم 

�حلياد �ل�سيا�سي )2(.

تردي السمعة الرائجة:
مفهوم  �لتاأديبية  �لقر�ر�ت  بع�ض  خالل  من  برز 

�ل�سلوك  �إىل  ي�ستند  �لتاأديبي  للخطاأ  م�ستحدث 

�لردود  تقارير  خالل  من  جليا  وبد�  للقا�سي.  �لعام 

�إقر�ر  �لتاأديبي،  �لقر�ر  �سد  �ملرفوعة  �لطعون  على 

»�ل�سمعة  �إىل  �إ�ستناد�  �لتاأديبية  �ملوؤ�خذة  مبد�أ  �لهيئة 

�لر�ئجة«، وثبوت تو�تر مالفة �لقا�سي ملا هو حممول 

عليه من و�جب �لإلتز�م باحلياد و�لنز�هة على مقت�سى 

�لق�سائي  �لنظام  يف  �لعامة  فالثقة   .
3
�لد�ستور �أحكام 

�أهمية  تكت�سي  ونز�هتهم  للق�ساة  �لأدبية  �ل�سلطة  ويف 

�أن  �أ�سا�ض  على  دميقر�طي،  جمتمع  �أي  يف  ق�سوى 

»�لعد�لة يجب �أل تقام فح�سب ولكن يجب �أن ُيرى 

�أنها تقام«. �أي�سا 

»�لقا�سي  �أن  مبدئها  تف�سيل  �لهيئة يف  ردود   وورد يف 

على خالف باقي موظفي �لدولة يخ�سع لرقابة �سعبية 

فر�ض  �إذكاء  �ساأنه  من  مبا  قام  كلما  ويوؤ�خذ  دقيقة 

 
4
�ملعقول �ملر�قب  نظر  وجهة  من  نز�هته  يف  �لت�سكيك 

�أخذ  عدم  �سورة  يف  �لوظيفة  بو�جبات  مال  ويعّد 

يف  نف�سه  وو�سع  �ل�سبهات  لدرء  �لالزمة  �لإحتياطات 

متو�تر�  عاما  ر�أيا  يخلق  ب�سكل  و�لقدح  �للوم  �سبهة 

م�سككا يف نز�هته«.

خالف  على  القاضي   
الدولة  موظفي  باقي 

شعبية  لرقابة  يخضع 
كلما  ويؤاخذ  دقيقة 

شأنه  من  بما  قام 
التشكيك  فرص  إذكاء 

من  نزاهته  في 
المراقب  نظر  وجهة 

ل لمعقو ا

�لنظري  �لتاأ�سي�ض  متانة  عن  �لنظر  وب�سرف  �أنه  �إل 

للموؤ�خذة  كاأ�سا�ض  للقا�سي  �لر�ئجة  �ل�سمعة  لرتدي 

�لتاأديبية و�لذي لن يت�سنى �لوقوف عليها �إل بالوقوف 

على مدى �سمودها �أمام �لطعون �ملرفوعة �أمام �ملحكمة 

فاإن �لإ�سكال �لرئي�ض يتمثل يف �سبل تقييم  �لإد�رية، 

�ل�سمعة �لر�ئجة و�ملعطيات �ملكونة لها وو�سائل �لإثبات 

ي�ستبطنه  ما  مع  عليها،  �إيجابا  �أو  �سلبا  للحكم  �ملوؤ�س�سة 

كل ذلك من ماطر �لإجحاف يف �سورة عدم �إحاطة 

�مل�ساألة ب�سمانات �إجر�ء�ت وو�سائل �إثبات �سلبة. ورمبا 

��ست�سعرت �لهيئة هذه �ملخاطر ف�سعت �إىل �عتماد حزمة 

من �لأدلة )un faisceau d’indices( لتقييم 

فاعتربت  �لتاأديبي،  �لتتبع  مو�سوع  �لقا�سي  �سمعة 

من  �لق�سائية  �لعار�ض  م�سرية  حول  حام  »ما  �أّن  مثاًل 

جت�ّسد يف جانب  معلوماً  �أمر�ً  �أ�سحى  و�إ�ساعات  �أقاويل 

به  �أقر  وما  �سده  رفعت  �لتي  �ل�سكايات  تو�تر  يف  منه 

�ملعني بالأمر ما تو�تر على م�سمعه من �إ�ساعات م�ست 

�لأقاويل  من  هالة  به  �أحاطت  باأنه  و�إقر�ره  �سرفه  من 

و�لإ�ساعات غذتها كثري من �لأو�ساط مت�ساربة �مل�سالح 

�لقر�ئن  تلك  وعززت   ، �لق�سائي وخارجه«  �لو�سط  يف 

كلها على تردي �ل�سمعة مبا ثبت ماديا من منو غري مربر 

للرثوة �أو �نتماء �سيا�سي مف�سوح.

 

الجزائية  األبحاث 
�هم  من  القاضي  برأت 
الهيئة  أن  إال  اإلر�شاء 

النمو  لكون  انتهت 
لثرو�ه  المبرر  غير 

كافيا  سببا  يعد 
مبعثا  بات  فقد  لعزله. 

في  التشكيك  على 
القضائية  السلطة 
االعتبار  من  ومّسا 

فيها الواجبة  والثقة 
عدم الحياد السياسي:

عّد �لقطع مع �سورة �لقا�سي �لتابع ل�سلطة �حلكم �أحد 

وزرها.  �لهيئة  حتملت  �لتي  �لثورة  ��ستحقاقات  �أهم 

 يعّد 
ّ

فاعتربت �أن »�لتبا�ض بع�ض �لق�ساة بن�ساط حزبي

�لق�ساة  على  �ملحمول  �حلياد  بو�جب  �سريحا  �إخالًل 

وفق �أحكام �لف�سل 103 من �لد�ستور ومالفة لأب�سط 

، و�أن ذلك من �لأخطاء �جل�سيمة 
5
�أخالقيات �لقا�سي

�لتوجه   وقد تكر�ض هذ� 
6
�لتاأديبية.« للم�ساءلة  �ملوجبة 

للت�سريح  �نتهت  �لتي  �لتاأديبية  �لقر�ر�ت  عديد  يف 

بعزل ق�ساة �ملعنيني ُن�سب لهم �لإنتماء حلزب �لتجمع 

�لد�ستوري �لذي كان حاكما قبل �لثورة. فقد �آخذتهم 

�لهيئة بعد �أن عدت �نتماءهم �حلزبي �ل�سريح �أو �لبارز 

بالن�ساط �حلزبي »زيغ)�( منهم عن �أخالق  يف �لعالقة 

على  ردودها  يف  �لهيئة  �أّكدت  وقد  �ملهنة«.  وو�جبات 

�لطعون �ملن�سورة �أمام �ملحكمة �لإد�رية رف�سها لالإنتماء 

قادر  غري  بالأمر  �ملعني  �لقا�سي  »يجعل  �لذي  �حلزبي 

لر�سالة  �ملخل�ض  �لنزيه  للقا�سي  مثال  يقدم  �أن  على 

�لق�ساء ..«. ومن هذ� �ملنطلق، خل�ست �إىل �لقول »�أن 

�سلب  و�لن�ساط  �حلاكم  للحزب  �لق�ساة  بع�ض  �نتماء 

هياكله ووفق ما يخدم م�سالح �حلزبية و�لفئوية �ل�سيقة، 

�لق�ساء  ��ستقالل  ل�سرب  رئي�سيا  مدخال  تاريخيا  مثل 

�لإ�ستبد�دي  �لنظام  ركائز  �أحد  مثل  كما  و�لق�ساة 

و�أذرعه بتمكينه حتت غطاء �لعد�لة وحكم �لقانون من 

»ثبوت  يجعل  مبا  و�ملجموعات،  بالأفر�د  �ملظامل  �إحلاق 

وخدمة  �ل�سلطة  ذوي  من  للتقرب  �لقا�سي  �سعي 

�لأخطاء  من  كانت  و�سيلة  �أو  طريقة  باأي  م�ساحلهم 

�جل�سيمة �ملوجبة للعزل«.

وة: ر للثر النمو غير المبر
يجرم  عاّما  ت�سريعيا  �إطار�  �لتون�سي  �لقانون  ير�ِض  مل 

دون  يُحْل  مل  ذلك  �أن  �إل  للرثوة.  �ملربر  غري  �لنمو 

م�ستقل  ك�سبب  ل  �ملفهوم،  هذ�  على  �لهيئة  �عتماد 

من  توفر  ملا  د�عمة  كقرينة  و�إمنا  �لتاأديبية  للموؤ�خذة 

نز�هة  عدم  حول  معطيات  من  يتف�سى  وما  �سكايات 

وقد  تاأديبية.  بتتبعات  �مل�سمولني  �لق�ساة  بع�ض 

قر�رتها  �أحد  يف  �ل�سياق  هذ�  يف  �لهيئة  ��ستندت 

وت�سابهها بخ�سو�ض  �ل�سكايات  تو�تر  �أن  �إىل  �لتاأديبية 

�لبحاث  �أن  ورغم  �لإرت�ساء،  �لق�ساة  �أحد  تعّمد 

�أن  �إل  �لإرت�ساء  تهم  من  �لقا�سي  بر�أت  �جلز�ئية 

�سببا  يعد  لرثوته  �ملربر  �لنمو غري  لكون  �نتهت  �لهيئة 

�أنه  ملوقفها  تربيرها  هنا يف  �لهيئة  وذكرت  لعزله.  كافيا 

يف  كان  �لقا�سي  هذ�  لكون  �لعتبار  بعني  »و�أخذ� 

عما  ف�سال  �سكناه  ملحل  مت�سوغا  �ملهنية  حياته  بد�ية 

 train de( مرتفع  معي�سي  م�ستوى  من  عنه  عرف 

هامة.  عقارية  ثروة  �متالكه  يربر  �سيء  فال   ،)vie

ميثل  لأن  موؤهل  غري  بات  لكونه  �لنهاية  يف  لتخل�ض 

من  �سعيف  يخ�سى  ل  �لذي  �لنزيه  للقا�سي  ذلك 

�نت�سابه  و�أ�سحى  ��ستمالته  يف  قوي  يطمع  ول  جوره 

�لق�سائية  �ل�سلطة  �سمعة  من  نيال  فيه  جمدد�  للق�ساء 

عموما ومبعثا على �لت�سكيك فيها وم�ّسا من �لعتبار 

فيها.« �لو�جبة  و�لثقة 

قانون �أ�سا�سي عدد 13 ل�سنــة 2013 موؤرخ يف 2 ماي 2013 يتعلق . 1

باإحد�ث �لهيئة �لوقتية لالإ�سر�ف على �لق�ساء �لعديل.

�لف�سل 20 عدد من �لقانون �لأ�سا�سي 13 ل�سنــة 2013 “تلغى جميع . 2

�لأحكام �ملخالفة لهذ� �لقانون �لأ�سا�سي وتبقى �أحكام �لقانون عدد 29 

ل�سنة 1967 �ملوؤرخ يف 14 جويلية 1967 �ملتعلق بنظام �لق�ساء و�ملجل�ض 

�لأعلى للق�ساء و�لقانون �لأ�سا�سي للق�ساة �لتي ل تتعار�ض مع هذ� �لقانون 

�لأ�سا�سي �سارية �ملفعول.”

�لف�سل 103 من �لد�ستور �لتون�سي: “ي�سرتط يف �لقا�سي �لكفاءة ويجب . 3

عليه �للتز�م باحلياد و�لنز�هة، وكل �إخالل منه يف �أد�ئه لو�جباته موجب 

للم�ساءلة”.

�لقيمة �لثالثة من مبادئ بانغلور �ملتعلقة بتدعيم �سلوك �جلهاز �لق�سائي: . 4

“على �لقا�سي �أن يكفل �أن يكون �سلوكه فوق �ل�سبهات من وجهة نظر 

�ملر�قب �ملعقول ويجب �أن يعيد �سلوكه وت�سرفه ثقة �لنا�ض يف نز�هة �ل�سلطة 

�لق�سائية.”.

جاء باملادة  14 �لعهد �لدويل �خلا�ض باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية من �أنه من . 5

حق كل فـرد »�أن تكون ق�سـيته حمل نظر من�سف وعلني من قبل حمكمة 

مت�سة م�ستقلة وحيادية«. كما �أكد �ملبد�أ �لثاين من جمموعة �ملبادئ 

�لأ�سا�سية ب�ساأن ��ستقالل �ل�سلطة �لق�سائية على �لدور �ملوكول للق�ساء يف 

»�لبت يف �مل�سائل �ملعرو�سة عليه بدون حتيز وعلى �أ�سا�ض �حلقائق ووفقاً 

للقانون«،  بعيد� عن كل قيود �لتي ُتفر�ض عليه وعما »قد متار�سه عليه �أي 

جهة، ب�سورة مبا�سرة �أو غري مبا�سرة �أو لأي �سبب من �لأ�سباب، من تاأثري غري 

م�سروع �أو ترغيب �أو �سغوط �أو تهديد�ت �أو تدخالت«.

�لهيئة �لوقتية لالإ�سر�ف على �لق�ساء �لعديل �ملجتمعة بجل�ستها �لعامة . 6

�ملنعقدة يوم 15 جو�ن 2016 حول �حلياد �ل�سيا�سي للق�ساة.

فقه �تأديب القضاة في المرحلة اإلنتقالية 
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�أ�سدرت منظمة �لعفو �لدولية بتاريخ 2017-04-12 

 .
12016 ل�سنة  �لإعد�م  عقوبة  حول  �ل�سنوي  تقريرها 

وفيما تعلق بتون�ض، ك�سف �لتقرير �أن �ملحاكم �لتون�سية 

يف  بالإعد�م،  حكما   44  2016 �سنة  يف  �أ�سدرت 

مو�ز�ة توقيف تون�ض فعليا عن تنفيذ هذه �لعقوبة. و�إذ 

�ملتحدة  لالأمم  �لإن�سان  حلقوق  �ل�سامي  �ملفو�ض  �أ�ساد 

يف تقريره �لذي عر�ض مبجل�ض حقوق �لإن�سان بتاريخ  

عقوبة  تنفيذ  عن  �لتوقف  بهذ�   2017-05-02

�لتون�سي  �لت�سريع  �جتاه  باملقابل  ��ستنكر  �لإعد�م، 

لتدعيم ح�سورها. يوؤ�سر �لتقرير�ن �إىل حتّول �لختالف 

حالة  �إىل  �لإعد�م  عقوبة  تون�ض حول  د�خل  �حلا�سل 

تنفيذ  تعطل  ر�سمية  موؤ�س�سات  بني  �سلوكي  �إنف�سام 

�لإعد�م و�أخرى تتجه على م�ستوى �لت�سريع و�لأحكام 

لفر�ض ح�سور �أكرب لهذه �لعقوبة.

�جلز�ئية  �لإجر�ء�ت  جملة  من   342 �لف�سل  يفر�ض 

�أن يحيل وزير �لعدل لرئي�ض �جلمهورية كل �لأحكام 

�إ�ستبد�ل  يف  لينظر  بالإعد�م،  �لقا�سية  و�لباتة  �لنهائية 

تلك �لعقوبة بال�سجن �ملوؤبد  يف �إطار مار�سته ل�سالحية 

. وقد ��ستعملت رئا�سة �جلمهورية �بتد�ًء 
3
�لعفو �خلا�ض

تنفيذ  لتعطيل  تلك  �سلطتها   
41991 �سنة  نهاية  من 

�لثورة،  حلني  ��ستمرت  �أوىل  مرحلة  ففي  �لإعد�م. 

�لرئا�سة  �إىل  و�سلت  �لتي  �لعفو  مطالب  ُو�سعت 

�لفرتة  هذه  يف  �ل�سلطة  موقف  بد�  وقد  �لرفوف.  يف 

بر�غماتيا فهو يقوم على جتّنب تنفيذ هذه �لعقوبة، ملا قد 

يكون له من �نعكا�سات على �سجلها يف جمال حقوق 

مبدئي  موقف  �أي  مع  يرت�فق  �أن  دون  من  �لإن�سان، 

�ملوقف لقي تطور�ً  �لعقوبة. وهذ�  ب�ساأن م�سروعية هذه 

يف �ملرحلة �لثانية �لتي �متدت طيلة فرتة رئا�سة من�سف 

�ملرزوقي و�سهدت رف�ساً مبدئياً  لعقوبة �لإعد�م متّثل يف 

منح �لعفو لكل من حكم عليهم بالإعد�م دون �لتفات 

، مع ��ستبد�ل تلك �لعقوبة 
5
ملا ثبت يف حقهم من جر�ئم

قايد  �لباجي  ميتنع  �أن  �ملرّجح  ومن  �ملوؤبد.  بال�سجن 

�لت�ساوؤل  بقي  و�إن  �لعقوبة،  تنفيذ  بدوره عن  �ل�سب�سي 

قائما ب�ساأن �لتوجه �لذي �سيتخذه يف هذ� �مل�سمار. 

�لإمتناع  على  قرن  ربع  من  �أكرث  �نق�ساء  ورغم  �أنه  �إل 

عن تنفيذ عقوبة �لإعد�م، مل ت�سهد �ملنظومة �لقانونية، 

�سو�ء على �سعيد �لت�سريع �أو �ملحاكم، �أي تطور قيمي 

لي�ض  ت�ساوؤلت،  يطرح  �لأمر  وهذ�  �ملجال.  هذ�  يف 

و�ل�سلطة  �لت�سريعية  �ل�سلطة  بني  �لإنف�سام  حول  فقط 

�لقا�سي  ت�سّور  مع  �أي�سا  �إمنا  �ملجال،  هذ�  �لتنفيذية يف 

لدوره �لجتماعي.

يع: من اإلبقاء على  التشر
عقوبة اإلعدام إلى تدعيم 

حضورها
�ل�سامل  �لدوري  �لإ�ستعر��ض  مبنا�سبة  تون�ض  تلقت 

�لثاين ل�سجلها يف جمال حقوق �لإن�سان �سنة 62012 

تو�سية باإلغاء عقوبة �لإعد�م. مل ترف�ض �حلكومة حينها 

�إمهال لتحديد موقفها.  �لتو�سية و�كتفت بتقدمي طلب 

بررت ترددها بحاجتها لأن حت�سم �لأمر يف �سياق تو�فق 

بعجزها  تون�ض  �عرتفت  �لإمهال،  �أجل  بنهاية  وطني. 

�لإن�سان  حلقوق  وزيرها  وبرر  �لتو�سية.  يف  �لبت  عن 

»باأن هذه  �إ�سطر�ب جو�بها  �لفرتة �سمري ديلو  يف تلك 

كل  حوله  يجمع  �إ�سالمي  ديني  بو�قع  مرتبطة  �لعقوبة 

�إلغاء �لعمل بها يتطلب  �لعربية �لإ�سالمية و�أن  �لدول 

تو�فقا على نطاق و��سع �سو�ء د�خل �لدولة �لو�حدة �أو 

7
بني �لدول �لعربية �مل�سلمة.«

�لأوىل  �لتون�سية  �حلكومة  �لتو�فق  عن  �لبحث  منع 

للربوتوكول  بالن�سمام  �لتز�مها  تنفيذ  من  �لثورة  بعد 

�خلا�ض  �لدويل  بالعهد  �مللحق   
8
�لثاين �لختياري 

. فيما  �أدى �لتو�فق �ل�سيا�سي 
9
باحلقوق �ملدنية و�ل�سيا�سية

 �إىل �إقر�ر �لف�سل 22 منه 
10

�لذي حكم �سياغة �لد�ستور

.
11
عقوبة  �لإعد�م يف حالت و�سفها بالق�سوى

لعودة  �لإرهاب  على  �حلرب  فوبيا  �أّدت  ذلك،  بعد 

ت�سريعية قوية لالإعد�م عرب بو�بة �لقانون �لأ�سا�سي عدد 

و�نتهى  �لإرهاب.  مبكافحة  �خلا�ّض   2015 ل�سنة   26

للتوجه  �لثورة لنتكا�سة  بعد  �لت�سريعي  �لعمل  بالتايل 

�حلقوقي �ملناه�ض لعقوبة �لإعد�م. ويتبنّي من �لنقا�ض 

�ل�سعورين  �أّن  �لإرهاب  وقانون  �لد�ستور  حول  �لعام 

�لديني و�لوطني مّهد� لهذه �لنتكا�سة.

 

القضاء: أحكام اإلعدام في تزايد 
.. أي دور للقاضي؟

�إثني وع�سرين   2010 �لتون�سية �سنة  �أ�سدرت �ملحاكم 

من  �لعدد  بذ�ت  ق�ست  وكانت  بالإعد�م  حكما 

ت�ساعف   ،2016 �سنة  ويف   .
122011 �سنة  �لإعد�مات  

�لدولية.  �لعفو  منظمة  تقرير  وفق  �لأحكام  هذه  عدد 

�لق�سايا  يف  �لإعد�م  �أحكام  �سدور  تو�تر  مع  وينتظر 

�حلق  ق�سايا  يف  �لإعد�م  �أحكام  على  زيادة  �لإرهابية 

 �أن يو��سل �لعدد ت�سخمه �سنة 2017.
13
�لعام

باأحكام  �ملحاكم  ت�سريح  باأن  �لقول  بد�ية  هنا  ويتعني 

�لق�ساة  يتحمل  �لذي  �لقانون  مع  ين�سجم  �لإعد�م 

من  �أكرث  قناعات  مع  يتناغم  كما  تطبيقه.  و�جب 

�سبعني باملائة من �لتون�سيني �لذين يعتقدون يف وجوب 

. �إل �أن تو�تر �لأحكام 
14

�إعد�م من �قرتفو� جر�ئم ب�سعة

�لق�سائية يطرح �سوؤ�لني: كيف يقبل �لق�ساة �أن يو��سلو� 

دوره  �لقا�سي  يت�سور  وكيف  تنفذ؟  ل  �أحكام  �إ�سد�ر 

�لإجتماعي �ملحدد د�ستوريا يف هذ� �ملجال؟

فخطاب �ل�سلطة �ل�سيا�سية �لتون�سية يوؤكد �أن �لختالف 

عدم  على  ثابت  �تفاق  يقابله  �لإعد�م  عقوبة  حول 

�لإعد�م  �أحكام  يحول  �أن  ذلك  �ساأن  ومن   .
15
تنفيذها

يفر�ض  بالإعد�م  �أد�ة تعذيب لكون �ملحكوم عليه  �إىل 

عليه زيادة عن �لعقوبة �لتي �سدرت بحقه حالة خوف 

�لعادي  �حليز  مدته  تتجاوز  �لإعد�م  تنفيذ  من  د�ئم  

�لذي كان يفرت�ض له. وهذ� �لو�قع يفر�ض �أ�سئلة �إ�سافية 

حول �ملوقف �حلقوقي من عقوبة �لإعد�م لطرح �ل�سوؤ�ل 

و�جب  �لد�ستور  يحمله   �لذي  �لقا�سي  موقف  حول 

كل  مناه�سة  عليه  ويفر�ض  و�حلريات  �حلقوق  حماية 

للتنفيذ«.  �لقابل  غري  »�لإعد�م  من  �لتعذيب  �أ�سكال 

ويوؤ�س�ض هذ� �ل�سوؤ�ل متى طرح  لق�ساء ي�سطلع بدوره 

تون�ض يف  �لعد�لة يف  تطوير منظومة  �جتاه  كقوة دفع يف 

متلف �أبعادها.

�أحكام �لإعد�م وما نفذ من �أحكام �سنة 2016: �لتقرير �لعاملي ملنظمة �لعفو . 1

�لدولية 2017-04-11.                                                                    

يف �إطار �ل�ستعر��ض �لدوري �ل�سامل �لثالث ل�سجل حقوق �لإن�سان . 2

بتون�ض.

ين�ض �لف�سل   342 من جملة �لإجر�ء�ت �جلز�ئية “�إذ� �سدر حكم . 3

بالإعد�م فاإن �لوكيل �لعام للجمهورية يعلم به مبجرد �سريورته باتا كاتب 

�لدولة للعدل �لذي يعر�سه على رئي�ض �جلمهورية ملمار�سة حقه يف �لعفو  

ول ميكن تنفيذ �حلكم �إل �إذ� مل مينح �لعفو«.

بني �سنة 1987 تاريخ ت�سلم زين �لعابدين بن علي من�سب رئي�ض �جلمهورية . 4

�لتون�سية و19-10-1991 نفذت �ستة �أحكام �إعد�م – ير�جع ملف حول 

عقوبة �لإعد�م جملة ليدرز عدد 2013-05-23                                                                                      

بتاريخ 14-01-2012، �أ�سدر رئي�ض �جلمهورية قر�ر�ت عفو �سملت كل . 5

�ملحكوم عليهم بالإعد�م وعددهم 120 �سخ�سا �جلانب �لأكرب منهم �سدرت 

�لعقوبات يف حقهم وتقدمو� مبطالب �لعفو يف عهد زين �لعابدين بن علي

عقد بتاريخ 2012-05-22. 6

�سمري ديلو �أمام جمل�ض حقوق �لإن�سان: موقفنا �لنهائي من �إلغاء �لإعد�م . 7

و�مل�ساو�ة يف �لإرث ماز�ل غري جاهز   -26-09-2012 �ل�سروق �لتون�سية.

ين�ض على �إلغاء عقوبة �لإعد�م �سادقت عليه �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة . 8

يف 12-15- 1989

ير�جع ت�سريح �لناطق �لر�سمي با�سم �حلكومة �لتون�سية بتاريخ . 9

01-02-2011 حول �عتز�م تون�ض �لن�سمام لالتفاقيتني �لختياريتني 
�مللحقني بالعهد �لدويل حلقوق �لإن�سان وبيان �لرتحيب بهذ� �لقر�ر �ل�سادر 

عن �لر�بطة �لتون�سية للدفاع عن حقوق �لإن�سان بتاريخ 2011-02-02   

ت�سمن تقرير �للجنة �لتاأ�سي�سية حول باب �حلقوق و�حلريات �أن �سياغة . 10

�لف�سل �ملتعلق باحلق يف �حلياة عرف �نق�ساما بني �أع�ساء �للجنة كان 

مو�سوعه عقوبة �لإعد�م �لتي طالب جانب من �أع�ساء �للجنة باإلغائها فيما 

مت�سك بها جانب �آخر ودعا �سق ثالث لرتك �أمر �حل�سم فيها للقانون، �ض. 

.39
�لف�سل 22 من �لد�ستور �حلق يف �حلياة مقّد�ض،ل يجوز �مل�سا�ض به �إل يف . 11

حالت ق�سوى ي�سبطها �لقانون.                                                                

 معطيات �إح�سائية وردت مبلف جملة ليدرز حول عقوبة �لإعد�م، . 12

                                                        .2013-05-23
�أكد �لقا�سي فريد بن جحا �لناطق �لر�سمي با�سم حمكمة �لإ�ستئناف . 13

باملن�ستري �إ�سد�ر خم�سة �أحكام �إعد�م عن حمكمته �إىل حدود �ل�سهر �لر�بع 

من �سنة 2017. 

�سنة 2013 خل�ض �سرب �آر�ء �إىل �أن 27 باملائة فقط من �لتون�سيني ي�ساندون . 14

�إلغاء عقوبة �لإعد�م، �سرب �آر�ء �أجرته موؤ�س�سة 3 �ض، وقد ن�سرت نتائجه مبجلة 

ليدرز عدد ماي 2013.

قال �سمري ديلو وزير حقوق �لإن�سان و�لعد�لة �لنتقالية يف �سنة 2012 . 15

و�لذي يح�سب �سيا�سيا على حزب حركة �لنه�سة يف مد�خلته �أمام جمل�ض 

حقوق �لإن�سان بجنيف مبنا�سبة �ل�ستعر��ض �لدوري«توقفنا عن تنفيذ عقوبة 

�لإعد�م و�سنو��سل ذلك ولن ينفذ �أي حكم بالإعد�م بالإ�سافة �إىل �أن مت 

حتويل كل عقوبات �لإعد�م �إىل عقوبات بال�سجن �ملوؤبد، و�سيتو��سل ذلك 

لحقا«.

عقوبة اإلعدام بعد ربع قرن من وقف �نفيذها:
أي دور للقاضي؟
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بعد طول �نتظار با�سر �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء �لتون�سي مهامه وكذلك نظريه �ملغربي. وينتظر منهما �أن يكونا قاطرتني 

�لقائمني  �إىل �لأمام. وي�ستدعي هذ� �لأمر من  �لعربية  �ملنطقة  �مل�ستقلة يف كل  �لق�سائية  �ل�سلطة  بناء  �إىل  تدفعان 

عليها �أن يوجهو� جهدهم يف بد�ية جتربتهم لبناء موؤ�س�سات قوية ت�سمن �لإد�رة �لر�سيدة لل�سلطة �لق�سائية. ويهم 

�ملفكرة �لقانونية �لتي تعد �ملثالني �لتون�سي و�ملغربي منوذجني لالإ�سالح �ملوؤ�س�ساتي �لق�سائي يف كل �ملنطقة �لعربية 

�أن ت�ساهم يف هذ �ملجهود من خالل عر�سها ملقالني يطرحان �ل�سوؤ�ل حول �لأنظمة �لأ�سا�سية للمجال�ض �لق�سائية. 

كتبت �ملقال �لأول �لقا�سية ليلى �لزين و�سمنته جو�نب من جتربة �لهيئة �لوقتية للق�ساء �لعديل �لتي كانت من 

�أع�سائها �لفاعلني. فكان مقال يعر�ض جتربة مهمة مبا ميكن من �ل�ستفادة من مكت�سباتها وجتاوز �إخفاقاتها. وكتب 

�ملقال �لثاين �لقا�سي عبد �للطيف �سنتوف رئي�ض نادي ق�ساة �ملغرب و�سمنه ت�سور �لق�ساء �ملد�فع عن ��ستقاللية 

�لق�ساء ل�سروط �لبناء �لد�خلي للمجل�ض �لأعلى لل�سلطة �لق�سائية باملغرب فكان �سقف �لطموح فيه عاليا.

تنت�سر  �لت�سور�ت يف �جتاهات  لتطوير  �ملرتقب منا�سبة  �لب�سط لالإ�ستحقاق  �أن يكون هذ�  �لقانونية  �ملفكرة  وتاأمل 

للق�ساء �مل�ستقل حامي �حلقوق و�حلريات. ق�ساء قوي باإميان موؤ�س�ساته بكونها �سلطة عادلة متنع كل تع�ّسف ولو كان 

م�سدره �لق�ساء ذ�ته.

ليلى الزين

مبجرد مبا�سرة �لهيئة �لوقتية لالإ�سر�ف �لعديل لعملها، 

وغري  ق�ساة  �سمت  �أع�سائه  من  جلنة  جمل�سها   كلف 

للف�سل  تنفيذ�ً  �لد�خلي،  نظامها  �سياغة  مبهام  ق�ساة 

هذ�  على  لحقا  �لهيئة  �سادقت  قانونها.  من  �لأول 

�لنظام �لد�خلي بتاريخ 18-02-2014. �إل �أّن �لهيئة 

عمل  تنظم  د�خلية  وثيقة  �أنه  على  نظامها  مع  تعاملت 

منع  وقد  تن�سره.  فلم  �أع�سائها،  بني  و�لعالقة  �لهيئة 

رقابة خارجية  فر�ض  �إ�ستخد�مه يف  �إمكانية  �لأمر  هذ� 

يتعني  وقت  �ليوم، يف  �ملهم  ويبدو من  مقرر�تها.  على 

�لد�خلي،  نظامه  و�سع  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  على 

بهدف  نقدية  لقر�ءة  ونخ�سعه  �لهيئة  نظام  نن�سر  �أن 

�إ�ستخال�ض �لعرب. 

�لنظام  �أن  �إىل  �لإ�سارة  جتدر  ذلك،  يف  �مل�سي  وقبل 

ن�ّض  �أحكامه  من  عدٍد  يف  ��ستعاد  للهيئة   
ّ

�لد�خلي

ن�ّض  مبا  منها  �آخر  عدد  يف  و�لتزم  لها  �ملحدث  �لقانون 

�لقر�ر  �تخاذ  باآليات  تعلق  فيما  �لقانون،  هذ�  عليه 

�سلبها. �أما �أحكامه �لتي ت�سكل �لإ�سافة �لنوعية، فهي 

�لأحكام �لتف�سيلية �لتي �سعت لتنظيم ما مل يتعر�ض 

�للجان  تنظيم  �لحكام،  تلك  �أبرز  ومن  �لت�سريع.  له 

�لد�خلية للهيئة وتف�سيل �آليات �إتخاذ �لقر�ر بالهيئة. 

اللجان الداخلية : هيكلة 
ر

ّ
متطورة  وتفعيل متعث

على  قاّرة عالوة  �لد�خلي ثالث جلان  �لنظام  �أحدث 

�للجان  وهذه  �لهيئة.  با�سم  �لر�سمي  �لناطق  موؤ�س�سة 

هي �لآتية:  

بالإعد�د  . لها  عهد  و�لتي  �لق�سائية  �حلركة  جلنة 

�ملادي للحركة �لق�سائية �لدورية،  

باإعد�د  . مكلفة  وهي  و�لت�سريع  �لإ�ست�سار�ت  جلنة 

�لق�ساة  �إنتد�ب  بخ�سو�ض  وتو�سيات  در��سات 

وتكوينهم وتنظيم ملتقيات ودور�ت تكوينية ذ�ت 

�لعالقة بال�ساأن �لق�سائي،

باقرت�ح  . تخت�ض  و�لتي  و�جلودة  �لنجاعة  جلنة 

�لق�سائي  �لعمل  �أ�ساليب  تطور  �لتي  �لإجر�ء�ت 

�حللول  وتقّدم  تعوقه  �لتي  �ل�سعوبات  تر�سد  كما 

�لكفيلة بتذليلها.

ويالحظ هنا �أنه وبا�ستثناء جلنة �حلركة �لتي كان عملها 

�لقارة مل يتم تفعيلها  �للجان  بقية  فاإن  منتظما وفاعال، 

�لإ�ست�سار�ت  جلنة  تبا�سر  فلم  ود�ئمة.  ناجعة  ب�سورة 

�أما جلنة �لنجاعة فاكتفت باعد�د م�سروع  �سالحياتها. 

برنامج حول �لتقييم �لق�سائي مل يت�سنَّ فعليا �عتماده 

له  مُتنح  �أن  يجب  كان  �لتي  �لإلز�مية  �لقوة  لغياب 

بالنظام �لد�خلي ذ�ته �أو بالقانون.

الرسمي:  الناطق 
�لناطق  �لد�خلي  �لنظام  من  �خلام�ض  �لف�سل  عّد 

�لر�سمي من �سمن هياكل �لهيئة. وحّدد �لف�سل 19 

ومي�سي  �لهيئة  بقر�ر�ت  ح 
ّ
»ي�سر فهو  �سالحياته   منه 

�لإعالم«.  و�سائل  لدى  مو�قفها  عن  ويعرّب  بياناتها 

بحق  قبلت  �لتي  �لهيئة  �أن  �لبد�ية  منذ  جليا  وبد� 

ن�ساطها توجهت ل�سبط حدود  �لعام يف متابعة  �لر�أي 

�إ�ستحد�ث  عن  �أول  �إن�سر�فها  خالل  من  �حلّق  هذ� 

�إعالمي وثانيا حتديدها ملهام  �لناطق �لر�سمي  مكتب 

وقد  �لق�ساة.  ينتظره  كان  ما  مع  مالئم  غري  ب�سكل 

�لعاجز  مبظهر  ظهورها  يف  �إعالميا  �لهيئة  غياب  �ساهم 

�لتي  تلك  �لدفاع عن خيار�تها ومقرر�تها خا�سة  عن 

�لتاأديبية.  �لقر�ر�ت  �أو  تتعلق باحلركة �لق�سائية 

تنظيم العالقة بين األعضاء 
يمنع تحول اإلختالف إلى خالف

�ملحدث  �لأ�سا�سي  �لقانون  من  �لثالث  �لف�سل  �سبط 

�لو�جب  و�لن�ساب  جمل�سها  �إنعقاد  ن�ساب  للهيئة 

لعقد  �لدعوة  تنظيم  �أمر  ترك  لكنه  قر�ر�تها.  لتخاذ 

�لنظام  توىل  وقد  �لد�خلي.  لنظامها  و�إد�رتها  جل�ساتها 

�لد�خلي يف هذ� �لإطار متييز �سالحيات رئي�ض �لهيئة 

وبيان �سيغة �إتخاذ �لقر�ر�ت. وقد مّكن تف�سيل هذين 

عرفتها  �لتي  �لإ�سكاليات  �لهيئة  جتنيب  من  �لغر�سني 

هيئات �أخرى و�نتهت لت�سدعات د�خلية.

رئيس الهيئة: مكانة مميزة دون 
تسلط 

�لهيئة  لرئي�ض  �لد�خلي  �لنظام  من   12 �لف�سل  �أ�سند 

�أعمالها  »ي�سرّي  من  �أنه  على  ن�ض  كما  متثيلها.  مهمة 

مد�ولتها  ويدير  �لد�خلي  نظامها  �حرت�م  على  وي�سهر 

ويتوىل �لإعد�د للجل�سة �لعامة و�سبط جدول �أعمالها«. 

�جلل�سة  »موعد  تعيني  �سالحية   13 �لف�سل  ومنحه 

�لعامة ودعوة �لأع�ساء لها...«.

�حلّد  على  �لد�خلي  �لنظام  حر�ض  ذلك،  مو�ز�ة  يف 

من �سالحيات �لرئي�ض �ملو�ّسعة حتى ل تكون منفذ�ً 

�أع�ساء  دور  فعّزز  بالر�أي.  �لإنفر�د  نحو  بها  لالإنحر�ف 

�لهيئة باإ�سنادهم �سالحية �لدعوة �إىل عقد جل�سة عامة 

�متناع  ت�سجيل  �سورة  يف  �أع�سائها  من  �ستة  بو��سطة 

�لرئي�ض عر�ض  �أوجب على  �لدعوة. كما  �لرئي�ض عن 

جدول �لأعمال عند مفتتح كل جل�سة عامة للتد�ول 

�أغلبية  من  قر�ر  مبقت�سى  تعديله  طلب  �إمكانية  مع 

�لأع�ساء �حلا�سرين. 

�لهيئة،  رئي�ض  �سلطة  من  �ملوؤ�س�ساتي  �حلد  �إطار  ويف 

خوله  له  نائب  من�سب  �لد�خلي  �لنظام  ��ستحدث 

ذ�ت �سالحيته يف حال عدم ح�سوره �أو تعذر مار�سته 

ل�سالحيته. فن�ض �لف�سل 16 منه على �أن نائب �لرئي�ض 

يتوىل جميع مهامه. ويالحظ يف هذ� �لإطار �أن �لنظام 

�لد�خلي حر�ض على منع �لت�سادم بني �لرئي�ض ونائبه 

باأن حدد �سور مار�سة �لنائب ل�سالحيته. كما يالحظ 

�لرئي�ض  نائب  �إ�سناد  عن  �متنع  �لد�خلي  �لنظام  �أن 

�ل�سوت �لرتجيحي �لذي �أ�سنده �لقانون لرئي�ض �لهيئة 

وذلك لعتبار �أن هذه �مليزة ل ميكن �إ�سنادها �إل مبوجب 

ن�ض قانوين �سريح. 

المداوالت: التوافق مبدأ، 
والتصويت السري آلية بّت

�أر�سى �لنظام �لد�خلي مبد�أ مفاده �أن �لقر�ر�ت ُتوؤخذ 

�ل�سري.  بالت�سويت  �إنعد�مه  وعند  �أول،  بالتو�فق 

كانت  �ل�سري  �لت�سويت  قاعدة  �عتماد  �أن  هنا  ويذكر 

مل�سروع  مناق�ستهم  عند  �لأع�ساء  بني  �نق�سام  حمّل 

�لقانون �لد�خلي.  

�لعلني.  �لت�سويت  باعتماد  �أول  نادى �سّق  فمن جهة، 

وكانت حجته يف ذلك �أن �لو�سع �جلديد �لذي يعي�سه 

�لق�ساء ي�ستوجب �أن يتحمل كل ع�سو بالهيئة م�سوؤولية 

�إختيار�ته. فالت�سويت �لعلني ولئن كان يحّد من حرية 

من  ويحّد  و�ل�سجاعة  بال�سفافية  يّت�سم  �أنه  �إل  �لع�سو، 

�لإختيار �ملبني على �ملحاباة.

�إليه  �آلت  و�لذي  �لثاين  �ل�سق  د�فع  ثانية،  جهة  ومن 

�لغلبة، عن �سرية �لت�سويت. وقد برر هذ� �ل�سّق موقفه 

�لأع�ساء  عن  �لإحر�ج  يرفع  �ل�سري  �لت�سويت  بكون 

�لإختيار وحتول دون �خل�سوع   �ل�سرية حترتم حرية  و�أن 

دون  حتول  كونها  عن  ف�سال  �لأع�ساء،  باقي  ل�سغوط 

ت�سريب �ختيار�ت �لع�سو خلارج �لهيئة.

مجالس السلطة القضائية �بدأ عملها
في المغرب و�ونس:

الشفافية الداخلية استحقاقها األول

النظام الداخلي لهيئة القضاء العدلي:
مساهمة في رسم المجلس األعلى للقضاء
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عبداللطيف الشنتوف

ينتظر �ملجل�ض �لأعلى لل�سلطة �لق�سائية يف �ملغرب بعد 

�إمتحاناً  ي�سكل  �أن  �ساأنه  من  كبري  �أويل  رهان  تن�سيبه 

عليه  �ملعلقة  و�لآمال  �لإنتظار�ت  �أمام كرثة  له  حقيقياً 

�لأمر  يتعلق  �لق�ساء.  ��ستقالل  تر�سيخ  جمال  يف 

�أحال  �لذي  �لد�خلي   لنظامه  �ملجل�ض  �إعد�د  برهان 

بذ�ت  �ملتعلق   100-13 رقم  �لتنظيمي  �لقانون  عليه 

�أول؟  �لد�خلي  �لنظام  هذ�  �أهمية  هي  فما   .
1
�ملجل�ض

ومن ثم، ما هي �ملقاربات �ملتاحة �أمام �ملجل�ض ليتمكن 

من ك�سب �أول رهان له و�لإ�ستجابة بالتايل لالإنتظار�ت 

و�لآمال �ملعقودة عليه؟

  

الداخلي  النظام  أهمية 
للسلطة  األعلى  للمجلس 

القضائية
للمجل�ض  �لتنظيمي  �لقانون  �أوجب  بيانه،  �سبق  كما 

عليه و�سع نظام د�خلي للمجل�ض، �لذي يعر�ض حكماً 

مطابقته  مدى  يف  للبت  �لد�ستورية  �ملحكمة  على 

�ملحكمة  �إىل  و�لإحالة   .
2
به �لعمل  بدء  قبل  للد�ستور 

�لد�ستورية �إمنا تعك�ض تقدير �مل�سرع لأهميته و�حتمال 

مهما  �لق�ساة  �أو  �ملجل�ض  موؤ�س�سة  و�سعية  على  تاأثريه 

باجلو�نب  فقط  يهتم  ل  �لنظام  فهذ�  �لأثر.  هذ�  بلغ 

يتبادر  قد  كما  للمجل�ض،  و�ملالية  و�لتقنية  �لإد�رية 

بخ�سو�ض  �لتنظيمي  �لقانون  عليه  �حال  و�إمنا  للذهن، 

�إقر�ر بع�ض �ملعايري �ملتعلقة بو�سعية �لق�ساة و�ملتقا�سني 

�لعامة  �ملبادئ  بع�ض  �إعمال  مدى  يو�سح  نحو  على 

كال�سفافية و�حلكامة وغريهما. 

للمجل�ض  �لتنظيمي  �لقانون  �أوجب  �لتي  �لأمور  فمن 

»�لهياكل  حتديد  �لد�خلي،  �لنظام  يف  ت�سمينها 

و�خت�سا�ساتها  وعددها  للمجل�ض  و�ملالية  �لإد�رية 

و«�آليات   )50 )�ملادة  ت�سيريها«  وكيفيات  وتنظيمها 

من  �ملانعة  و�ملدة   )60 )�ملادة  �ملجل�ض«  �أ�سغال  ن�سر 

عقوبة  حقهم  يف  �سدرت  �لذين  »�لق�ساة  ت�سجيل 

�لتي  �لرتقية  لئحة  يف  �لعمل«  عن  �ملوؤقت  �لإق�ساء 

و�سروط   )74 )�ملادة  دوري   ب�سكل  �ملجل�ض  يعدها 

وكيفية   )77 )�ملادة  �أخرى  �إىل  حمكمة  من  �لإنتقال 

لتظلمات  للمجل�ض  �ملنتدب  �لرئي�ض  ومعاجلة  تدبري 

و�سكايات �ملو�طنني )�ملادة 86(. 

وقد �أ�سافت �إليها �ملادة 56 من �لقانون �لتنظيمي رقم 

م�ساألة  للق�ساة،  �لأ�سا�سي  بالنظام  �ملتعلق   106.13

تنظيم حق �لقا�سي  يف »�لطالع على �آخر تقرير تقييم 

�لأد�ء �خلا�ض به، وذلك قبل متم �سهر يونيو من �ل�سنة 

�ملو�لية لإجناز �لتقرير«. 

وجتدر �لإ�سارة �إىل �أّن ثمة نقا�ساً حالياً بني ق�ساة �ملغرب 

مو�د  على  للمجل�ض  �لد�خلي  �لنظام  �إقت�سار  حول 

�لإحالة �أو �إمكانية �إ�سافة مقت�سيات �أخرى ولو من دون 

�لإحالة، �سرط �أن ل تخالف مو�د �لقانونني  �لتنظيميني 

�مل�سار �إليهما �سلفاً. وهي م�ساألة، �سيعمل �ملجل�ض على 

حلها حتت �لرقابة �لبعدية للمحكمة �لد�ستورية.

 

من  المأمولة  المقاربات 
المجلس في إعداد نظامه 

الداخلي
فاإنه  ذ�ته،  بحد  �لد�خلي  �لنظام  �أهمية  عن  ف�سال 

�جلديد  �ملجل�ض  عن  �سادرة  مادية  وثيقة  �أول  ي�سّكل 

وبالتايل،  �سنو�ت.  فاقت خم�ض  ملدة  �نتظاره  مت  و�لتي 

�أمام هذ� �ملجل�ض يكمن يف مدى قدرته  �لتحدي  فاإن 

على �لتالقي مع �لنف�ض �لإ�سالحي �لذي يعي�ض على 

�لق�ساة  جنح  فبعدما  مدة.  مند  �ملغربي  �لق�ساء  �إيقاعه 

�ملتمثلة  �لإ�سالحية  هام من طموحاتهم  بتحقيق جزء 

قو�نني  �إقر�ر  �إىل  و�لت�سريعية  �لتنفيذية  �ل�سلطات  بدفع 

ي�سكل  �لق�سائية،  �ل�سلطة  ل�ستقالل  �سامنة  تنظيمية 

حتدي �إجناز �لنظام �لد�خلي �ليوم حتديا ق�سائيا د�خليا. 

و�لنجاح يف هذ� �لتحدي يفر�ض على �ملجل�ض �أن يغّلب 

مبادئ  وهي  عمله،  يف  �أ�سا�سية  د�ستورية  مبادئ  ثالثة 

�حلكامة و�ل�سفافية و�لت�ساركية:

1. حكامة النظام الداخلي:

مبقت�سى  د�ستوريا  �أ�سبح  �ملغرب  يف  �حلكامة  مبد�أ   

على  فاإن  وبالتايل،   .2011 د�ستور  من  �لأول  �لف�سل 

كل  يف  �إليه  �لإحتكام  �لر�سمية  �ملوؤ�س�سات  جميع 

ق�سائية.  �أو  ت�سريعية  �أو  تنفيذية  كانت  �سو�ء  �أعمالها 

ومن جتليات هذ� �ملبد�أ على �سعيد �ملجل�ض يف مو�سوع 

�لإد�رية  �لهياكل  بتحديد  يقوم  �أن  �لد�خلي  �لنظام 

يتم  و�أن  �لفعلية  حلاجياته  ي�ستجيب  ب�سكل  و�ملالية 

�لفر�ض  وتكافوؤ  �ل�سفافية  ت�سمن  �آليات  �إىل  �لحتكام 

يف �ختيار �مل�سرفني على هياكل �ملجل�ض برمتها، ومنها 

على �خل�سو�ض من�سبي �لأمني �لعام للمجل�ض و�ملفت�ض 

�لتنظيمي  �لقانون  �أن  فرغم  �لق�سائية.  لل�سوؤون  �لعام 

باقرت�ح  �أنهما يعينان من طرف �مللك   للمجل�ض حدد 

، فاإن ذلك 
3
من �لرئي�ض �ملنتدب بعد ��ست�سارة �ملجل�ض

باإعالن  �ملنتدب  �لرئي�ض  قيام  مع  �إطالقا  يتنافى  ل 

�ملطلوبة  �لكفاءة  �سروط  وو�سع  للمن�سبني  �لرت�سح 

�أع�ساء �ملجل�ض  و�لقيام مبقابلة لتقييم �لكفاءة مع كافة 

مّت  فاإذ�  �لتوظيف.  بخرب�ء يف  �لإ�ستعانة  �إمكانية  وحتى 

ح�سر �لأ�سماء، يقدم �لرئي�ض �ملنتدب للملك تر�سيحه 

ق�سد �إ�سد�ر ظهري �لتعيني وفق �لقانون.

ونف�ض �لأمر يجب �أن ينطبق على كل �لوظائف د�خل 

�أناط �لقانون �إختيارها من طرف  �ملجل�ض �أو تلك �لتي 

�ملجل�ض �لأعلى لل�سلطة �لق�سائية �أو رئي�سه �ملنتدب.

2. شفافية النظام الداخلي:

�لد�خلي  �لنظام  يف  �ل�سفافية  مبد�أ  باإعمال  يق�سد 

للمجل�ض ب�سكل عام قيام هذ� �لأخري بتكري�ض �سفافية 

�لق�ساة  على  ت�سهل  مقت�سيات  �إقر�ر  طريق  عن  عمله 

وغريهم من �ملو�طنني متابعة عمله. وهذ� �لأمر يفرت�ض 

كل  عقب  �أ�سغاله  ونتائج  �أعماله  جدول  ن�سر  تنظيم 

�لإعالم  مع  بالتو��سل  �أع�سائه  �أحد  وتكليف  �إجتماع 

وحديثة  �سريعة  بو�سائل  ون�سرها  �سنوية  تقارير  وتقدمي  

�لإد�رية  و�سعياتهم  على  �لإطالع  من  �لق�ساة  ومتكني 

�سن  يفرت�ض  �أنه  كما  بعد.  وعن  حديثة  بو�سائل  كلها 

�أمام  �سو�ء  و�لت�سكي  �لتظلم  لطرق  فعالة  مقت�سيات 

مبادر�ت  و�تخاذ  معقولة  ب�سروط  �ملتقا�سني  �أو  �لق�ساة 

�لعد�لة  جمال  يف  به  و�لتح�سي�ض  �لتخليق  ت�ستهدف 

ب�سكل عام و�لتفاعل مع �لأحد�ث �جلارية يف �ل�ساحة 

�لذي  �لفر�غ  ترك  وعدم  �لق�ساء  تهم  �لتي  �لوطنية 

ينتج عنه �سرب �سمعة �لق�ساء وزعزعة ثقة �ملتقا�سني 

و�إقر�ر مقت�سيات تتما�سى مع �لقانون �خلا�ض باحلق يف 

�حل�سول على �ملعلومة و�لنفاذ �ليها.

3. التشاركية في النظام الداخلي: 

عليها  من�سو�ض  �لآخر  هو  �لت�ساركية  �ملقاربة  مبد�أ  �إن 

يف  �سلوكه  �لعامة  �ل�سلطات  على  وو�جب  د�ستوريا 

�أن  يجب  �ملجل�ض  فاإن  وعليه،  وقر�رتها.  م�ساريعها 

�ملبد�أ  هذ�  �حرتم  �أنه  �لعام  وللر�أي  للق�ساة  يربهن 

�لت�ساور  ملبد�أ  �عتماده  خالل  من  �ملهم  �لد�ستوري 

فائدة  يرى  وملن  للق�ساة  �ملمثلة  �ملهنية  �جلمعيات  مع 

دون  ولو من  �لد�خلي  �لنظام  �إعد�د  ��ست�سارته يف  يف 

�أ�سمى  �لد�ستوري  فالن�ض  بذلك.  يلزمه  ن�ض  وجود 

�أن على هذ�  �آخر وو�جب �لإتباع. كما  قانون  �أي  من 

�ملقاربة  هذه  �سلبه  يف  �ض 
ّ
يكر �أن  �لد�خلي  �لنظام 

يجعل  عام  ن�ض  �إقر�ر  طريق  عن  وذلك  �لت�ساركية  

�أ�سا�سيا  �سريكا  للق�ساة  �ملمثلة  �ملهنية  �جلمعيات  من 

�لقانون  ما جعله  با�ستثناء  وقر�ر�ته  �ملجل�ض  �أ�سغال  يف 

على  حفاظا  له،  ح�سريا  �إخت�سا�سا  و��سح  ب�سكل 

ينطبق  �أن  يجب  �ملبد�أ  ونف�ض  معينة.  �أطر�ف  حقوق 

على تعامل �ملجل�ض مع هيئات لها عالقة بالق�ساء. 

وختاماً، نوؤكد �أن �إعمال هذه �ملبادئ ووجود تطبيقات 

�لأعلى  �ملجل�ض  يعده  �لذي  �لد�خلي  �لنظام  يف  لها 

�أن  لل�سلطة �لق�سائية باملغرب يف هذه �لآونة، من �ساأنه 

�ملعقودة  �لآمال  �لأويل ويحقق  �لرهان  ربح هذ�  يكريه 

من  �لعديد  يف  باأريحية  لالإ�ستغال  �ملجال  ويفتح  عليه 

�مللفات �لتي تنتظره.

السلطة القضائية أمام رهانها األول في المغرب:
أي تنظيم داخلي؟ أي شفافية؟  

�ملادة 49 من �لقانون �لتنظيمي  رقم 13-100 �ملتعلق باملجل�ض  �لعلى . 1

لل�سلطة �لق�سائية �ملن�سور باجلريدة �لر�سمية عدد 6456 وتاريخ 14 

.2016 -04-

�ملادة 49 من  �لقانون �لتنظيمي رقم 13-100 �ملذكور قبله.. 2

�ملادتان 50و 53 من �لقانون �لتنظيمي رقم 13-100 �مل�سار �ليه قبله.. 3

كقوة  للق�ساة  �ملهنية  �جلمعيات  لدور  تفعيال 

�إقرت�حية، قدم نادي ق�ساة �ملغرب موؤخر� مذكرة 

�قرت�حاته ب�ساأن �لنظام �لد�خلي للمجل�ض �لأعلى 

لل�سلطة �لق�سائية، و�لتي تت�سمن �خلطوط �لعري�سة 

و�ملحدد�ت �لعامة �لتي يرى �سرورة �حرت�مها يف 

�لد�ستورية  �ملوؤ�س�سة  لهذه  �لد�خلي  �لنظام  بنود 

و�ل�سو�ئب  �ل�سلبيات  ولتجاوز  لنجاعتها،  �سمانا 

يف  �لأعلى  �ملجل�ض  عمل  تعرتي  كانت  �لتي 

�حلقبة �ل�سابقة، و�لتي �ساعدت مقت�سيات �لنظام 

�لد�خلي �ل�سابق يف وجودها.

تعزيز  �سعيد  على  �ملذكرة  ت�سمنته  ما  �أبرز  ومن 

�ل�سفافية و�حلق يف �ملعلومة، �لتو�سيات �لآتية: . 

�ملكلف .. 1 �لر�سمي  �لناطق  موؤ�س�سة  �إحد�ث 

بالتو��سل باإ�سم للمجل�ض،

دور�ت .. 2 �أ�سغال  جدول  عن  �لإعالن  وجوب 

�سو�ء  �لق�سائية،  لل�سلطة  �لأعلى  �ملجل�ض 

هذه  �نعقاد  قبل  �ل�ستثنائية  �أو  منها  �لعادية 

�لدور�ت مبدة كافية، 

�لأعلى .. 3 �ملجل�ض  مقرر�ت  جميع  ن�سر  وجوب 

عو�ض  متكاملة  ب�سيغة  �لق�سائية  لل�سلطة 

�لإكتفاء باإعالن منطوق هذه �ملقرر�ت،

وجوب ن�سر جميع �لتقارير و�لدر��سات �ل�سادرة .. 4

عن �ملجل�ض و�لتقارير �ل�سنوية �لتي ي�سدرها .

وجوب ن�سر جميع جمالت ��ستغال �ملجل�ض،.. 5

�لإطالع .. 6 يف  �لق�ساة  حق  على  �لتن�سي�ض   

�لفوري على ملفاتهم �خلا�سة، �ملودعة باملجل�ض 

مكوناتها  بجميع  �لق�سائية  لل�سلطة  �لأعلى 

تدعيما ملبد�أ �ل�سفافية، مع �حلق يف �أخذ ن�سخ 

من حمتوياتها، وبال�سكل �لذي يحفظ �ل�سرية 

و�سهولة �لولوج �ل�سخ�سي للمعلومة عن بعد، 

�ملهنية .. 7 �لتن�سي�ض على حق مثلي �جلمعيات 

�ملجل�ض  �جتماعات  ح�سور  يف  للق�ساة 

تكري�سا  كمر�قبني،  �لق�سائية  لل�سلطة  �لأعلى 

ملبد�أ �ل�سفافية.

كما ت�سمنت �ملالحظات تو�سيات ب�ساأن �عتماد 

لل�سلطة  �لأعلى  �ملجل�ض  عمل  يف  �حلكامة 

�لتاأديبية  �ملحاكمة  مبادئ  وتكري�ض  �لق�سائية 

�لعادلة وتطوير �لتنظيم �لهيكلي للمجل�ض �لأعلى 

خم�ض  �إحد�ث  خالل  من  �لق�سائية  لل�سلطة 

تدبري  بلجنة  �لأمر  ويتعلق  للمجل�ض،  د�ئمة  جلان 

�لأخالقيات،  وجلنة  للق�ساة،  �لفردية  �لو�سعية 

تلقي �سكايات  �لدر��سات و�لتقارير، وجلنة  وجلنة 

وتظلمات �ملو�طنني، وجلنة �لتو��سل و�لإعالم.

نادي قضاة المغرب 
يقدم مذكرة حول 

النظام الداخلي 
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-12-30 بتاريخ  بتون�ض  �لإبتد�ئية  �ملحكمة  ق�ست 

2000 ب�سجن من�سف �ملرزوقي عاما كامال مع �لنفاذ 

وقرر  و�ل�سيا�سي.  �حلقوقي  بن�ساطه  عالقة   على  بتهم 

�ملرزوقي يومها �أل ي�ستاأنف �حلكم �ل�سادر يف حقه مبدياً 

�إ�ستعد�ده لق�ساء �لعقوبة ودعا حينها كل من ُيتهمون 

يف ق�سايا �سيا�سية وكل من يتطوعون للدفاع عنهم لعدم 

تطيل  �لتعليمات لكي ل  ق�ساة  �أمام  م�ستقبال  �لرت�فع 

مر�فعاتهم �أمد لعبة و�سفها باملغ�سو�سة. فاجاأ هذ� �ملوقف 

�لنيابة  تعطي  لأن  ت 
ّ
��سطر �لتي  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة 

�نتهى  ��ستئناف  وهو  �حلكم،  با�ستئناف  �أمر�ً  �لعمومية 

  2001 �أ�سدرت حمكمة �لإ�ستئناف بتون�ض  �سنة  باأن 

ُي�سعف �ملرزوقي بتاأجيل تنفيذ �لعقاب �لبدين  حكماً 

�حلكم  فاأكد  �لإ�ستئنايف.  �لطور  عن  تغيبه  رغم  وذلك 

�لق�سائي غري �ملاألوف �سّحة ت�سخي�ض �لطبيب �ملرزوقي 

بعد  �سنو�ت  ع�سر  �حلقبة.  تلك  يف  �لق�ساء  لأمر��ض 

بف�سلها  لي�سبح  �لتون�سية  �لثورة  كانت  �لتاريخ،  ذلك 

�ملرزوقي رئي�سا للجمهورية �لتون�سية من نهاية �سنة 2011 

�إىل موفى �سنة 2014.

كان �ملرزوقي قبل �لثورة من �أهّم �لنا�سطني �ل�سيا�سيني 

�لذين �هتّمو� بالق�ساء، و�أّكدو� �حلاجة لإ�سالحه وكان 

بعدها من �ل�سخ�سّيات �لتي �ساهمت يف نحت �لنظام 

ظّله  يف  �لق�ساء  لز�ل  و�لذي  �لآن  �لقائم   
ّ

�ل�سيا�سي

يبحث عن مقومات ��سطالعه بدوره �لجتماعي.

هذ�  �سوؤ�ل  �ملهم  من  �لقانونية  �ملفكرة  يف  لنا  بد� 

�جلمهورية  يف  �لق�سائية  �مل�ساألة  عن  �ملفكر  �ل�سيا�سي 

�لتون�سية �لثانية بحثا من خالله عن �ملطلوب �ليوم  من 

�لق�ساء يف �ساحة �لبناء �لدميقر�طي.

تقييمكم للوضع القضائي التونسي اليوم:

�أجد �لق�ساء �لتون�سي �ليوم �أقرب ما يكون ملري�ض بد�أت 

تظهر على حمياه عالمات تب�سر ب�سفائه و�إن كان ما يز�ل 

عليال. و�أمتنى للق�ساء �ل�سفاء �لتام و�أنا �عترب ذلك مكنا 

لتقهقر �لعامل �خلارجي �مل�سبب للعلة ولتنامي �لعامل 

�لد�خلي لل�سفاء. ما �ق�سده بالعامل �خلارجي �ل�سغط 

�لذي كان م�سلتاً على �لق�ساء ومينعه من �أن يتطور. وقد 

�أدى �سقوط �لنظام �لإ�ستبد�دي بتون�ض لنتهاء �ل�سغط 

�خلارجي مبدئيا وليبقى و�قعا �أ�سالء ��ستبد�د تتمثل يف 

�سركات �سيا�سية ودو�ئر مالية. ول ميكن لهذه �لأ�سالء 

�أن تكون بذ�ت قوة �ملنظومة �لرهيبة �لتي كانت �سائدة 

�لد�خلي  �لعامل  �أما  �لق�ساء.  ��ستقاللية  و�لتي منعت 

�لق�ساء،  تعايف  يف  �ملحدد  ر�أيي   ح�سب  يعّد  و�لذي 

و�سرفهم  �ملهني  ب�سرفهم  �لق�ساة  �لتز�م  يف  فيتمثل 

�للتز�م  هذ�  �أن  كمتابع  لحظت  وقد  �ل�سخ�سي. 

يتح�سن �سيئا ف�سيئا، وهذ� يب�سر بكون �لق�ساء �سيتطور  

لت�سبح �سجرته دوحة تظلل علينا وحتمينا. لقد كنا يف 

ظل غياب ��ستقاللية �لق�ساء بفعل �لنق�ض يف �لإلتز�م 

كاليتامى  �لإ�ستبد�د  دولة  ق�ساة  لدى  �ملهني  بال�سرف 

بحيث كنا عر�سة لكّل �نتهاك.

ما قولكم في الرأي القائل بكون اإلستقاللية 

استقاللية  ضمانات  توفر  لقيامها  تشترط 

القضاء؟

�لق�ساء  منظومة  ذلك  يف  مبا  منظومة  �أي  يل  بالن�سبة 

وهذ�  لأع�سائها  �لد�خلي  بالو�عز  �إ�سالحها  يرتبط 

من  جملة  هناك  جمتمع،  �أي  يف  وعموماً  �لأهم.  هو 

وهي  �ملجتمع  حياة  يف  تتحّكم  �لتي  �ملنظومات 

يرجى  فال  �لآخر.  يف  بع�سها  ويوؤثر  ع�سوياً  مرت�بطة 

ق�ساة  تنتج  �أن  فا�سلة  تعليمية  منظومة  من  مثال 

�أن  ��ستبد�دية  �سيا�سية   ملنظومة  ميكن  ول  �أكفاء 

نحو  جمتمعنا  ولتغيري  م�ستقل.  ق�ساء  بقيام  ت�سمح 

و�ألحظ  �ملنظومات.  كل  تتعافى  �أن  يجب  �لأف�سل 

�لثقافية  �ملنظومات  بد�أت  تون�ض،  يف  لنا  بالن�سبة  �أنه 

��ستقاللية  يخدم  وهذ�  تتعافى  و�لق�سائية  و�ل�سيا�سية 

ينتهزو�  �أن  �لق�ساة  على  �لتعايف  هذ�  ويحّتم  �لق�ساء. 

فال  ��ستقالليتهم  من  قدر  �أق�سى  لفر�ض  �لفر�سة 

ل  �ليوم  �إر�دتهم.  �إل  ذلك  من  مينعهم  �ليوم  �سيء 

فهم  �أنف�سهم  �إل  �لإ�ستقاللية  من  �لق�ساة  مينع  �سيء 

��ستبد�ل  بني  �أو  �ل�ستقاللية  بني  �سيختارون  من 

ب�سيد. �سيد 

ولأننا يف و�سع �إنتقايل، نالحظ يف عمل �لق�ساء موؤ�سر�ت 

موؤ�سر�ت  هناك  فيما  �لإ�ستقاللية  تطور  على  تدّل 

�لق�سائي  �لد�خل  يعك�ض  وهذ�  معاك�سة.  �أخرى 

للخلف.  وقوى جذب  لالأمام  تدفع  قوى  توجد  حيث 

لفر�ض  فر�ستكم  »�ليوم هي  تون�ض:  لق�ساة  �أقول  وهنا 

��ستقالليتكم  بانتهازكم �سعف �ملنظومة �لإ�ستبد�دية. 

باأنف�سكم.  ��ستقالليتكم  �أن حتمو�  �لق�ساة، عليكم  �أيها 

فاإن  ففي حمايتكم للدميقر�طية حماية لإ�ستقالليتكم. 

عاد �لإ�ستبد�د، �ستكونون �أول �سحية له لذلك عليكم 

�أن حتمو� �لدميقر�طية �لتي جلبت لكم �لإ�ستقاللية«.

هل دافعتم عن هذا الموقف لما كنتم رئيسا 

للجمهورية؟ 

�أكيد د�فعت عن ر�أيي هذ� وكنت �أطالب باأق�سى حد 

�لنيابة  ��ستقاللية  ذلك  يف  مبا  �لق�ساء  ��ستقاللية  من 

ت�سعر  م�ستقلة  عمومية  نيابة  عن  د�فعت  �لعمومية. 

�أو  �ل�سلطة  يف  كانت  �سو�ء  مبجملها  �ل�سيا�سية  �لطبقة 

�ملعار�سة �أنها حتت رقابتها. وقد كان يقال يل هل تريد 

�أن تر�سي دولة ق�ساة، فكنت �أجيب يجب توفري �سروط 

�سلبيات  كانت  �أياً  لأنه  للق�ساء،  �لكاملة  �لإ�ستقاللية 

دولة  فر�ض  يف  �ملتمثلة  �إيجابيته  فاإن  �لختيار،  هذ� 

�لقانون �أهم بكثري.

مبجرد ت�سلمكم ملهام رئي�ض �جلمهورية �لتون�سية، �أ�سدرمت 

يف  ومتثل  بالإعد�م  �ملحكومني  كل  �سمل  خا�سا  عفو� 

عفو   قر�ر�ت  وهي  �ملوؤبد  بال�سجن  عقوبتهم  ��ستبد�ل 

عر�ستكم لنتقاد�ت كربى.

قدم يل �لعاملون معي يف �أول يوم يل بالق�سر �لرئا�سي 

220 مطلب عفو لأ�سخا�ض �سدرت يف حقهم �أحكام 

�لعفو  علي  بن  �لعابدين  زين  ورف�ض  بالإعد�م  نهائية 

عنهم، كما رف�ض �إ�سد�ر �لأمر باإعد�مهم. �أنا �عترب هذ� 

ودون  لذلك  �مل�سطلح.  معاين  بكل  تعذيباً  �لالقر�ر 

تردد، �أ�سدرت عفو� عنهم جميعا وذلك طبعا مع علمي 

�لإعد�م  عقوبة  ي�ساندون  �لتون�سيني  من  باملائة   99 �أن 

مب�ساحلي  ي�سر  وقد  بي�سر  �لعفو  يتفهمو� هذ�  لن  و�أنهم 

ك�سيا�سي.   ولكن �أنا �رف�ض �لت�سحية مببادئي من �أجل 

مكا�سب �سيا�سية.

رفضكم المبدئي لعقوبة اإلعدام، هل يمكن 

أن نفهم مبرراته؟ 

عموما �أنا �رف�ض قطعيا �لإعد�م لثالثة �عتبار�ت يهمني 

تف�سيلها لقر�ئكم وهي �لآتية: 

�خل�سوم  لت�سفية  �أ�سا�سا  ت�ستعمل  عقوبة  �أّنها  �أول: 

وبالنظر  �لتاريخ  با�ستقر�ء  نتبينه  �أمر  وهو  �ل�سيا�سيني، 

يف حميطنا. و�أنا �أقدر �أن ت�سعني باملائة من حكم عليهم 

للحاكم.  خ�سوما  كانو�  �لتاريخ   مر  على  بالإعد�م 

المفكرة �قابل الرئيس محمد المنصف المرزوقي:
لكي تكبر شجرة القضاء أكثر وتكون واحة تظلنا
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جتمهر يوم 13-04-2017 �أمام جمل�ض نو�ب �ل�سعب 

�سهد�ئها  و�أ�سر  �لثورة  جرحى  من  ع�سر�ت  �لتون�سي 

�لع�سكرية  �ملحاكم  من  ق�ساياهم  ب�سحب  مطالبني 

يف  بالنظر  �ملتخ�س�سة  �لق�سائية  �لدو�ئر  �أمام  وعر�سها 

�لإنتهاكات �جل�سيمة حلقوق �لإن�سان. مل يرث �لإحتجاج 

فيه  يطرح  توقيت  يف  ورد  كونه  رغم  هاّمة  �أفعال  ردود 

�ل�سوؤ�ل �ل�سيا�سي حول حقيقة �إلتز�م �لدولة �لتون�سية 

مب�سار �لعد�لة �لإنتقالية على خلفية �جلدل �لد�ئر حول 

م�سروع قانون �مل�ساحلة �لإقت�سادية.  

للمجل�ض  �ملحتجني  �ختيار  يبدو  �لأوىل،  للوهلة 

�لتي  فاجلهة  م�ستغرباً.  لتجمعهم  مكانا  �لت�سريعي 

و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة  هي  مطلبهم  يف  بالنظر  تخت�ّض 

�لعد�لة  لقانون  �ملتمم  �لقانون   �أجاز  فقد  �سو�ها.  دون 

�سهد�ء  ق�سايا  ت�سحب  �أن  �لهيئة  لهذه  �لإنتقالية 

ن�سرها  وتعيد  �لع�سكرية  �ملحاكم  من  �لثورة  وجرحى 

قدرتها  على  �ملتخ�س�سة، عالوة  �لق�سائية  �لدو�ئر  �أمام 

على �إعادة ن�سر �لق�سايا �لتي �سدرت فيها �أحكام باتة. 

�سد�دة  يك�سف  �لدو�ئر  هذه  و�قع  يف  �لإمعان  ولكن 

�لتوجه �إىل �ملجل�ض �لت�سريعي. 

فبمر�جعة �لف�سل �لثامن من قانون �لعد�لة �لإنتقالية، 

يت�سح �أن �مل�سرع �لذي �أحدث هذه �لدو�ئر �ملتخ�س�سة 

باملحاكم �لإبتد�ئية �ملنت�سبة بدو�ئر حماكم �لإ�ستئناف، 

�لطعن يف مقرر�تها وذلك خالفا  �إجر�ء�ت  يت�سور  مل 

تلتزم  �أن  على  ن�ض  �لذي  �لد�ستور  من   108 للف�سل 

�لقو�نني باحرت�م مبد�أ �لتقا�سي على درجتني يف كل 

�أن تك�سف عدم  �ملخالفة  �ساأن هذه  �ملحاكمات. ومن 

ورغم  �ملتخ�س�سة.  �لدو�ئر  نظر  �إجر�ء�ت  د�ستورية 

�لأمر  �إ�سد�ر  من  مانعاً  �حلكومة  رئا�سة  جتد  مل  ذلك، 

�ملحدث   2014-08-08 يف   �ملوؤرخ   2887 عـدد 

لالإ�سر�ف  �لوقتية  �لهيئة  عمدت  كما  �لدو�ئر.  لتلك 

ق�سائية  ت�سكيالت  �إجر�ء  �إىل  �لعديل  �لق�ساء  على 

�أبدت  وفيما   .2015-11-13 بتاريخ  �لدو�ئر  بتلك 

�لدو�ئر  هذه  تركيز  يف  حما�سة  و�لكر�مة  �حلقيقة  هيئة 

�إحالة  عن  باملقابل  �متنعت  فاإنها  ق�ساتها،  وتكوين 

�لر�بع  �ل�سهر  بد�ية من  �لدو�ئر  لتلك  �لق�سايا  �أي من 

ل�سنة 2016. وقد يكون مرّد هذ� �لإختيار غري �ملعلن 

�خللل  �لعام  �لر�أي  يتبني  �أن  يف  ترغب  �لهيئة  مل  �أن 

م�سار  م�ستوى  على  �لأ�سا�سي  بقانونها  حلق  �لذي 

هيئة  تكون  �أن  بالتايل  ويرجح   �لق�سائية.  �ملحا�سبة 

�حلقيقة و�لكر�مة قد �ختارت �لت�سحية باأحد م�سار�ت 

�لعد�لة �لإنتقالية بتعلة �خلوف من ��ستغالل �لأحز�ب 

طلب  لأي  �لإنتقالية  �لعد�لة  مل�سار  �ملعادية  �ل�سيا�سية 

تعديل لقانونها ل�سرب �سالحياتها.

�إلتزمت  و�لكر�مة،  �حلقيقة  هيئة  ح�سابات  عن  وبعيد�ً 

قانونية  ت�سكيلة  على  باحلفاظ  �لعديل  �لق�ساء  هيئة 

�أنها  تعلم  كانت  �لتي  �ملتخ�س�سة  �لق�سائية  للدو�ئر 

ق�ساة  تعيني  ق�سائية  حركة  كل  �إثر  يف  فتولت  معطلة 

مّتت  �أو  منهم  نقل  من  لتعّو�ض  �لدو�ئر  بتلك  جدد 

ترقيته �أو بلغ �سّن �لتقاعد. وكان يوؤمل من هيئة �لق�ساء 

�أن  �ل�سيا�سية  �حل�سابات  عن  بعد�ً  �لأكرث  �لعديل وهي 

ذلك.  �إىل  تبادر  مل  �أنها  �إل  ت�سريعيا،  �إ�سالحا  تقرتح 

باعتبارها  �حلكومة  على  يتعنّي  كان  �ملقابلة،  �جلهة  ويف 

دون  لالإ�سالح  تبادر  �أن  �لقو�نني  م�ساريع  �إقرت�ح  جهة 

�أنها جتّنبت  �أن تنتظر من يطلب منها ذلك. لكن يبدو 

ذلك بعدما وجدت �أن �خللل �حلا�سل يخدم م�ساحلها، 

باعتباره يوؤول لتعطيل م�سار ترغب يف مر�جعته. 

�لد�ستوري  �لإ�سكال  على  �ل�سمت  طغى  وعليه، 

�أي�سا.  متعددة  وح�سابات  متعددة  �ختيار�ت  نتيجة 

وبنتيجة ذلك، باتت �ملحا�سبة �سعار� يرفع مع وعي من 

�سعار  �أنه  �سو�ء  يعار�سونه على حد  به ومن  يتم�سكون 

�آلياته. ويك�سف هذ� �لو�قع  غ من م�سمونه لتعطل 
ّ
مفر

�أن عائالت �سهد�ء  يرف�ض �جلميع �حلديث عنه  �لذي 

�لثورة وجرحاها مل ي�سلو� يف وقفتهم �لطريق، ولكنهم 

بحكم طول  يعون  باإ�سالح  يطالبون  كانو� وحدهم من 

جتربتهم �سعوبة حتقيقه.

ت�سدرها  �لتي  �لإعد�م  عقوبات  يف  �لنظر  هنا  ويكفينا 

�ملحاكم �مل�سرية لنقيم �لدليل على قولنا هذ�.  

ثانيا: �إن ن�سبة %10 من عقوبات �لإعد�م �لتي ت�سدر 

�إ�سكالية  من  بدورها  ت�سكو  �سيا�سية  غري  جر�ئم  يف 

كربى. ففي �ملجموعة �لكاملة من تلك �لفئة من �أحكام 

�لعد�م وبعد تنفيذها، يت�سح دوما �أن ن�سبة منها كانت 

نتيجة خطاأ ق�سائي مبا يطرح �ل�سوؤ�ل عن �لعمل حينها 

وقد �أدى خطاأ �إىل موت بريء بغري حق.

لتنقي�ض معدلت  توؤدي  �أن عقوبة �لإعد�م ل  ثالثا: 

على  دليل  وخري  �لبع�ض.  يعتقد  ملا  خالفا  �جلرمية 

و�لوليات  �ل�سعودية  �لعربية  �أن دول كاململكة  ذلك 

�لأحكام  مئات  تنفذ  و�ل�سني  �لأمريكية  �ملتحدة 

معدلت  ز�لت  ل  ذلك،  ورغم  �سنويا.  بالإعد�م 

�لتي  �لدول  �أن  جند  �ملقابل،  يف  فيها.  مرتفعة  �جلرمية 

مل  �لإ�سكندنافية  كالبلد�ن  �لعقوبة  هذه  �ألغت 

بالعك�ض  بل  بها  �لإجر�م  ملعدلت  �إرتفاعا  تعرف 

فيها  �نخف�ست  �لعقابية  �سيا�سيتها  تطور  ونتيجة 

�جلرمية. معدلت 

 وهنا ولهذه �لعتبار�ت جمتمعة، �أريد �أن �أتوجه للق�ساة 

مر�جعة  بطلب  عموما  و�لعرب  خ�سو�سا  �لتون�سيني 

�أن  يقبلون  »هل  �أ�ساألهم:  باأن  �لإعد�م  من  موقفهم 

يعدم �سخ�ض بريء بحكم قد يكون موؤ�س�سا على خطاأ 

�لإعد�م  �أحكام  بهام�ض خطاأ يف  يقبلون  ق�سائي؟ هل 

�إىل  �لتي ت�سدر عنهم ت�سل ح�سب تقدير�ت متعددة 

%5؟ �أنا كطبيب لو طرح علي ذ�ت �ل�سوؤ�ل فيما تعلق 

من  مهمة  ن�سبة  لوفاة  يوؤدي  ولكنه  ي�سفي  قد  بلقاح 

يحقنون به، فاين كنت �ساأقول �أن ن�سبة �خلطاأ كبرية ول 

يحق يل �لت�سحية بكل �أولئك �لأبرياء. وهنا �أرى من 

�ل�سروري �لغاء عقوبة �لإعد�م.

األساسي  القانون  مشروع  نقاش  أدى 

بالمخدرات  المتعلق   70/2015 عدد 

المتعلق   52 عدد  للقانون  المنقح  والقانون 

بالمخدرات والذي صادق عليه مجلس نواب 

عرفت  ألن   25-04-2017 بتاريخ  الشعب 

الساحة السياسية التونسية جدال كبيرا حول 

مدمن  مع   القانوني  التعامل  أسلوب  تصور 

المخدرات. ما رأيكم  في الموضوع؟

مروجي  مع  �لت�سامح  عدم  مع  �أين  بد�ية  �أو�سح 

رئي�ض  ل�سالحيات  مار�ستي  مدة  وخالل  �ملخدر�ت. 

هي:  جر�ئم  �أربع  يف  �لعفو  ��سند  �أكن  مل  �جلمهورية، 

ترويج �ملخدر�ت، �لإعتد�ء على قو�ت �لأمن و�جلي�ض، 

�لف�ساد، �لإغت�ساب. فيما جتاوز ذلك كنت �أ�سند �لعفو.   

مر�سى  �أنهم  �أعتقد  �أنا  �ملخدر�ت،  مل�ستهلكي  بالن�سبة 

ي�ستحقون �لعالج ل �لعقاب. �لعقاب يجب �أن ي�سلط 

و�أنا  �لرثو�ت.  جمع  يف  مر�سهم  ي�ستغلون  من  على 

�أدعو بهذه �ملنا�سبة  �لق�ساة عموما لالإجتهاد على حد 

�ل�سجنية،  �لعقوبات  عن  لالإبتعاد  عليه  قادرون  هم  ما 

مكتظة.  �لآن  و�ل�سجون  للجرمية  مدر�سة  �ل�سجن  لأن 

مقت�سر�  �ل�سجنية  للعقوبة  �لإلتجاء  يكون  �أن  يجب 

�أنه  على �حلالت �لتي تفر�سها �ل�سرورة. وهنا �ألحظ 

%75 من �لأحكام �لتي  �أن تت�سمن  من غري �ملقبول 

�إعطاء مكانة  ت�سدر عن حماكمنا عقوبة �سجن. يجب 

�أكرب للعقوبات �لبديلة.

شامل  بإصالح  تطالبون  أنكم  هذا  يعني  هل 

للسياسة الجزائية التونسية؟ 

جد�  متخلفة  �لتون�سية  �جلز�ئية  �ملجلة  �أكيد  هذ�  نعم. 

�أن  ويجب  وفقري،  متخلف  ملجتمع  �سياغتها  ومتت 

عقابية  �سيا�سة  فر�ض  �جتاه  يف  جذري  ب�سكل  تر�جع 

كالعمل  �لبديلة  �لعقوبات  على  �أ�سا�سا  تقوم  جديدة 

يف  جنتهد  �أن  يجب  �لأحكام.  ن�سر  �أو  �ملجتمعي 

�جلديدة،  �ملجلة  �سياغة  ومبنا�سبة  �لعقوبة  يف  �لتجديد 

يجب �أن تلغى عقوبة �لإعد�م. 

فحوص  من  وحقوقي  كطبيب  رأيكم  ما 

بعد  خصوصا  الشرجية  والفحوص  البكارة 

أن أصدرت عمادة االطباء التونسيين مؤخرا 

بالغا دعا األطباء لتجنب تلك الفحوصات.

وفحو�ض  �ل�سرجية  �لفحو�سات  هذه  �أعار�ض  �أين 

�لإن�سان  حرمة  تنتهك  فحو�ساً  لكونها  متاما،  �لبكارة 

�لتون�سيني  �لأطباء  عمادة  موقف  بالتايل  �يجابيا  و�أقدر 

يقبل  ل  �لفحو�ض  هذه  �لفحو�ض.  لهذه  �لر�ف�ض 

على  يتعني  وباملنا�سبة،  �لأطباء.  يجريها  �أن  �أخالقيا 

�إعتماد  يرف�ض  �أن  مهنته  �أخالقيات  يحرتم  قا�ٍض  كل 

�لق�ساة  يرف�ض  �أن  �ملعقول  غري  فمن  �لفحو�ض.  هذه 

)�لتي مت �حل�سول  �مل�سربة  �لت�سجيالت  �لإعتماد على 

عليها ب�سكل غري �سرعي( يف �إطار �إلتز�مهم مببد�أ نز�هة 

�لإثبات �جلز�ئي ويقبلون �لإعتماد على فحو�ض �لبكارة 

و�لفحو�ض �ل�سرجية رغم �أنهما مت�سابهان يف علتهما.

إيجابيا  كنتم في بداية الحوار معكم قيمتم 

تطّور األداء المهني للقضاء التونسي. سؤالي 

في  القضاء  ألداء  تقييمكم  عن  اآلن  لكم 

في  لحقهم  ممارستهم  عند  العام  المشهد 

المهنية  الدفاع عن مصالحهم  التعبير وفي 

القضاة  خطاب  أن  هل  استقالليتهم،  وعن 

اإلستقاللي مقنع؟ 

�أنا مثال  �أظن لالأ�سف �أن �خلطاب �لق�سائي غري مقنع. 

مفهوم  �أن  �حلكم  ل�سلطة  مار�ستي  فرتة  �سعرت خالل 

ت�سّور  �إىل  �لق�ساة  من  جانب  لدى  حتول  �ل�ستقاللية 

ل�ستقاللية �سد �ل�سلطة. يف �لو�قع، �ل�ستقاللية لي�ست 

�ل�سلطة  عن  ��ستقاللية  ولكنها  معها،  �أو  �ل�سلطة  �سد 

�لقا�سي  يتحول  �أن  يقبل  فال  �أنو�عها.  بكل  و�ل�سلطة 

�أو �سد حزب  �أو ي�سنف مع حزب  نا�سط �سيا�سي  �إىل 

�آخر. على �لق�ساة �أن يحر�سو� على �لتمييز بني عملهم 

يف �ل�ساحة �لعامة على �لق�ساء و�لن�ساط �ل�سيا�سي و�أن 

�إبر�ز موؤ�سر�ت تدل على �سقوطهم يف فخ  يحذرو� من 

�ل�سر�ع  هذ�  يف  �لق�ساة  ف�سقوط  �ل�سيا�سي.  �ل�سر�ع 

يدعم موقف من ينادون باحلذر من �لق�ساة ويعار�سون 

�إ�ستقاللية �لق�ساء بدعوى �خلوف من دولة �لق�ساة. �أنا 

بناء  يف  ننجح  لكي  جتربتهم،  �إن�ساج  �إىل  �لق�ساة  �أدعو 

دولة �لقانون و�ملوؤ�س�سات.

للقضاة  توجيهها  تودون  أخيرة  كلمة  من  هل 

وعموما لقراء المفكرة القانونية؟ 

للق�ساة  خا�سة  بتحية  �أتوجه  �أن  �خلتام  كلمة  يف  هّمي 

�أدعو  كما  �لإ�ستبد�د.  ملنظومة  مو�جهتهم  يف  �مل�سريني 

م�سوؤولياتهم  حتمل  �إىل  و�لعرب  �لتون�سيني  �لق�ساة 

�لكاملة يف بناء �لنظام �لدميوقر�طي �جلديد. هذ� �لنظام 

�لذي يعد �لق�ساء ركيزته �لأ�سا�سية. وعلى �لق�ساة �أل 

يخ�سعو� ملنظومة �لإ�ستبد�د، كما عليهم �أن يتنبهو� لكي 

ل يجذبهم �لغرور �لقطاعي لأن ي�سقطو� يف دولة �لق�ساة.

الدوائر القضائية المتخصصة للعدالة اإلنتقالية:
الصمت التوافقي يغطي أزمتها القاتلة
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مروان الطشاني 
وكريمة أمشيري

متتد �ل�سو�حل �لليبية على �سفاف �ملتو�سط مل�سافة تناهز 

�أوروبا،  قريبة من جنوب  تقريبا، وهي  2000 كيلومرت 

�ست  وحتدها  مرت،  كيلو   4000 تبلغ  �لربية  وحدودها 

جذب  مركز  ليبيا  من  جعل  ذلك  كل  ثالث.  دول 

�ملهاجرين  حلم  تعترب  �لتي  �أوروبا  �إىل  مثالياً  ومعرب�ً 

كرمية.  حلياة  �سعياً  ليبيني(  و�أحيانا  و�سوريني  )�أفارقة 

كبري  قلق  م�سدر  �ل�سرعية  غري  �لهجرة  �أ�سحْت  وفيما 

معر�سني  �ملهاجرون   يبقى  ولأوروبا،  �لدويل  للمجتمع 

للتحول �إىل �سحايا لها يف معظم مر�حل هجرتهم.

 

الهجرة غير الشرعية بين 
نظامين 

�إن �ملتابع بدقة لهذ� �مللف، �سيكت�سف ب�سهولة �أنه غري 

مرتبط بحالة عدم �لإ�ستقر�ر يف ليبيا. فحتى �أيام �لنظام 

يف  �ملهاجرين  تهريب  ع�سابات  تن�سط  كانت  �ل�سابق، 

�ل�ساحل �لغربي لليبيا دون �أن يتمكن خفر �ل�سو�حل 

ول �ل�سرطة �ملحلية من �حلد منها. فعلى �سبيل �ملثال، 

�سنة  قارب  غرق  و�قعة  يف  حتفهم  مهاجر   200 لقي 

2008. وُقّدر عدد �ملهاجرين �إىل �إيطاليا �سنة 2009 

مبائة �ألف مهاجر �سنويا وفقا لتقدير�ت منظمات حقوقية. 

ويف �أثناء �لنز�ع �مل�سلح يف ثورة 17 فرب�ير 2011، �إ�ستغّل 

رئي�ض ليبيا �لر�حل معمر �لقذ�يف ملف �لهجرة لتهديد 

�أوروبا من �خلطر �لقادم يف حالة زو�ل نظامه، من خالل 

�آلف  فرن�سية )�سيقوم  خطاباته ومنها حديثه ل�سحيفة 

�لنا�ض بغزو �أوروبا �نطالقا من ليبيا، ولن يكون هناك �أي 

 .
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�سخ�ض يوقفهم(

�أكرث.  �لو�سع  تدهور  �لقذ�يف،  حكم  �سقوط  وبعد 

�نتقالية  حكومات  ثالث  �ل�سلطة  على  تد�ولت  فقد 

�أزمات  يف  �لبالد  وغرقت  �لدولة  موؤ�س�سات  و�سعفت 

و�نت�سرت  �حلكومات  فيها  تعددت  وع�سكرية  �سيا�سية 

ب�سكل  تز�يدت  لذلك،  وتبعاً  �مل�سلحة.  �ملجموعات 

�لقا�سدين  ليبيا  يف  �ل�سريني  �ملهاجرين  �أعد�د  مرعب 

مر�كب  مطرقة  بني  فاأ�سبحو�  �أوروبا  جنوب  �سو�طئ 

�ملوت و�سند�ن جتار موت ومر�كز �حتجاز ل ترحم.

مرعبة إنتهاكات 
�ملتو�سط  عبور  من  يتمكنون  ل  �لذين  �ملهاجرين  �إن 

ل  �حتجاز  مر�كز  د�خل  �إيو�وؤهم  يتم  �أمرهم  ويفت�سح 

وتنت�سر  و�ملعي�سية،  �ل�سحية  �لإ�سرت�طات  باأدنى  تفي 

�لتعذيب  من  فيها  يعانون  حيث  �لبالد  غرب  �غلبها 

�لقانون  �إطار  خارج  و�لقتل  و�ل�سخرة  و�لإغت�ساب 

�لعودة  خطر  عن  ناهيك  و�لأطفال  �لن�ساء  ومعاناة 

�لإجبارية باملخالفة للمو�ثيق �لدولية. وهذ� ما �أ�سار �إليه 

�ملمثل �خلا�ض لالأمني �لعام يف ليبيا ورئي�ض بعثة �لأمم 
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�ملتحدة للدعم مارتن كوبلر.

�سدر  لها  تقرير  يف  �لدولية  �لعفو  منظمة  ذكرت  وقد 

معظمهن   �إمر�أة   15 �إىل  حتدثت  �أنها   2016 يوليو  يف 

�جلن�سي طو�ل  �لعنف  د�ئم من  يع�سن يف خوف  كن 

�ل�سهاد�ت،  لهذه  وطبًقا  �لليبي.  �ل�ساحل  �إىل  �لرحلة 

جانب  من  �إما  �جلن�سي  لالإعتد�ء  �لن�ساء  تتعر�ض 

�أع�ساء  �أو  بالب�سر،  �ملتاجرين  �أو  �أنف�سهم،  �ملهربني 

�إىل  منهن  كثري�ت  و�أ�سارت  �مل�سلحة.  �مليلي�سيات 

منع  حبوب  لتناول  يدفعهن  ما  �لإغت�ساب  �سيوع 
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حبوب �حلمل حتى ل يحملن.

ويف تقرير �آخر ن�سرته �سحيفة فيلت �أم زونتاج �لأملانية، 

و�لتعذيب  �لإعد�م  يو�جهون  �ملهاجرين  �أن  ُذكر 

�لإن�سان  حلقوق  منهجية  �نتهاكات  من  وغريهما 

مبخيمات يف ليبيا، بح�سب تقرير �أعدته �ل�سفارة �لأملانية 

ح�سول  عنه  �ل�سحيفة  ونقلت  حلكومتها.  �لنيجر  يف 

»عمليات �إعد�م عدد ل يح�سى من �ملهاجرين ويوميا 

�لتعذيب و�لإغت�ساب و�لر�سوة و�لنفي �إىل �ل�سحر�ء«. 

خم�ض  ح�سول  �أكدت  �سهاد�ت  �ل�سحيفة  ونقلت 

�إ�سعار  مع  و�حد  �سجن  يف  �أ�سبوعيا  �إعد�م  عمليات 

للو�فدين  �ملجال  لإف�ساح  �جلمعة،  يوم  ود�ئما  م�سبق 

عرب  �إير�دتهم  لزيادة  ي�سعون  �ملهربني  �أن  مبعنى  �جلدد 
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قتل عدد من �ملهاجرين.

ذكرته  ما  هو  �مللف،  هذ�  يف  �لتطور�ت  �أخطر  ومن 

ظاهرة   تز�يد  عن  �لثالثاء  يوم  للهجرة  �لدولية  �ملنظمة 

عرب  ميرون  �لذين  �لأفارقة  �ملهاجرين  لدى  �لإجتار 

يحتجز  حيث  �لعبيد،  �أ�سو�ق  ي�سمى  ما  ون�سوء  ليبيا 

على  ُيكرهون  �أو  فدية  لقاء  �إل  يحررون  ول  �أ�سخا�ض 

�لعمل من دون �أجر �أو يتم �إ�ستغاللهم جن�سياً. ويباع 

�أ�سعارهم  �لأ�سو�ق ك�سلع ترت�وح  �ملهاجرون يف  هوؤلء 
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بني 200 و500 دولر.

�ملتحدة  �لأمم  لوكالة  تقرير  �أورد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 

معظمهم  طفل،  �ألف   26 �أن  )يوني�سيف(  للطفولة 

�لعام  �ملتو�سط  �لبحر  عربو�  بذويهم،  م�سحوبني  غري 

�لأطفال  من  �لعديد  �أن  �إىل  �لتقرير  ونبه  �ملا�سي. 

قبل  من  �جلن�سي  و�لإنتهاك  للعنف  يتعر�سون 

له، خوفاً  يتعر�سون  عّما  يتحدثون  لكنهم ل  �ملهربني. 

�لأطفال  حمنة  فاأ�سبحت  �لرتحيل،  �أو  �لإعتقال  من 

جزء�ً من �ملحنة �لعامة للهجرة �جلماعية �إىل �أوروبا يف 

.
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�ل�سنتني �لأخريتني

خطوط الهجرة عبر الصحراء 
الليبية: 

بينما يركز �لكثري على �أخطار �لهجرة يف عر�ض �لبحر، 

خا�سة  �لأر�ض،  على  �لأخطار  عن  �حلديث  يتّم  قلما 

عن  وبعيد�ً  �لليبي،  �جلنوب  �أق�سى  ففي  ليبيا.  يف 

ع�سابات  تن�سط  �حلقوقية،  و�ملنظمات  �لإعالم  �أعني 

�حلدود  طول  م�ستغلة  و�لتهريب  �ل�سرعية  غري  �لهجرة 

�جلنوبية و�سبه غياب �لدولة عن �ملنافذ. ومن �أ�سهر هذه 

بالقرب  �ل�سود�ن  حدود  على  �لعوينات  منفذ  �ملنافذ، 

يدخل  حيث  �ل�سرقي  �جلنوب  يف  �لكفرة  مدينة  من 

 ت�ستلمهم ع�سابات 
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حو�يل 1000 مهاجر ولجئ يوميا

 3000 �إىل  ي�سل  مايل  مبلغ  مقابل  وتنقلهم  �لتهريب 

دولر لل�سخ�ض عرب خط �سحر�وي طويل ومرهق يبلغ 

رباعي حتمل  دفع  وب�سيار�ت  مرت   كيلو   1200 حو�يل 

بد�ية  وعرة  طرق  �ل�سيار�ت  وت�سلك  طاقتها.  من  �أكرث 

ثم  �ل�سناعي  �لنهر  طريق  �أجد�بيا عرب  �إىل  �لكفرة  من 

�إىل مدينة مر�دة و�سول لبني وليد حتى ت�سل  تنتقل 

ل�سرب�تة �ل�ساحلية �لتي تبعد عن �لعا�سمة حو�يل 150 

كيلومرت. وتعد �سرب�تة وزو�رة من �أن�سط �ملدن يف عملية 
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تهريب �ملهاجرين عرب �سو�طئ �ملتو�سط �إىل �إيطاليا.

وجتدر �لإ�سارة �إىل وجود منافذ �أخرى يف �جلنوب، منها 

و�لذي  و�ل�سود�ن  وليبيا  م�سر  بني  مالك  جبل  منفذ 

ي�ستقبل يوميا 600 مهاجر ولجئ ح�سب �إح�سائيات 

جهاز مكافحة �لهجرة غري �ل�سرعية فرع �لكفرة، �إ�سافة 

يف  ر�بع  ومنفذ  ت�ساد  حدود  على  �أوزو  �ل�سارة  ملنفذي 
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�جلنوب �لغربي متاخم حلدود �لنيجر.

مراكز اإليواء في ليبيا:
�إد�رتها  وتتوىّل  �لبالد.  غرب  �لإيو�ء  مر�كز  تنت�سر 

�أجهزة �أمنية غري متخ�س�سة وقليلة �لكفاءة ول متيز بني 

�ملهاجر و�لالجئ. فمنذ عام 2011، كان ملف �لهجرة 

�سكليا.  �لد�خلية  وز�رة  �إخت�سا�ض  من  �ل�سرعية  غري 

فاحلقيقة �أن �لت�سكيالت �مل�سلحة هي من تقوم بالتعامل 

معهم بغياب �أي قانون ينّظم �أو�ساعهم، حتى �سدر عن 

جمل�ض �لوزر�ء �لقر�ر رقم )386( ل�سنة 2014 ب�ساأن 
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�إن�ساء جهاز مكافحة �لهجرة غري �ل�سرعية. 

مركز�ً   17 منها  مركز�ً   42 �لإيو�ء  مر�كز  عدد  ويبلغ 

زليطن  يف  وتقع  فعال  �ملفعلة  وهي  �لغربية  �ملنطقة  يف 

و�سرب�تة  و�سرمان  وطر�بل�ض  و�خلم�ض  و�لكر�رمي 

وبني  وم�سر�تة  وطر�بل�ض  وجنزور  وغريان  و�لز�وية 

يف  �لبالد  �سرق  و�حد  �إيو�ء  مركزي  ويوجد  وليد، 

تبعيتها، وجّل  وهناك خالفات حول  و�لكفرة  بنغازي 

�لعاج  و�ساحل  و�لنيجر  غامبيا  دول  من  �ملهاجرين 
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و�ل�سنغال وت�ساد و�ل�سود�ن.

�أ�سبحت  و�لتهريب  �لهجرة  ع�سابات  �أن  و�لغريب 

�لإيو�ء  مر�كز  تعد  حيث  معلن  �سبه  ب�سكل  تعمل 

يف  �لقدمية  و�مل�سانع  �ملخازن  و�أي�سا  �مل�سايف  وت�ستغل 

بيوت  ��ستئجار  �لأمر حّد  �ملهاجرين. بل و�سل  جتميع 

ومنذ  فيها.  مهاجرين  �إيد�ع  يتّم  مز�رع  د�خل  �سغرية 

بد�ية عام 2015 وطيلة عام 2016، �أ�سبح �لأمر ي�سري 

يف خطى مت�سارعة وخطرية خ�سو�ساً يف مدينة �سرب�تة 

منافذها  وعلى  عليها  �ملهربني  �سيطرة  �أ�سبحت  �لتي 

�لبحرية وحتى �لربية ل تخفى على �أحد. 

فالقو�رب �خل�سبية يتم ت�سنيعها �أو �سيانتها على قارعة 

�لطريق و�أمام �ملارة ويف و�سط مز�رع ول يخفي �أ�سحابها 
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�أنهم يجهزونها لرحلة بحرية لنقل �ملهاجرين”.

�سرق  جنوب  �لكفرة  يف  و�حد  �إيو�ء  مركز  يوجد  كما 

يكتظ  لكنه  ولجئ  مهاجر  ل100  �إل  لي�سع  ليبيا 

على  �لذكور  ف�سل  فيه  يتم  مهاجر.  ب400  �أحيانا 

من  يعانون  كما  �لأ�سرة.  �نف�سال  يعني  ما  �لإناث، 

ظروف �إقامة �سيئة وتغذية منعدمة وعالج غائب �إ�سافة 

13
ل�سوء و�سع �لن�ساء ب�سكل خا�ض.

وت�سف وكالة �لأمم �ملتحدة )�ليون�سيف( مر�كز �إيو�ء يف 

ليبيا باأنها غري �سحية وتعاين من �سّح يف �لطعام و�ملياه 

14
غري �ل�ساحلة لل�سرب.

ويف تقرير حديث للمنظمة �لدولية للهجرة عن �لفرتة 

�ملمتدة من دي�سمرب 2016 �إىل مار�ض 2017، تبني �أن 

هي  �ملهاجرين  من  عدد  �أكرب  ت�ست�سيف  �لتي  �ملناطق 

م�سر�تة 66 �ألف و660 مهاجر ثم طر�بل�ض 53 �ألف 

15
و755 مهاجر بعدها �سبها 44 �ألف و750 مهاجر.

القانوني: اإلطار 
عن  �لليبي  �لقانوين  �لإطار  عجز  على  �لتاأكيد  ميكننا 

توفري �أي حماية للمهاجرين. فال يوجد �سوى  ن�سو�ض 

م وتعاقب على فعل �لت�سّلل، �أي �لدخول و�لإقامة 
ّ
جتر

ب�سكل غري نظامي )�لقانون رقم 2010/19(، �إ�سافة �إىل 

�لن�ض على وجوب �إعادتهم �إىل بلد�نهم، دون مر�عاة ما 

�إذ� كان هناك خطر حقيقي على �أرو�حهم. ويعود ذلك 

لعدم �عرت�ف ليبيا بحق �للجوء، حيث �أنها مل ت�سدق 

�سوى  يوجد  1951. كما ل  ل�سنة  �للجوء  �تفاقية  على 

ذكر حمت�سم لهذ� �حلّق يف �لإعالن �لد�ستورّي �ملوؤّقت. 

ويعاقب �لقانون �ملذكور ع�سابات تهريب �ملهاجرين �أو 

من ي�ستغل �ملهاجرين. 

ويرى بع�ض �ملخت�سني �أن �لدخول غري �مل�سروع ل يثري 

ردود �أفعال �جتماعية عنيفة، بل على �لعك�ض هو يثري 

يز�لون  ل  �لذين  �لليبي  �ملجتمع  �أفر�د  وتعاطف  �سفقة 

يرون يف �ملهاجر غري �ل�سرعي �سحية لظروف ما. وهذ� 

�ل�سلوك يف غري  �أن جترمي هذ�  للقول  �لأمر يدفع هوؤلء 

16
حمله ل موجب له.

التفاهم بين ليبيا  مذكرة 
وإيطاليا:

مل تنجح عملية �سوفيا �لبحرية ملكافحة �لتهريب، �لتي 

بد�أت عام 2015، يف �إنقاذ �ملهاجرين عرب �ملتو�سط يف 

حماولة  �أن  كما  طاقتها.  فوق  لة  حُممَّ بد�ئية،  قو�رب 

مل  �لليبيني،  �ل�سو�حل  خفر  تدريب  �لأوروبي  �لإحتاد 

يحّد من عدد �ملهاجرين.

�أبعد  �سيالة،  حممد  �لوفاق،  خارجية  وزير  ويذهب 

لإنقاذ  »�سوفيا«  �لأوروبية  �لعملية  �أن  فريى  هذ�  من 

كون  �لهجرة  على  م�سجعة  �لبحر،  يف  �ملهاجرين 

قبل  �لبحر،  يف  �إنقاذهم  ي�سمنون  باتو�  �ملهاجرون 

لمبيدوز�  �لإيطاليتني  �جلزيرتني  �إىل  و�سلوهم 

�لعملية  هذه  يف  �لنظر  �إعادة  �أهمية  ويرى  وبانتيلرييا. 

17
و�ل�سعي للتنمية �لإقت�سادية يف دول �مل�سدر.

�إيطاليا  دفع  �لظاهرة  من  �حلد  يف  �لف�سل  هذ�  ولعل 

مهاجرو ليبيا ومن خاللها:
عذاب اإليواء ورعب اإلبحار
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�ملجل�ض  على  لل�سغط  �لعام  هذ�  بد�ية  ت�سرر�  �لأكرث 

وهي  تفاهم،  مذكرة  لتوقيع  �لوفاق  حلكومة  �لرئا�سي 

مبثابة برتوكول لحق لتفاقيات ليبيا �ل�سابقة مع �يطاليا 

ل�سنة  و�ل�سر�كة  �ل�سد�قة  �إتفاقية  �أهمها  من  و�لتي 

�أكدت  متهيدية  نقطة   12 ب  �ملذكرة  بد�أت   .2008

وتعزيز  �لبلدين  بني  �مل�سرتك  �لتاريخي  �لرت�ث  على 

قيم �لتعاون و�ل�سر�كة ومو�جهة حتديات �ملرحلة و�أهمية 

�سبط �حلدود و�حلفاظ على �لن�سيج �لإجتماعي �لليبي 

و�لإ�سارة �إىل �لإتفاقيات �ل�سابقة بني �لبلدين. ثم وردت 

تفا�سيل �ملذكرة يف 8 ن�سو�ض فن�ست �ملادة 1 فقرة على 

�أنه )يقدم �جلانب �ليطايل �لدعم و�لتمويل يف �ملناطق 

قطاعات  يف  �ل�سرعية  غري  �لهجرة  ظاهرة  من  �ملت�سررة 

و�ل�سحة  �لتحتية  و�لبنية  �ملتجددة  كالطاقة  متلفة 

و�ملو��سالت وتنمية �ملو�رد �لب�سرية ودعم تطوير �لتعليم 

وتخ�سي�ض عدد من �ملنح �لدر��سية(. ثم تناولت �لفقرة 

ج من ذ�ت �لن�ض )يلتزم �جلانب �ليطايل بتقدمي �لدعم 

�لفني و�لتقني لالأجهزة �لليبية �ملكلفة مبكافحة �لهجرة 

بينما  و�لبحرية(.  �لربية  �حلدود  وتاأمني  �ل�سرعية  غري 

�لطرفني،  �لتز�مات  فقر�ت   6 يف  �لثانية  �ملادة  ف�سلت 

فحددت �لفقرة 2.3 �لتز�مات �إيطاليا يف )جتهيز ومتويل 

مر�كز �لإيو�ء �لليبية مبا يتو�فق مع �ملعايري �ملنا�سبة(. كما 

�لليبية  �لب�سرية  �لكو�در  )تاأهيل  3 على  �لفقرة  �أكدت 

�ملهاجرين(  و�أو�ساع  مع ظروف  للتعامل  �لإيو�ء  مبر�كز 

يف  �لطرفان  )ي�ساهم  �أن  على   6 �لفقرة  يف  �لتاأكيد  مع 

�لعمل  فر�ض  لتوفري  تنموية  بر�مج  �إقامة  على  �لعمل 

غري  �لهجرة  بظاهرة  �ملتاأثرة  �ملناطق  يف  لليبني  �ملنا�سبة 

�جلانب  )يقوم  �أن  على   4 �ملادة  ت  ون�سّ �ل�سرعية(. 

�لإيطايل بتمويل �ملبادر�ت �لو�ردة يف �ملذكرة(. 

حاولت �ملذكرة معاجلة م�ساألة �ملهاجرين �لعائدين عرب 

حتميل �إيطاليا م�سوؤولية جتهيز مر�كز �ليو�ء ومتويلها. ول 

�سك �أنها تهدف �إىل حت�سني ظروف �حلياة د�خل مر�كز 

لها  حت�سب  �أيجابية  نقطة  وهي  �أ�سال  �ملوجودة  �لإيو�ء 

فيها  �لتو�سع  �أو  زيادتها  بال�سرورة  ذلك  يعني  �أن  دون 

18
�إىل حد �لتوطني.

ومن جهة �أخرى، ترى �لعديد من �ملنظمات �حلقوقية 

مع  �لوربي  �لإحتاد  �تفاق  بني  �ملقارنة  �إ�ستحالة  �لليبية 

ليبيا  ��ستبد�ل  يف  ترغب  �لتي  �ملذكرة  وهذه  تركيا 

�إىل ميم  حتويلها  مق�سد عرب  دول  �إىل  عبور  دولة  من 

�ملهاجرين  مل�سلحة  �عتبار  �أي  دون  للمهاجرين  كبري 

وحمايتهم، يف بلد يعاين من �نق�سام �سيا�سي ونز�عات 

م�سلحة و�سعف موؤ�س�سات �لدولة. فتجميع �ملهاجرين 

حقوقهم  �أب�سط  من  يحرمهم  ليبيا  يف  �إيو�ء  مر�كز  يف 

عنهم  ومينع  بل  ج�سيمة  و�نتهاكات  ملخاطر  ويعر�سهم 

�ملكلفة  �لأجهزة  �سعف خربة  ظّل  �خلدمات يف  حتى 

19
بالإ�سر�ف على هذه �ملر�كز وظروف �لبلد �ل�سيئة.

ويوؤكد �ملحامي �حلقوقي �سالح �ملرغني �أن �ملهاجر�ت 

يتعر�سن لأخطار كبرية. وقد علق على تغريدة  ملبعوث 

بقوله:  كوبلر  مارتن  �ملتحدة  �لمم  لبعثة  �لعام  �لأمني 

»�سكر� على تغريدتك �خلجولة دعما حلماية �ملهاجر�ت 

ملنع  بالتدخل  �أكرث  حمايتهن  باإمكانك  �لعنف.  من 

�إيطاليا من �إ�ستغالل �سعف ليبيا �لآن و�لزج باملهاجرين 

لبناء  تفاهم  مذكر�ت  على  مكره  وتوقيع  معتقالت  يف 

و�أوروبا  �إيطاليا  حلماية  ليبيا  �سو�طئ  حول  بحري  �سور 

جحيم  يو�جهون  وتركهم  �للجوء  طالبي  �مل�ساكني  من 
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�لبحر و�لرب دون مر�عاة للقانون �لإن�ساين �لدويل«.

بينما تت�ساءل �ملحامية عزة �ملقهور عن �سبب عدم تنفيذ 

�إيطاليا لتعهد�تها �ل�سابقة يف �إتفاقية �ل�سد�قة و�ل�سر�كة 

مع ليبيا �ملوقعة �سنة 2008، و�أنه ل حاجة لنا ملذكرة 

تنفذ يف  �لتز�مات مل  بعدة  �إيطاليا ملزمة  �لتفاهم كون 
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�لإتفاقية �ل�سابقة.

حتى  بل  �ملحلية  �ملنظمات  على  �لأمر  يقت�سر  ومل 

�ملنظمات �لدولية د�ئما ما ت�ستنكر ترحيل �ملهاجرين 

قائلة:  �لدولية  �لعفو  منظمة  علقت  فقد  و�حتجازهم. 

حال  يف  يتقدم  لأنه  �لرتحيل  هو  �لأ�سو�أ  »�ل�سيناريو 

فيها  مبا  �ملبادئ،  �أو  �لإعتبار�ت  كل  على  كهذه 

من  مطالبة  �لأ�سخا�ض«،  لهوؤلء  �لإن�سانية  �حلقوق 

حول  �قرت�حاتها  يف  �لنظر  �إعادة  �لأوروبية  �ملفو�سية 

22
�ملهاجرين. ترحيل 

�ملذكرة  �أن  من  �لإغاثة  منظمات  بع�ض  حذرت  كما 

ميكن �أن تكلف خ�سارة ب�سرية هائلة من خالل حما�سرة 

�سيادة  فيها  �ختفت  �لتى  ليبيا  يف  �ملهاجرين  �آلف 
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�لقانون، وفقاً لو��سنطن بو�ست .

ويف تطور مثري، قام كل من �ملقهور و�ملرغني مع �آخرين 

يف رفع دعوى ق�سائية �سد �ملجل�ض �لرئا�سي وحكومة 

حمكمة  يف  �لد�ري  �لق�ساء  د�ئرة  �أمام  �لوفاق 

�إ�ستئناف طر�بل�ض طالبني فيها بوقف تنفيذ �ملذكرة يف 

�لتفاهم  مذكرة  باإلغاء  �ملو�سوع  ويف  �مل�ستعجل  �ل�سق 

جمالت  يف  �لتعاون  ب�ساأن  و�إيطاليا  ليبيا  بني  �ملوقعة 

و�لتهريب  �ل�سرعية  غري  �لهجرة  ومكافحة  �لتنمية 

وتعزيز �حلدود �ملوقعة يف 2 فرب�ير 2017.  وقد ��ستند 

�لطعن على عدة نقاط مهمة منها �إنتفاء �سفة �ملجل�ض 

�لرئا�سي يف �لتوقيع على �ملذكرة ومتثيل ليبيا و�عتباره 

لل�سلطة.  مغت�سبا 

حمكمة  حكم  ب�سدور  �سخونة  �لأحد�ث  وتزد�د 

�لدعوى  يف   2017-3-22 بتاريخ  طر�بل�ض  �إ�ستئناف 

�ملو�سوع  ويف  �سكال  �لطعن  بقبول   2017-30 رقم 

بوقف تنفيذ �لقر�ر �ملطعون فيه موؤقتا و�ملت�سمن دخول 

مذكرة �لتفاهم مع �إيطاليا حيز �لتنفيذ. ورغم �أن �حلكم 

�ل�سق  يف  �ملذكرة  تنفيذ  و�أوقف  للمو�سوع  يت�سدَّ  مل 

�جلدل  وفتح  �ملذكرة  �أطر�ف  �أربك  �أنه  �إل  �مل�ستعجل، 

من جديد حول �ملذكرة. وترى �سحيفة ذ� غارديان �أنه 

على �لرغم من ��ستئناف حكم �ملحكمة �سد �لإتفاقية. 

�إتفاقية  �أن  مفاده  عري�ساً  عنو�ناً  ترك  قد  �حلكم  �أن  �إل 

�لإحتاد �لأوروبي مع ليبيا ب�ساأن �لهجرة قد �أ�سبحت يف 

 
24

طي �لن�سيان. 

خاتمة 
بالتاأكيد، ت�سكل م�سكلة �لهجرة م�سكلة دولية، بحيث 

يتعني على �ملجتمع �لدويل حتمل تبعاتها و�لبحث عن 

�أخرى  دون  لدولة  حتميلها  ويف  لها  ومعاجلات  حلول 

�أطر�ف  �مل�سكلة  فلهذه  لنتيجة.  يوؤدي  لن  كبري  ق�سور 

�ملق�سد  ودول  �مل�سدر  ودول  �لعبور  دول  وهي  ثالثة، 

حالة  يحدث  و�ملق�سد  �لعبور  دولتي  بني  ما  وح�سرها 

عدم تو�زن ويلقي بالعبء على دولة �لعبور �لتي غالبا 

�لأزمة.  مع  �لتعامل  على  قادرة  وغري  عاجزة  تكون  ما 

مع  ليبيا  يف  �لهجرة  م�سكلة  يف  �لد�ء  ر�أ�ض  هو  وهذ� 

�أهمية �إلز�م دول �ملق�سد بتحمل عبء تكاليف م�ساريع 

تنموية حقيقية يف دول �مل�سدر.

كما �أن حالة �لإنق�سام �ل�سيا�سي و�ل�سر�عات �مل�سلحة 

�أخرى  م�ساألة  تلك  لكن  �مل�سكلة.  حجم  من  تزيد 

تنعك�ض تبعاتها على م�ستقبل ليبيا باأكملها.  
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المفكرة القانونية

�سهدت  باملر�أة  �ملتعلقة  �لليبية  �لت�سريعات  منظومة 

على  �سارت  لكنها  متلفة  وتقلبات  عديدة  تطور�ت 

وبتقييم  �ملا�سي.  �لقر�ن  نهايات  منذ  و�حدة  وترية 

للمر�أة   د�عمة  ت�سريعات  بو�سوح  �سرنى  مو�سوعي، 

حت�سلت عليها  يف عهد �لنظام �ل�سابق بغ�ض �لنظر عن 

�لدو�فع �ل�سيا�سية ور�ءها منت�سرة على قيود �جتماعية 

ومنعتها  حقوقاً  عنها  وحجبت  حريتها  كبلت  متعددة 

من مار�سة حقوق مقررة لها. وبعد �لثورة ونتيجة لعدة 

�حلقوق  هذه  �نتكا�سة يف  هناك  �أن  ظاهر�  بد�  عو�مل، 

و�لآن  ت�سريعية.  ناحية  من  �سابقة  مقالة  يف  تناولناها 

1
نتابع تطور�ت هذ� �مل�سهد.

أواًل: المشهد الدرامي
دون مقدمات �أو متهيد ويف مفاجاأة غري متوقعة �أربكت 

�جلميع، �أ�سدر �حلاكم �لع�سكري درنة بن جو�د �للو�ء 

عبد�لر�زق �لناظوري �لقر�ر رقم 6 ل�سنة 2017 �ل�سادر 

�لتنفيذية  لل�سلطة  فيه �خلطاب  16-2-2017 وجه  يف 

�لقائمة على �ملنافذ �لربية و�جلوية �لو�قعة حتت �سلطانه، 

و�أرجعت  حمرم.  بدون  �ل�ستني  دون  �لن�ساء  �سفر  مبنع 

ديباجة �لقر�ر �أ�سبابه للدو�عي �لأمنية.

ما �أن �سدر �لقر�ر، حتى �نت�سر كالنار يف �له�سيم د�خل 

وخارجها.  ليبيا  د�خل  يف  و�حلقوقية  �ملدنية  �لأو�ساط 

وت�سّدر �إذ ذ�ك �حلديث عن �لقر�ر �سفحات �لتو��سل 

�لجتماعي وو�سائل �لإعالم �ملقروءة و�مل�ساهدة �لعربية 

�لتيار  من  �لقوي  �ل�سغط  لهذ�  ونتيجة  و�لأجنبية. 

من   23 ويف  قر�ره.  �لع�سكري  �حلاكم  جمد  �ملدين، 

باإلغاء   2017 ل�سنة   7 رقم  �لقر�ر  �أ�سدر  ذ�ته،  �ل�سهر 

من  �ملو�طنني  �سفر  مينع  �أ�سبح  بحيث   6 رقم  �لقر�ر 

مو�فقة  دون  من  كافة،   »45 �إىل   18« �لعمرية  �لفئات 

�أمنية من جهاز �ملخابر�ت.

�أ�سباب  منه  �لثانية  و�ملادة  ديباجته  يف  �لقر�ر  و�أو�سح 

�إتخاذه وقو�مها »دو�عي �مل�سلحة �لعامة لو�سع �سو�بط 

يهدد  �لذي  �خلارجي  �خلطر  ملو�جهة  لزمة  �سرورية 

�ل�سلبيات  من  عدد  ول�سبط   للبالد  �لقومي  �لأمن 

وبناتنا  �أبنائنا  من  �لعمرية  �لفئة  هذه  �ساحبت  �لتي 

وحمايتهم من �لوقوع يف فخ �لإن�سمام �إىل �لتنظيمات 

�لإرهابية«. كما �أو�سح �لن�ض ماهية طبيعته باأنه »�إجر�ء 

تن�ض  �لتي  و�حلريات  �حلقوق  جوهر  مي�ض  ل  تنظيمي 

عليها �لت�سريعات �لنافذة«. �أما عن �جلهات �لتي تتوىل 

�لخت�سا�ض  ح�سب  فتكون  �لأمنية  �ملو�فقات  منح 

منحها  تتوىل  �لع�سكرية  فالإ�ستخبار�ت  �ل�سخ�سي. 

منح  �لعامة  �ملخابر�ت  جهاز  يتوىل  بينما  للع�سكريني، 

وملنت�سبي  �ملدين  �ملجتمع  ملوؤ�س�سات  �لمنية  �ملو�فقة 

منح  �لعامة  �ملباحث  جهاز  ويتوىل  �ملخابر�ت.  جهاز 

و�لهيئات  باملوؤ�س�سات  للعاملني  �لأمنية  �ملو�فقة 

و�ل�سركات �لعامة �لتابعة للدولة ب�سرط �إح�سار �سهادة 

من جهة �لعمل.

فور  �ملو�فقة متنح  �أن  �إىل  �لثالثة  مادته  �لقر�ر يف  و�أ�سار 

��ستطالع  نتيجة  وورود  �ملطلوبة  �مل�ستند�ت  تقدمي 

�لر�أي �لأمني ب�ساأنه.

�لزمني  تطبيقه  نطاق  �سر�حة  حّدد  �لقر�ر  فاإن  و�أخري�ً 

مبيناً �أنه من �لقر�ر�ت �ملوؤقتة �ملتخذة يف حالة �لطو�رئ. 

فقد ن�ست �ملادتان �لر�بعة و�خلام�سة منه على �أن يعمل 

 2017 فرب�ير   23 يف  �سدوره  تاريخ  من  �لقر�ر  بهذ� 

 منع المرأة الليبية من السفر دون مرافق
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�لنفري  �نتهاء حالة  �لإعالن عن  فور  به  �لعمل  وينتهي 

و�لتعبئة �لعامة عند زو�ل �أ�سباب قيامها.

بجزء  للقر�ر  �ملكاين  �لنطاق  يتحدد  �حلال،  وبطبيعة   

م�سدر  �سالحيات  �سمن  �لو�قع  �لليبي  �لإقليم  من 

�لقر�ر ، �ملنطقة �ملمتدة من مدينة درنة �سرقاً �إىل مدينة 

بن جو�د غرباً.

المشهد  تداعيات  ثانيًا: 
�إنربى �حلقوقيون و�ملد�فعون عن �حلريات يفندون �لقر�ر 

�لن�سوي »�لأول« بالأ�سانيد �لقانونية �لدولية، منها قبل 

�ملحلية و�لد�ستورية قبل �لعادية. ومتظهرت تلك �حلملة 

 
2
جماعة �ملدين  �ملجتمع  عن  �سادرة  بيانات  �سكل  يف 

لإبطال  دعاوى  برفع  ت�سريحات  �سكل  ويف  و�أفر�د�ً 

 12 �ملادة  على  �سافر�ً  �إعتد�ًء  ي�سكل  فالقر�ر  �لقر�ر. 

و�ل�سيا�سية،  �ملدنية  باحلقوق  �لدويل �خلا�ض  �لعهد  من 

يف  حقه  �أو  دولته  �إقليم  د�خل  �لتنقل  يف  �لفرد  فحق 

مغادرة دولته هي حقوق مت �لن�ض عليها يف �ملادة 12 من 

 1966 لعام  و�ل�سيا�سية  �ملدنية  للحقوق  �لدويل  �لعهد 

وكذلك �ملادة 12 من �مليثاق �لإفريقي حلقوق �لإن�سان 

و�ل�سعوب. وبالتايل فاإن �أي فرد بغ�ض �لنظر عن جن�سه 

تو�جده  يكون  �أن  �سريطة  �حلق  بهذ�  يتمتع  وجن�سيته 

�إىل  �لإ�سارة  متت  كما  قانوين.  ب�سكل  �لدولة  تلك  يف 

�تفاقية �لق�ساء على جميع �أ�سكال �لتمييز �سد �ملر�أة.

يعترب مالفة لالإعالن  �لع�سكري  قر�ر �حلاكم  �أن  كما 

�لإنتقايل  �ملجل�ض  عن  �ل�سادر  �لليبي  �لد�ستوري 

و�ملعمول به حتى �لآن. فاملادة 14 منه تن�ض على �سمان 

�لدولة لعدد من �حلريات و�لتي من بينها حرية �لتنقل 

�أما  �أل تتعار�ض مار�سة هذه �حلرية مع �لقانون.  �سريطة 

�ملادة 31 من �لتفاق �ل�سيا�سي �لليبي فقد ن�ست على 

يف  بحرية  �لتنقل  و�لليبيات  �لليبيني  جلميع  »يحق  �أنه 

جميع �أرجاء ليبيا و�ل�سفر خارجها و ل يجوز �إتخاذ �أي 

�إجر�ء بهدف تقييد حرية تنقل �أي �سخ�ض ..« 

هو  األمن  ر 
ّ

�وف
عند  عليه  المعّول 

في  اليدن  فقهاء 
السفر  على  اإلقدام 

والذي  عنه.  واإلمتناع 
أن  الفتوى  عليه 

وحدها  المرأة  سفر 
السفر  وسائل  عبر 

شرًعا  جائز  المأمونة 
فيه عليها  حرج  وال 

و�إذ خّولت �ملادة 12 يف �لفقرة �لثالثة من �لعهد �لدويل 

و�لفقرة 2 من �مليثاق �لفريقي �لدول �لأطر�ف مبا فيها 

�ملغادرة  �أو  �لتنقل  حق  تقييد  �أو  �حلّد  يف  �حلّق  ليبيا 

�لنظام  �أو  �لقومي  �لأمن  قانون  لغر�ض حماية  مبوجب 

حقوق  �أو  �لعامة  �لآد�ب  �أو  �لعامة  �ل�سحة  �أو  �لعام 

�لآخرين وحرياتهم، فاإنها ��سرتطت �أل يتم هذ� �لتقييد 

وقد  �ملخت�سة.  �ل�سلطة  من  ي�سدر  قانون  مبوجب  �إل 

��سافت جلنة حقوق �لإن�سان �خلا�سة بالعهد �لدويل �أن 

�أن يكون �سرورياً  �لتنقل و�ملغادرة يجب  تقييد حقوق 

�سبيل  على  عليها،  �ملن�سو�ض  �مل�سالح  �إحدى  حلماية 

�ملثال �لأمن �لقومي و�أنه يجب �أن يكون �أقل �لو�سائل 

وعليه،  �مل�سلحة.  هذه  حلماية  �لدولة  قبل  من  تدخال 

قانونيا مالفا للد�ستور  �لليبيات ت�سرفا  فاإن حظر �سفر 

يف  مطلقاً  تدخل  ل  �لقر�ر�ت  هذه  �أن  حيث  �لليبي 

�أو  �لطو�رئ  قو�نني  وفق  ع�سكري،  كحاكم  �سالحياته 

حالة �لنفري �لعام �أو �لتعبئة.

الكواليس  خلف  ثالثًا: 
بغ�ض �لنظر عن �لأ�سانيد �لقانونية �لتي �ساقها معار�سو 

�لقر�ر�ت و�لأ�سباب �لقانونية �لتي �سرح بها �سانعوها، 

تظل هناك دو�عي خفية غري م�سرح بها ومربر�ت غري 

�لقر�ر�ت  علة  على  �لتعرف  من خاللها  ميكن  مبا�سرة 

وحكمة �إ�سد�رها وتتنوع تلك �ملربر�ت �إىل ما هو ديني 

و�أمني وثقايف �جتماعي على �لنحو �لتايل:

ر الديني : المبر
 �أ�سدرت د�ر �لإفتاء �أكرث من 35 فتوى يف �لفرتة من 

2013 وحتى 2015 كلها مقيدة حلقوق �ملر�أة، تت�سمن 

ورغم  رجل.  مر�فق  دون  �ل�سفر  من  �ملر�أة  منع  بع�سها 

�إل  �لفعلية،  �لناحية  من  ملزمة  غري  �لفتاوى  تلك  �أن 

�لقر�ر  �سدور  فبمجرد  �لليبي.  �ملجتمع  يف  موؤثرة  �أنها 

�ل�سفر  يف  �لن�ساء  حرية  على  �لتقييد  م�س�ض  �لأول 

و�لإفرت��سية  �لو�قعية  �ملنابر  �سعد  �لرجال، حتى  دون 

�أو�مره  �إتباع  وجوب  يوؤكدون  �لقومي  لالإ�سالم  دعاة 

�ل�سلفي  للمذهب  �ملتبعون  وهم  نو�هيه،  عن  و�لإبتعاد 

�أو ما ي�سمونهم »�ل�سلف �ل�سالح«. ومن دون �لغو�ض يف 

ت�سعبات هذ� �ملذهب، نكتفي هنا بتفنيد �ملربر �لديني 

بالر�أي �ل�سادر عن �لأزهر �ل�سريف باخل�سو�ض: »يجوز 

على  �إطمئنانها  ب�سرط  م 
َ
حَمر بدون  ت�سافر  �أن  للمر�أة 

و�إقامتها  �سفرها  يف  وعر�سها  ونف�سها  دينها  يف  �لأمان 

�أو  �سخ�سها  يف  مل�سايقاٍت  تعر�سها  وعدم  وعودتها، 

�ملر�أة  �سفر  م 
ّ
ِر حُتَ �لتي  �أحاديث  عدة  ووردت  ِدينها«؛ 

�إنعد�م  حالة  على  حممولة  فهي  م؛ 
َ
حَمر بغري  وحدها 

يف  وحدها  �ملر�أة  �سفر  لو�زم  من  كانت  �لتي  �لأمن 

للمر�أة يف  �لفقهاء  �أجاز جمهور  وقد  �ملتقدمة.  �لع�سور 

حج �لفري�سة �أن ت�سافر بدون حمرم �إذ� كانت مع ن�ساء 

.
3
ثقات �أو رفقة ماأمونة

ويتبنّي لنا �أّن توّفر �لأمن هو �ملعّول عليه عند �لفقهاء يف 

�لإقد�م على �ل�سفر و�لإمتناع عنه. و�لذي عليه �لفتوى 

�ملاأمونة وطرقه  �أن �سفر �ملر�أة وحدها عرب و�سائل �ل�سفر 

�ملاأهولة ومنافذه �لعامرة؛ من مو�نئ ومطار�ت وو�سائل 

ة، جائز �سرًعا ول حرج عليها فيه؛ �سو�ء  مو��سالت عاَمّ

�لأحاديث  و�أَنّ  مباًحا،  �أم  �أم مندوبًا  و�جًبا   �
ً
�سفر �أكان 

�لتي تنهي �ملر�أة عن �ل�سفر من غري حمرم حممولة على 

 �لأمن مل ي�سملها �لنهي 
َ
ر حالة �نعد�م �لأمن، فاإذ� َتَوَفّ

4
عن �ل�سفر �أ�ساًل.«

األمني  ر  المبر
�ل�سلف  هيمنة  حول  د�ر  �لذي  �للغط  لإ�سكات 

�لبالد  �سرق  يف  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  على  �ل�سالح 

جدد،  �سريعة  �أن�سار  يكونو�  �أن  من  �لنا�ض  وخل�سية 

م�سدر  و�سرح  �أمرها  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  ح�سمت 

�أمني،  �أ�سا�ض �لتقييد لي�ض دينياً �لبتة بل  �لقر�ر، باأن 

 7 رقم  �لثاين  قر�ره  يف  ذلك  تف�سيل  يف  و�أطنب 

�ملعدل للقر�ر �لأول رقم 6 .

الخالف  وصل 
المواطنات  بين 
في  المشاركات 
خارج  مؤ�مرات 

�حذير  إلى  ليبيا 
العسكرية  المؤسسة 

المواطنات  من 
معهن  المختلفات 

سيًا  سيا

ولي�ض  لأ�سخا�ض  �لأمني  �لهاج�ض  ور�وؤه  فالقر�ر 

لدولة، وخ�سو�سا �إز�ء حركة غري مر�قبة وغري م�سوؤولة 

ديباجة  توؤكده  ما  وهذ�  �ملدين.  �ملجتمع  لنا�سطات 

�لتي  ولل�سلبيات  �لعامة،  »وللم�سلحة  �لأول  �لقر�ر 

�ساحبت �سفر �لن�ساء مبفردهن« وما �سرح به على �أكرث 

�لوطن«  روحها  و«ليبيا  »�حلدث«  ك  �إعالمية  قناة  من 

مد�خالت  يف  �لناظوري  عبد�لر�زق  �للو�ء  �سيادة 

كالمه  يف  جاء  فقد   .2017 فرب�ير   19 م�ساء  هاتفية 

»�أنهم �كت�سفو� �إخرت�ق عدة مابر�ت �أجنبية للفتيات 

�لقومي  لالأمن  �ملدركات  غري  �ل�سن  �سغار  �لليبيات 

بحجة �لإنخر�ط يف موؤ�س�سات �ملجتمع �ملدين و�ل�سفر 

�إىل دول عدة. كما �أعلن عن وجود تقارير �أمنية ت�سري 

جًد�  كبرية  باأعد�د  ز�دت  قد  �لن�ساء  حركة  �أن  �إىل 

بنقل  يقمن  �أنهن  حني  يف  للمر�أة،  �جتماعات  بحجة 

تقارير كاذبة عن �لقو�ت �مل�سلحة ويتم ��ستخد�مهن يف 

�أغر��ض �سد ليبيا«.

وغرف  �لجتماعي  �لتو��سل  �سفحات  وتخربنا 

�لن�سيحة  خلفية  باأن  �لفايرب  على  �جلماعية  �ملحادثات 

نا�سطات  بني  و�إيدلوجية  �سيا�سية  خالفات  �لذهبية 

تنظم  �لتي  �مل�سرتكة  �للقاء�ت  يف  �ملدين  �ملجتمع 

خارج ليبيا، وخ�سو�سا يف تون�ض، »برعاية وحدة متكني 

�ملر�أة �لتابعة لبعثة �لأمم �ملتحدة« و�لتي تهدف لتقريب 

يف  �ملر�أة  دور  ولتفعيل  �لفرقاء  بني  �لنظر  وجهات 

�ل�سالم و�إنهاء �ل�سر�ع. وي�سل �خلالف �إىل حماولت 

من  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  بتحذير  �ل�سريفات  �ملو�طنات 

�أن  من  �لرغم  على  �سيا�سياً  معهن  �ملختلفات  �أولئك 

�أن �لدولة �لليبية رخوة  �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية تعلم يقيناً 

�حلدود ومنعدمة �ل�سيادة على كامل �إقليمها ما يجعل 

�لتج�س�ض من �أي �سخ�سية �عتبارية، منظمات �أو دول، 

من  رجال  �أو  ن�ساء  لتجنيد  �حلاجة  بدون  للغاية  �سهال 

�لد�خل �لليبي.

�ل�ستني  دون  للن�ساء  �ملانع  �لأول  للقر�ر  �إ�سد�ره  وبعد 

من �ل�سفر دون حمرم، ثارت كل �لنا�سطات �حلقوقيات 

�سد �لقر�ر  �لذي ر�أينه �أ�سبه بعقوبة جماعية. ولذلك 

يف  �ملدين  �ملجتمع  نا�سطات  من  جمموعة  �سارعت 

بنغازي بتنظيم وقفة �حتجاجية �سد �لقر�ر و�إ�سد�ر بيان 

يندد به بل �أن جمموعة منهن قابلت �حلاكم �لع�سكري 

تو�سم  و�سمة  �أنه  وكيف  �إعرت��سهن  �أوجه  وقدمن 

5
باخليانة كل �لنا�سطات �ملدنيات.

و�إن  تقييد متلف  فيه  ثان  بقر�ر  �لقر�ر  �ألغي  وبالفعل 

حتديد  مت  فقد  وحقوقية.  قانونية  �سبغة  عليه  �أ�سفيت 

وجعله  و�ل�سخ�سي  و�لنوعي  و�ملكاين  �لزماين  نطاقه 

ر�آها  معينة  عمرية  فئة  من  �ملو�طنون  فيه  يت�ساوى  عاما 

�ساحب �لقر�ر �أنها �لفئة �مل�ستهدفة للتجنيد �سد ليبيا.

والثقافي  االجتماعي  ر  المبر
بالون  نتائج  �سمام  حممود  و�لإعالمي  �ملثقف  يرى   

�لإختبار �ل�سلفي �لأول يف ليبيا غري ناجحة  و�أن �ملر�أة 

�لبيت  و�أن  ولي�ست حرمة  �لأهلية  كاملة  �إمر�أة  �لليبية 

�لليبي هو من يربي ويوجه.  ويف �إ�سارة منه للمربر�ت 

�لمنية �لو�هية، ي�سري  �سمام �أن من خان عمر �ملختار 

ومن  رجال  كانو�  �ليطايل  �لحتالل  مع  وتعاون 

�لأمم  �تهام  �أما  كانو� رجال.  و�ن�سق عنه  �لقذ�يف  خان 

�ملتحدة باأنها جتند ن�ساء ليبيا للتج�س�ض فذ�ك مو�سوع 

.
6
�جتماعي وثقايف �آخر

لكن موقع �ملر�أة من �ملنظومة �لقيمية �لليبية  ل يدعو 

�جلمعي  للعقل  �لعام  �لتوجه  فبا�ستقر�ء  للتفاوؤل. 

ما  نلم�ض  وبعده  �لأول  �لقر�ر  �سدور  �أبان  �لليبي 

حقوق  قيمة  تدين  ب�ساأن   
7
�لعلمية �مل�سوح  توؤكده 

وحريات �ملر�أة يف �ملنظومة �لقيمية �لليبية. فقد �نق�سم 

�لرجال ب�ساأن �لقر�ر �لأول �إىل ثالثة �سنوف بدرجات 

ون�سب متباينة:�سلفي ومن يدور يف فلكه ن�سري للدين 

بالعلمانية يدعمها  للقر�ر ، مدين متهم  ومهلل ومكرب 

حالها  ول�سان  �ل�سامتة  و�لأغلبية  قلة،  وهم  رف�سها  يف 

يقول: هناك ما هو �أهم فالبالد ت�سيع و�حلق يف �حلياة 

و�مللب�ض  و�ملاأكل  �ملاأوى  من  �أدنى  حد  بتوفري  �لكرمية 

�أمانيهم.  �أق�سى 

للكاتبة، �ملر�ة �لليبية بني مكت�سبات �ملا�سي وتوج�سات �مل�ستقبل، �ملفكرة . 1

�لقانونية- تون�ض، �لعدد 3، دي�سمرب 2015. 

بيان �سدر عن نحن ن�سطاء ومنظمات �ملجتمع �ملدين  .بنغازي .يف . 2

2014/2/20
و��ستدلو� على ذلك بخروج �أمهات �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنهن بعد وفاة ر�سول . 3

�هلل �سلى �هلل عليه و �آله و�سلم للحج يف عهد عمر ر�سي �هلل عنه وقد �أر�سل 

معهن عثمان بن عفان ليحافظ عليهن ر�سي �هلل عنه

�لإمام �أبو �حل�سن بن بطال �ملالكي يف »�سرح �لبخاري« )532/4، ط. . 4

مكتبة �لر�سد(

كانت �لدكتورة عبري �أمنينة على ر�أ�ض �لوفد �لن�سوي ب�سفتها رئي�ض مفو�سية . 5

�ملجتمع �ملدين وحوى �لوفد حماميات ونا�سطات حقوقيات من مدينة 

بنغازي ، وهو ما �سرحت به �لدكتورة على �سفحتها �ل�سخ�سية يف موقع 

�لتو��سل �لجتماعي »�لفي�سبوك«.

�ل�سيد حممود �سمام على �سفحته يف موقع �لتو��سل �لجتماعي تعليقاً على . 6

جتميد �لقر�ر

يعار�ض ثمانية من كل ع�سرة حق �ملر�أة يف �ل�سفر مبفردها خارج �لبالد ، �ض . 7

7 من �مل�سح �ل�سامل لآر�ء �لليبيني حول �حلو�ر �لوطني ، من�سور�ت مركز 
�لبحوث و�ل�ست�سار�ت جامعة بنغازي 2015.
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جويل بطرس

�سنة  يف  �للبنانية  للجمهورية  رئي�ساً  حلو  �سارل  �إنُتخب 

1964 خلفاً للرئي�ض فوؤ�د �سهاب. وو�سع �لإ�سالح هدفاً 

�لإ�سالحات.  هذه  بنتيجة  �لعهد  م�سري  وربط  لعهده 

لالإد�رة  �سامل  تطهري  �إجر�ء  نّيته   1965 عام  فاأعلن 

و�لق�ساء من عنا�سره �لفا�سدة و�لك�سولة.

وتنفيذ�ً لهذه �ل�سيا�سة، عمد جمل�ض �لنو�ب �إىل �إ�سد�ر 

قانون عّدل من خالله تنظيم جمل�ض �لق�ساء �لأعلى يف 

�لق�ساة.  ��ستثنائية تخّوله �سرف  �جتاه منح �سالحيات 

و�أف�سى �لأمر �إىل ف�سل 16 قا�سياً عن �خلدمة يف كانون 

ت�سهدها  مل  �سابقة  يف   1966 و�سباط   1965 �لأول 

دو�ئر �لعدلية من قبل.

نتطرق يف هذ� �لعر�ض �إىل حملة تطهري �ل�سلك �لق�سائي، 

ف عنها �ملعنّيون �آنذ�ك. فغالباً ما تطرح �ل�سلطة 
ّ
كما عر

�لتنفيذية عناوين عري�سة لإ�سالح �لق�ساء، لتكتفي من 

بعدها مبحا�سبة عدد من �لق�ساة من دون بذل �أي جهد 

لإ�سالح �لنظام �مل�سوؤول عن �خللل �لق�سائي. و�لالفت 

ز�لت  ما  �لفرتة  تلك  د�رت خالل  �لتي  �لنقا�سات  �أّن 

منتجة بالن�سبة �إىل �إ�سكاليات �ليوم، �سو�ء جلهة ��ستعادة 

�أدو�ت �لإ�سالح نف�سها �أو للت�سكيك ب�سحة �لإجر�ء�ت 

�ملتخذة. لذ� تبقى ��ستعادة هذه �ملرحلة من تاريخ لبنان 

�أ�سا�سية لكل من يعمل �ليوم على �لإ�سالح �لق�سائي 

�سو�ء يف لبنان �أو يف خارجه.

 

1966  1965- حملة التطهير 
تلّقى �لرئي�ض حلو �لدعم من معظم �لكتل يف جمل�ض 

�لنو�ب، بعدما �سدد �لعديد من هوؤلء على �أنه مل يعد 

ق�سور  يف  عليه  هو  ما  على  �لو�سع  ��ستمر�ر  �جلائز  من 

و��سعة  لتهامات  عر�سة  �لق�ساة  �أن  �سيما  »ل  �لعدل، 

.»
1
ترتدد يف متلف �ملجال�ض �ل�سيا�سية و�لقانونية

�لعويني  ح�سني  �لرئي�ض  حكومة  بد�أت  عليه،  وبناء 

بدر��سة م�سروع يعطي ملجل�ض �لق�ساء �لأعلى �سلطات 

فجاء  �لق�ساء.  لتطهري  حمددة  زمنية  لفرتة  ��ستثنائية 

�سمن هذه �لقرت�حات:

»تو�سيع �سالحيات جمل�ض �لق�ساء �لأعلى. .

متهيد�ً  . �لإد�ري  �جلهاز  �إىل  �لق�ساة  نقل  �إجازة 

ل�سرفهم.

�ل�ستقالة حفظاً  . �إىل  �سرفهم  �ملنوي  �لق�ساة  دعوة 

.»
2
على كر�متهم

�أعّد وزير �لعدل �آنذ�ك ن�سيم جمدلين �مل�سودة �لأوىل 

مل�سروع قانون �لتطهري باإ�سر�ف حلو. ووفقاً لذلك، �تفق 

�لق�ساء �لأعلى  رئي�ض جمل�ض  �لوزر�ء بح�سور  جمل�ض 

�لب�ستاين  نبيه  �لتمييز  عام  ومدعي  �ملعو�سي  بدري 

على  �ملنال  �سوكت  �لق�سائي  �لتفتي�ض  هيئة  ورئي�ض 

طرح م�سروع قانون بتعديل قانون تنظيم جمل�ض �لق�ساء 

�لأعلى. و�أبرز ما جاء فيه:

�إعطاء جمل�ض �لق�ساء �لأعلى ب�سفته هيئة خا�سة  .

�لنظر يف �أو�ساع �لق�ساة جلهة �لكفاءة �مل�سلكية �أو 

�أو  تلقائيا  �لق�ساء  لتويل  �لأهلية  �أو  �ل�سحي  �لعجز 

بناء على طلب من جمل�ض �لوزر�ء، على �أن يكون 

له تبعاً لذلك �إنهاء خدمة �لقا�سي. وتتخذ قر�ر�ت 

�لهيئة بالأكرثية �ملطلقة من جمموع �لأع�ساء �لذين 

تتاألف منهم �لهيئة وبطريقة �لقرت�ع �ل�سري. ويف 

�لوزر�ء  جمل�ض  �إىل  فور�ً  �لقر�ر  يرفع  �حلالة،  هذه 

�لذي يكون عليه �أن يبت به خالل مهلة ع�سرة �أيام 

من تاريخ وروده على �أمانة �سر �ملجل�ض.

به،  . �لبت  دون  �ملذكورة  �ملهلة  �نق�ساء  حال  ويف 

منتهية  �لقا�سي  وخدمة  نافذ�ً  �لقر�ر  هذ�  ي�سبح 

�أي ن�ض خا�ض،  ��ست�سد�ر  �إىل  دون حاجة  حكماً 

للقا�سي  �مل�ستحقة  �ملالية  �حلقوق  جميع  وت�سفى 

وفقاً للقو�نني �ملرعية.

و�لأخطر من ذلك، �عترب �مل�سروع �أن �إنهاء �خلدمة  .

من  طريق  »�أي  يقبل  ل  �ملادة  هذه  �إىل  بالإ�ستناد 

ل�سبب  �لإبطال  طلب  ذلك  يف  مبا  �ملر�جعة  طرق 

طريق  عن  �لتعوي�ض  طلب  �أو  �ل�سلطة  حّد  جتاوز 

�لق�ساء �ل�سامل«.

مهلة  . خالل  يطلب  �أن  قا�ض  لكل  �مل�سروع  �أتاح 

�إحالته  �أو  �خلدمة  من  �سرفه  نفاذه  من  �أيام  ع�سرة 

�أن  �لوزر�ء  ملجل�ض  يكون  �أن  على  �لتقاعد،  على 

يقبل �لطلب �أو يرف�سه.

حدد تعوي�ض �لقا�سي يف حالة �سرفه من �خلدمة  .

�ملن�سو�ض  �لأحكام  �إىل  بال�ستناد  �لتقاعد  على 

مع  �لأ�سا�سي  ر�تبه  يو�زي  مببلغ  �أعاله،  عليها 

�لتعوي�ض �لعائلي فقط عن �أربعة �أ�سهر.

�إىل  �لقانون  م�سروع  خالل  من  �حلكومة  هدفت  وقد 

��ستن�سابية  �سالحيات  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  �إعطاء 

بل  �لق�ساة  بعمل  فقط  لي�ض  بالتحكم  له  �سمحت 

مب�سريهم �أي�ساً. كما �أّن �مل�سروع �أغفل متاماً حق �لقا�سي 

ت�سمح  �آلية  �أية  �أمام  �لباب  و�أقفل  نف�سه،  عن  بالدفاع 

باإبطال �لقر�ر �أو مر�جعته.

بد�أت مناق�سة م�سروع تنظيم جمل�ض �لق�ساء يف جمل�ض 

�لنو�ب يف �أو�ئل متوز 1965. وقد تناول �لنو�ب �لعديد 

وقد  �جلل�سات.  خالل  لالهتمام  �ملثرية  �لنقاط  من 

عن  بالدفاع  �حلق  �لقا�سي  منح  حول  �أبرزها  متحورت 

�ل�سكاوى  �لعتبار  عني  يف  ياأخذ  قانون  وو�سع  نف�سه 

على  �لق�ساء  يلوم  �لأخري  فهذ�  �لعام.  للر�أي  �حلقيقية 

�لتاأخري يف �لف�سل يف �لدعاوى وعلى �إطالة �ملحاكمات 

ل�سنو�ت. كما مّتت مناق�سة دور �لتفتي�ض �لق�سائي، وقد 

حلماية  دوره  تفعيل  �أهمّية  على  �ملد�خالت  �أجمعت 

�لق�ساء. وجاء يف �ملد�خالت �أي�ساً تاأكيد على ت�ساعد 

�إىل  بالإ�سافة  �لق�ساء  يف  �ل�سيا�سّية  �لتدّخالت  وترية 

�نت�سار �لف�ساد يف �لعدلية، �إن من خالل تنامي ظاهرة 

بع�ض  �لبّت يف  تاأجيل  �أو  �لفخمة،  و�ملنازل  �ل�سيار�ت 

�لدعاوى بطلب من �أحد �لنافذين.

أن  النواب  أحد  اعتبر 
الحقيقي  اإلصالح 

السلطة  بمنع  يبدأ 
من  السياسية 

القضاء.  في  التدخل 
إلى  أّدت  فالتدخالت 
المؤسسات  �عطيل 

وبخاصة  القضائية 
التفتيش  هيئة 

)التفقدية(،  القضائي 
المساءلة  منع  ما 

داخل  والمحاسبة 
القضاء

جمل�ض  يف  مناق�سة  جل�سات  �أربع  �لقانون  تطلب 

�لكثري  �لنقا�سات  حملت  وفيما  �إقر�ره.  بغية  �لنو�ب 

من �لقرت�حات �لقّيمة، و�لتي ل تز�ل مو�سوع نقا�ض 

حتى �ليوم، �سدر �لقانون كما ُطرح يف �سيغته �لأ�سلية 

 �ذ�ً �لقانون يف 19 متوز 1965 
ّ
قر

ُ
بدون �أّي تعديل ُيذكر. �أ

وناظم  مغبغب  جوزف  �لنائبان  خالف  فيما  بالأكرثية 

وجان  ميرب  �ألبري  �لنائبني  من  كّل  و�متنع  �لقادري، 

�مل�ساور�ت  وبد�أت  �لعويني  حكومة  ��ستقالت  عزيز. 

فتحظى  �لنيابية  �لكتل  جميع  متّثل  حكومة  لتاأليف 

 ي�سمح لها بتنفيذ عملية �لتطهري. 
ّ

بالتايل بغطاء �سيا�سي

وكلف حلو �لرئي�ض ر�سيد كر�مي يف �أو�خر متوز 1965 

ت�سكيل حكومة جديدة قادرة على تّويل مهام �لتطهري.

 1965 �أيلول   9 يف  �لر�سمية  �جلريدة  �لقانون يف  �سدر 

عطي »�لق�ساة �لر�غبون يف طلب �سرفهم من �خلدمة �أو 
ُ
و�أ

�إحالتهم على �لتقاعد مهلة ع�سرة �أيام – تبد�أ من تاريخ 

.»
3
9 �يلول 1965 وتنتهي يف 19 منه – بالتقدم بذلك

كانون   17 يف  قر�ر  �أّول  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  رفع 

قا�سياً،   12 خدمة  باإنهاء  ق�سى  و�لذي   1965 �لأول 

قا�سياً   23 عن  �ل�سحف  تقارير  حتدثت  كانت  بعدما 

مر�سحني لل�سرف.

على  و�لوزر�ء  �لنو�ب  من  كبري  عدد  �عرت��ض  ورغم 

�سنعر�سها  لأ�سباب  �خلدمة  من  �مل�سروفة  �لأ�سماء 

�لتي  �لنهائية  �جلل�سة  يف  �لوزر�ء  جمل�ض  و�فق  لحقاً، 

��ستمرت 13 �ساعة، على �إنهاء خدمات �لق�ساة �لذين 

وقد  ب�سرفهم.  قر�ر�ت  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  �تخذ 

.
4
�سدر �لقر�ر باأكرثية �أع�ساء �حلكومة

�سدور  بعد  �لتنفيذ  حيز  �ل�سرف  قر�ر  دخل  وعليه، 

�ملر�سوم رقم 2452 يف 19 كانون �لأول 1965 �لذي 

�أعطى �لق�ساة �مل�سروفني �حلّق باملطالبة مبعا�ض �لتقاعد 

�و بتعوي�ض �ل�سرف من �خلدمة.

من  �لثانية  �ملادة  �أّن  �آنذ�ك  �حلكومة  رئي�ض  �عترب  وقد 

�لوزر�ء  جمل�ض  من  جعلت  �لق�سائي  �لإ�سالح  قانون 

مار�سة  �ملجل�ض  حق  ومن  �لبت  يف  �لعليا  �ل�سلطة 

�حلكومة  رئي�ض  وقال  منا�سباً.  ير�ه  ما  �سوء  يف  �سلطته 

جمل�ض  �سلطة  على  �ملحافظة  من  ق�سد  �مل�سرتع  �أّن 

�لتد�بري  �لعد�لة يف  ن�سبة مكنة من  �أكرب  تاأمني  �لوزر�ء 

�لتي يقرها جمل�ض �لق�ساء. و�أ�ساف كر�مي �أّن �ملعايري 

�لتي �عتمدها جمل�ض �لق�ساء تقوم على ثالث ركائز: 

عدم �لأهلية، وعدم �لكفاءة و�لأ�سباب �ل�سحية. وتبنّي 

للوزر�ء بعد �لإ�ستماع �إىل رئي�ض جمل�ض �لق�ساء �لأعلى 

�أّن �أ�سباب �ل�سرف يف معظمها م�سلكية تتعلق مبمار�سة 

�ملهام �لق�سائية ول مت�ض كر�مة �لقا�سي و�سرفه. وحيث 

ما يخ�ض  �أ�سا�ساً يف  يعود  �مل�سلكية  �لنو�حي  تقدير  �أّن 

�لق�ساة، ملجل�ض �لق�ساء �لأعلى.

�لر�أي  �إقناع  يف  �لتطهري  من  �لأوىل  �جلولة  تنجح  مل 

وحده  جدية.  �إ�سالح  عملية  باإجر�ء  �لعهد  بنية  �لعام 

قدماً  �مل�سي  على  م�سر�ً   
َ

بقي حلو  �جلمهورية  رئي�ض 

على  �لرئي�ض   
ّ
�أ�سر �لتطهري.  مب�سري  عهده  م�سري  ر�بطاً 

�نطلقت  �لعجلة  �أن  و�أكّد  �لكبرية  �ل�سعار�ت  �إ�سهار 

ولن تتوقف. »ول جمال للت�ساوؤل ما �إذ� كانت �لوز�رة 

وز�رة  فكل  ل.  �أم  �إ�سالحية  تد�بري  �ست�سهد  �لفالنية 

.»
5
بحاجة �إىل �إ�سالح، �سيتّم ��سالحها

وطالب حلو بالإ�سر�ع مع بد�ية عام 1966 باإجناز �لدفعة 

�لتي  �لنف�سي  �لقلق  حلالة  »نظر�ً  �لتطهري  من  �لثانية 

.»
6
ت�سيطر على �ملوظفني وجتّمد ن�ساطهم

�لعدل  �لركود قد خّيمت على ق�سر  وكانت حال من 

بعد �إ�سد�ر مر�سوم �لتطهري �إىل حّد تّوقف �لأعمال يف 

بع�ض �ملحاكم. و�زد�دت �لأمور تعقيد�ً بعد �أّن ��ستحال 

على �ملعنيني ملء �ملر�كز �لتي �سغرت يف ظّل �ل�سكوى 

من �لنق�ض يف عدد �لق�ساة يف �لأ�سل.

�سباط   11 يف  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  قرر  عليه،  وبناء 

معهد  رئي�ض  �إ�سافيني:  ق�ساة  �أربعة  �سرف   1966

�لعديل  �ملجل�ض  وع�سو  جريج  خليل  �لق�ساة  تدريب 

وفيق  �ملدين  �ل�ستئناف  ورئي�ض حمكمة  �لرتك  �سليم 

�أبو  �ملنفرد �ملدين يف بريوت جميل  �حل�سامي و�حلاكم 

خاطر. وفهم �أن �لو�سع �ل�سحي هو ور�ء �سرف �لبع�ض، 

مي�ض  ما  فيها  لي�ض  �لآخر  �لبع�ض  �سرف  �أ�سباب  و�أن 

�لرتك  �سليم  �لقا�سي  �سرف  ور�ء  �أن  )تردد  بالنز�هة 

رئي�ض  وك�سف  بالأكر�د(.  وعالقته  �ملا�سوين  ن�ساطه 

جمل�ض �لق�ساء �أّن هذه �لدفعة هي �لأخرية و�أنه يعترب 

�أّن �ملجل�ض قام بو�جباته.

�ملقدمة  �لأ�سباب  على  �لوزر�ء  حتفظ  من  �لرغم  وعلى 

ل�سرف �لق�ساة وت�سديدهم جمدد�ً على حق �لقا�سي 

بالدفاع عن نف�سه، �إل �أنهم ويف �لنهاية و�فقو� على قر�ر 

 .»
7
�ل�سرف »مر�عاة للم�سلحة �لعامة

�طهير القضاء في لبنان )1966-1965(
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�أن  لبثت  وما  �حلّد.  هذ�  عند  �لتطهري  تّوقف  وبالفعل، 

قّدمت حكومة كر�مي ��ستقالتها يف ني�سان 1966 لتوؤكد 

�أّن �لتطهري تّوقف و�أّن �لإ�سالح مل يكن �سوى �سعار رّنان.

 

واإلستقاللية المحاسبة 
�أّن �مل�سوؤولني ذكرو� عند بدء �حلملة  جتدر �لإ�سارة �إىل 

�لر�ساوى  يتلقون  فا�سدين،  ق�ساة  �لق�ساء  يف  �أن 

ويوؤخرون �لأحكام كرمى لأ�سحاب �لنفوذ و�أن �إ�سالح 

�لق�ساء يتم من خالل تطهري �لق�ساء ولي�ض من خالل 

�لتطهري  عملية  �سهدت  وقد  موؤ�س�ساتية.  �إ�سالحات 

�أي مالحظات  �إبد�ء  دون  من  للق�ساة  كاملة  ��ستباحة 

حول خطورة هذ� �لأمر وتاأثريه �ل�سلبي على ��ستقاللية 

�ملناق�سات  �إىل  بالعودة  ولكن،  �أد�ئه.  وعلى  �لق�ساء 

ما  �أن  �لنو�ب  من  عدد  مد�خالت  من  يبدو  �لنيابية، 

�سمي ف�ساد� ق�سائيا هو بالدرجة �لأوىل خلل يف �لنظام 

وبوجه  �لق�ساء،  يف  �لتدّخل  رو�ج  �أ�سا�سه  �ل�سيا�سي، 

نف�سها  وجدت  �لتي  �لتفتي�ض  هيئة  عمل  يف  خا�ض 

ك �سد �لق�ساة �ملحميني، مهما توّرطو� 
ّ
منوعة عن �لتحر

يف خدمة م�سالح �ل�سيا�سيني.   

�أن  جنبالط  كمال  �لنائب  �عترب  �ل�سياق،  هذ�  ويف 

من  �ل�سيا�سية  �ل�سلطة  مبنع  يبد�أ  �حلقيقي  �لإ�سالح 

تعطيل  �إىل  �أّدت  فالتدخالت  �لق�ساء.  يف  �لتدخل 

�ملوؤ�س�سات �لق�سائية وبخا�سة هيئة �لتفتي�ض �لق�سائي، 

ما منع �مل�ساءلة و�ملحا�سبة د�خل �لق�ساء. وعّلق خالل 

»�سرورة  على  �لتطهري  قانون  مناق�سة  جل�سات  �إحدى 

�أن  جزم  حيث  �أي�ساً«  �لتنفيذية  �ل�سلطة  يف  �لتطهري 

�لف�ساد �حلقيقي موجود بني رجال �ل�سيا�سة. فـ »�أولئك 

�أف�سدو� �لق�ساء وجعلو� منه مطية لغاياتهم ولأحقادهم 

�ل�سيا�سية ومل�ساحلهم �ملالية«.

ور�أى �أن �لإ�سالح عملية طويلة مرتبطة باإعطاء �ملوؤ�س�سات 

�لق�سائية �سالحيات �إ�سافية وبالأخ�ض �لتفتي�ض.

�أد�ء  على  جنبالط  ثناء  �إىل  �لإ�سارة  من  هنا  بّد  ول 

�لق�ساء �لكفوؤ و�لنزيه خالل فرتة �لإنتد�ب �لفرن�سي، 

تتمتع  كانت  �لق�سائية  �ل�سلطة  �أّن  �إىل  �أ�سار  حيث 

تر�جع  ربط  وقد   .
8
ملفتة و�إنتاجية  كبرية  با�ستقاللية 

فـ«�أيام  وبالتدخالت.  �لتفتي�ض  بدور  �لإنتاجية 

�أي قا�ض مهما كان  �لفرن�سي، كان ل يجروؤ  �لنتد�ب 

كبري�ً بالدولة �أن ينام على ملف ولو �سهر�ً و�حد�ً. فاإذ 

ذ�ك، يالحقه �لتفتي�ض وي�ساأله ملاذ� هذه �لدعوى ل تز�ل 

يف جاروره نائمة. فعلى �لأقّل، يجب �أن يفعل ذلك يف 

�ض للم�سايرة. 
ّ
هذ� �لبلد لأّن �لقا�سي ب�سري �أي�ساً ومعر

بّد  ل  �ليمني،  ومن  �ل�سمال  من  �لو��سطة  تاأتيه  عندما 

ينق�سع  �أيام  �إىل  �جلارور  �لدعوى يف  يحفظ هذه  �أن  له 

فيها �لغيم �ل�سيا�سي �لذي يجعل من فالن، نافذ�ً �أكرث 

من فالن«. وطالب جنبالط �أخري�ً بو�سع »�سرعة �سرف 

كنظام لل�سلوك �ل�سخ�سي للقا�سي ف�سلوكه �ل�سخ�سي 

يجب  �لقد��سة،  من  نوع  فيها  ووظيفته  بوظيفته  مرتبط 

�أن يتم�سى يف �سلوكه �ل�سخ�سي مع هذه �لقد��سة �لتي 

تفر�سها عليه وظيفته«.

 16 �أن �سرف  و��سحا  بد�  �لعملية حتى  �نتهت  �أن  وما 

قا�سياً و�عتبار �أن هذه �لعملية جنحت يف تطهري �لق�ساء 

و�إ�سالحه هو يف �لو�قع حماولة للتغا�سي عن �لأ�سباب 

و�ل�سماح  �لق�ساء  �إف�ساد  ور�ء  تكمن  �لتي  �لأخطر 

م �لتدّخل يف 
ّ
بالتدّخل يف �أعماله. فالن�سو�ض �لتي جتر

�إليها.  �لق�ساء بقيت على حالها ومل يتّم حتى �لرجوع 

من  �لقا�سي  يحمي  قانون  و�سع  ع 
ّ
�مل�سر يحاول  ومل 

�ل�سغوط �لتي متار�ض عليه فال يقدر على مو�جهتها �إل 

�ملطاف  نهاية  �لقا�سي يف  ر  �سوِّ وبالتايل  �لذ�تية.  مبناعته 

على �أنه �مل�سوؤول �لوحيد عن عمليات �لر�سوة و�لف�ساد 

و�لتلكوؤ باإ�سد�ر �لأحكام. ومت باملقابل تربئة �سمنية للنظام 

�ل�سيا�سي �لذي هو �مل�سوؤول �لأول وفق �لنو�ب �أنف�سهم.

�لت�سريحات  هو  لالإنتقاد  قابلية  �لأمر  هذ�  يزيد  وما 

�لعديدة �لتي عزت عملية �سرف ق�ساة كبار �إىل م�سعى 

�لعهد �جلديد �لتخل�ض من ق�ساة كانو� حم�سوبني على 

�لعهد �لأ�سبق )عهد كميل �سمعون(، ما �أعطى �إنطباعا 

�أن �لتطهري مت من باب �لإنتقام و�لكيد �ل�سيا�سيني، مبعزل 

عن �أي �إ�سالح موؤ�س�ساتي للم�ستقبل. ففي مد�خلته يف 

جمل�ض �لنو�ب، قال �لنائب �لأب �سمعان �لدويهي �أّن 

من  �سمعون  من  �ملقربني  �إق�ساء  �لفعلي  �لقانون  هدف 

�لق�ساء و�أنه »�سيق�سي نهائياً على ما ��سماه ق�ساء، لأن 

�لقا�سي �سوف ل يتحرر، من �لرئي�ض، ومن �لوزير، ومن 

�لنائب، ومن �ملتمول، ومن �ساحب �لنفوذ«.

 

والطائفية المحاسبة 
�أ�س�ض  �حرت�م  على  �ملعنيني  ت�سديد  من  �لرغم  وعلى 

�أنه �سرعان ما  �إل  �لكفاءة �لعلمية و�ملهنية يف �لتطهري، 

مكرر   6/6 �ل  قاعدة  طبق  �لق�ساء  جمل�ض  �أن  تبنّي 

على  �ل�سرف  توزيع  جاء  فقد  هذه.  �لتطهري  عملية  يف 

�ل�سكل �لآتي: 6 م�سيحيني و6 م�سلمني.

وما �أّن ُعمم �لنباأ يف �ل�سحف، حتى بد�أت �لتدخالت 

و�لعرت��سات على خلفية طائفية ول �سيما جلهة �سرف 

�أّن  �لنهار  نقلت  فقد  معينة.  طو�ئف  من  بارزين  ق�ساة 

�لرئي�ض كر�مي عار�ض �سرف �أحمد �لأحدب، رئي�ض 

ديو�ن �ملحا�سبة وخالد �حل�سن �حلاكم �ملنفرد يف بريوت 

�أثناء تناول قر�ر جمل�ض �لق�ساء يف �حلكومة. ويف �لجتاه 

نف�سه، �أ�سدر �ملجل�ض �لإ�سالمي �لأعلى �إعرت��سا على 

�سرف 3 ق�ساة �سّنة منهم رئي�ض ديو�ن �ملحا�سبة، وتريث 

��ست�سارة  حني  �إىل  �حلكومة  يف  موقف  لتخاذ  وزير�ن 

قلقه  �لدين عن  علم  �لوزير  كما عرب  �ملذكور.  �ملجل�ض 

و�عرت��سه »على �سرف �أكرب قا�ٍض درزي يف �جلمهورية 

حول  �سوؤ�ل  �أي  �لقا�سي  هذ�  ُي�ساأل  �أن  دون  �للبنانية 

.»
9
�سرفه، ودون �أن يعرف �لأ�سباب �لتي �أّدت �إليه

باإمكانية  ت�سكيكه  عن  �لفرزيل  �أديب  �لنائب  عرب  وقد 

حتقيقه  عن  �مل�سوؤول  �جل�سم  �أّن  »طاملا  �لإ�سالح  جناح 

قد �سكل على �أ�سا�ض طائفي. »ت�سّور �أنكم �ست�سكلون 

جمل�ساً يطهر يف �لق�ساء وي�سكل على �أ�سا�ض �لطائفية. 

�لكفاءة،  على  �ل�سرف،  �أ�سا�ض  على  ي�سكل  �أن  يجب 

يقوم  �لذي  للموظف  �لنظيف  �لتاريخ  �أ�سا�ض  على 

بعملية �لتطهري، و�ل ماذ� يفيد؟«

حقوق  باأّن  �جلميع  ليطمئن  كر�مي  خرج  باملقابل، 

�لطو�ئف حمفوظة و�أّن »�ملوظف �لذي �سيعنّي يف �ملركز 

�لذي �سي�سغر يجب �أن يكون من طائفة �ملوظف �لذي 

«. وقد جاءت 
10

نقل من هذ� �ملركز �أو �سرف من �خلدمة

طماأنته هذه لتعزز عمليا �لطائفية د�خل �لق�ساء، ومتهد 

با�سم  ذلك  كل  �ملنا�سب.  من  عدد  طائفية  لتثبيت 

�لإ�سالح طبعا.

 

المحاسبة وحق الدفاع
مل يختلف خطاب �ل�ستينات عن ذلك �لذي يربز عند 

ت�سكيل �أي حكومة جديدة منذ �إنتهاء �حلرب �للبنانية. 

فيتقّدم �لتطهري على �أنه �لطريق �لأوحد للتخّل�ض من 

�ملطالب  ويت�ساعد �خلطاب  بالف�ساد.  �ملتورطني  �لق�ساة 

بتطبيق �ملادة 95 من قانون �لق�ساء �لعديل �لتي توؤدي 

�إىل عزل �لقا�سي لعدم �أهليته بقر�ر ي�سدر بغالبية ثمانية 

�لأعلى  �لق�ساء  ع�سرة( يف جمل�ض  �أ�سل  )من  �أع�ساء 

بقر�ر غري قابل للطعن ومن دون متكينه من مار�سة حق 

�لدفاع عن �لنف�ض.

وقد �عتمدت �ل�سرت�تيجية عينها يف تطهري �ل�ستينات 

 قانون منع �لقا�سي من �لدفاع عن نف�سه، ما 
ّ
�أقر حيث 

�أّدى �إىل حملة �عرت��ض و��سعة من قبل �لنو�ب و�لق�ساة. 

 يف �إطار �لكالم حيث و�فق �لنو�ب 
َ

لكن �لإعرت��ض بقي

على �لقانون وعلى قر�ر �سرف �لق�ساة لحقاً.

ت�ساءل جنبالط »كيف يعقل �أن يتخذ جمل�ض �لق�ساء 

باتهامات  ويدينه  �لق�ساة  �أحد  ب�سرف  تدبري�ً  �لأعلى 

�لقا�سي«.  هذ�  �أقو�ل  �إىل  ي�ستمع  �أن  دون  متلفة 

هذه  �أعطى  �لذي  هو  �لنيابي  �ملجل�ض  باأن  �أجيب  و�إذ 

من  باأنه  جنبالط  رّد  �لق�ساء،  ملجل�ض  �ل�سالحيات 

جمل�ض  مينع  �سيء  ول  �لعتبار�ت  مر�عاة  �لو�جب 

عاد  وقد   .
11
�لقانون تف�سري  يف  �لتّو�سع  من  �لق�ساء 

جنبالط وكتب يف �فتتاحية »�لأنباء« »ثم ما هذ� �لتطهري 

�لذي يفتي ويحكم وينفذ على �أحدهم دون �أن ي�ساأل 

عنك،  ويقال  �إليك،  ين�سب  ما  �سحيح  »هل  �لرجل: 

وتتهم به، �أجب �إن كنت بريئاً �أو جمرماً وحاول �أن تربر 

نف�سك؟« فاإذ� باملق�سي عليه حكماً غيابياً، وكما فعلو� 

يف هذه �لدولة، ي�ستطيع �أن يدعي و�أن يقول ملن ي�سمع: 

»�أنا بريء، لقد حتاملو� علي، �أنا مظلوم، و�إل ملاذ� تهربو� 

من �أن ي�سمعو� و�أن ي�سغو� �إىل دفاعي عن نف�سي؟«

فيليب خري�هلل جلهة  ومن �لالفت ما ورد يف مذكر�ت 

�سورى  جمل�ض  برئي�ض  ��ستعان  كان  �حللو  �لرئي�ض  �أّن 

�أّن  يجب  ما  يف  بعد(،  فيما  تطهريه  مت  )�لذي  �لدولة 

�ل�سرف  قر�ر�ت  تكون  حتى  �لتطهري  قانون  يت�سمنه 

�لتي �ست�سدر، غري قابلة لأي مر�جعة �أو طعن. »وهكذ� 

ُوجد �مل�سري �أوىل �سحايا �إ�سارته. فلم يجد �أمامه طريقاً 

.»
12
للتظلم و�ملر�جعة

�ساغوري  هرني  للقا�سي  ر�سالة  بن�سر  �لنهار  و�نفردت 

)وهو من �لق�ساة �لذين طالتهم حملة �لتطهري( هاجم من 

خاللها جمل�ض �لنو�ب �لذي و�فق على قانون تع�سفي 

�أّدت نتائجه �إىل خلق �أزمة �سيا�سية و�جتماعية. »�لقول 

�أن �لت�سريع �لذي حاول جمل�ض �لق�ساء �لأعلى تطبيقه 

كان ت�سريعاً �أبرت منافياً لبديهيات �لت�سريع و�لعد�لة، �إنه 

ت�سريع تع�سفي ظامل ل يجوز ول ميكن تطبيقه. و�لعلة كل 

�لعلة تنح�سر بالت�سريع ل مبجل�ض �لق�ساء �لأعلى. فاإن 

ت�سريعاً كهذ� يجعل من كبار �لق�ساة متهمني وجمرمني 

بحيث يتهمون �سر�ً ويحقق يف �أمورهم �سر�ً ويحاكمون 

�سر�ً فيحكمون �سر�ً دون �أن يتاح لهم حتى �حلق مبعرفة 

برمته. ل يجوز �عتباره ت�سريعاً على �لإطالق  �ملو�سوع 

وخري دليل على علة هذ� �لت�سريع ما نرى ون�سمع ونقر�أ 

يف �لأزمة �لإن�سانية و�لأزمة �ل�سمريية �لتي �سببها قر�ر 

و�ل�سحافة  �لعام  �لر�أي  يف  ل  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض 

.»
13
فح�سب بل ويف جمل�ض �لوزر�ء بالذ�ت

 

المحاسبة دون عقاب
نهاية  تعوي�ض  منحهم  مع  �لق�ساة  �سرف  قر�ر  �سّكل 

فاإما  لفتا.  �آخر  �أمر�  �لتقاعدي  ومعا�سهم  �خلدمة 

من  حرمانهم  يقت�سي  وكان  �ل�سرف  ي�ستحقون  هم 

�إذ�  مت  وملاذ�  ي�ستحقونه.  ل  �أنهم  و�إما  تعوي�ساتهم، 

�سرفهم؟   

عن  ت�ساءل  حني  جنبالط  كمال  �إليه  �أ�سار  ما  وهذ� 

منزله  �إىل  يعود  �ملوظف  كان  �إن  �لتطهري  من  �لهدف 

هي  �لإ�سالح  من  فالغاية  خدمة.  نهاية  تعوي�ض  مع 

موظف  كاأّي  معاملتهم  ل  �لفا�سدين  من  �لقت�سا�ض 

جلريدة  �فتتاحية  يف  وكتب  �لتقاعد.  �إىل  �أحيل  �آخر 

�لأنباء: »ما هو هذ� �لإ�سالح �لذي نقول فيه لأحدهم: 

و�ن�سرف  تقاعدك،  �أو  تعوي�سك  خذ  ف، 
ّ
�سر »تف�سل، 

وملكاً  رزقاً حالًل  فيبقى لك  �مل�سروق  مالك  �أما  عنا، 

�سرعياً مباركاً« دون �أن يحاكم �ملوظف ليعيد �ملال �لذي 

جناه من ف�ساده و�إف�ساده.

 

خاتمة
�سرف  قر�ر�ت  على  نادماً  بد�  حلو  �لرئي�ض  �أّن  حتى 

�أ�سبح  �جلو،  هذ�  »يف  �أّن  مذكر�ته  يف  فك�سف  �لق�ساة 

�لإ�سالح مو�سوع �نتقاد�ت عنيفة متناق�سة من �لذين 

ي�سعر  مل  �أو  يقتنع  مل  �لذي  �لعام  �لر�أي  ومن  �سرفو� 

باأّن �لإ�سالح �أحرز �أّي تقّدم، ور�ح ين�سى �أنه تناول ما 

لالإ�سالح  �ملفهوم  هذ�  �إذ�ً  وموظفني.  ق�ساة  من  تناوله 

�لذي جعل منه �إد�نة وتطهري�ً كان ظاملاً للق�ساة مبا ن�سب 

 .»
14

�إليهم من تهم دون �أن ُيتاح لهم �لدفاع عن �أنف�سهم

قانون  لتّبني  دفعته  �لتي  �لأ�سباب  ي�سرح  مل  لكنه 

�ليه  �آلت  ما  �لأول عن  �مل�سوؤول  وكاأّنه  جمحف �سّوره 

�لأمور. ومل يرتدد حلو من حتميل عهده م�سوؤولية ف�سل 

»وقد  قائاًل:  �لتطهري  عن  حديثه  يف  فيختم  �لتطهري، 

يكون من حق كل من طاوله �لإ�سالح وحيل بينه وبني 

�لدفاع عن نف�سه �أن يردد كلمة تيمو�ستوكل...�إ�سرب 

.»
15
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أنس سعدون

كان ل�سبكات �لتو��سل �لجتماعي دور بارز يف تعزيز 

�سنة  مند  �لعربية  �ملنطقة  عرفته  �لذي  �حلقوقي  �حلر�ك 

�إعالماً  لت�سبح  �أّهلها  �أ�سا�سيا  دور�  لعبت  حيث   ،2011

كغريهم  �لق�ساة  دخل  �ل�سياق  هذ�  يف   .
1ً
ميز� بدياًل 

من باقي �لفاعلني ملمار�سة حقهم يف �لتعبري يف و�سائط 

�لإعالم غري �لتقليدية. وهكذ� �ساركو� باآر�ئهم يف ور�ض 

�لإ�سالح �لد�ستوري، وناق�سو� مو��سيع تهم �ل�ساأن �لعام 

نقل  يف  و�أ�سهمو�  �أخرى،  تارة  �لق�سائي  و�ل�ساأن  تارة 

�سبغة  �كت�ست  لطاملا  �لتي  �ملهنية  �لنقا�سات  من  كثري 

ما  و�سرعان  �ملجتمعي.  �لنقا�ض  د�ئرة  �إىل  فئوية  مطلبية 

تطورت هذه �مل�ساركات يف بع�ض �لبلد�ن حيث �نتقلت 

من �لعامل �لإفرت��سي لتتخذ �سكل تنظيمات ورو�بط 

لتجمع �لق�ساة )نادي ق�ساة �ملغرب منوذجا(. فاأ�سبحنا 

�أمام منوذج جديد من �لق�ساة؛ �إنهم �لق�ساة �ملنفتحون 

�لقا�سي  �أ�سطورة  ك�سرو�  �لذين  جمتمعاتهم،  على 

 �لذي ل ينطق �إل من فوق من�سة �حلكم.  
2
�ل�سامت

�إل �أن هذه �لتحولت �ل�سريعة �لتي طر�أت على م�سهد 

ظّل �إىل وقت قريب غارقاً يف �لتحفظ، �أثار ماوف قوى 

حمافظة �سارعت �إىل �لتحذير من مغبة وقوع �إنزلقات 

�لتعبري،  يف  حقهم  مار�سة  يف  �لق�ساة  �إنخر�ط  نتيجة 

و�أ�سهرت موجب �لتحفظ. 

من  �لعربية  �لق�سائية  �لأنظمة  مو�قف  تباينت  وهكذ� 

�حلظر  مبد�أ  �ىل  �للجوء  قرر  �جتاه  بني  �مل�ستجد،  هذ� 

باملر�قبة  �كتفى  �آخر  و�إجتاه  �لق�ساة،  لظهور  �لإعالمي 

وحتريك �ملتابعات �لتاأديبية.

اإلتجاه األول: حظر تدوينات 
القضاة على مواقع التواصل 

االجتماعي
�سباقة  كانت  �لتي  �خلليج  دول  �لإجتاه  هذ�  ميثل 

�لق�ساة  على  حظرت  وتوجيهات  �أو�مر  ل�ست�سد�ر 

�لتو��سل  مبو�قع  �لتدوين  �أو  �لإعالم  يف  �لظهور 

لي�سمل  �لنموذج  هذ�  �نت�سر  ما  و�سرعان  �لإجتماعي. 

بلد�نا عربية �أخرى يف �مل�سرق و�ملغرب.

السعودية: أمر ملكي وتعليمات من الداخلية

من  وحمايته  �لإ�ستغالل  من  �لق�ساء  »�سيانة  بذريعة 

2012 مبنع  �أمر ملكي �سنة  بال�سعودية  ، �سدر 
3
�لإمتهان«

�لق�ساة من �حلديث يف جميع و�سائل �لإعالم �ملقروءة 

و�مل�سموعة و�ملرئية. 

كما �أ�سدر �ملجل�ض �لأعلى للق�ساء قر�ر�ً �أكد فيه على 

كافة �لق�ساة وجوب �لإلتز�م مبا ق�ست به �لأو�مر �مللكية 

ل�ستقالل  �سماناً  �لإعالم،  و�سائل  يف  ظهورهم  وعدم 

�لق�ساء وحياديته، و�لبعد عما ي�سيئ للوظيفة �لق�سائية 

�لتي يجب �أن تكون يف منتهى �حلياد و�لتجرد. و�أو�سح 

عدد  جتاه  �لد�خلية  وزير  ملا لحظه  تبعا  �أنه جاء  �لقر�ر 

�لعام  �ل�ساأن  عن  باأحاديث  �أدلو�  �لذين  �لق�ساة  من 

و�أن  �لق�سائية،  ب�سفتهم  متلفة،  �إعالمية  و�سائل  يف 

جتنب  ور�أى  �سلبية،  تاأثري�ت  �ل�سورة  بهذه  لظهورهم 

�لق�ساة ملثل هذه �مل�ساركات.

بحظر  األعلى  المجلس  من  قرار  الكويت: 

الظهور اإلعالمي للقضاة

 2015 �سنة  بالكويت  للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  �أ�سدر 

�لق�سائية  �ل�سلطة  �أع�ساء  �إدلء  حظر  ب�ساأن   
4
قر�ر�«

مو�قع  من خالل  �لآر�ء  �إبد�ء  �أو  �سحافية  بت�سريحات 

�لتو��سل �لإجتماعي، �أو �أي و�سيلة �أخرى، وجاء فيه: 

»ملا كان �أ�سا�ض ثقة �ملو�طنني بعدل ق�سائهم يقوم على 

م�ساركة  يالحظ  وملا  وحيدتهم،  ونز�هتهم  رجاله  د 
ّ
جتر

بع�ض رجال �لق�ساء باإبد�ء �لآر�ء �لعامة �ل�سيا�سية منها 

�لق�ساء ودوره كح�سن  و�لجتماعية، بعيد� عن مهنية 

طريق  عن  وذلك  حق،  ذي  لكل  ومالذ  للحريات 

بات  نحو  على  �ملختلفة  �لجتماعي  �لتو��سل  و�سائل 

يوؤثر يف جترد �لقا�سي وحيدته، ويوقعه حتما يف حرج �أو 

مانع يعيق �لف�سل يف �لدعاوى �ملنظورة �أمامه، و��ستناد� 

على  �لتي حتظر  �لق�ساء  تنظيم  قانون  من   )27( للمادة 

 )25( و�ملادة  �ل�سيا�سية،  �لآر�ء  �إبد�ء  �لق�ساء  رجال 

رجل  منع  �لق�ساء  ملجل�ض  جتيز  �لتي  �لقانون  ذ�ت  من 

و�جبات  مع  يتعار�ض  عمل  �أي  مبا�سرة  من  �لق�ساء 

للق�ساء  �لأعلى  �ملجل�ض  فاإن  �أد�ئها،  وح�سن  �لوظيفة 

يوؤكد على قر�ره �ل�سابق باحلظر على كافة رجال �لق�ساء 

و�لنيابة �لعامة تقدمي �أي بر�مج يف و�سائل �لإعالم �ملرئية 

�أو �مل�سموعة �أو �ملقروءة �أو �مل�ساركة يف فعالياتها من دون 

�إذن م�سبق«.

�أن و�سائل  �إذ يدرك  »�ملجل�ض  �أن  �لقر�ر  نف�ض  و�أ�ساف 

وجزء�ً  �إعالمية  �سرورة  باتت  �لجتماعي  �لتو��سل 

وحفاظا  �لعتبار�ت  لهذه  وتوفيقا  �لعامة.  �لثقافة  من 

ماآخذ،  �أي  ورجاله عن  به  و�لناأي  �لق�ساء  على حيدة 

برجال  ويهيب  �ملذكورة،  �لأفعال  حظر  �إىل  ينبه  فاإنه 

و�تخاذ  �سبق  ما  مر�عاة  �إىل  �لعامة  و�لنيابة  �لق�ساء 

�لق�ساء  رجال  من  �ملتابعني  ح�سابات  ب�ساأن  يلزم  ما 

لقيم  ومر�عاة  �لق�ساء،  رجال  �سلوكيات  على  حمافظة 

�لأخرى  �لرب�مج  يف  �مل�ساركة  وق�سر  وتقاليده  �لق�ساء 

و�لإبتعاد  بينهم،  ما  يف  �لإجتماعي  �لتو��سل  لو�سائل 

عن �لتعليق على �لأحد�ث �ل�سيا�سية �أو �لجتماعية، 

�إلتز�ما باحليدة و�لتجرد«.

لتتبع  العدل  لوزارة  تابعة  لجنة  مصر: 

تدوينات القضاة

 ت�سكيل جلنة �إعالمية مكونة 
5
قرر وزير �لعدل �مل�سري

ما  كل  ور�سد  متابعة  مهام  تتوىل  ق�ساة،  ثالثة  من 

و�ملقروءة  و�مل�سموعة  �ملرئية  �لإعالم  و�سائل  يف  يذ�ع 

�إد�رة  باأي  يتعلق  وما  و�أن�سطتها  �لعدل  وز�رة  عن 

مو�قع  تتناوله  ما  كل  ور�سد  ومتابعة  �إد�ر�تها،  من 

باأع�ساء  �خلا�سة  �أو  �لعامة  �سو�ء  �لجتماعي  �لتو��سل 

�لهيئات �لق�سائية يف هذ� �ل�ساأن، وحتليل ما يذ�ع وفق 

�لأ�سول �ملهنية �ملتعارف عليها وحتديد ما يعّد مالفة 

�لتفتي�ض  على  للعر�ض  جرمية  وي�سكل  �لأ�سول  لهذه 

�لق�سائي. وقد عمم هذ� �لقر�ر على كافة �لق�ساة كما مت 

تعميمه على �ملنابر �لعالمية. 

وقد ر�سدت �للجنة نحو 28 مالفة �أحيلت على �أنظار 

�لأو�ساط  فى  من جدل  �أثارته  ما  رغم  �ملفت�سية،  جهاز 

�لق�سائية حول مدى جو�ز مر�قبة �حل�سابات �ل�سخ�سية 

للق�ساة على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي وتتبعها.

الجزائر :  تحذيرات للقضاة وموظفي المحاكم 

من استعمال الفيسبوك ألسباب أمنية

حذرت وز�رة �لعدل �جلز�ئرية، ق�ساة وموظفي �ملحاكم، 

بحجة  �لإجتماعي،  �لتو��سل  �سبكات  �إ�ستعمال  من 

مابر�ت  �أجهزة  عليها  ت�سيطر  و«تويرت«  »في�سبوك«  �أن 

حول  هامة  ومعلومات  وثائق  يعر�ض  قد  ما  �أجنبية، 

.
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�لقطاع خلطر �لتج�س�ض

و�أوردت وز�رة �لعدل �جلز�ئرية، يف مذكرة �سادرة عنها 

جرى تعميمها خالل �سهر مايو 2016 على روؤ�ساء �ملحاكم 

و�لنو�ب �لعامني، ما �عتربته »معلومات ح�سا�سة حول 

�لتي  �ملد�سو�سة  -في�سبوك-  �سبكة  وماطر  م�ساوئ 

للتو��سل �لجتماعي متعدد  �لظاهر كم�ساحة  تربز يف 

.
”
�لأ�سكال ويف متلف �ملجالت �حلياتية لالإن�سان

و�أمرت �ملذكرة بناء على ذلك بتح�سي�ض �لق�ساة من ماطر 

�لإ�ستعمال غري �حلذر ل�سبكة �لتو��سل �لجتماعي وعن 

�ل�سرر �جل�سيم �لذي ميكن �أن ي�سببه ��ستعمالها على �حلياة 

�لفردية و�لعائلية وكذ� على موؤ�س�سات �لدولة ومعطياتها 

�لر�سمية ومو�ردها �لب�سرية نتيجة �لإ�ستغالل غري �لظاهر 

لهذه �ل�سبكات من قبل و��سعيها.

�لقانون  مو�د  »ت�سديد  �إىل  �لق�ساة  �ملذكرة  ونبهت 

ت�سرف  كل  وجتنب  �لتحفظ  و�جبات  على  �جلز�ئري 

�لق�سائية  �ل�سلطة  و�سمعة  ووقار  بهيبة  مي�ض  عمل  �أو 

�لأ�سا�سي  �لقانون  و�أحكام  مببادئ  و�لإلتز�م  و�أع�سائها 

.
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للق�ساء و�لقو�نني �ل�سارية �ملفعول«

تنبيها  وجهت  باجلز�ئر  �ملحامني  نقابة  �أن  ويالحظ 

.
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للمحامني ماثال 

البرلمان  قبة  تحت  العدل  وزير   : موريتانيا 

على القاضي أن يتحفظ

يف  �لعدل  وزير  �سرح   ،2016 �سنة  �لأول  كانون  خالل 

حديث له �أمام جمل�ض �ل�سيوخ �ملوريتاين �إنه »لي�ض للق�ساة 

، مردفا �أنه ينتهز هذه �لفر�سة ليو�سل 
”
�لكتابة على في�سبوك

.
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»هذ� �لأمر �إىل �ملكان �لذي يجب �أن ي�سل �إليه« 

يجعل  و�لتحفظ  بالتحفظ،  ملزمون  »�لق�ساة  و�أ�ساف: 

قلم �لقا�سي �أ�سري� ل يبحر ول يرعف يف �سيء يتعلق 

�إىل  م�سري�  و�لن�سر«،  �لكتابات  طريق  عن  بالتعاطي 

باأنهم يف  �لق�ساة  مهدد�  ما«،  �سيئا  تقدمت  »�لأمور  �أن 

�حلكومة »�سيوظفون �لن�سو�ض يف هذ� �مليد�ن«.

وكرر يف ختام حديثه قوله: »�لقا�سي يجب �أن يتحفظ، 

�لقا�سي يجب �أن يتحفظ، �لقا�سي يجب �أن يتحفظ«.

المتابعات  الثاني:  اإلتجاه 
للقوانين  استباقا  التأديبية 

ية القضاة في  التي تقيد حر
لتعبير ا

األعلى  المجلس  أمام  الرأي  قضاة  المغرب:  

للقضاء بتهمة اإلخالل بواجب التحفظ

�سهدت  �لتي  �لعربية  �لبلد�ن  بني  من  �ملغرب  يعد 

للق�ساة  كر�ض   2011 فد�ستور  هامة.  ق�سائية  �إ�سالحات 

بو�جب  �ل  يقيده  ومل  �لتعبري  يف  حقهم  مرة  ولأول 

�لتي  �لق�سائية  �لقو�نني  �سدور  تاأخر  �أن  �إل  �لتحفظ. 

�سو�بق  وغياب  �لتحفظ،  و�جب  تعرف  �أن  �ساأنها  من 

�مللتب�ض  �ملفهوم  هذ�  تو�سيح  يف  ت�سهم  قد  ق�سائية 

�عتربها  كاأ�سو�ت  للق�ساة  �ملكثف  �لإعالمي  و�لظهور 

�لق�ساء  �إ�سالح  قو�نني  معركة  يف  مزعجة  �لبع�ض 

�ملتابعات  �سالح  جديد  من  ت�سهر  �لعدل  وز�رة  جعل 

، وهكذ� مّت 
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�لتاأديبية للق�ساة مبربر خرق و�جب �لتحفظ

��ستدعاء جمموعة من �لق�ساة �إىل جهاز �ملفت�سية �لعامة 

�لتو��سل  مو�قع  على  تدويناتهم  ب�ساأن  معهم  للتحقيق 

�ملجل�ض  على  منهم  قا�سيان  و�أحيل  �لإجتماعي، 

�لأعلى للق�ساء �لذي �أ�سدر يف حقهما عقوبات ترت�وح 

بني �لتوقيف و�لعزل.

وتحريك  القضاة  أفواه  لكم  حملة  مصر: 

إجراءات اإلحالة لعدم الصالحية

عرفت �سنة 2013 �إحالة 56 قا�ض م�سري للتحقيق معهم 

 .)2013 يوليو  بيان  )ق�ساة  بق�سية  عرف  ما  خلفية  على 

وبتاريخ 14 �آذ�ر 2015، قرر جمل�ض �لتاأديب �أن 31 قا�سيا 

لتبووؤ  �ل�سالحية  فقدو�  �لق�سية،  ـ56 يف  �ل  من �سمن 

خالل  من  �خلدمة  عن  عزلهم  ومت  �لق�سائي  �ملن�سب 

�إحالتهم �إىل �لتقاعد، ورف�ض �ملجل�ض �لدعوى �سد باقي 

�لق�ساة ب�سبب عدم وجود �أدلة على دعمهم للبيان. 

�لتفتي�ض  �إد�رة  �إىل  قا�سيا   46 �إحالة   2016 �سنة  وعرفت 

�لق�سائي بالنيابة �لعامة، و4 م�ست�سارين لإد�رة �لتفتي�ض 

ق�ساة   6 عن  �حل�سانة  ورفع  �لعدل  بوز�رة  �لق�سائي 

على  وذلك  معهم،  للتحقيق  �لعامة  للنيابة  و�إحالتهم 

خلفية قيامهم بالكتابة على مو�قع �لتو��سل �لإجتماعى 

م�سر  بني  �حلدود  تعيني  �تفاقية  فى  ر�أيهم  و�إبد�ء 

.
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و�ل�سعودية وق�سية جزيرتي تري�ن و�سنافري

�دوينات القضاة على مواقع التواصل االجتماعي
بين حرية التعبير وواجب التحفظ:

بية العر التجارب  بعض  في  قراءة 
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أين ينتهي حق القاضي في 
التعبير وأين يبدأ إلتزامه 

بالتحفظ؟
يثري مو�سوع جلوء �لق�ساة للتعبري عن �آر�ئهم عرب و�سائل 

�لعالم �لتقليدية �أو �حلديثة �إ�سكالية �لتوفيق بني حق 

�لق�ساة يف �لتعبري كحق من حقوق �لن�سان، و�سرورة 

�لتقيد مبوجب �لتحفظ كالتز�م مهني.

�ل�ساحة  عرفته  �لذي  �لعمومي  �لنقا�ض  �أن  و�حلقيقة 

�لعربي  �لربيع  موجات  �نطالق  مند  �لعربية  �لقانونية 

عن  �أبان  للق�ساة،  �ملكفولة  �لتعبري  حرية  حدود  حول 

�حلرية  لهذه  يعطي  �إجتاه  بني  �لنظر،  وجهات  �إختالف 

�جتاه  وبني  عاليا،  ب�ساأنها  �ل�سقف  ويرفع  و��سعا  مفهوما 

�آخر ينادي بالتعامل معها بحذر و�حتياط �سديدين.

هي  للق�ساة  �لتعبري  حرية  باأن  يرى  �لأول  فالإجتاه 

�لأ�سل، وو�جب �لتحفظ هو �لإ�ستثناء، ومن ثم يكون 

للق�ساة حرية �لإدلء باآر�ئهم يف متلف �لق�سايا �لتي 

تهم �ل�ساأن �لعام. �أما و�جب �لتحفظ فال يقيدهم �إل يف 

حدود �ل�سر �ملهني.

�أن حتفظ �لق�ساة هو �لأ�سل،  �لثاين  بينما يرى �لإجتاه 

ينبغي ح�سرها  �إذ  �لإ�ستثناء،  �لتعبري هي  وحريتهم يف 

عن  �لدفاع  يف  �حلرية  هذه  منح  يف  �لتو�سع  حال  يف 

��ستقالل �لق�ساء و�ل�سمانات و�حلقوق �ملكفولة للق�ساة 

د�ستوريا، ول ت�سمل �إبد�ء �لر�أي يف �لق�سايا �لتي تهم 

�ل�ساأن �لعام، و�لق�سايا �لتي يعود �إخت�سا�ض �لنظر فيها 

ملوؤ�س�سات د�ستورية �أخرى كالربملان و�حلكومة. 

و�حلقيقة �أن جوهر �خلالف يعك�ض �إ�سكالية �أعمق مردها 

لل�سلوك  وحمددة  ر��سخة  معايري  وجود  عدم  بالأ�سا�ض 

�لق�سائي ميكن �لإهتد�ء بها لقيا�ض مو�سوع حق �لق�ساة 

يف �لتعبري ونطاق �لعالقة بني �لر�أي �حلر و�ل�سيا�سة.

الدولية  المعايير  تعلمنا  ماذا 
القضاء؟ الستقالل 

تعلمنا �ملو�ثيق �لدولية �أن حرية �لتعبري �سمانة �أ�سا�سية 

ل�ستقالل �لق�ساء، حيث تن�ض وثيقة بنغالور على �أنه 

يتمتع �أي قا�ٍض كاأي مو�طن �آخر بحرية �لتعبري و�لعقيدة 

و�لإرتباط و�لتجمع ولكن يتعني عليه د�ئما عند مار�سته 

تلك �حلقوق �أن يت�سرف ب�سكل يحافظ فيه على هيبة 

�ملن�سب �لق�سائي وحياد �ل�سلطة �لق�سائية و��ستقاللها.

تتفق  دولية  وثائق  عدة  عليها  تن�ض  �ملقت�سيات  نف�ض 

�ملبد�أ،  هي  للق�ساة  �لتعبري  حرية  �عتبار  على  جميعها 

بعمل  تت�سل  لياقة  �لتحفظ جمرد  موجب  يبقى  بينما 

حريتي  مار�سة  بكيفية  يت�سل  و�جب  فهو  �لقا�سي، 

    .
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�لتعبري و�لتجمع من دون �مل�ض بجوهرهما

و�إذ� عدنا للنماذج �مل�ستقاة من بع�ض �لأنظمة �لق�سائية 

�لق�ساة  مار�سة  تعاملها مع مو�سوع  �لذكر- يف  -�سالفة 

حلريتهم يف �لتعبري، يالحظ �أن حظر �لظهور �لإعالمي 

وز�رة  �أو  �لعدل،  وز�رة  عن  �لغالب  يف  �سدر  للق�ساة 

�ل�سلطة  ��ستمر�ر و�ساية  �لأمر يعك�ض  �لد�خلية. وهذ� 

�لتنفيذية على �لق�ساء، فهذ� �حلظر و�إن كان ظاهره هو 

�لرغبة يف �حلفاظ عن حياد �لق�ساة، فاإن جوهره يعك�ض 

تدخال �سافر� يف �سوؤون �لق�ساة.

من جهة ثانية، ُيالحظ �أن بع�ض �لنماذج �لق�سائية �سالفة 

�لذكر جلاأت �ىل �أ�سلوب حظر �لظهور �لإعالمي للق�ساة 

�لتو��سل �لجتماعي،  ومنعهم من �لتدوين عرب مو�قع 

بينما جلاأت �أنظمة �أخرى لإعمال �مل�ساطر �لتاأديبية. و�إن 

�ختلف �لنموذجان فاإنهما يلتقيان يف وحدة �لهدف وهو 

�لرغبة يف تطويق �لظهور �لإعالمي للق�ساة �لذي يبدو 

�أنه �أ�سبح ظاهرة مقلقة لبع�ض �ل�سيا�سيني، بل ولبع�ض 

قلق من  ذ�ته.  �لق�سائي  �ملحافظة د�خل �جل�سم  �لقوى 

�إىل وقت  �لتعبري د�خل ج�سم ظل  تنامي موجة حرية 

قريب ينعت بال�سامت �لأكرب.

�لتاأديبية  �لإجر�ء�ت  غالبية  فاإن  ثالثة،  جهة  من 

بخرق  �تهمو�  �لذين  �لق�ساة  حق  يف  �إعمالها  مّت  �لتي 

 ،
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موجب �لتحفظ �ت�سمت بطابع تع�سفي غري من�سف

�سمانات  �لتي مل حترتم  �لإجر�ء�ت  من حيث  �سو�ء 

�ملحاكمة �لعادلة، �أو �أي�سا من حيث �لقر�ر�ت �ملتخذة 

يف حقهم و�لتي تت�سم بالق�سوة ومل تر�ِع مبد�أ تنا�سب 

�ملتعلقة  �لدولية  للمبادئ  خالفا  �لفعل  مع  �لعقوبة 

با�ستقالل �لق�ساء.

�أو  �لرتبوي  للدور  غياب  �سبه  يالحظ  ر�بعة  جهة  من 

�سالفة  �لبلد�ن  يف  للق�ساء  �لعليا  للمجال�ض  �لتاأطريي 

ويتم  و�لردع  للتاأديب  كاأجهزة  حت�سر  حيث  �لذكر، 

تغييب دورها �لإ�ست�ساري كاأجهزة تخليق ميكن للق�ساة 

�ملالئم  بالتطبيق  متعلقة  ت�ساوؤلت  �أي  يف  �إ�ست�سارتها 

�سي�ساهم يف  ما  �لق�سائية  و�لأخالقيات  �ل�سلوك  ملدونة 

ثقة  تعزيز  وبالتايل  �ملالئمة  غري  �ل�سلوكات  من  �لوقاية 

.
14

�لعامة يف �لق�ساء

و�أخري�، يالحظ �أن عزل �لق�ساة لأ�سباب تتعلق بخرق 

�آخرين  ق�ساة  ��ستمر�ر  دون  مينع  مل  �لتحفظ،  و�جب 

دون  يحل  مل  �أنه  كما   ،
15
�لتعبري يف  حقهم  مار�سة  يف 

�لتعبري  حرية  مفهوم  حول  �ملحتدم  �جلدل  ��ستمر�ر 

�أبد�  ميكن  ل  نطاق  وهو  �لتحفظ،  و�جب  وحدود 

هو  تاأديبية، لأن جماله �خل�سب  مبقرر�ت  ر�سم حدوده 

مدونات �ل�سلوك �لتي ينبغي �أن تكون لها قوة �أخالقية 

�إىل  �لتعبري  حق  يتحول  ل  حتى  زجرية،  منها  �أكرث 

.
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�لق�ساة  من  عدد  تبّلغ  �ملا�سية،  �لأ�سابيع  غ�سون  يف 

للخروج  �لأعلى  �لق�ساء  عن جمل�ض  �سادر�ً  تعميماً 

لبنان  بق�ساة  �ملح�سورة  �لو�ت�ساب  جمموعة  من 

�أن�ساأو�  �لق�ساة  وكان  �لتاأديبية.  �ملالحقة  طائلة  حتت 

تعر�سا  �عتربوه  ما  خلفية  وعلى   ،2017 ني�سان  يف 

حلقوقهم يف م�سروعي قانون �سل�سلة �لرتب و�لرو�تب 

�سماناً  هذه،  �لو�ت�ساب  جمموعة  متويلها،  وم�سادر 

للتو��سل فيما بينهم. وتبعاً ل�سدور هذ� �لتعميم، و�إذ 

على  �آخرون   
ّ
�أ�سر للتعميم،  �لق�ساة  من  عدد  �أذعن 

�لبقاء يف �ملجموعة رغماً عنه. 

وف صدور التعميم ظر
تعزيز  �إىل  �جلمعية  من�سوؤو  هدف  بيانه،  �سبق  كما 

�آنذ�ك  �عتربوه  ما  ملو�جهة  �لق�ساة  بني  �لتو��سل 

�ملالية. و�إذ جنحت  با�ستقالليته  للق�ساء وم�ّساً  �ساً 
ّ
تعر

هذه �ملجموعة يف �إجناح �لإ�سر�ب �حلا�سل يف ني�سان 

�إف�ساحا  �لعمل  �إىل  �لق�ساة  فور عودة  بد�أت   ،2017

فرتة  وبعد  لوقفها.  عدة  �سغوط  �ملفاو�سات،  ملجال 

هدوء، وعلى خلفية ف�سل جمل�ض �لق�ساء �لأعلى يف 

مفاو�ساته مع �ل�سلطة �ل�سيا�سية ب�ساأن حقوق �لق�ساة 

زمالئهم  لدعوة  �ملجموعة  ق�ساة  بع�ض  بادر  �ملالية، 

حمكمة  قاعة  يف  لجتماع  �لو�ت�ساب،  جمموعة  يف 

للتباحث  بريوت،  يف  �لعدل  ق�سر  يف  �لإ�ستئناف 

 .2017/5/11 بتاريخ  �لق�سائية  �ل�سوؤون  يف متلف 

جمل�ض  عقد  �لإجتماع،  هذ�  على  �أوىل  فعل  وكردة 

�لق�ساء �لأعلى �جتماعاً مو�زياً �أ�سدر بنتيجته تعميماً 

�سبق  كما  �لو�ت�ساب  جمموعة  من  باخلروج  للق�ساة 

بيانه. فعالم ن�ض هذ� �لتعميم؟ 

موجب تحفظ أم موجب صمت 
وطاعة؟

�لق�ساء  جمل�ض  فيها  يعرب  �لتي  �لأوىل  ة 
ّ
�ملر لي�ست 

�لأعلى عن رف�سه حلرية �لتعبري و�لتو��سل بني �لق�ساة. 

ة �لأوىل �لتي يكون فيها موقفه بهذ� �لو�سوح 
ّ
لكنها �ملر

وهذه �ل�سر�مة. وبالتدقيق يف ن�ض �لتعميم، نلحظ �أنه 

لبنان من خارج  ق�ساة  تو��سل بني جمموع  �أي  منع 

للق�ساة  �سمح  وفيما  �لأعلى.  �لق�ساء  جمل�ض  جّبة 

�ملحافظات  �سعيد  على  و�ت�ساب  جمموعات  باإن�ساء 

فقط، فاإنه �سارع �إىل ت�سييق مو��سيع �لتو��سل �ملمكنة 

و�لتي يجب �أن »تقت�سر على �لأمور �لإد�رية وح�سب 

�ملرتبطة بعمل �لرئي�ض �لأول �ل�ستئنايف يف �ملحافظة 

ح�سر  وبذلك،  �لتحفظ«.  مبوجب  لالإلتز�م  �سماناً 

بامل�سائل  �ملجال  هذ�  يف  �لتو��سل  حرية  �ملجل�ض 

�للوج�ستية �ملت�سلة بحاجات �ملحاكم يف مو�ز�ة حظر 

�لق�ساء  �أخرى، كالتدخل يف  �أي م�ساألة  �إىل  �لتطرق 

للق�ساة،  �لعامة  كامل�سائل  متاما  �مل�سائل،  فهذه  مثال. 

تبقى من �سالحية جمل�ض �لق�ساء �لأعلى �حل�سرية 

�لذي له وحده كلمة �لأمر و�لف�سل. 

لإنكار  �لإعتبار�ت  نف�ض  عن  هذ�  �لتعميم  ينبع  و�إذ 

يعك�ض  فاإنه  ناٍد،  �أو  جمعية  �إن�ساء  يف  �لق�ساة  حرية 

تو��سل  �أي  �إز�ء  و�حلذر  �لتخّوف  من  �أعلى  درجة 

من  �أو  له  مناف�سة  ق�سائية  قوى  ن�سوء  �إىل  يوؤدي  قد 

�لق�ساء.  يف  �لتحّكم  يف  �سلطته  ت�سعف  �أن  �ساأنها 

لالإمتناع  مر�دفاً  »�لتحفظ«  ي�سبح  �لز�وية،  ومن هذه 

عن �أي عمل من �ساأنه �إن�ساء حركة ق�سائية متحررة 

�أن  �لأعلى، من دون  �لق�ساء  عن توجيهات جمل�ض 

يكون ُمرتبطاً بحال من �لأحو�ل مبقت�سيات �لوظيفة 

�لق�سائية وما تفرت�سه من حماية لثقة �ملتقا�سني. 

وما يعزز �لطابع �ل�سلطوي للتعميم، هو �أنه مل يكتِف 

بلفت نظر �لق�ساة �إىل ما ير�ه �ملجل�ض موجباً �أخالقياً، 

مالفة  �أي  ت�ستوجب  بحيث  �لأمر  ب�سيغة  جاء  �إمنا 

له �ملالحقة �لتاأديبية. و�أ�سد ما ي�سرتعي �لإنتباه هنا 

هو �لفارق �ل�سا�سع بني هذه �ل�سيغة �لآمرة �لو��سحة 

و�ل�سيغة �مللتب�سة �ملتاأنية حني يكون مو�سوع �لنقا�ض 

هو تو��سل �لق�ساة مع �ل�سيا�سيني وزيار�تهم �ملنتظمة 

�إليهم. ففيما يتدخل �ملجل�ض بكل قوة ملنع �لتو��سل 

بني �لق�ساة )وهو �أمر قد يعزز منعتهم و��ستقالليتهم(، 

مع  تو��سلهم  �إز�ء  موقف  �أي  �تخاذ  يف  يرتدد  تر�ه 

ب�ساأن  �سكوك  من  تثريه  ما  �لرغم  على  �ل�سيا�سيني، 

.
1
��ستقالليتهم وحياديتهم

قضاة الوا�ساب في لبنان، هذه الوقفة الجميلة

مقابلة مع رئي�ض جمل�ض �لق�ساء �لأعلى جان فهد يف 16 و . 1

2015/12/17، �ملفكرة �لقانونية، �لعدد 36، �سباط 2016. 
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ت�سورا  التون�سي  امل�سرع  يعتمد  اأن  الوارد  من  يكن  مل 

32 من  الف�سل  للمعلومة يالئم روح  النفاذ  تقدميا حلق 

الد�ستور التون�سي لو مل تتحرك منظمات مدنية لتفر�س 

عدة  منّظمات  توا�سل  االإيجابي  الدور  وذات  ذلك. 

ال�سلطة  اإلزام  اأجل  من  ن�سالها  خالل  من  به  االإ�سطالع 

ال�سيا�سية بتطبيق هذا القانون بداية من اإر�ساء موؤ�س�ساته 

الذي تاأخر ح�سوله. ويهم املفكرة القانونية وهي تعاين 

ما تتعر�س له هذه املنظمات الفاعلة من حمالت ت�سويه 

اأن توؤكد م�ساندتها لها بتوثيق عملها املتميز )املحرر(.  

لأول  للمعلومة«  �لنفاذ  »حق  �لتون�سي  ع 
ّ
�مل�سر نظم 

�ملوؤرخ   2011 ل�سنة   44 عدد  باملر�سوم  تاريخه  يف  مرة 

 �إرتبط �لإعرت�ف �لت�سريعي بهذ� 
1
يف 2011-05-26.

�حلق يف ن�ساأته باحلر�ك �لثوري ومناخ �حلريات  �لذي 

فر�سه. ولكن يتبني من �لنظر يف �لن�ض �ملوؤ�س�ض لهذه 

�لثورة �ملفهومية �أن �لنتقال من مرحلة حجب �ملعلومة 

�ل�سلطة  مر�قبة  يف  �لعموم  بحق  �لإعرت�ف  مرحلة  �إىل 

ت�سّمن  فقد  ع�سري�ً.   كان  وثائقها  خالل  من  �لعامة 

�أثره  �ملبد�أ  لإفقاد  توؤّدي  مو�ّسعة  �إ�ستثناء�ت  �ملر�سوم 

�لت�سريعية  �ملنظومة  �أن  على  عالوة  هذ�   ،
2
�ملرغوب

�جلديدة مل يو�كبها �إر�ساء �لآليات �لتي تي�ّسر مار�سته.  

كان ميكن بالتايل �أن يكون �إقر�ر �حلق يف �لنفاذ للمعلومة 

للتطبيق  قابل  غري  �سعار�ً  �لثورة،  �سعار�ت  من  �سعار� 

بفعل عيوب �لن�ض �لقانوين �أول وقوة مقاومته ثانيا. �إل 

تنزيل هذ�  فاعلة عملت على  بروز منظمات مدنّية  �أن 

�حلّق �إىل نطاق �لتطبيق غرّي ب�سكل جذري من �ملعطى 

�لقائم. وقد برزت يف هذ� �لإطار  �أ�سا�ساً منظمتان لعبتا 

يف  للمعلومة  �لنفاذ  حق  مار�سة  تطوير  يف  هاما  دور� 

مرحلة �أوىل و�نتهتا لتطوير منظومته �لت�سريعية يف مرحلة 

ثانية، وهما جمعية بو�سلة وجمعية �أنا يقظ.

بوصلة وأنا يقظ
تاأ�س�ست جمعية بو�سلة �سنة 2012. وكان هدف ن�ساطها 

�لتاأ�سي�سي  �لوطني  �ملجل�ض  ن�ساط  ر�سد  بد�يته  يف 

لغاية �طالع �لر�أي �لعام عليه. عار�ض �أع�ساء �ملجل�ض 

�لوطني �لتاأ�سي�سي فكرة �جلمعية �لتي قدرو� �أنها موؤ�مرة 

�سيا�سية �لغاية منها تاأليب �لر�أي �لعام �سدهم. وو�سل 

�لأمر لأن طالب عدد منهم بحّل �جلمعية �لتي تطاولت 

مع  �سر�عها  يف  �جلمعية  رفعت  �ل�سعب.  نو�ب  على 

�ل�سلطة �لتاأ�سي�سية لو�ء �لدفاع عن حق �لنفاذ للمعلومة 

و��ستفادت من متابعة �لإعالم و�لر�أي �لعام للمعطيات 

�لتي ك�سفتها. فكانت يف ذ�ت �حلني جمعية تد�فع عن 

هذ� �حلق وت�ستفيد من مار�سته. �نتهت جتربة بو�سلة لأن 

حتولت �لإح�سائيات �لتي تن�سرها حول ن�سب ح�سور  

�لعامة  و�جلل�سات  باللجان  �لتاأ�سي�سي  �لوطني  �ملجل�ض 

على  لأثرها  و�أحز�بهم  �ل�سعب  نو�ب  بها  يهتم  لوثيقة 

�جلمعية  حتولت  لذلك،  وتبعاً  لهم.  �لعام  �لر�أي  نظرة 

�أ�سا�سي يف �ساحة �ملجل�ض لها �لقدرة  �إىل فاعل  �لفتية 

�أمر  وهو  �إ�سالحها  وفر�ض  �لإخاللت  ك�سف  على 

�أّهلها لأن تعترب يف نظر جانب من �ملر�قبني من �لفاعلني 

�سادق   .
3
�لتون�سي �لد�ستور  �سياغة  م�سار  يف  �ملهمني 

مل  من  �لتاأ�سي�سي  �لوطني  �ملجل�ض  �أع�ساء  لحقاً 

يخفو� معار�ستهم لن�سر �ملعطيات �لتي تعلقت بعملهم 

�ألزم  �لذي  �لد�ستور  من   32 �لف�سل  على  �لت�سريعي 

هذ�  �أن  ويلحظ  للمعلومة.  �لنفاذ  حق  ب�سمان  �لدولة 

ي�سمن هذ�  نهاية مدة وليته مل  نف�سه وحلني  �ملجل�ض 

�أمام  تقا�سيه  لأن  ��سطرت  �لتي  بو�سلة  جلمعية  �حلق 

�ملحكمة �لإد�رية طلبا ملحا�سر جل�ساته. فكان تكري�ض 

فيما  �حلّق،  هذ�  عن  د�فع  ملن  ن�سر�ً  �لد�ستورّي  �حلّق 

كانت مو��سلة �ملمانعة يف �لت�سليم به يف �ملمار�سة موؤ�سر�ً 

على �سعوبة تنزيله على �أر�ض �لو�قع.

حممد  �لتون�سي  �ل�سعب  نو�ب  جمل�ض  رئي�ض  �سعى 

بو�سلة  جمعية  ملمار�سة  جديدة  قو�عد  لفر�ض  �لنا�سر 

لن�ساطها يف ظل ولية جمل�سه، فهاجمها و�تهمها بكونها 

عن  متغيبون  �أنهم  بادعائها  �ل�سعب  لنو�ب  ت�سيء 

 وهو هجوم جنحت �جلمعية 
4
ح�سور جل�سات جمل�سهم

.
5
يف �سده بعدما �ختارت �أن تهاجم م�سدره �إعالميا

كت يف ذ�ت �ل�سياق �ملوؤ�س�ساتي �لذي 
ّ
من جهتها، حتر

 
6
�أنا  يقظ �إنف�ساما بني �ل�سعار و�ملمار�سة جمعية  ي�سكو 

�ملمار�سة.  لنطاق  للمعلومة  �لنفاذ  حق  تنزيل  لتفر�ض 

�أ�سا�سي على مطالب  و�عتمدت يف عملها هذ� ب�سكل 

بني  �لفا�سلة  �لفرتة  خالل  فتقدمت  للمعلومة.  �لنفاذ 

بد�ية �ل�سهر �لتا�سع من �سنة 2015 و�ل�سهر �لتا�سع من 

�سنة 2016 مبائة مطلب نفاذ للمعلومة لهياكل وموؤ�س�سات 

�إد�رية وعمومية. و�عتمدت �لإعالم كجبهة لإبر�ز �أهمية 

�سفافية  وحتقيق  �لف�ساد  لك�سف  تطلبها  �لتي  �لوثائق 

�لإجر�ء�ت �لإد�رية. كما �لتجاأت يف 18 حالة للق�ساء 

�لإد�ري لتفر�ض على �لإد�رة متكينها من مطالبها.

فر�ست حركية �ملنظمات �ملدنية على �حلكومة �مل�سارعة 

باإيد�ع م�سروع �لقانون �لأ�سا�سي للنفاذ للمعلومة مبجل�ض 

نو�ب �ل�سعب و�جتهت يف م�سروعها لعتماد ��ستثناء�ت 

. و�جهت 
7
على �ملبد�أ، كمدخل للحد من جمال نفاذه

�لتوجه �حلكومي فخا�ست طيلة �سنة  �ملدنية  �ملنظمات 

كاملة حربا �إعالمية �سد ما �عتربته �سعيا لالإنقالب على 

لل�سحافيني  �لوطنية  �لنقابة  لنخر�ط  وكان  �لد�ستور. 

�أع�ساء  �أد�ء  على  بارز  �أثر  �ملو�جهة  تلك  يف  �لتون�سيني 

�سو�ء.  حد  على  و�حلكومة  �ل�سعب  نو�ب  جمل�ض 

�نتهت �ملو�جهة بر�سوخ �حلكومة و�لأغلبية �لنيابية �لتي 

تدعمها ملطالب �ملنظمات �ملدنية �لتي جنحت يف فر�ض 

ن�ّض ت�سريعي يحرتم �لتنزيل �لأمني للحق يف �ملعلومة. 

وكانت بالتايل �مل�سادقة على م�سروع �لقانون �ل�سا�سي 

عدد 22 ل�سنة 2016 �ملتعلق بالنفاذ للمعلومة �نت�سار� 

هاما للحر�ك �لتون�سي �ل�سبابي �لذي ولد يف ظل �لثورة 

. �إل �أن �أهمية �ملك�سب �لت�سريعي 
8
ونا�سل لفر�ض قيمها

على  فر�سا  مد�ه  من  للحد  �ل�سلطة  �سعي  وتو��سل 

�أجل فر�ض �حلق  �ملنظمات �ملدنية مو��سلة �حلركة من 

يف �لنفاذ للمعلومة. 

   

مؤسسات  تفعيل  مطالب 
للمعلومة:  النفاذ 

منح قانون �لنفاذ للمعلومة للجهات �لر�سمية �سنة كاأجل 

يف  �ستلعب  �لتي  للمعلومة  �لنفاذ  هيئة  لإر�ساء  �إمهال 

لهذ�  �لفعلية  �ملمار�سة  �سمان  �أ�سا�سيا يف  دور�  منظمته 

ولتمكني  جهة  من  و�لق�سائي  �لرقابي  بدوريها  �حلق 

�ملوؤ�س�سات �لعمومية يف تركيز منظومة ن�سر �ملعلومات. 

فر�سه  �لذي  بالأجل  �لت�سريعي  �ملجل�ض  يلتزم  مل 

للمعلومة  �لنفاذ  هيئة  �أع�ساء  ينتخب  مل  �إذ  لنف�سه، 

ذلك  بحلول  �لهيئة  تكون  �أن  يفرت�ض  وكان  بنهايته. 

عملها  وبا�سرت  �لأ�سا�سي  نظامها  �أعدت  قد  �لأجل 

فعليا. كما مل تبِد عدد هام من �ملوؤ�س�سات و�لإد�ر�ت 

مدة  بنهاية  تنته  ومل  �لقانون  ذ�ت  مع  جتاوبا  �لعمومية 

�لإمهال �لقانوين من �إن�ساء قاعدة �لبيانات �خلا�سة بها 

ك �ملجتمع �ملدين جمدد� 
ّ
و�ملفتوحة �سبكيا للعموم. حتر

ليفر�ض على �لدولة �لإلتز�م بقو�نينها. �عتمد �لإعالم 

كجبهة للتنبيه خلطورة �لتجاوز فطالب بال�سر�ع باإر�ساء 

يقظ  �نا  جمعية  تعدت  �إذ  بذلك  ُيكتَف  ومل  �لهيئة. 

بها  بو�بات خا�سة  �لتي مل تنجز  �ملوؤ�س�سات  �إىل ر�سد 

و�لت�سهري بها. وكان لفتا �أن رئا�سة �جلمهورية كانت يف 

طليعة هذه �ملوؤ�س�سات. 

 النفاذ للمعلومة في �ونس: 
ّ

حق
احترامه لضمان  حقوقية  مساٍع 

مر�سوم عدد 41 ل�سنة 2011 موؤرخ يف 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ �إىل . 1

�لوثائق �لإد�رية للهياكل �لعمومية

كر�ض �لف�سالن 16 و 17 �لإ�ستثناء�ت �ملتعلقة بومار�سة �حلق يف �لنفاذ . 2

للمعلومة وورد بالف�سل �لول » ميكن للهيكل �لعمومي �أن يرف�ض ت�سليم 

وثيقة �إد�رية حممية مبقت�سى �لت�سريع �جلاري به �لعمل وخا�سة �لقانون 

�ملتعلق بحماية �ملعطيات �ل�سخ�سية وحقوق �مللكية �لأدبية و�لفنية �أو 

مبقت�سى قر�ر ق�سائي �أو �إذ� تعلق �لأمر بوثيقة حت�سل عليها �لهيكل �لعمومي 

�ملعني بعنو�ن �سري فيما �قت�سى �لف�سل 17 »ـ يجوز للهيكل �لعمومي �أن 

 يرف�ض ت�سليم وثيقة قد تلحق �سرر�

 ـ بالعالقات بني �لدول �أو �ملنظمات �لدولية،

 ـ بو�سع �سيا�سة حكومية ناجعة �أو تطويرها،

 ـ بالأمن �لعام �أو �لدفاع �لوطني،

 ـ بالك�سف عن �جلر�ئم �أو �لوقاية منها،

 ـ باإيقاف �ملتهمني وحماكمتهم،

ـ بح�سن �سري �ملرفق �لق�سائي و�حرت�م مبادئ �لعدل و�لإن�ساف وبنز�هة 

 �إجر�ء�ت �إ�سناد �ل�سفقات �لعمومية،

ـ باإجر�ء�ت �ملد�ولة وتبادل �لآر�ء ووجهات �لنظر �أو �لفح�ض �أو �لتجربة �أو 

�مل�سالح �لتجارية و�ملالية �مل�سروعة للهيكل �لعمومي �ملعني »

ير�جع  تقرير حول �لد�ستور – عملية �سياغة �لد�ستور يف تون�ض . 3

2011-2014 �لتقرير �لنهائي – جمعية كارتر و�لذي تعر�ض  بالتف�سيل 

لهذه �لتجربة يف �إطار �إبر�زه لدور �ملجتمع �ملدين يف �سياغة �لد�ستور �سفحة 

71  منه .                                                                           
�سرحان �ل�سيخاوي ، على خلفية ن�سرها ن�سب �لغيابات حرب كالمية بني . 4

جمل�ض �لنو�ب وجمعية بو�سلة – �ل�سروق �لتون�سية -2015-04-25                                         

رئي�سة جمعية بو�سلة ترّد يف ر�سالة مفتوحة على حممد �لنا�سر   - موقع . 5

حقائق �أون لين – 2015-04-25                                                                                 

جمعية تعنى مبكافحة �لف�ساد �أعلن تاأ�سي�سها  خالل �ل�سهر �لثالث من  �سنة . 6

2011 و�ل �ن ن�ساطها تطور ب�سكل كبري بد�ية �سنة 2014 بعد �عتمادها 
كنقطة �ت�سال ر�سمي ملنظمة �ل�سفافية �لدولية بتون�ض

ن�ض �لف�سل 26 من م�سروع �لقانون  على �نه ي جوز للهيكل �لعمومي �أن . 7

يرف�ض �لنفاذ �إىل �ملعلومات �لتي قد تلحق �سرر�  -1- ب�سرية �ملد�ولت 

-2- بالدفاع �لوطني – 3- بال�سيا�سة �خلارجية -4-  باأمن �لدولة و�أمن 

�لأ�سخا�ض  -5- بال�سيا�سة �لنقدية و�لقت�سادية و�ملالية للحكومة  

-6- ب�سري �لإجر�ء�ت �أمام �ملحاكم -7-  بالبحث عن �جلر�ئم و�لوقاية منها  

-8-  باحلريات و�حلقوق �لأ�سا�سية لالأفر�د -9- بامل�سالح �لتجارية و �ملالية 

�خلا�سة و�لعامة  -10- ب�سري �ملهام �لرقابية و نتائجها  -11- بالطابع �ل�سري 

لهوية �لأ�سخا�ض �لذين قدمو� معلومات �إىل �لهيكل �لعمومي بهدف 

�لإبالغ عن جتاوز�ت �أو حالت ف�ساد

ير�جع �آمال �ملكي – �مل�سادقة على قانون �لنفاذ للمعلومة معركة �خرى . 8

ربحها �ملجتمع �ملدين – 16-03-2016   - موقع جمعيتي

من  رّد�ً  »�ملفكرة«  تبّلغت   ،2017/5/10 بتاريخ 

�لقا�سي  �للبناين  �لأعلى  �لق�ساء  جمل�ض  رئي�ض 

لطلب  �لإمتثال  رف�سه  فيه  يعلمها  فهد،  جان 

تقدمت  كانت  �لذي  �ملعلومات  على  �حل�سول 

وكانت  للمعلومات.  �لو�سول  لقانون  �سند�ً  به 

عدة  معلومات  على  �حل�سول  طلبت  �ملفكرة 

من  وجهت  �لتي  �لتعاميم  عن  ن�سخة  �أهمها 

�ملجل�ض �إىل �لق�ساة. 

�ملادة  باأن  رف�سه  �لأعلى  �لق�ساء  برر جمل�ض  وقد 

)�ل�سادر  �لعديل  �لق�ساء  تنظيم  قانون  من   11

�أي  �إعطاء  من  رئي�سه  متنع  كما  متنعه   )1983 يف 

�مل�ستند�ت  �أو  �ملجل�ض  بعمل  تتعلق  معلومات 

هذه  ن�ست  حيث  �إليه،  �لو�ردة  �أو  عنه  �ل�سادرة 

باملحافظة  يلتزمون  �ملجل�ض  �أع�ساء  �أن  على  �ملادة 

على �ل�سرية و�أن �أي �إف�ساء ل�سر مد�ولت �ملجل�ض 

يعد مبثابة �إف�ساء ل�سر مد�ولت �ملحاكم. و�نطالقا 

�ملطلوبة  �ملعلومات  باأن  �ملجل�ض  �أفتى  ذلك،  من 

تدخل �سمن �لإ�ستثناء�ت �مل�سار �إليها يف �لفقرة 

�ملعلومات  �إىل  �لو�سول  قانون  5 من  �ملادة  5 من 

�لقانون  يحميها  �لتي  »�لأ�سر�ر  على  تن�ض  �لتي 

كال�سر �ملهني �أو �ل�سر �لتجاري مثال«. وعليه، يكون 

�ملجل�ض تو�سع يف تاأويل �ملادة 11 �لتي حتمي �سرية 

)و�ملعلومات  ح�سر�  �ملجل�ض  د�خل  �ملد�ولت 

نحو  على  حكما(،  �سمنها  من  لي�ست  �ملطلوبة 

�أو  معلومة  �أي  �أو  قر�ر�ته  عن  �لك�سف  من  يحّله 

ره من قانون 
ّ
م�ستند بحوزته، وعملّيا على نحو يحر

�لو�سول �إىل �ملعلومات برمته. ومبوقفه هذ�، يجايف 

�ملجل�ض بر�أينا مبد�أي �ل�سرعية و�ل�سفافية يف عمل 

باتا  و�للذين  منها(،  )و�ملجل�ض  �لعامة  �لإد�ر�ت 

�سرطاً �أ�سا�سياً ل�ستعادة �لثقة بالق�ساء وبالدولة. 

بل  �حلد  هذ�  عند  تتوقف  لن  »�ملفكرة«  بالطبع، 

�لذي  �ملوقف  هذ�  لنق�ض  بو�سعها  ما  �ستعمل 

من �ساأنه �أن ي�سّكل عقبة �أمام ما تر�ه �أ�سا�سياً يف 

�إ�سالح �ملوؤ�س�سات �لق�سائية. 

فتوى لمجلس 
القضاء األعلى 

اللبناني:
معنيا  لست 

الوصول  بقانون 
ت ما للمعلو


