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الهيئات الدستورية المستقلة تتوسط المشهد السياسي
�صادق جمل�س نواب ال�شعب التون�سي قبل �أيام
قليلة من نهاية دورته النيابية الثالثة على ن�صني
ت�شريعيني يتعلقان بالهيئات الد�ستورية امل�ستقلة،
�أولهما �إطاري ي�ضبط الأحكام امل�شرتكة بني تلك
الهيئات والثاين ينزل ت�شريعا ب�إحداها وهي هيئة
مكافحة الف�ساد .وينتظر �أن ت�شهد الدورة النيابية
الرابعة تطورا يف ن�سق ا�ستحداث تلك الهيئات.
وعلى �صعيد ذات الهيئات ،جنحت هيئة احلقيقة
والكرامة مع نهاية �سنة  2017يف جتاوز �صراع
حاد ع�صف بها داخليا وكاد يعطل عملها وذلك
بعدما كانت قد جنحت �إىل حد بعيد يف الت�صدي
ملحاوالت من يناو�ؤونها يف �إنهاء عهدتها ،من
خالل م�صاحلة بني �أع�ضائها ال تن�سجم مع م�سار
احلد
العدالة االنتقالية التي متثله .يبدو عند هذا ّ
ربيع الهيئات امل�ستقلة الذي انطلق مع الأيام
الأوىل للثورة التون�سية قد حافظ على ا�ستقراره .يف
االجتاه املقابل لهذه ال�صورة ،يك�شف التقليب يف
�صفحات هذه الهيئات وتتبع اخلطاب حولها �أن كل
حديث عنها بات اليوم يقرتن بال�ضرورة يف جانب
منه ب�س�ؤال حول جدواها وحول ح�سن الت�صرف
الإداري واملايل للقائمني عليها.
يتبني مما �سبق �أن جتربة �سبع �سنوات من عمل
الهيئات امل�ستقلة �صنعت �أن�صارا لها يقدرون �أنها
�أداة ناجعة يف بناء دولة م�ؤ�س�سات ويف الوقت نف�سه
معار�ضني ينبهون خلطورتها على ا�ستمرار الدولة.
انطلقنا يف عددنا هذا من اخلالف القائم وحاولنا
�أن نبحث يف ملف هذه الهيئات بعيدا عن خطاب
املنا�صرة واملناوئة طلبا لتقييم جتربة ما زالت يف
بدايتها ون�أمل لها تطورا �إيجابيا.
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مت نتاج هذه املطبوعة بدعم مايل من مبادرة امل�ساحة امل�شرتكة ،هيرن�ش بل،
مكتب �شمال �إفريقيا تون�س ،وم�ؤ�س�سة املجتمع املفتوح ,املكتب الإقليمي
العربي .الآراء الواردة هنا تعرب عن �آراء امل�ؤلفني وبالتايل ال تعك�س بال�ضرورة
وجهة نظر امل�ؤ�س�سة
نفذ الر�سوم ملوا�ضيع تون�س :عثمان �سلمي
نفذ الر�سوم ملوا�ضيع الدول العربية الأخرى :رائد �شرف
ت�صميم� :ستوديو �سفر �ش.م.ل
مت الطبع يف مطبعة ايري�س ،املنطقة ال�صناعية ،النفي�ضة،
الهاتف .73250488 :مت طبع  3000ن�سخة عن هذا العدد.

�أ�ستاذة يف القانون اجلنائي بكلية القانون جامعة بنغازي،
وكيلة كلية احلقوق لل�ش�ؤون العلمية ،نائبة رئي�س مركز
درا�سات القانون واملجتمع

يف نهاية ال�شهر التا�سع من �سنة � ،2017أعلن �أربعة
من �أع�ضاء جمل�س هيئة احلقيقة والكرامة متردهم
على رئي�ستها �سهام بن �سدرين التي اتهموها بالتفرد
بالر�أي والتالعب يف توزيع العمل باللجان  .فردت
على حتركهم ب�أن اتهمت زعيمة التمرد بالت�آمر على
م�سار العدالة االنتقالية ولوحت بطردها من الهيئة
كما طردت من �سبقها لذات الفعل .فاج�أ املعار�ضون
رئي�ستهم بوحدتهم التي عجزت عن اخرتاقها و�أنهكوا
جهدها بعد �أن �سربوا وثائق لنا�شطني �سيا�سيني
2
ولإعالميني ترجح 1ما يدعون من �سوء ت�صرف مايل
و�إداري 3ين�سب لها وللمقربني منها .ر ّدت الرئي�سة
الهجوم بذات الأ�سلوب كا�شفة �أن هدف التمرد هو
تعطيل جل�سة اال�ستماع العلنية املخ�ص�صة ل�سماع
�أحداث الر�ش ب�سليانة خدمة مل�صالح حزب حركة
النه�ضة ،الذي يخ�شى �أن تدين ال�سماعات قياداته
التي كانت يف ال�سلطة حينها .4وا ّدعت �أن الوثائق
امل�سربة اجتثت من �سياقها .بدت موازين القوى بني
ال�شقني متكافئة ،وكان ينتظر �أن ت�ؤدي النهيار داخلي
لهيئة جنحت يف الت�صدي لكل حماوالت ا�ستهدافها
من اخلارج من معار�ضي عملها.
خالفا لكل التوقعات ،انتهت الأزمة ببيان �صدر عن
جمل�س الهيئة بتاريخ � 2017-10-17أعلن نهاية خاطفة
للحرب املدمرة ،بعدما �أكد جتاوز �أع�ضاء الهيئة ملا
�أ�سموه «اختالف وجهات النظر» وتوافقهم على
«دفع كل التهم املوجهة للهيئة ورئي�ستها» .ووعد
موقعو البيان مبوا�صلة عمل الهيئة �إىل حني حتقيق
كل �أهدافها طبق القانون والد�ستور .ومن امل�شروع
تاليا الت�سا�ؤل حول �صالبة ال�صلح الذي مت من
جهة وحول قدرة هيئة منهكة على النجاح يف جتاوز
ال�صعاب التي �ستعرت�ضها.
صلح ال يكشف الحقيقة

قام م�سار العدالة االنتقالية وفق ت�صوره التون�سي
على �شعارات ثالثة متالزمة هي :ك�شف احلقيقة
ت�صدى
فاملحا�سبة فامل�صاحلة .ووفقا ملبادئه تلكّ ،
م�ؤيدوه ويف مقدمتهم �أع�ضاء هيئة احلقيقة والكرامة
لكل الأطروحات التي تدعو للم�صاحلة خارج
نطاقه بدعوى �أنها ال حتقق �شرطي ك�شف احلقيقة
واملحا�سبة .اختار يف مقابل هذه ال�شعارات �أع�ضاء
الهيئة -كما ي�ؤكد بيانهم ذلك� -أن يعاجلوا اتهامات
«ت�ضارب امل�صالح» و«�سوء الإدارة» و«اال�ستبداد»

و«�إهدار املال العام» ،التي واجهوا بها بع�ضهم
البع�ض مب�صاحلة �شرطها الوحيد التوافق على تبيي�ض
�صورتهم لدى الر�أي العام دون ك�شف احلقيقة ومبن�أى
عن �أي حما�سبة.
زبائنية الضحايا

التزمت الأحزاب ال�سيا�سية وجمعيات املجتمع
املدين التي كانت ت�صنف عادة يف خانة �أن�صار
م�سار العدالة االنتقالية ال�صمت حيال الأزمة.
وقد يكون هذا ال�صمت نابعا عن اخللفيات احلزبية
لتلك الأزمة �أو تعاظم �شبهات الف�ساد و�سوء الإدارة
داخل الهيئة .يف املقابل ،انتف�ضت جمعيات �ضحايا
االنتهاكات دفاعا عن الهيئة دون �إيالء �أي اعتبار
ملوقف الأحزاب الذي ينتمي �إليها نا�شطوها .ويبدو
�أن تدخل تلك اجلمعيات على م�سار الأزمة كان له
دور فاعل يف �إيجاد توافق بني �أطرافها بداية ويف جعل
الهيئة تظن تاليا �أن ال�ضحايا يظلون بحكم حاجتهم
�أوفياء لها مبا ميكنها من معاودة ح�شدهم كم�ؤيدين
لها خالفا للحلفاء ال�سابقني من ال�سيا�سيني الذين
قد تكون ا�شرتاطاتهم �أكرب.

�ضحايا احلقبة اال�ستبدادية بكون «التعوي�ض ورد
االعتبار» يظالن �أولوية عملها و�أنها تنتظر �صدور الأمر
احلكومي املحدث ل�صندوق الكرامة لتعلن الربنامج
ال�شامل يف الغر�ض «الذي تظل اجلهة الوحيدة
املخولة لإعداده» .وي�ؤ�شر هذا اخلطاب املوجه �إىل
�أن ملف التعوي�ضات ورد االعتبار �سيكونان عنوان
حملة الهيئة الدعائية التي تهدف لإ�صالح �صورتها
و�أن ا�ستعادة ثقة �ضحايا االنتهاكات اجل�سيمة حلقوق
الإن�سان �سيكون هدفها .فر�ضت الدعاية تاليا �أن
تقدم الهيئة وعودا لل�ضحايا يف عدالة مكتملة
ال�شروط والأركان ،مع التعتيم التام على ال�صعوبات
التي تعرت�ضها.
تعهد النجاح :العزم ال يكفي

تعهدت الهيئة يف بيانها «مبوا�صلة عملها وحتقيق جميع
�أهدافها ب�إجناز امل�صاحلة الوطنية بعد ك�شف احلقيقة
و�إ�صالح امل�ؤ�س�سات وجرب ال�ضرر ورد االعتبار».
وانتهت �إىل القول بكون م�سار العدالة االنتقالية «رغم
ال�صعوبات والعراقيل ...يتقدم بثبات لإمتام املهام
وحتقيق الأهداف يف الآجال القانونية» .وفيما كانت
بيانات �إعالمية وت�صريحات �صحفية ت�صدر من حني
�إىل �آخر عن الهيئة ت�ؤكد تقدمها يف معاجلة ال�ستني
�ألف ملف الذي تعهدت بنظرها ،ف�إن ثمة خماوف
جدية ب�ش�أن مدى قدرتها على �إجناز �أعمالها �ضمن
املهل املحددة يف قانون العدالة االنتقالية (املادة .)18
ففيما يتعلق بامل�صاحلة والتحكيم ،ظل خالفا ملا تروج
له الهيئة هذا امللف يراوح مكانه ل�سببني خارجني
عن نطاقها� :أولهما عدم تعاون م�ؤ�س�سة املكلف العام
بنزاعات الدولة مع مطالب ال�صلح حال �أنه الطرف
املعني ب�أغلبها وثانيهما عدم تقدمي عديد املعنيني ممن
تقدموا مبلفات م�صاحلة ما طلب منهم من وثائق لإمتام
ملفاتهم.
وفيما يتعلق باملحا�سبة ،كان نائب رئي�سة الهيئة حممد
بن �سامل التزم يف ت�صريح لوكالة تون�س �أفريقيا بتاريخ
 2016-02-01ب�إحالة ملفات انتهاكات حلقوق االن�سان
للهيئات الق�ضائية املتخ�ص�صة يف العدالة االنتقالية
مع بداية ال�شهر الرابع من ذات ال�سنة .5كما كان
ينتظر �أن تتوىل الهيئة �سحب ملفات �شهداء وجرحى
الثورة من الق�ضاء الع�سكري و�إحالتها لذات الدوائر.
�إال �أنها مل تلتزم باملواعيد التي حددتها كما اختارت
انطالقا من ذلك ،بدا منطقيا �أن تختار الهيئة �أن �أن ت�صمت كلما متت مطالبتها مبمار�سة �صالحية
يكون احل ّيز الأكرب من بيان امل�صاحلة خم�ص�صا لإعالم �سحب ق�ضايا .وينتظر �أال تنجح م�ستقبال يف �إجناح

اختار أعضاء
الهيئة أن يعالجوا
اتهاماتهم المتبادلة
ب «تضارب المصالح»
و»سوء اإلدارة»
و»االستبداد»
و»إهدار المال
العام» ،بمصالحة
شرطها الوحيد
التوافق على تب�ييض
صورتهم دون أي
محاسبة.

 1 .1تعد الوثائق التي ن�شرها النا�شط ال�سيا�سي يا�سني العياري بتاريخ  09-09-2017مبوقعه حتت عنوان
«�أين احلقيقة يف هيئة احلقيقة  ..لنتحدث عن هيئة احلقيقة» والتي يرجح �أنها �سربت يف �إطار النزاع من
�أهم ما ن�شر يف املجال وقد تناقلها الإعالم التون�سي.
 2 .2ذكر يا�سني العياري يف مقاله اال�ستق�صائي �أنه ات�صل ب�سهام بن �سدرين وب�س�ؤالها عن جلنة االنتدابات
بهيئة احلقيقة وما ذكر من وقائع ف�ساد يف �ش�أنها�« .أعلمتنه �أن «الآخرين» دون تخ�صي�ص ،يريدون جلنة
االنتدابات ،با�ش يحطوا جماعتهم ،و يعطوهم ال�شهريات والكراهب» ( يعني الأجور واالمتياز العيني
املتمثل يف ال�سيارة الوظيفية) و�أ�ضاف «نف�س الإتهام وجهه بع�ض �أع�ضاء املجل�س ل�سهام بن �سدرين».
 3 .3يراجع مقال ع�ضو بهيئة احلقيقة والكرامة ل»ال�صباح نيوز»� :سهام بن �سدرين غريت الإطار امل�شرف على
ال�ضحايا من �أجل تغيري ت�صريحاتهم حلماية بع�ض �أ�صدقائها ،ن�شر مبوقع ال�صباح نيوز بتاريخ
 - 2017-09-20ل�صباح ال�شابي والذي قال فيه ع�ضو هيئة احلقيقة �صالح الدين را�شد «�أنه يتهم

�سهام بن �سدرين مبا�شرة ب�أنها هي من تريد الت�أثري على �أعمال الهيئة وهناك حجج ثابتة ح�سب قوله
�آخرها تعمدها �أم�س تغيري الإطار امل�شرف على ال�ضحايا من �أجل تغيري ت�صريحاتهم والت�أثري عليهم،
وحماية بع�ض �أ�صدقائها من منظومة القمع والبولي�س ال�سيا�سي وعديد امل�ؤ�س�سات .و�أكد �أن لي�س لديهم
�أية غاية ما عدا حقوق املواطنني وال�ضحايا وجدد حمدثنا اتهامه ل�سهام بن �سدرين ب�أنها هي من تريد �أن
ت�ؤثر على ملفات ال�ضحايا وعلى �سريها ومعاجلتها مبا ي�ضرب م�صداقية الهيئة و�أعمالها» .كما ورد فيه قوله:
ال�سامي حلقوق الإن�سان بخ�صو�ص الإنتهاكات التي
«�أنهم �سريفعون �شكاية �ضد بن �سدرين اىل املف ّو�ض ّ
تقوم بها �ضد العاملني بالهيئة مبا يف ذلك هر�سلتهم وال�ضغط عليهم وجعلهم يعي�شون حتت الرعب
والرتهيب «.
4 .4ذكر يا�سني العياري يف مقاله يف املرجع ال�سابق ملا حتدثت مع ال�سيدة �سهام� ،أخربتني �أن «الأخرين»

تعهدها اجلديد ب�إمتام املحا�سبة قبل نهاية واليتها لكون
تفعيل الهيئات الق�ضائية املتخ�ص�صة يثري �إ�شكاليات
د�ستورية ت�سعى الهيئة للتعتيم عليها .فالقانون
الأ�سا�سي للعدالة االنتقالية ن�ص على كون تلك
الهيئات ذات درجة واحدة وهو �أمر يخالف �أحكام
الد�ستور التون�سي الذي يعد احلق يف اال�ستئناف من
�شروط املحاكمة العادلة.6

ملف التعويضات ورد
االعتبار سيكونان
عنوان حملة الهيئة
الدعائية التي تهدف
إلصالح صورتها
والستعادة ثقة
الضحايا.
يحمل قانون العدالة
فيما تعلق بت�شخي�ص الف�سادّ ،
االنتقالية الهيئة م�س�ؤولية �صياغة ت�صور ا�سرتاتيجي
ي�ضبط التو�صيات واالقرتاحات املتعلقة بالإ�صالحات
ال�سيا�سية والإدارية واالقت�صادية والأمنية والق�ضائية
والإعالمية والرتبوية والثقافية وغربلة الإدارة وغريها
من التو�صيات واالقرتاحات التي تراها لتجنب
العودة �إىل القمع واال�ستبداد وانتهاك حقوق الإن�سان
و�سوء الت�صرف يف املال العام .وكانت رئي�سة الهيئة
قد تعهدت عند بداية عملها ب�أن تخ�ص�ص �سنة كاملة
من عمل جمل�سها وخربائه لهذا العمل الكبري .و�إن
كان من �شبه امل�ؤكد �أن تنجح الهيئة يف خامتة عملها
يف تقدمي التقرير املطلوب منها ،ف�إن ال�س�ؤال �سيطرح
حتما حول قيمة تو�صيات �إ�صالح دميوقراطي ي�صدر
عن هيئة حكم عملها التخويف والرتهيب 7وحتكم
فيها فرد واحد ح�سبما ُي�ش ّيع �أع�ضا�ؤها �أنف�سهم.
ويبدو عند هذا احلد عمل هيئة احلقيقة والكرامة
وبقطع النظر عن جديته �ضحية ل�سوء �إدارتها التي
�أفقدته كثريا من قيمته وهو �أمر ي�ؤمل �أن يتم جتاوزه
فيما تبقى من عمل الهيئة.

نه�ضاويون ،يريدون االنقالب عليها لأنها تريد جل�سة علنية حول الر�ش يف �سليانة �إبان حكم النه�ضة».
� 5 .5إحالة ملفات العدالة االنتقالية على الق�ضاء يف �أفريل القادم � -صحيفة ال�شروق 2016-02-01-
- 6 .6حممد العفيف اجلعيدي  -الدوائر املتخ�ص�صة للعدالة االنتقالية :تخ�ص�ص باهت ملحاكم ا�ستثنائة
متخفية -موقع املفكرة القانونية 2014-08-25
 7 .7ادعت ابتهال عبد اللطيف ع�ضو هيئة احلقيقة والكرامة �أنها تعر�ضت لتهديدات بالعنف من �أحد املقربني
من رئي�سة الهيئة ،يراجع ت�صريحها لل�صباح نيوز يف املرجع ال�سابق.
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الهيئات المستقلة من االنتشار إلى االتهام:

محمــد العفيف الجعيدي
قبل الثورة ،كانت الهيئات امل�ستقلة العامة ت�ؤدي دورين:
فهي من جهة جزء من الديكور ال�سيا�سي الذي يعتمد
عليه النظام القائم للتغطية على طبيعته اال�ستبدادية ،ومن
جهة �أخرى ف�ضاءات توفر من خالل منا�صبها ،مكاف�آت
ملن ثبت �إخال�صهم للنظام �أو ملن كانت هناك حاجة
ل�شراء والئهم .مل يرتك النظام اال�ستبدادي بالتايل �أي
فر�صة للهيئات امل�ستقلة لتمار�س �أي �شكل من �أ�شكال
اال�ستقاللية ،فعابها ما عابه من �ضعف يف الثقة العامة.
وتبعا لذلك ،بحثت احلكومات الأوىل التي تركزت بعد
الثورة عن �آليات من خارجها تتكفل بتقدمي �إجابة عن
الأ�سئلة التي حا�صرها بها ال�شارع الثوري وهي �أ�سا�سا
ك�شف منظومة الف�ساد وحقيقة انتهاكات حقوق الإن�سان
خالل مدة احلراك الثوري وكيف يتم �إ�صالح الإعالم
الذي �أف�سده اال�ستبداد .وقد ركزت يف هذا الإطار
ثالث هيئات مت تقدميها للر�أي العام على �أنها م�ستقلة
متهيدا لت�سليمها امللفات احلارقة .وتكونت هذه الهيئات
الثالث من اللجنة الوطنية لتق�صي احلقائق حول الر�شوة
والف�ساد 1واللجنة الوطنية ال�ستق�صاء احلقائق يف التجاوزات
امل�سجلة خالل الفرتة املمتدة من � 2010-12-17إىل حني
زوال موجبها 2والهيئة الوطنية امل�ستقلة لإ�صالح الإعالم
واالت�صال .3فعليا ،مل متنح ال�سلطة ال�سيا�سية على �ضعفها
الهيئات التي ركزتها مقومات اال�ستقاللية بداية من
تركيبتها .فقد اختارت احلكومة رئي�سي اللجنتني املكلفتني
بتق�صي احلقائق و�صاغت مرا�سيم �إن�شائهما يف اجتاه مينح
الرئي�سني املعينني �صالحيات وا�سعة ،ومن ذلك حق
رئي�س اللجنة يف االختيار احلر لأع�ضائها .فكان �أن كر�ست
التجربة يف بدايتها فكرة حكم الفرد للمجموعة يف �سياق
يذكر بت�صور احلكم يف ما�ضي التجربة ال�سيا�سية التون�سية.
كما مل تنجح �أول حكومة بعد الثورة يف التخل�ص من
ت�صور النظام ال�سابق لدور الهيئات .فنزعت عنها كل
�صيغة تقريرية :ويف ما اكتفت مبنح هيئة الإعالم �صالحية
�إبداء الر�أي اال�ست�شاري� ،أ�سندت للجنتني الأخريني دورا
حدوده الإعالم عن التجاوزات و�إ�صدار التو�صيات.
وقد تعني �إذ ذاك انتظار ثاين حكومة بعد الثورة ،لبدء �إر�ساء
هيئات م�ستقلة ،على نحو مكن القوى الثورية من �أداء دور

 1 .1مر�سوم عدد  07ل�سنة  2011م�ؤرخ يف 2011-02-18
2 .2مر�سوم عدد  08ل�سنة  2011م�ؤرخ يف 2011-02-18
3 .3مبوجب املر�سوم عدد  10ل�سنة  2011م�ؤرخ يف 2011-03-02
� 4 .4أحدثت الهيئة مبوجب املر�سوم عدد  6ل�سنة  2011م�ؤرخ يف  18فيفري  2011يتعلق ب�إحداث الهيئة

العليا لتحقيق �أهداف الثورة والإ�صالح ال�سيا�سي واالنتقال الدميقراطي وانطلقت يف العمل يوم
 2011-03-15وقد لعبت ما ي�شبه دور املجل�س الت�شريعي اذ يحدد الف�صل الثاين من قانونها جمال
اخت�صا�صها يف « ال�سهر على درا�سة الن�صو�ص الت�شريعية ذات العالقة بالتنظيم ال�سيا�سي واقرتاح
الإ�صالحات الكفيلة بتج�سيم �أهداف الثورة بخ�صو�ص امل�سار الدميقراطي ،ولها �إبداء الر�أي بالتن�سيق مع
الوزير الأول حول ن�شاط احلكومة
5 .5كما �أحدثت مبوجب املر�سوم عدد  27ل�سنة  2011م�ؤرخ يف � 18أفريل  2011والذي يتعلق ب�إحداث هيئة
عليا م�ستقلة لالنتخابات
�6 .6أحدثت مبوجب املر�سوم عدد  116ل�سنة  2011م�ؤرخ يف  2نوفمرب  2011يتعلق بحرية االت�صال ال�سمعي
والب�صري وب�إحداث هيئة عليا م�ستقلة لالت�صال ال�سمعي والب�صري
�7 .7أحدثت مبوجب املر�سوم الإطاري عدد  120ل�سنة  2011م�ؤرخ يف  14نوفمرب  2011والذي يتعلــق
مبكافحـة الف�ســاد
8 .8هي هيئة االنتخابات وهيئة االت�صال ال�سمعي الب�صري وهيئة حقوق الإن�سان و هيئة التنمية امل�ستدامة
وحقوق الأجيال القادمة و هيئة احلوكمة الر�شيدة ومكافحة الف�ساد وقد خ�ص�صت ال�سلطة التا�سي�سية
لد�سرتتها الباب ال�ساد�س من الد�ستور الذي ورد مبا�شرة بعد باب ال�سلطة الق�ضائية وقبل باب ال�سلطة
املحلية
 9 .9تكونت �صلب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي التون�سي �ستة جلان ت�أ�سي�سية تكفلت كل واحدة منها ب�صياغة
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استقاللية الهيئات الدستورية:

قراءة في مسار أوهنته أمراض الماضي

هام من خاللها .النموذج الأول متثل يف �إن�شاء الهيئة العليا
لتحقيق �أهداف الثورة والإ�صالح ال�سيا�سي واالنتقال
الدميقراطي .4وقد �صاغت هذه الهيئة م�شروعي مر�سومني
ختمهما رئي�س اجلمهورية و�أر�سيا هيئتني �أخريني هما الهيئة
العلياامل�ستقلةلالنتخابات5والهيئةالعلياامل�ستقلةلالت�صال
ال�سمعي الب�صري .6كما �صدر خالل مرحلة االنتقال
الدميقراطي مر�سوم �أر�سى الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.7
وقد متيز تدخل القوى الثورية يف �إر�ساء الهيئات امل�ستقلة
ب�أمرين:
�أولهما حجب �صالحية التعيني فيما تعلق ب�أع�ضاء الهيئات
ورئي�سها عن ال�سلطة التنفيذية وا�ستبدالها باملجتمع املدين
واملنظماتاملهنيةوال�سلطةالت�شريعية،
وثانيهما تدعيم اخت�صا�ص الهيئات بفر�ض عدم تدخل
ال�سلطة التنفيذية يف جمال عملها.
وفيما تناغم املر�سوم املحدث لهيئة مكافحة الف�ساد
مع التطور الذي ح�صل على م�ستوى وظيفة الهيئات
امل�ستقلة ،ف�إنه ك�شف عن نزعة حمافظة تعار�ض هذا االجتاه
الثوري ،كان عنوانها الأهم �إ�سناد �صالحية تعيني رئي�س
الهيئة و�أع�ضائها لل�سلطة التنفيذية ومنح الرئي�س املعني
�صالحيات تقريرية ي�ؤدي �إعمالها لتدعيم �سلطته عليها.
يف ثالث مراحل االنتقال الدميقراطي التي انطلقت
ب�إر�ساء املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي وانتهت بنهاية عهدته،
توا�صل اكت�ساح الهيئات امل�ستقلة مل�شهد ال�سلطة العامة
يف تون�س فكان ـ�أن رفعت خم�س هيئات مل�صاف الهيئات
الد�ستورية 8وهي الهيئات التي عرفتها اللجنة الت�أ�سي�سية
التي �صاغت ت�صورها الد�ستوري بكونها« 9تلك التي تن�ش�أ
من �أجل حتقيق �أحكام وردت بالد�ستور �إما على م�ستوى
املبادئ �أو على م�ستوى هيكلة الدولة وت�سند لها وظائف
تعود بطبيعتها �إىل جمال اخت�صا�صات ال�سلطة التنفيذية
والتي يرى امل�ؤ�س�س �أنه من الأف�ضل �إ�سنادها لهيئات
م�ستقلة لعدم ثقته يف ال�سلطة �أو لتجنب �إثقال كاهلها».10
كما توىل املجل�س الت�أ�سي�سي يف �إطار ممار�سة �صالحياته
الت�شريعية �إ�صدار القوانني املحدثة للهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات 11والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب 12وهيئة
احلقيقة الكرامة ،13وهي هيئات ترك املجل�س لأع�ضائه دور
انتخاب جمال�سها التي فر�ض لها �سلطات تقريرية كاملة.
وخالل هذه املرحلة� ،شهد اخلوف على ا�ستقاللية الهيئات
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قراءة في المنازلة الدستور ية
امل�ستقلة حتوال ،بحيث انتقل من ال�سلطة التنفيذية �إىل
«الأغلبية يف املجل�س الت�شريعي» .وحت�سبا خلطر ا�ستغالل
الأحزاب احلاكمة لأغلبيتها النيابية لتعيني �أع�ضاء
بالهيئات امل�ستقلة موالني لها� ،أر�سى املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي نظام دفاع ّقدر �أنه يحميها منه .وارتكز هذا
النظام على ا�ستحداث جلنة فرز لكل هيئة م�ستقلة .تتكون
هذه اللجان من عدد حمدود من النواب ميثلون خمتلف
الكتل النيابية ،وهي تتوىل مهمة انتقاء �أف�ضل املرت�شحني
باعتماد التوافق كما ورد بالقانون املحدث لهيئة احلقيقة
والكرامة� 14أو ب�أغلبية ثالثة �أرباع �أع�ضائها كما ورد بقانون
االنتخابات� 15أو بثالثة �أخما�سهم كما ت�ضمن قانون الوقاية
من التعذيب .16وبعد امتام هذه االنتخابات الأولية ،حتال
الرت�شحات املنتقاة للجل�سة العامة ليتم الت�صويت عليها.
وهنا يالحظ �أنه وبالن�سبة لهيئة االنتخابات ،فقد �ضمن
قانونها �شرطا �إ�ضافيا متثل يف ا�شرتاط احل�صول على
�أغلبية الأ�صوات املطلقة للجل�سة العامة ملجل�س النواب
للفوز بالع�ضوية فيها .كما ا�شرتط �أن ينتخب رئي�س الهيئة
من بني �أع�ضائها الذين يرت�شحون لهذا املن�صب بذات
الن�صاب من اجلل�سة العامة للمجل�س النيابي.
وعند هذا الفا�صل الزمني ،بات م�شهد الهيئات امل�ستقلة
مركبا بح�سب طبيعتها من هيئات موروثة من اجلمهورية
الأوىل ،وهيئات م�ؤقتة ن�ش�أت خالل املرحلة االنتقالية
الثانية ،وهيئات دائمة مت �سن قانونها اخلا�ص وفق مقت�ضيات
د�ستور اجلمهورية الثانية و�أر�سي جمل�سها ف�ضال عن هيئة
احلقيقة والكرامة والتي تعد هيئة ذات طبيعة خا�صة اعتبارا
لتعلق عملها بفرتة زمنية حمددة .ومبعزل عن الفروقات
الكبرية بينها على كذا �صعيد ،ت�شرتك هذه الهيئات يف
�أن كان القيمني عليها �شخ�صيات عرفت يف ال�ساحة العامة
مبواقف لها �أو ب�شغلها ملنا�صب هامة ويف كونها ا�ستفادت
جميعها من مناخ احلريات الذي فر�ضته الثورة ومن �ضعف
ال�سلطة التنفيذية لتفر�ض نف�سها كجهات قرار م�ستقلة
ب�صرف النظر عما �إذا كان الت�شريع امل�ؤطر لعملها ي�ساعدها
على ذلك او يعيق و�صولها اليه.
على �أر�ض الواقع وبعيدا عن هواج�س امل�شرعني ،ظهرت
�سريعا لدى �أغلب الهيئات �أمرا�ض جديدة مل تكن
الن�صو�ص القانونية تتوقعها ومتثلت �أ�سا�سا ( )1يف روح
الزعامة التي نقلتها لها ال�شخ�صيات العامة التي اعتلت

باب من �أبواب الد�ستور و منها اللجنة الت�أ�سي�سية اخلا�صة بالهيئات الد�ستورية والتي �صاغت امل�شروع
الأويل لباب الهيئات الد�ستورية بد�ستور اجلمهورية التون�سية الثانية .
1010اخلا�صة بالهيئات الد�ستورية م�ؤرخ يف � 2012-09-26صفحة  4من�شور مبوقع جمل�س نواب ال�شعب
التون�سي التقرير اخلتامي للهيئة الت�أ�سي�سية
 1111قانون �أ�سا�سي عدد  23ل�سنة  2012م�ؤرخ يف  20دي�سمرب  2012يتعلق بالهيئة العليا امل�ستقلة
لالنتخابات
 1212قانون �أ�سا�سي عدد  43ل�سنة  2013م�ؤرخ يف � 21أكتوبر  2013يتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب
1313قانون �أ�سا�سي عدد  53ل�سنة  2013م�ؤرخ يف  24دي�سمرب  2013يتعلق ب�إر�ساء العدالة االنتقالية
 1414ين�ص الف�صل  21من قانون العدالة االنتقالية حتدث جلنة خا�صة باملجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ير�أ�سها رئي�س
املجل�س �أو �أحد نائبيه ،تتوىل فرز ملفات الرت�شح وال�سعي للتوافق على �أع�ضاء هيئة احلقيقة والكرامة
......
يقع متثيل الكتل والنواب غري املنتمني �إىل كتل يف تركيبة اللجنة اخلا�صة على النحو التايل
تختار اللجنة بالتوافق بني �أع�ضائها خم�سة ع�شر ( )15مر�شحا من بني الرت�شحات املقدمة �إىل مكتب
املجل�س مع مراعاة مقت�ضيات الف�صل  20من هذا القانون ،وترفع القائمة املتوافق عليها �إىل اجلل�سة العامة
للم�صادقة عليها ب�أغلبية احلا�ضرين على �أال تقل عن ثلث الأع�ضاء
�إذا مل تتو�صل اللجنة �إىل التوافق على كامل القائمة خالل الع�شرة �أيام املوالية ال�ستكمال الفرز الإداري
حتال ملفات كل املرت�شحني امل�ستوفني لل�شروط على اجلل�سة العامة للت�صويت ب�أغلبية ثالثة �أخما�س �أع�ضاء
املجل�س يف دورتني ،ف�إن تعذر فبالأغلبية املطلقة ،ويتم اختيار �أع�ضاء الهيئة من بني املرت�شحني احلا�صلني
على �أكرث الأ�صوات

منا�صب الرئا�سة فيها ومل تقبل بفكرة �أن تكون املجال�س
املكونة يف غالبها من �شخ�صيات غري معروفة �شريكا لها
حب بهرج ال�سلطة وامتيازاتها �إذ مل
يف �سلطتهاّ )2( ،
ِ
يخف �أع�ضا�ؤها �سعيهم لال�ستفادة من مواقعهم لتح�صيل
امتيازات مالية وعينية متاثل ما يح�صل عليه �أع�ضاء
احلكومة وتتجازوها يف بع�ض احلاالت مبا ي�ضاف لها من
مبالغة يف امل�شاركة يف الندوات خارج البالد التون�سية ومن
مظاهر بذخ يف ت�صريف موازانات الهيئات و( )3يف الهو�س
حد رف�ض اخل�ضوع
املر�ضي باال�ستقاللية والذي بلغ �إىل ّ
لأحكامالق�ضاء.
ويف اجلانب الآخر من امل�شهد ،انتهت �أول انتخابات رئا�سية
وت�شريعية يف ظل اجلمهورية الثانية بنجاح رئي�س للجمهورية
يتمتع حزبه والأحزاب احلليفة معه ب�أغلبية مطلقة يف
جمل�س نواب ال�شعب مبا �أ�شّ ر �إىل تعايف ال�سلطة التنفيذية
من �ضعفها وتوجهها نحو تقوية �سلطاتها� .إال �أنه ورغم ذلك،
ا�صطدمت
م�ساعي هذه ال�سلطة �إىل فر�ض برنامج عملها بالهيئات
امل�ستقلة يف عديد املرات .فلم يكن ب�إمكانها �أن حتقق
م�صاحلة �سريعة تنهي م�سار العدالة االنتقالية الذي وعدت
به يف حملتها االنتخابية لتم�سك هيئة احلقيقة والكرامة
بتنفيذ عهدتها القانونية .كما مت�سكت هيئة الإعالم ب�إدانة
من اختار من امل�ؤ�س�سات الإعالمية �أن
يكون �أداة دعاية حزبية ،متم�سكة بح�صرية مهامها
وا�ستقالليتها .17ومبوازاة هذا الأمر� ،أ ّدى خروج �أهم هذه
الهيئات عن قواعد ح�سن الت�صرف وحتولها �إىل �إقطاعيات
يحكمها ر�ؤ�ساء ذوي �سلطة مطلقة لأزمة هيكلية داخلها،
كان من �أبرز �آثارها �إنهيار هيئة احلقيقة والكرامة ب�سبب ما
ا�ست�شرى فيها من ف�ساد وت�سلط وحتولها �إىل م�ؤ�س�سة �شخ�ص
واحد يكاد كل ن�شاطها ينح�صر يف الدعاية الإعالمية.
وبالتايل ،بدت �أمرا�ض املا�ضي التي حاول م�ؤيدو
الهيئات كما �أخ�صامها �إخفاءها حتت �شعارات متباينة
(هو�س اال�ستقاللية بالن�سبة للم�ؤيدين واخلوف على
وحدة الدولة بالن�سبة لأخ�صامها) وك�أنها ُتدخلها يف
تعد عنوانا
خريف عهدها ب�شكل �سريع بعدما كانت ّ
لثورة الت�صق م�سماها بالربيع .ومن �ش�أن هذا التط ّور �أن
يفر�ض التفكري جمددا يف الهيئات امل�ستقلة بعيدا عن
ر�ؤى املا�ضي وعقده.

 1515ين�ص الف�صل ال�ساد�س من القانون املحدث لهيئة االنتخابات يتم انتخاب �أع�ضاء جمل�س الهيئة العليا
امل�ستقلة لالنتخابات طبقا للإجراءات التالية:
يتم �إن�شاء جلنة خا�صة �صلب املجل�س الت�شريعي ت�شرف على درا�سة ملفات الرت�شح وفرزها و تتكون اللجنة
اخلا�صة بالتمثيلية الن�سبية على �أ�سا�س ع�ضو عن كل ع�شرة نواب ( )10مع اعتماد �أكرب البقايا وعند
ت�ساوي البقايا بني كتلة وغري منتمني لكتل ترجح الكتلة
يرت�أ�س اللجنة اخلا�صة رئي�س املجل�س الت�شريعي �أو �أحد نائبيه دون امل�شاركة يف الت�صويت عند اتخاذ القرار
.......
تتوىل اللجنة اخلا�صة اختيار �ستة وثالثني ( )36مر�شحا على �أ�سا�س �أربعة ( )4مر�شحني عن كل �صنف
من الأ�صناف املذكورة بالف�صل اخلام�س من هذا القانون باعتماد التنا�صف عن طريق الت�صويت ب�أغلبية
ثالثة �أرباع �أع�ضاء اللجنة اخلا�صة يف دورات متتالية بنف�س الأغلبية �إىل حني اكتمال العدد
1616ورد بالف�صل  7من قانون الوقاية من التعذيب «تختار اجلل�سة العامة للمجل�س املكلف بال�سلطة الت�شريعية
من بني الرت�شحات املقدمة �إىل اللجنة املخت�صة باملجل�س املذكور �أع�ضاء الهيئة طبق ال�صيغ والإجراءات
التالية ...
..تختار اللجنة املرت�شحني ب�أغلبية ثالثة �أخما�س (� )5/3أع�ضائها
1717قال رئي�س اجلمهورية التون�سية باجي قايد ال�سب�سي يف حوار له ن�شر بجريدة ال�صحافة يوم -09-07
� 2017أن تون�س «تعي�ش يف �ضوء نظام �سيا�سي �شاذ فيه من احلر�ص على ا�ستقاللية عمل امل�ؤ�س�سات حد
التعطيل وال�شلل وفيه كذلك من �إفراد بع�ض الهيئات امل�ستقلة ب�صالحيات ا�ستثنائية حد التغول على
الدولة وعلى امل�ؤ�س�سات الد�ستورية.

�أدان رئي�س اجلمهورية باجي قايد ال�سب�سي ما
�أ�سماه احلر�ص الكبري على ا�ستقاللية الهيئات
امل�ستقلة والذي و�صل ح�سبه �إىل تعطيل م�ؤ�س�سات
الدولة وح ّول امل�ؤ�س�سات ال�سيادية �إىل جم ّرد �أجهزة
لتزكية قراراتها .وقد اعترب ال�سب�سي �أن متتع بع�ض
تلك الهيئات ب «�صالحيات ا�ستثنائية» من دون
خ�ضوعها للرقابة ي�شكل و�ضعا �شا ّذا وبدعة مل
يجد لها مثيال يف غري تون�س و�أن من �ش�أن ذلك
يف حال ا�ستمراره �أن ي�ؤدي لتفتت م�ؤ�س�سات
الدولة 1.بعد �أ�سبوع من هذا الت�صريح الإعالمي،
رد القائمون على الهيئات امل�ستقلة على املوقف
الرئا�سي ببيان �أدانوا فيه ما اعتربوه انقالبا رئا�سيا
على الد�ستور وطالبوا فيه «جمل�س نواب ال�شعب
والأحزاب ال�سيا�سية واملجتمع املدين والنقابات
�ضد هذه التوجهات اخلطرية».
باليقظة والت�ضامن ّ
وفيما �أكّ د ه�ؤالء �أن اال�ستقاللية �شرط لقيام هذه
الهيئات و�أن �أي «حماولة ل�ضربها �ستعيد تون�س �إىل
تفرد ال�سلطة التنفيذية بكل الأدوار 2».والالفت
�أن هذه احلرب الكالمية ،مبا عك�سته من حدة ،قد
اندلعت بعد �شهرين فقط من م�صادقة جمل�س نواب
ال�شعب ب�أغلبية مدعمة من �أع�ضائه على م�شروع
القانون الإطاري اخلا�ص بتلك الهيئات 3وعلى
4
م�شروع القانون الأ�سا�سي لهيئة مكافحة الف�ساد
وبعد �أ�سبوع فقط من �إ�صدار الهيئة الوقتية للرقابة
على د�ستورية القوانني قرارين حول د�ستورية
هذين امل�شروعني .5ولفهم هذه املواقف املت�شنجة،
قد يكون من املفيد الإلتجاء ملا ت�ضمنه فقه الق�ضاء
الد�ستوري يف هذا ال�ش�أن.
مدلول االستقاللية تصوران
متباينان:

�أكد م�شروع القانون الأ�سا�سي للهيئات الد�ستورية
كما اقرتحته احلكومة و�صادقت عليه اجلل�سة العامة
ملجل�س نواب ال�شعب على اال�ستقاللية الهيكلية
والوظيفية للهيئات امل�ستقلة لكنه فر�ض رقابة عليها
من املجل�س الت�شريعي برزت خ�صو�صا يف النقاط
التالية:
�أوال ،ما اقت�ضاه الف�صل العا�شر منه من كون
ح�صانة �أع�ضاء الهيئات الد�ستورية الق�ضائية ترفع
عنهم بقرار من الأغلبية املطلقة لأع�ضاء جمل�س
نواب ال�شعب،
ثانيا� ،أجاز الف�صل  11من ذات امل�شروع لثلثي
جمل�س نواب ال�شعب �سحب الثقة من �أع�ضاء تلك
الهيئات بناء على مطلب حمرر من ثلثي �أع�ضاء
جمال�سها،
ثالثا� ،أ�سند الف�صل اخلام�س والع�شرون للمجل�س
النيابي �صالحية امل�صادقة على ختم ح�سابات
الهيئات ال�سنوية،
رابعا ،خول الف�صل  33املجل�س الت�شريعي �صالحية
�سحب ثقته من جمل�س الهيئة �أو ع�ضو �أو �أكرث بقرار

من ثلثي �أع�ضائه ،بعد طلب معلل يقدم لرئي�س
جمل�س نواب ال�شعب من ثلث الأع�ضاء على
الأقل يف احلاالت ال ّتالية )1 ( :حياد الهيئة الفادح
الد�ستورية ،و(  )2الإخالل الوا�ضح
عن مهامها ّ
بالواجبات املحمولة على �أع�ضاء جمل�س الهيئة
مبقت�ضى الف�صلني  2و  9من هذا القانون ،و( )3
ا لإخالل بالواجبات املن�صو�ص عليها بالف�صل 25
من هذا القانون.
وفيما منح القانون الأ�سا�سي لهيئة احلوكمة
الر�شيدة ومكافحة الف�ساد هيكل مكافحة الف�ساد
�صلبها ال�ضابطة العدلية� ،أخ�ضعه يف عمله لرقابة
النيابة العمومية كلما تعلق الأمر مبمار�سة هذه
ال�صالحية.
وقد اعترب نواب املعار�ضة يف عري�ضتي طعنهم -التي
كررت املواقف التي �سبق وعرب عنها القائمون على
الهيئات امل�ستقلة امل�ؤقتة � -6أن الد�ستور يفر�ض يف
ن�صه وروحه �أن تكون ا�ستقاللية الهيئات امل�ستقلة
الدائمة «مطلقة وال ميكن جتزئتها» ومبا يفر�ض «�أال
تتدخل �أي �سلطة �أخرى يف جمال عملها» .ور�أوا
«�أن جتريد هذه الهيئات من �صالحياتها وو�ضعها
حتت الرقابة الثقيلة وامل�سبقة للق�ضاء يف �صورة
هيئة احلوكمة وامل�ساءلة امل�شددة واملت�شعبة للربملان
فيما تعلق بكل الهيئات «مي�س» مببد�أ تفريق ال�سلط
لكون هذه الهيئات الد�ستورية �سلطاً داخل الدولة
لها مرتبة ال�سلطة الد�ستورية ما ينفي �إمكانية
�إخ�ضاعها ل�سلطة �أخرى».
و�إزاء هذه املطاعن ،مت�سكت احلكومة بنفي �صفة
ال�سلطة عن الهيئات امل�ستقلة مذكّ رة ب�أنها هيئات

«مكنها الد�ستور من اال�ستقاللية ومنحها مرتبة
د�ستورية لأن مهامها مقتطعة من ال�سلطة التنفيذية
دون �أن يعتربها �سلطة» و»�أن الهدف من �إر�ساء
تلك الهيئات الد�ستورية لي�س متتيعها باال�ستقاللية
بقدر ما هو التزام هذه الأخرية بالهدف الد�ستوري
من �إر�سائها وهو دعم الدميقراطية» .كما اعتربت
�أن خ�ضوع هذه الهيئات يف عمومها لرقابة ال�سلطة
الق�ضائية «�أمر مفرو�ض بطبيعته» و�أن خ�ضوع �أعوان
التق�صي والر�صد بهيئة احلوكمة لرقابة الق�ضاء عند
ممار�ستهم ال�ضبط العديل مربر قانونا وال يعد تدخال
من الق�ضاء يف عمل الهيئة .وت�ضيف احلكومة
«�أن اختيارها �إخ�ضاع هذه الهيئات لرقابة ال�سلطة
الت�شريعية يعود ملا فر�ضه الد�ستور من تدخل لهذه
ال�سلطة يف عمل تلك الهيئات بانتخاب �أع�ضائها».
المواقف الدستور ية

ح�سمت الد�ستورية الأمر فيما تعلق بادعاء �أن
الهيئات امل�ستقلة هي �سلطة فذكرت «�أنها ال تعد
�سلطة د�ستورية وهي ترمي لتحقيق الدميقراطية
دون النظر �إىل م�س�ألة تفريق ال�سلط التي تعني
ح�صريا ال�سلطة التنفيذية والق�ضائية والت�شريعية».
كما اعتربت «�أن �إقرار مبد�أ اال�ستقاللية فيما
تعلق بالهيئات امل�ستقلة ال يحول دون الإقرار مببد�أ
املحا�سبة يف �صورة �سوء ت�صرف مايل �أو �إداري
تفعيال جلملة املبادئ الد�ستورية املت�صلة باحلوكمة
الر�شيدة وال�شفافية والنزاهة وح�سن الت�صرف يف
املال العام» .باملقابل ،اعتربت الهيئة �أن �إ�سناد
املجل�س الت�شريعي �صالحية �سحب الثقة يف

الهيئات �أو يف �أع�ضائها بالف�صل  33من م�شروع
قانون الهيئات يتنافى مع مبد�أ ا�ستقالليتها طاملا �أنه
ال يحقق التنا�سب املطلوب بني مبد�أي امل�ساءلة
واال�ستقاللية مبا يفر�ض الت�صريح بعدم د�ستوريته.
تبعا لذلك ،انتهى ال�صراع على اال�ستقاللية يف حلبة
الد�ستورية �إىل فر�ض ت�صور لال�ستقاللية ت�ضمن رقابة
ير�ض
ت�شريعية بحدود معينة .ويبدو �أن هذا املنتهى مل ِ
�أن�صار ا�ستقاللية الهيئات الذين وا�صلوا مناداتهم
بحماية الهيئات من تدخل الأغلبية النيابية .كما مل
ير�ض رئي�س اجلمهورية الذي مل ي�ست�سغ فكرة وجود
ِ
هذه الهيئات �أ�صال .فباتت هذه الهيئات يف مرمى من
يغالون يف طلب ا�ستقالليتها ويف الآن نف�سه يف مرمى
من يعدونها حدثا م�ؤقتا يف طريقه للزوال متى توفرت
�شروط هدمها.
.1
.2
.3
.4

 1حوار رئي�س اجلمهورية باجي قايد ال�سب�سي مع �صحيفة ال�صحافة التون�سية بتاريخ
06-09-2017
2بيان �صدر عن الهيئة العليا امل�ستقلة لالت�صال ال�سمعي والب�صـري والهيئة العليا حلقوق
الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية والهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد والهيئة الوطنية للوقاية من
التعذيب – لالطالع على ن�صه ال�شروق التون�سية بتاريخ 2017-09-14
�3صادق جمل�س نواب ال�شعب بجل�سته العامة يوم  2017-07-05على م�شروع القانون
الأ�سا�سي عدد  30/2016املتعلق مبجلة الهيئات الد�ستورية امل�ستقلة باغلبية � 133صوتا
مقابل معار�ضة خم�سة نواب واحتفاظ نائب واحد ب�صوته
�4صادق جمل�س نواب ال�شعب على م�شروع قانون �أ�سا�سي عدد  38/2017يتع ّلق بهيئة
احلوكمة الر�شيدة ومكافحة الف�ساد بتاريخ  2017-07-19باغلبية  116نائبا ومعار�ضة 10
نواب

5 .5قرار الهيئة الوقتية للرقابة على د�ستورية م�شاريع القوانني عدد  04ل�سنة
 2017يتعلق مب�شروع القانون الأ�سا�سي عدد 30ل�سنة  2016املتعلق
بالأحكام امل�شرتكة للهيئات الد�ستورية وقرار الهيئة عدد  07ل�سنة 2017
املتعلق مب�شروع القانون الأ�سا�سي عدد  38/2017املتعلق بهيئة احلوكمة
ومكافحة الف�ساد
6 .6يراجع البيان ال�صادر عن هيئة مكافحة الف�ساد حتت عنوان «�أهم م�آخذ الهيئة
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العنف ضد المرأة

قانون القضاء على العنف المسلط على النساء،
ثمرة جميلة لنضاالت منظمات المجتمع المدني
حفيظة شقير
�صادق جمل�س نواب ال�شعب بتاريخ  26جويلية
على القانون الأ�سا�سي املتعلق بالق�ضاء على العنف
امل�سلط على الن�ساء .ويعترب هذا القانون تتويجا لن�ضال
منظمات املجتمع املدين منذ بداية ت�أ�سي�سها وخا�صة
اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات التي فتحت منذ
 1993مركزا مل�ساعدة الن�ساء �ضحايا العنف وا�ستقبالهن
ومرافقتهن لتقدمي ق�ضايا لدى املحاكم املخت�صة.
وهذا القانون اجلديد ميثل خطوة �أ�سا�سية يف حماية الن�ساء
املعنفات ويف جترمي مرتكبي العنف �ضدهن وي�ضع �آليات
جديدة للتعهد بالن�ساء ال�ضحايا .فكيف جنحت منظمات
املجتمع املدين يف حتقيق هذا االنت�صار؟ وما هي مكا�سب
هذا القانون؟ وكيف تطور امل�شروع �آخذا بعني االعتبار
مطالب ومقرتحات املنظمات الن�سوية واحلقوقية؟
2017

القانون الخاص بالقضاء على
العنف المسلط على النساء:
انتصارللمجتمعالمدني

ميكن اعتبار هذا القانون مك�سبا من مكا�سب منظمات
املجتمع املدين امل�ستقل التي ما انفكت منذ بداية
الت�سعينات تطالب الدولة باالعتناء بظاهرة العنف امل�سلط
على الن�ساء ،يف حني كانت �أجهزة الدولة ترف�ض احلديث
عنها كظاهرة اجتماعية معتربة العنف حم�صورا بحاالت
منعزلة غريبة عن قيمنا ومبادئنا االجتماعية.

وحتى عندما ا�صدرت اجلمعية التون�سية للن�ساء
الدميقراطيات مل�صقة حائطية حتت �شعار «العنف نقمة
وال�سكات م�ضرة» ،مت ا�ستدعاء ع�ضوات اجلمعية من قبل
وزارة الداخلية على �أ�سا�س �أن هذه املل�صقة احلائطية مت�س
من طم�أنينة الأ�سرة واملجتمع وال ميكن �أن تندرج يف اطار
عمل اجلمعيات غري احلكومية .لكن اجلمعية �أ�صرت
على متابعة هذه احلملة مع تغيري ال�شعار حتى يقت�صر على
الف�ضاء اخلا�ص وف�ضاء العمل .ويف مواجهة تعنت ال�سلطة
ال�سيا�سية يف حتمل م�س�ؤوليتها ملقاومة العنف اخل�صو�صي
امل�سلط على الن�ساء ،تعهدت اجلمعيات الن�سوية
بفتح ف�ضاءات للإ�صغاء ومرافقة �ضحايا العنف قانونيا
ونف�سيا واجتماعيا و�سيا�سيا ،فكان بعث مركز الإن�صات
والتوجيه للن�ساء �ضحايا العنف باجلمعية التون�سية للن�ساء
الدميقراطيات يف .1993
يف هذه الفرتة من بداية الت�سعينات ،تطور العمل
اجلمعياتي الدويل خا�صة بعد تنظيم املحاكمات ال�صورية
يف م�ؤمتر فيينا حلقوق الإن�سان �سنة  1993وتبلورت نظرة
جديدة للعنف امل�سلط على الن�ساء على �أ�سا�س مقاربة
حقوق الإن�سان واعتبار العنف انتهاكا حلقوق الإن�سان.
ونظمت اجلمعية لقاء دوليا حول ظاهرة العنف انتهى
ب�إ�صدار كتاب بقي يف رفوف وزارة الداخلية �إىل حد �سنة
 2008نظرا ملوا�صلة ال�سلط عدم الإعرتاف بالعنف امل�سلط
على الن�ساء كظاهرة اجتماعية.
ويف �سنة  ،2002قدمت اجلمعية التون�سية للن�ساء
الدميقراطيات تقريرا بديال للجنة ال�سيداو ،بعد تقدمي

التقرير الر�سمي للدولة التون�سية� .أكد التقرير على
نقطتني �أ�سا�سيتني وهي العنف امل�سلط على الن�ساء
وحتفظات الدولة التون�سية حول اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز امل�سلط على الن�ساء .وهذا ما ّ
مكن
�أع�ضاء وع�ضوات اللجنة من توجيه مالحظات للحكومة
التون�سية ،مطالبة �إياها مبعاجلة جدية لظاهرة العنف واتخاذ
التدابري املنا�سبة للق�ضاء عليه.
يف �سنة  ،2004بادرت اجلمعية التون�سية للن�ساء
الدميقراطيات بتنظيم حملة حول التحر�ش اجلن�سي
امل�سلط على الن�ساء يف العمل وقدمت م�شروع قانون
لإ�ضافة ف�صول يف املجلة اجلنائية لتجرميه .فجوبهت
هذه احلملة برف�ض ال�سلط ال�سيا�سية .بل نظمت وزارة
الداخلية حملة للحفاظ على الأخالق احلميدة وق�ضت
املحاكم يف تلك الفرتة ( )2004يف  200ق�ضية من �أجل
التعدي على الأخالق احلميدة.
ومن املفارقات يف �صائفة نف�س ال�سنة ( )2004قام الربملان
بتنقيح بع�ض الف�صول من املجلة اجلزائية لتجرمي التحر�ش
اجلن�سي يف الباب املتعلق بالأخالق احلميدة  .وقد مثل
هذا التنقيح رغم ذلك انت�صارا للجمعيات التي نظمت
احلملة .
يف نف�س ال�سنة وبعدما �صدر يف �إ�سبانيا قانون خا�ص
بالعنف امل�سلط على الن�ساء وبعدما مت تنظيم لقاء حوله
بح�ضور ممثالت وخبريات ا�سبانيات ،اقتنعت اجلمعيات
الن�سوية وخا�صة اجلمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات
ب�أهمية �إ�صدار قانون حول العنف امل�سلط على الن�ساء
وطالبت الدولة ببلورة ا�سرتاتيجية ملقاومة العنف .ويف
�سنة  ،2008قامت الدولة ولأول مرة عن طريق ديوان
تنظيم الأ�سرة والعمران الب�شري بتنظيم م�سح وطني
حول العنف امل�سلط على الن�ساء �صدرت نتائجه �سنة
 .2010ويف هذه ال�سنة ،قدمت اجلمعية التون�سية للن�ساء
الدميقراطيات تقريرا بديال للتقرير الر�سمي الذي قدمته
الدولة التون�سية للجنة ال�سيداو ت�ضمن عدة مقرتحات
من �أجل حماية الن�ساء من العنف امل�سلط عليهن و�إ�صدار
قانون خا�ص باملو�ضوع.
�سنة  ،2011بعد الثورة وبعدما حققت منظمات املجتمع
املدين انت�صارا جديدا يتمثل يف �إقرار التنا�صف بني
الن�ساء والرجال يف القائمات االنتخابية ،و�ضعت من
بني �أولياتها تنظيم حمالت من �أجل �إ�صدار قانون حول
العنف امل�سلط على الن�ساء ود�سرتة حقوق الإن�سان
للن�ساء .ولهذا الغر�ض وبينما كان املجل�س الوطني
الت�أ�سي�سي ب�صدد كتابة الد�ستور ،نظمت اجلمعية
التون�سية للن�ساء الدميقراطيات جمل�سا ت�أ�سي�سيا �صوريا مع
العديد من املنظمات الن�سوية والإن�سانية وبع�ض ال�ضيوف
من املنطقة العربية خا�صة لبنان واملغرب وفل�سطني توجه
ب�إ�صدار م�شروع «د�ستور امل�ساواة واملواطنة من خالل
عيون الن�ساء».
يف �سنة  ،2012ويف هذا ال�سياق ،مت تنظيم العديد من
احلمالت مع بقية منظمات املجتمع املدين الن�سوي
واحلقوقي من �أجل �إدراج مبد�أ امل�ساواة بني املواطنني

واملواطنات يف احلقوق والواجبات وحماية احلقوق
املكت�سبة للن�ساء والتنا�صف بني الن�ساء والرجال وحماية
الن�ساء من العنف يف الد�ستور .ف�أخذت احلملة عدة
مظاهر نذكر من بينها اللقاءات مع النواب والنائبات
وخا�صة مع النائبات املقتنعات ب�ضرورة النهو�ض ب�أو�ضاع
الن�ساء ومع ممثلي وممثالت منظمات املجتمع املدين،
�إعداد مطويات ومل�صقات حائطية ،تنظيم وقفات
احتجاجية �أمام مقر املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي لتوزيع
مقرتحاتنا لدى النواب وو�سائل الإعالم ،مواكبة �أعمال
املجل�س بتنظيم حتركات يف الف�ضاء العام كلما �صدرت
م�سودة جديدة للد�ستور وتنظيم جتمعات �سلمية يف
�شارع احلبيب بورقيبة بالعا�صمة من �أجل مطالبة املجل�س
بالرتاجع يف بع�ض املفاهيم واملبادئ املكر�سة يف الن�سخة
الأوىل للد�ستور مثل مبد�أ التكامل الذي مت الرتاجع عنه
وتعوي�ضه بامل�ساواة حتت �ضغط املنظمات غري احلكومية
واحلركات الدميقراطية يف �صائفة .2012
كل هذه التحركات توجت ب�إ�صدار د�ستور يت�ضمن مبد�أ
امل�ساواة بني املواطنني واملواطنات يف احلقوق والواجبات
دون متييز ويطالب الدولة باتخاذ التدابري الالزمة للق�ضاء
على العنف امل�سلط عليهن.
بعد ا�صدار الد�ستور ،مت مببادرة من كتابة الدولة للمر�أة
والأ�سرة وب�إيعاز من �صندوق الأمم املتحدة لل�سكان ،و�ضع
جلنة وطنية تتكون من خرباء م�ستقلني من خمتلف
االخت�صا�صات ،القانونية وعلم االجتماع وال�صحة
الإجنابية ،قامت ب�صياغة م�شروع القانون .وقد اعتمدت
كتابة الدولة للمر�أة والأ�سرة يف م�سار �إعداد هذا القانون
منهجا ت�شاركيا مدجماً ملختلف الهياكل احلكومية
ومك ّونات املجتمع املدين يف خمتلف اجلهات .انطلقت
اللجنة يف �أعمالها منذ �شهر مار�س  2014وقدمت م�شروع
القانون الإطاري يف الذكرى  58ل�صدور جملة الأحوال
ال�شخ�صية يف � 13آوت  . 2014لكن هذا امل�شروع الأول مل
ير النور نظرا لكرثة االنتقادات التي واجهته خا�صة من
قبل احلركات الدينية والتي ا�ستعملت بع�ض القنوات
التلفزية للتهجم عليه مثل قناة الزيتونة.
عدة �أ�سباب ذاتية ومو�ضوعية مل متكن من قبول امل�شروع.
تكمن الأ�سباب الذاتية يف كون اخلبريات واخلرباء
الذين مت اختيارهم ينتمون يف معظمهم �إىل احلركة
احلقوقية الدميقراطية وخا�صة �إىل اجلمعية التون�سية
للن�ساء الدميقراطيات التي نا�ضلت منذ ت�أ�سي�سها �ضد
املد الرجعي ونظمت العديد من احلمالت �ضد التمييز
ّ
والعنف .وهي منظمة يعتربها بع�ض ال�سيا�سيني من حركة
النه�ضة معادية للفكر الديني والرتداء احلجاب ويرف�ضون
التعامل معها� .أما الأ�سباب املو�ضوعية ،فهي تت�صل
بالطابع ال�شمويل للم�شروع مبا �أنه تناول معظم املوا�ضيع
املت�صلة بالعنف امل�سلط على الن�ساء وقدم جملة القوانني
التي يجب تعديلها يف املجال العام واخلا�ص للق�ضاء على
العنف والإ�صالحات واملراجعات التي يجب القيام بها
خا�صة يف جملة الأحوال ال�شخ�صية ويف قانون ال�شغل
وقانون الوظيفة العمومية ويف املجلة اجلنائية .وقد �أثار

العنف ضد المرأة
هذا املنهج ال�شمويل انتقادات بع�ض الأطراف ال�سيا�سية
ورف�ضهم للم�شروع .واختيار هذا املنهج يرجع �إىل التناول
اجلزئي لظاهرة العنف مبا �أن الدولة مل تتخذ �إال بع�ض
الإجراءات اجلزائية ملعاقبة بع�ض �أ�شكاله خا�صة يف
الو�سط العائلي او املهني.
لكن بعد مدة وبعد �أخذ ورد ،تقرر من جديد �إنهاء
امل�شروع .وقد مت اختيار خبريتني لإمتامه ف�أنهيا العمل يف
�شهر  .2015لكن امل�شروع القى احرتاز بع�ض الوزارات
وخا�صة وزارة العدل التي اعتربت �أنه ال ميكن قبول
هذا امل�شروع قبل الإنتهاء من مراجعة ال�سيا�سة اجلنائية
والقانون اجلنائي يف البالد .وبعد �إحلاح منظمات املجتمع
املدين التي قامت بات�صاالت بوزير العدل ووزير الدفاع
و�ضغط بع�ض املنظمات الدولية والإقليمية مثل االحتاد
الأوروبي من �أجل الت�سريع بامل�صادقة على القانون يف
جمل�س الوزراء� ،صادق جمل�س الوزراء يف النهاية على
امل�شروع و�أودع يف جمل�س نواب ال�شعب يف جويلية .2015
منذ ذلك الوقت وحتديدا يف �أكتوبر  ،2015تكون التحالف
الوطني للجمعيات غري احلكومية �ضد العنف حتت �شعار
«قانون يحمي الن�ساء من العنف باحلق» بعدما �شاركت
�أكرث من  60جمعية ومنظمة وطنية ودولية يف ندوة حول
العنف امل�سلط على الن�ساء باالعتماد على جتارب مقارنة
يف الدول التي و�ضعت قوانني للق�ضاء على العنف ومت
تكوين جلنة متابعة تولت و�ضع ا�سرتاتيجية ملنا�صرة
التحالف.
قدم التحالف ورقة منا�صرة تت�ضمن مقرتحات املنظمات
على �أ�سا�س قراءات �أعدتها بع�ض اجلمعيات ومنها القراءة
النقدية للقانون للجمعية التون�سية للن�ساء الدميقراطيات
والذي حاول جتاوز نقائ�ص القانون وتقدمي مقرتحات
لدعمه وتاليف بع�ض هناته.
وكان ح�ضور التحالف بارزا عند مناق�شة امل�شروع مبا
�أنه �أثر على �إعادة �صياغة بع�ض الف�صول حتى ت�ضمن
حماية الن�ساء من العنف .والآن بعد ا�صدار القانون،
ي�ستعد التحالف ملوا�صلة عمله من �أجل التطبيق الفعلي
للقانون ومن �أجل تب�سيطه لدى الن�ساء ب�صفة خا�صة
يتمكن من االحتماء به عند ح�صول عنف معنوي
حتى ّ
�أو مادي او جن�سي �أو اقت�صادي �أو �أي �شكل �آخر من
�أ�شكال العنف.
وبالنتيجة انت�صر التحالف وعربه اجلمعيات واملنظمات
غري احلكومية الوطنية والدولية يف تقدمي مقرتحاته
و�إدراجها يف �أعمال املجل�س حتى ت�ؤخذ بعني االعتبار.
وكان ذلك بفعل العمل امل�شرتك وباقتناع جميع
اجلمعيات امل�شاركة ب�أهمية �إجناح هذا امل�سار وب�ضرورة
حماية الن�ساء من العنف.
مكاسب القانون الجديد في
القضاء على العنف

جاء هذا القانون مبكا�سب هامة للق�ضاء على العنف
امل�سلط على املر�أة .من بني هذه املكا�سب الأ�سا�سية والتي
تق ّربه من املعايري الدولية املتعلقة بالق�ضاء على العنف هو
�أنه يهدف كما جاء يف ف�صله الأول �إىل «و�ضع التدابري
الكفيلة بالق�ضاء على كل �أ�شكال العنف �ضد املر�أة
القائم على التمييز بني اجلن�سني من �أجل حتقيق امل�ساواة
واحرتام الكرامة الإن�سانية» ،مما يعني �أن الق�ضاء على
العنف هو ال�ضامن لتحقيق امل�ساواة والحرتام حقوق
الإن�سان.
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وهذا ما يف�سر تعريف القانون للعنف على �أنه انتهاك
للحقوق واحلريات الإن�سانية ومتييز م�سلط على الن�ساء.
كما �أنه يف�سر تبني تعريف التمييز كما قدمته االتفاقية
الدولية للق�ضاء على العنف يف الف�صل الثالث وتطوير
التعريف الدويل ب�إ�ضافة الظروف االقت�صادية واالجتماعية
�أو احلالة ال�صحية �أو الإعاقة التي ميكن �أن ت�ؤ�س�س التمييز.
وكذلك تبنى التعريف الدويل للتمييز الإيجابي الذي
ميكن �أن تقدمه الدولة للن�ساء للتعجيل بامل�ساواة.
يف نف�س ال�سياق ،قدم القانون �أ�شكال العنف املت�صلة
بالعنف اجلن�سي والعنف املعنوي والعنف املادي وكذلك
العنف االقت�صادي الذي يدرجه يف �إطار اال�ستغالل
االقت�صادي وبكونه «كل فعل �أو امتناع عن فعل من
�ش�أنه ا�ستغالل املر�أة �أو حرمانها من املوارد االقت�صادية
كاحلرمان من املال �أو الأجر �أو االحتياجات احليوية
والتحكم يف الأجور �أو املداخيل وحظر العمل �أو االجبار
عليه» .وع ّرف حالة اال�ست�ضعاف على �أنها الو�ضع الذي
تعتقد فيه املر�أة �أنها م�ضطرة للخ�ضوع لال�ستغالل والعنف
الناجم خا�صة عن �صغر �أو تقدم �سن �أو حالة املر�ض
اخلطري �أو حالة احلمل �أو حالة الق�صور الذهني �أو البدين
التي تعوقها عن الت�صدي للجاين.
من جهة �أخرى ،ت�أ�س�س هذا القانون على �أربع ركائز
�أ�سا�سية جندها يف كل القوانني التي عاجلت عرب العامل
م�س�ألة العنف امل�سلط على الن�ساء .تبد�أ هذه الركائز
بالوقاية من العنف التي تتطلب ت�ضافر جهود كل الأطراف
الر�سمية وغري الر�سمية من �أجل توخي �سيا�سات وطنية
للق�ضاء على العنف يف قطاعات الرتبية والتعليم العايل
وال�شباب والريا�ضة والطفولة واملر�أة وال�ش�ؤون الدينية
وال�ش�ؤون االجتماعية وال�صحة وقطاع االعالم ومن �أجل
ن�شر ثقافة حقوق الإن�سان والعمل على تغيري العقليات.
كما تت�صل الوقاية بدور منظمات املجتمع املدين و�إر�ساء
�آليات ال�شراكة والدعم والتن�سيق بينها وبني الوزارة
املكلفة ب�ش�ؤون املر�أة.
�أما احلماية فهي تقوم على احلماية القانونية للن�ساء
ال�ضحايا والأطفال املقيمني معهن وحق التمتع بالإر�شاد
القانوين حول الأحكام املنظمة لإجراءات  التقا�ضي
واخلدمات املتاحة والإعانة العدلية والتعوي�ض العادل
واملتابعة ال�صحية والنف�سية واملرافقة االجتماعية املنا�سبة
والتعهد العمومي واجلمعياتي والإيواء الفوري لكن
يف حدود االمكانيات املتاحة .كما تقوم احلماية على
الإ�شعار من طرف كل �شخ�ص مبن يف ذلك اخلا�ضع لل�سر
املهني للجهات املخت�صة حال علمه �أو م�شاهدته حالة
عنف م�سلط على طفل �أو امر�أة .
ويت�صل الركن الثالث الذي يقوم عليه القانون بتجرمي
مرتكبي العنف وذلك مبراجعة بع�ض ف�صول املجلة
اجلزائية وتعوي�ضها بف�صول ثانية �أو �إ�ضافة ف�صول جديدة
خا�صة ببع�ض اجلرائم خا�صة عندما تكون ال�ضحية طفال
�أو امر�أة يف حالة ا�ست�ضعاف �أو �إذا كان الفاعل من �أ�صول
ال�ضحية �أو فروعها من �أي طبقة �أو كانت له �سلطة على
ال�ضحية وا�ستغل نفوذ وظيفته.
وو�سع القانون يف مرتكب العنف يف العالقات احلميمية
والأ�سرية �إذ مل يعد يقت�صر العنف على الزوج ولكنه امتد
�إىل �أحد الزوجني �أو �أحد املفارقني �أو �أحد اخلطيبني �أو
�أحد اخلطيبني ال�سابقني.
كما �أدخل امل�شرع تنقيحات يف الف�صول املتعلقة بالتحر�ش
اجلن�سي حلماية ال�ضحية التي تتمتع ب�أكرث حماية عند

القيام بق�ضية لدى املحاكم والتي مل تعد معر�ضة �إىل
ق�ضية يف الثلب �إذا حكم القا�ضي بعدم �سماع الدعوى
يف هذه احلالة كما كان من�صو�ص عليه يف الف�صل 226
رابعا من املجلة اجلزائية.
وحذف القانون امكانية �إ�سقاط املر�أة الق�ضية لإيقاف
التتبعات �أو املحاكمات �أو تنفيذ العقوبة لفائدة الزوج
عند ارتكاب عنف ومنع االفالت من العقاب .كما �ألغى
�إمكانية الإفالت من العقاب بالزواج من الذي «يواقع
�أنثى قا�صرا بر�ضاها».
ودائما يف باب التجرمي قدم امل�شرع تعريفا لالغت�صاب
باعتباره كل فعل ي�ؤدي �إىل �إيالج جن�سي مهما كانت
طبيعته �ضد �أنثى �أو ذكر بدون ر�ضاه معتربا �أن االغت�صاب
ميكن �أن ي�شمل الإناث والذكور .وهو ما �أكده الف�صل 227
جديد فيما يتعلق بكل من تعمد االت�صال جن�سيا بطفل
ذكر �أو �أنثى من دون ر�ضاه �سنه فوق ال�ساد�سة ع�شر عاما
كاملة ودون الثامنة ع�شر ،رافعا بالتايل �سن الر�شد اجلن�سي
من ثالثة ع�شر عاما �إىل �ستة ع�شر عاما .كما ادرج امل�شرع
يف نف�س الف�صل �سفاح القربى يف جرمية االغت�صاب التي
ترتكب على طفل.
ومن جهة اخرى جرم امل�شرع مرتكب االعتداء على املر�أة
�إذا نتج عنه ت�شويه �أو برت جزئي �أو كلي للع�ضو التنا�سلي
وكل من يرتكب �ضد قرينه �أي �شكل من �أ�شكال
االعتداء �أو العنف اللفظي �أو النف�سي املتكرر من �شانها
�أن تنال من كرامة ال�ضحية واعتبارها او ت�ؤثر على �سالمتها
البدنية والنف�سية.
كما جرم امل�شرع كل من يعمد �إىل م�ضايقة امر�أة يف مكان
عمومي بكل فعل �أو قول �أو ا�شارة من �شانها �أن تنال
من كرامتها �أو اعتبارها او تخد�ش حياءها .ومن جانب
�آخر ،عاقب القانون كل من يتعمد التمييز يف الأجر

عن عمل مت�ساوي القيمة على �أ�سا�س العنف وكل من
يتعمد ت�شغيل الأطفال كعملة منازل ب�صفة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة وكل من يتو�سط لت�شغيل الأطفال كعملة املنازل
وكل من يتعمد ارتكاب متييز �إذا ترتب عن فعله منع
ال�ضحية من التمتع بحقوقها �أو بح�صولها على منفعة �أو
خدمة �أو منع ال�ضحية من ممار�سة ن�شاطها ب�صورة عادية �أو
رف�ض ت�شغيل ال�ضحية �أو ف�صلها عن العمل �أو معاقبتها.
�أما الركن الرابع فهو يت�صل بالإجراءات واخلدمات
وامل�ؤ�س�سات التي توفر الإحاطة بالن�ساء �ضحايا العنف
مثل تكليف وكيل اجلمهورية م�ساعدا له �أو �أكرث بتلقي
ال�شكاوى املتعلقة بالعنف �ضد املر�أة ومتابعة الأبحاث
فيها وتخ�صي�ص ف�ضاءات م�ستقلة داخل املحاكم
االبتدائية ت�ضم الق�ضاة املخت�صني بق�ضايا العنف على
م�ستوى النيابة والتحقيق وق�ضايا الأ�سرة.
كما ن�ص القانون على �إحداث وحدة متخ�ص�صة
بالبحث يف جرائم العنف �ضد املر�أة بكل منطقة
�أمن �أو حر�س وطني يف كل الواليات ( )24ت�ضم
من بني عنا�صرها ن�ساء وتتكلف بعد ح�صولها على
بالغ �أو �إ�شعار بحالة عنف �ضد املر�أة بالتحول فورا
على عني املكان و�إعالم ال�ضحية وجوبا بجميع
حقوقها مبا يف ذلك املطالبة بحقها يف احلماية من
قبل قا�ضي الأ�سرة واتخاذ �إحدى الو�سائل احلامية
للمر�أة ال�ضحية والأطفال املقيمني معها مثل نقلهم
�إىل �أماكن �آمنة �أو �إىل امل�ست�شفى لتلقي الإ�سعافات
الأولية عند �إ�صابتها ب�ضرر و�إبعاد املظنون فيه من
امل�سكن �أو منعه من الإقرتاب من ال�ضحية.
ويكون من اخت�صا�ص قا�ضي الأ�سرة النظر يف مطلب
احلماية الذي ميكنه اتخاذ جمموعة من التدابري مبوجب
قرار حلماية حلماية املر�أة ال�ضحية والأطفال املقيمني معها.
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مكاسب المرأة التونسية بين القانون والمجتمع
عبــد الرزاق بن خليفة
من امللفت للإنتباه يف تون�س �أننا يف كل املعارك
ال�سيا�سية جند ملو�ضوع املر�أة الن�صيب الأوفر .فامل�س�ألة
مطروحة من الناحية االجتماعية كمو�ضوع كال�سيكي
له �صلة بامل�ساواة بني اجلن�سني منذ بدايات القرن
الع�شرين .ولكنها مطروحة �أي�ضا �سيا�سيا يف عالقة
بالتنا�صف يف الرت�شح للخطط ال�سيا�سية ،وقد تطورت
هذه امل�س�ألة من تنا�صف عمودي �إىل تنا�صف �أفقي
(تنا�صف لي�س فقط يف عدد املر�شحني واملر�شحات
يف قائمة واحدة و�إمنا تنا�صف �أي�ضا يف رئا�سة القوائم
االنتخابية) .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،طرحت م�سائل
�أخرى كحقوق الأمهات العازبات ،وبدرجة �أقل
وب�شيء من الإيحاء مو�ضوع حقوق املثليني .ن�سوق
هذه املالحظة الأولية لن�ؤكد على �أن مو�ضوع
مكا�سب املر�أة يف تون�س ظل م�س�ألة حية ب�شدة منذ
اال�ستقالل وكانت دوما ملفا انتخابيا بامتياز يوظفه
ال�سا�سة يف �أغلب معاركهم ومناف�ساتهم االنتخابية
وغري االنتخابية .لقد كانت املعركة يف بدايتها معركة
قانونية خا�ضتها الدولة �ضد املجتمع مع �صدور جملة
الأحوال ال�شخ�صية �سنة  1956ثم انقلب الأمر �شيئا
ف�شيئا لتتحول �إىل معركة تخو�ضها املر�أة ب�أ�سلحتها
املختلفة ومن ورائها املجتمع �ضد الدولة وهي مفارقة
حرية بالتحليل والتف�سري.
معركة الدولة ضد المجتمع من
أجل حر ية المرأة

يف فجر اال�ستقالل مل تكن البالد التون�سية �سوى
بقايا جمتمع فككته املنظومة اال�ستعمارية واملخزنية
�إىل �أقلية متمدنة ومتح�ضرة مت�أثرة بنمط العي�ش
الأوروبي و�أغلبية يعي�ش معظمها على النمط البدوي
و�شبه احل�ضري املحافظ ،حيث تكون املر�أة خا�ضعة
لأ�شكال من املعاملة القرو�سطية تز ّوج عنوة وتطلق
ب�صورة �أحادية من الرجل عالوة على نظام تعدد
الزوجات الذي كان مبثابة ال�سيف امل�سلول على
رقبة الزوجة الأوىل .ورغم م�شاركة املر�أة يف احلركة
الوطنية� ،إال �أن املجتمع الذكوري كان الأوفر ن�صيبا
يف احل�ضور على ال�ساحة ال�سيا�سية.
ومع الإعالن عن اال�ستقالل وبداية تركيز الدولة
اجلديدة ،جعل القادة اجلدد يف تون�س من م�س�ألة
العائلة والأحوال ال�شخ�صية واملر�أة �أوىل �أوليات
املرحلة اجلديدة عرب ا�صدار جملة الأحوال ال�شخ�صية
منذ ال�سنة الأوىل من اال�ستقالل وبعد �أقل من
�أربعة �أ�شهر من وثيقة اال�ستقالل .لن جنازف بالقول
�أن جملة الأحوال ال�شخ�صية كانت مبثابة «�إعالن
حرب» على جمتمع تقليدي وذلك بالنظر �إىل حدة
و�صرامة الأحكام التي نطقت بها املجلة مثل منع
تعدد الزوجات وجترميه (الف�صل � ،)18أو �إلغاء حق
جرب الويل ابنته على الزواج �أو �إقرار الطالق الق�ضائي
لأول مرة (الف�صل � )31أو حتديد ال�سن الأدنى للزواج
ومنع تزويج الأطفال املقبول يف ال�شريعة الإ�سالمية.

وبعد ثالث �سنوات فقط� ،صدر الد�ستور التون�سي
الثاين بعد د�ستور  1861مكر�سا مبد�أ امل�ساواة بني
اجلن�سني لريتقي هذا املبد�أ من املرتبة القانونية �إىل
املرتبة الد�ستورية .كما �أنه ب�صدور برنامج التنظيم
العائلي وحتديد الن�سل �سنة  ،1964اهتزت �إحدى
املقوالت الرجعية التي كانت تعترب املر�أة م�سخرة
للن�سل واجلن�س بحكم طبيعتها.
ولقد بذلت الدولة جمهودا خا�صا من خالل تعميم
كن �شبه
التعليم والرقي بن�سبة متدر�س الإناث بعدما ّ
حمرومات منه قبل اال�ستقالل عدا بع�ض العائالت
«البلدية» واملرتفة عالوة على النهو�ض باملر�أة عرب فتح
كن ال
كل جماالت الت�شغيل �أمامها ،علما �أن الن�ساء ّ
ميثلن �أكرث من  6%من ال�سكان الن�شيطني �سنة 1960
ثم �أ�صبحن �أكرث من  30%منهم يف �سنة ( 2003رغم
االحرتاز على هذه الن�سبة ارتفاعا ب�سبب تقدير عدد
الن�ساء العامالت يف امليدان الفالحي املرتفع والذي
ي�صعب ح�صره).

معركة حقوق المرأة
كانت في بدايتها
معركة قانونية خاضتها
الدولة ضد المجتمع مع
صدور مجلة األحوال
الشخصية سنة 1956
ثم انقلب األمر إلى
معركة تخوضها المرأة
بأسلحتها المختلفة
ومن ورائها المجتمع ضد
الدولة.
و�إذ نعزو هذه املكا�سب لدور الدولة ال حلراك جمعياتي
�أو حزبي ،فلأ�سباب مو�ضوعية� :أولها �ضعف الن�سيج
اجلمعياتي واحلزبي ب�سبب هيمنة احلزب الواحد
والطابع الذكوري ال�صرف للحركة النقابية من حيث
هيكلتها ومطالبها �أي�ضا .وحتى بع�ض املنظمات
كالرابطة التون�سية حلقوق االن�سان كان ن�شاطها مركزا
�أكرث على املطالب ال�سيا�سية العتبارات مو�ضوعية
وذاتية� .إال �أن تلك املكا�سب والتي تفاعل معها
املجتمع مل تكن كافية« .فال ميكن �أن نغري املجتمع
بقرار» ،كما يقول مي�شال كروزيي .لقد بد�أ املجتمع
التون�سي ي�شهد حت ّوالت كبرية منذ نهاية الثمانيات �أو
على الأقل منذ نهاية احلقبة البورقيبية حتت مفعول
الأزمة االقت�صادية اخلانقة و�أزمات ال�صراع على
احلكم بني �أجنحة الق�صر البورقيبي .وقد ا�ستفحلت
هذه الأزمة مع بداية تطبيق برنامج الإ�صالح الهيكلي

الذي رافقه تدهور كبري للمالية العمومية وانح�سار
ملحوظ لدور الدولة يف القطاعات اال�سرتاتيجية
وخا�صة منها التعليم ،فتقل�صت امليزانية املخ�ص�صة
للرتبية يف مفهومها ال�شامل (مبا يف ذلك الثقافة
وال�صحة وال�ش�ؤون االجتماعية).
يف هذه الفرتة مل يعد مو�ضوع املر�أة من الأوليات
وقد �ساعد يف ذلك بروز الفكر الديني كبديل للفكر
الليربايل الذي دفع فاتورة الف�شل ال�سيا�سي حلزب
الد�ستور والفكر الي�ساري الذي انهار بانهيار املع�سكر
اال�شرتاكي.
لقد بد�أت تظهر بع�ض املقوالت لدى طائفة من
املجتمع تعترب �أن ت�شغيل املر�أة هو ال�سبب يف البطالة
عالوة على ا�ست�شراء مقوالت كال�سفور والتربج
حتى لدى الأو�ساط التلمذية .وقد �ساعد على ذلك
توظيف نظام بن علي للإ�سالم الدعوي �ضد الإ�سالم
ال�سيا�سي وت�شجيعه ما ي�سمى جماعة «الدعوة
والتبليغ» ل�ضرب هذا الأخري ،مما �أ�شاع لدى �شرائح
من املجتمع نوعا من الفكر الرجعي والقدري ال
زالت بقاياه اىل اليوم .ويف خ�ضم كل هذا مل تكن
ت�ست�شعر الدولة اخلطر من هذه التداعيات على و�ضع
املر�أة ،ف�أ�صبحت مكا�سب املر�أة مهددة ب�صفة جدية،
الأمر الذي دفع �شرائح من املجتمع �إىل �أداء دورها يف
الدفاع عن هذه املكا�سب ،بعدما تخلت الدولة عن
هذه املهمة.
المجتمع ضد الدولة دفاعا عن
المرأة

لقد كانت م�س�ألة املر�أة يف املجتمع التون�سي بعد
اال�ستقالل �أحد �أهم ال�شعارات التي كان يحارب
بها بورقيبة ما كان يعرف بالزواتنة �أي م�شايخ جامع
الزيتونة .كما كانت امل�س�ألة بالن�سبة �إليه �إحدى
ال�سيا�سات التي كان ينال بها و ّد العامل الغربي.
�إال �أن تبني الدولة ملو�ضوع املر�أة عرف تراجعا منذ
فرتة حكم بن علي الذي مل يكن يتعامل مع حقوق
االن�سان ومن �ضمنها املر�أة ك�أحد عناوين الفرقعة
الإعالمية خ�صو�صا و�أن عديد الن�ساء املنا�ضالت
يف ال�ش�أن ال�سيا�سي واحلقوقي منذ الثمانينات
عانني من اال�ستبداد والإق�صاء ب�سبب �أفكارهن
ال�سيا�سية .وبالإمكان القول �أن املنظمات العاملة يف
ال�ش�أن احلقوقي هي التي تبنت مقوالت حترر املر�أة
كالرابطة التون�سية حلقوق االن�سان ومنظمة الن�ساء
الدميوقراطيات وغريها من املنظمات املناوئة للنظام
ال�سيا�سي �آنذاك .ولعل انفجار ثورة  14جانفي 2011
�سيعطي منعرجا حا�سما ل�ش�أن املر�أة التون�سية ون�سقا
جديدا نظرا لدخول البالد يف جتاذب �سيا�سي حاد
بني الأطروحات الإ�سالمية من جهة والأطروحات
الليربالية والي�سارية من جهة �أخرى .ولقد كان
النقا�ش حول الد�ستور اجلديد �أحد �أهم املنابر التي
تقارعت فيها الأطروحات املتقابلة .والدولة يف كل
ذلك جمرد �إطار حمايد يحتكم �إىل قاعدة الت�صويت
وكذلك �إىل موازين القوى على احللبة ال�سيا�سية.

توحدت حولها قوى
ويبدو �أن املقوالت املتحررة التي ّ
الي�سار واليمني الليربايل فر�ضت نف�سها من خالل
فر�ض مبد�أ التنا�صف الأفقي والعمودي بني اجلن�سني
يف �أهم الهياكل التمثيلية كالربملان وال�سلطات
الد�ستورية امل�ستقلة .كما ان الزخم اجلمعياتي غري
امل�سبوق بعد الثورة ( 20000جمعية العديد منها
ين�شط يف ال�ش�أن احلقوقي والن�سوي) ،جعل من
مو�ضوع املر�أة وتعزيز مكا�سبها م�س�ألة جمتمع �أكرث
منها م�س�ألة دولة .ولقد فر�ض املجتمع املدين يف هذا
االطار مراجعة القواعد املتعلقة بالوالية مثل تنقيح
قانون جوازات ال�سفر ومتكني الأم من حق ممار�سة
الوالية على الأبناء الق�صر يف حالة ال�سفر.
وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،كان من البني تزعم العديد من
الن�سوة خطابا احتجاجيا بارزا وم�ؤثرا� ،سواء كنائبات
يف املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي �أو يف جمل�س نواب
ال�شعب وخا�صة على البالتوهات التلفزية واالذاعية.
ولعل من �أبرز االخرتاقات الن�سوية للمجتمع
الذكوري دخول امر�أة لقيادة املنظمة النقابية الأقوى
يف البالد (االحتاد العام التون�سي لل�شغل) مما �شكل
اخرتاقا ولبنة لتجاوز الهيمنة الذكورية التي غالبا ما
طغت عليها منذ ت�أ�سي�سها.
هذا احلاجز ال �شك ك�سر وتعزز مع طرح م�س�ألة امل�ساواة
يف املرياث بني اجلن�سني وحق امل�سلمة يف الزواج
بغري م�سلم والذي كان مبثابة الزلزال بالن�سبة ملجتمع
مل يطرح عليه هذا الأمر على الأقل بتلك ال�صيغة
اجلاحمة واملتحدية .حول هذا املو�ضوع بالذات ،وجد
املجتمع نف�سه يعي�ش �أمام ثاين امتحان قا�س بعد
�إلغاء تعدد الزوجات يف اخلم�سينات .وامل�س�ألة تتجاوز
اجلدل الفقهي �أو الفكري لتت�سرب �إىل �أوجه �أخرى
ال عالقة لها بالدين ،بل ببع�ض العادات امل�ست�شرية
لدى عديد العائالت التون�سية والتي ال تراعي حق
يف املر�أة يف املرياث �أ�صال.
�إن الرهانات القادمة يف تقديرنا لن تتوقف عند هذا
الأمر .فال�صراع حول ال�سلطة ال�سيا�سية بني اليمني
الديني من جهة والي�سار والليرباليني من جهة ثانية
يرجح كفة �أحدهما على الآخر ،خ�صو�صا �إذا ما
قد ّ
علمنا �أن ما حققته املر�أة من مكا�سب �إ�ضافية �صلب
الد�ستور �أو بع�ض الن�صو�ص القانونية الأخرى بعد
الثورة كان يف ثوب «تنازالت» �أحيانا م�ؤملة و�أحيانا
تكتيكية من اليمني الديني الذي مل يدل بدلوه بعد
حول هذه امل�س�ألة ما دام ب�صدد ترميم متوقعه ال�سيا�سي
املهتز خالل فرتة الرتويكا .ال تزال �أمور كثرية حمل
جتاذب كو�ضع املر�أة العزباء وامل�ساواة يف الإرث .وال
تزال �صراعات �أخرى مل تف�صل بعد وتظهر �أحيانا
وتختفي �أحيانا �أخرى .ومن احلكمة الت�سليم �إذا �أن
م�س�ألة املر�أة يف املجتمع التون�سي ال تزال يف �أتون
�صراع جمتمعي ظاهره عالقة الدين بالدولة �أحيانا
و�أحيانا �أخرى اال�صطدام بتغري جمتمعي عميق له
�صلة بدخول املر�أة بكثافة �إىل �سوق ال�شغل وخا�صة
�إىل الفعل ال�سيا�سي امل�ؤثر واملزعج غالبا للمجتمع
الذكوري.

العنف ضد المرأة
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مجلة األحوال الشخصية وبنيتها القانونية والمرجعية
ياسمين هاجر

�أعادت ت�صريحات الرئي�س التون�سي الباجي قايد ال�سب�سي
يف اليوم الوطني للمر�أة من العام اجلاري احلديث عن
جملة الأحوال ال�شخ�صية �إىل الواجهة .بل �أن طرح
الباجي ملو�ضوع امل�ساواة يف الإرث �أعاد اجلدل حول مدى
«�إ�سالمية» بع�ض �أحكام املجلة ،مع �إبراز التجاذب املتجدد
بني التيارين العلماين والإ�سالمي املحافظ يف تون�س يف
هذا اخل�صو�ص .فلطاملا اعتربت جملة االحوال ال�شخ�صية
ع�صارة جهد توفيقي جتديدي بني فكر الطاهر احلداد
الثوري الذي ّخل�صه كتابه «امر�أتنا يف ال�شريعة واملجتمع»
ال�صادرعام  1930من جهة والفكر التقليدي الإ�صالحي
الذي ج�سده ال�شيخ عبدالعزيز جع ّيط يف الئحة الأحكام
ال�شرعية عام  .1948اليوم وبعد �أكرث من � 60سنة من دخول
املجلة حيز التنفيذ �صار لزاماً على الباحثني وا�صحاب
االخت�صا�ص طرح اال�شكاليات القائمة حول �أثر التطور
االجتماعي على ان�سجام الر�ؤية التوفيقية للمجلة .من هذا
املنطلق ارت�أت املفكرة القانونية �إعادة طرق هذا املو�ضوع يف

حماولة لطرح الت�سا�ؤالت امل�شروعة وفتح املجال �أمام �أهل
االخت�صا�ص للإجابة عنها.
طرحنا ال�س�ؤال حول ما �إذا كانت هدفية املجلة حتقيق
امل�ساواة بني الرجل واملر�أة على �أ�سا�س ديني اجتهادي
�إ�سالمي �أم �أن تلوين املجلة بلون �إ�سالمي كان جمرد
«تربير» �أويل ك�سبيل للو�صول تدريجيا �إىل جملة حتمل
راية املنظومة احلقوقية العاملية دون �أي مالمح �إ�سالمية؟
فكان �أن �أجابت د .نائلة �شعبان� ،1أن ال�شريعة كانت بالن�سبة
لبورقيبة و�سيلة ال �أكرث .ذلك لأنه كان من ال�صعب طرح
جملة علمانية �صرف يف ذلك الوقت .ف�أخذ من كل
مذهب ومدر�سة فقهية ما يتما�شى مع هدفه بعيد املدى
وهو امل�ساواة التامة بني املواطنني واملواطنات الذي كان
يرمي �إليه منذ توليه رئا�سة البالد� .أما عن هدف املجلة
اليوم ومدى ت�شابهه مع الهدف البورقيبي ،جتيب «�شعبان»
�أن املجتمع املدين التون�سي اليوم يف حالة ف�صام ،حيث
ي�ضع قدما يف املدنية وقدما يف الإ�سالمية .التياران ي�ؤمنان
ب�أن املر�أة والرجل عن�صران �أ�سا�سيان ال يتقدم املجتمع �إال

بهما على قدم امل�ساواة ،ولكن يختلفان على كيفية حتقيق
تلك امل�ساواة .ولكن �أكدت «�شعبان» على حتمية العودة
للد�ستور الذي ين�ص يف ف�صله الثاين على مدنية الدولة
التون�سية وي�ؤكد يف ف�صله الواحد والع�شرين على امل�ساواة
التامة بني املواطنني واملواطنات �أمام القانون.
تطرح جملة الأحوال ال�شخ�صية ا�شكالية �أخرى �أكرث
ح�سا�سية من مرجعيتها وهي اخللل البنيوي الذي �أ�صاب
املجلة بعد �سل�سلة التنقيحات التى �أدخلت عليها ،حيث مت
تنقيح املجلة �أكرث من ثالث ع�شرة مرة منذ � 1956إىل اليوم.
ويف كل مرة يكتفي امل�ش ّرع التون�سي ب�إ�ضافة الف�صول
اجلديدة دون �إدراك ل�ضرورة تعديل �أو �إلغاء الف�صول
ال�سابقة يف املجلة التى تتعار�ض مع الف�صل امل�ضاف �أو
تلغى مبوجه .يقول د .عبد املجيد ز ّروقي�« ،2أن ب�إمكاننا
�أن نف�سر مقرتح الرئي�س الباجي مبو�ضوع املواريث مبثابة
دعوة ملراجعة جملة الأحوال ال�شخ�صية لتكون متنا�سقة
ومتما�شية مع مبد�أ امل�ساواة لي�س فقط فيما يخ�ص �أحكام
املواريث بل �أحكام املجلة ككل ».لي�ضيف «يف الواقع،

غياب التنا�سق بني �أحكام املجلة ي�ؤدي �إىل طرح عالمات
ا�ستفهام حول مفهوم امل�ساواة بحد ذاته .فال�سلطة الأبوية ما
زالت تتجلى وا�ضحة يف العديد من ف�صول املجلة .فمث ًال
الف�صل  23الذي ي�شدد على فكرة �أن الزوج هو رئي�س
العائلة ،والف�صل  3و 38املتعلقان باملهر ،والف�صل  13الذي
يربط بني املهر والبناء يف الزواج .من جهة ثانية ،يف حال
�أق َّر امل�ش ّرع التون�سي امل�ساواة يف الإرث ،ف�ستميل الكفة
مل�صحلة الن�ساء فيما يخ�ص �أحكام النفقة التى تفر�ض
على الرجل دفعها عند انف�صال الزوجني� ،إال يف حاالت
نادرة ،والرجل املتخلف عن ذلك يحا�سب جزائيا� ».أما د.
كلثوم مزيو ،3فتتوقع «�أنه يف حال �أقرت امل�ساواة يف الإرث،
�سيتجلى وا�ضحاً اخللل القانوين يف املجلة والفجوة بني
�أحكامها .وعندها �سيجد امل�ش ّرع التون�سي نف�سه م�ضطراً
لإعادة �صياغة املجلة برمتها».
1 .1كاتبة الدولة للمر�أة والأ�سرة �سابقاً ومن النخب اىل عملت على م�سودة قانون حماية املر�أة من
العنف وعميدة كلية احلقوق حاليا
2 .2ا�ستاذ حما�ضر يف كلية احلقوق
3 .3ا�ستاذة حما�ضرة يف كلية احلقوق

إلغاء المادة « »308من قانون العقوبات األردني:

ُ
حقوقيون أردنيون يمأسسون تحالفهم
محمد شما
بتاريخ � ،2017/8/1أق ّر جمل�س النواب الأردين تعديال
وا�سعا على قانون العقوبات� ،أهم ما ت�ضمنه حول
�إلغاء املادة  308بكاملها وهي املادة التي كانت جتيز
للمغت�صب الإفالت من العقاب من خالل زواج
الحق ب�ضحيته .تداعيات هذا الإلغاء ما تزال ماثلة
داخل ال�ساحة احلقوقية الأردنية لي�س فقط لأهميتها
القيمية ،بل �أي�ضا لأنه جاء تكليال لتحالف مدين يندر
ح�صوله يف الأردن .ويلحظ �أن بع�ض القوى املحافظة
كانت دعت �إىل �إبقاء املادة بعد تعديلها وذلك على
غرار ما ح�صل الحقا يف لبنان بخ�صو�ص �إلغاء املادة
 522من قانون العقوبات اللبناين .1وقد متثل هذا املوقف
يف وجوب التفريق بني جرائم املجامعة وفق ح�صولها
اغت�صابا �أو بر�ضى الطرفني كما يح�صل يف حال جمامعة
را�شد مع قا�صرة ر�ضائيا .ويف هذا ال�سياق ،انتقدت
املحامية لني خياط �إلغاء املادة « 308على �أ�سا�س �أنه ال
يتالءم مع البيئة االجتماعية يف الأردن .فهذه البيئة
ال تتقبل وجود فتاة حامل لدى والديها دون زواج.
الإلغاء بحد ذاته لن ي�شكل حماية� ،أو يراعي الو�ضع
االجتماعي للأ�سرة ،بل �سي�ؤدي �إىل رفع ن�سبة اللجوء
للزواج العريف» .وقد ر�أت خياط �أن «التفريق بني احلالة
الر�ضائية والإغت�صاب وحتديد �سن الأهلية اجلن�سية
كان من املمكن �أن ي�شكل لبنة لإلغاء متعلق للمادة
بعد درا�سة وا�ضحة جلوانبها االجتماعية والقانونية،
ورمبا احلديث عن تطور �أ�شكال ممار�سة املراهقة لدى

الأطراف وتعبريهم عن حاجتهم اجلن�سية وهو الأمر
الذي �سيظل الآن قيد اخلفاء� ،إال بجرائم قتل وتعنيف
لن تقع �إال على املر�أة».
ورغم �إيجابية هذا التعديل ،يلحظ �أن العمل املنظم
وامل�شرتك الرائد الذي قامت به منظمات املجتمع
املدين خالل �شهر متوز املا�ضي� ،أدى �إىل طغيان م�س�ألة
املادة � 308إعالميا على نحو حجب العديد من امل�سائل
الأخرى الهامة ،ومنها مثال تعديل املادة  150من قانون
العقوبات والتي �أدخلت مزيدا من «العقوبات ال�سالبة
للحرية يف ق�ضايا املطبوعات والن�شر والإعالم» وحتديدا
بخ�صو�ص �أي كتابة �أو خطاب �أو عمل يق�صد منه �أو
ينتج عنه �إثارة النعرات املذهبية �أو العن�صرية �أو احل�ض
على النزاع بني الطوائف وخمتلف عنا�صر الأمة.
تظاهرة حقوقية للم�ستقبل
رغم �إختالف املنظمات احلقوقية الأردنية يف منظورها
لواقع حقوق الإن�سان� ،إال �أنها� ،إىل حد ما ،جتمعت
خالل حملة �إلغاء املادة  ،308يف حتالف واحد ،من
�ش�أنه ،كما ي�صفون تلك اخلطوة بالأ�سا�سية يف �إجتاه
�إ�صالح منظومة حماية حقوق الإن�سان يف الت�شريعات
الوطنية الأردنية .يف هذا الإطار ،ت�صرح الأمينة العامة
للجنة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة� ،سلمى النم�س ،للمفكرة
«�أن هذه املرحلة ت�ستلزم عمل الأطراف من احلكومة
وم�ؤ�س�سات جمتمع مدين ،على تعزيز �آليات احلماية
للفئات الأكرث تعر�ضا للإ�ساءة واملر�أة من بينها .ومن
هنا ،ن�ؤكد �أهمية ال�ضغط املدين لأجل تعديل ت�شريعات

�أخرى مرتبطة بحماية املر�أة ،مثل قانون ال�صحة العامة
وقانون الأحوال ال�شخ�صية ،لتكون منظومة متكاملة،
تعمل على حماية املر�أة �ضد التمييز �ضدها» .كما تدعو
املديرة التنفيذية ملركز ميزان حلقوق الإن�سان� ،إيفا �أبو
حالوة� ،إىل �إعطاء الأولوية الآن ل «�إن�صاف ال�ضحية»
حيث على الدولة الأردنية تبني قوانني و�سيا�سات من
�ش�أنها معاجلة م�شكالت �إجتماعية« .مثلما �أقرت قانون
احلماية من العنف الأ�سري ،نتمنى منها �أن تعمل
على قانون الأحوال ال�شخ�صية» .ويلحظ �أن جناح هذه
املنظمات يف �إلغاء املادة  308دفعها �إىل م�أ�س�سة عملها
اجلماعي لإحياء املطالبة بعدة حقوق منتق�صة منها
فيما يخ�ص م�ساواة املر�أة بالرجل يف �إعطاء اجلن�سية
لأبنائها للمتزوجات من غري �أردنيني و�أي�ضا ا�ستكمال
تغيري الت�شريعات املتعلقة بحماية الن�ساء من العنف
والإعتداءت اجلن�سية .ويف هذا الإطار ،مت و�ضع قائمة
�سيتم العمل عليها من قبل منظمات املجتمع املدين،
ب�شكل موحد.
در�س :كيف يكون ال�ضغط مدنياً وم�ؤثرا؟
ٌ
يقر�أ مدير مركز الفينيق لدرا�سات االقت�صادية
واملعلوماتية� ،أحمد عو�ض ،واقع املنظمات التي
بدت م�ؤخرا وك�أنها من�صهرة يف �إطار حتالفات حمددة
الأهداف« .اكت�شفت املنظمات �أنها ال ت�ستطيع وحدها
حتقيق �أهدافها .وقد �أ�سهم يف تعزيز التعاون اكت�شاف
املنظمات �أن احلكومة تنوي الرتاجع عن �إلغاء املادة
 308يف اللحظات الأخرية ،فتحالفت �إذ ذاك بقوة يف

ن�شاطات عدة �شاركت فيها على الأر�ض وعلى �شبكات
التوا�صل االجتماعي ،ف�ضال عن ح�ضور ممثليها
الكثيف جلل�سات جمل�س النواب لأجل ال�ضغط على
احلكومة للرتاجع عن تراجعها يف �إلغاء املادة.
النا�شطة احلقوقية� ،أ�سمى خ�ضر ،تقول �أن احلمالت
املدنية هي تلك التي يتقاطع فيها توافق قاعدة �شعبية
مع منظمات جمتمع مدين لأجل الت�أثري على �صناع
القرار« .التجربة الناجحة لي�ست وليدة احلملة التي
رافقت �إلغاء املادة � ،308سبقتها حمالت �أخرى مثل
جرائم ال�شرف ،ورفع �سن الزواج ل�سنة  2001ف�ضال عن
 6تعديالت على قانون الأحوال ال�شخ�صية» .ور�أت �أن
«الإطالع على كل حيثيات احلق والإنتهاك ،ومبادئ
حقوق االن�سان وعالقتها باملنظومة القانونية ،وبالواقع
ف�ضال عن خطوط توا�صل مع �صناع القرار والإعالم،
تلك كانت معايري للحملة املدنية التي تنتهجها
املنظمات الن�سوية».
و�إذ �أ�شاد املدير التنفيذي ملركز حماية وحرية
ال�صحفيني ،ن�ضال من�صور ،بدوره ب�أهمية هذا احلراك
املدين الذي ا�ستهدف للمرة الأوىل الر�أي العام و�أزعج
القوى املحافظة ،ف�إنه ر�أى باملقابل �أنه علينا �أن «ندرك
�أنه لوال الإرادة امللكية ،ملا ُفر�ض على احلكومة والنواب
موقف وا�ضح باجتاه الإلغاء».
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(قرار رائد لمحكمة التمييز اللبنانية في قضية قتل ز وجي)

ترميم الشرف العائلي أولى من حقوق األطفال
نزار صاغية
يف �شهر �أكتوبر � ،2017صدر القانون رقم 2017/53

بتعديل عدد من مواد قانون العقوبات اللبناين،
�أبرزها املادة  522منه .وجتدر الإ�شارة هنا �إىل
�ضد
�أمرين� )1( :أن هذه املادة كانت توقف املالحقة ّ
ال�شخ�ص املدعى عليه ب�أحد الأفعال املعاقب عليها
يف الف�صل الأول (الإعتداء على العر�ض) من الباب
ال�سابع (اجلرائم املخلة بالأخالق والآداب العامة)
من هذا القانون ،يف حال عقد زواجاً �صحيحاً مع
املر�أة امل�ستهدفة بفعله ،و(� )2أن الأفعال املذكورة
يف الف�صل ت�شمل مروحة وا�سعة من الأفعال منها
ما يح�صل غ�صبا �أو يقارب الغ�صب كالإغت�صاب
واحل�ض على ارتكاب الفح�شاء �أو اللم�س
واخلطف
ّ
واملداعبة ب�صورة منافية للحياء ومنها ما يح�صل
ر�ضائيا كمجامعة القا�صرات اللواتي جتاوزن � 15سنة
وف�ض البكارة بعد وعد بالزواج .وقد متيز
والإغواء ّ
هذا التعديل يف التمييز بني هاتني الفئتني ،بحيث
ينح�سر مفعول املادة  522عقوبات بخ�صو�ص الفئة
الأوىل التي مل يعد من اجلائز وقف مالحقتها ،والفئة
الثانية حيث تبقى �أحكام املادة � 522سارية املفعول
و�إن مت �إحاطتها ب�ضمانات معينة ،ك�أن ي�صدر القا�ضي
املخت�ص قرار وقف املالحقة على �ضوء تقرير ي�ضعه
م�ساعد اجتماعي حول ظروف القا�صر االجتماعية
والنف�سية .ولإدراك �أهمية هذا التعديل ،ال بد من
العودة �إىل فل�سفة املادة .522
فلسفة المادة  :522حجب المرأة
وترميم الشرف العائلي

يصبح من المقبول
في ّ
ظل ّمنظومة
كهذه كف العقوبة عن
اإلعتداء الحاصل على
حرمة جسد المرأة
وسيادتها عليه ،من
خالل إعتداء أكبر
ّ
قوامه تخليها الكامل
عن هذه السيادة
أو بكالم أكثر دقة
بتجريدها الكامل من
هذه السيادة.

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

وعمليا �إبقاء العمل فيها بالن�سبة �إىل اجلرائم
احلا�صلة بر�ضى املر�أة امل�ستهدفة؟ ف�إذا كانت معاقبة
االغت�صاب �أمرا متفقا عليه ،ف�أال ت�سمح املادة 522
باملقابل يف حالة املجامعة الر�ضائية (ولو خالفا
للقاون) بتحقيق نتائج اجتماعية �أكرث نفعاً ومالءمة
وعليه ،ي�صبح من املقبول يف ّ
كف من التم�سك بالعدالة العقابية يف وجه الفاعل؟
ظل منظومة كهذه ّ
العقوبة عن الإعتداء احلا�صل على حرمة ج�سد
املر�أة و�سيادتها عليه ،من خالل �إعتداء �أكرب قوامه
تخ ّليها الكامل عن هذه ال�سيادة �أو بكالم �أكرث دقة إبقاء المادة 522
بتجريدها الكامل من هذه ال�سيادة .وفيما الإعتداء ّ
يعرض المرأة لضغوط
الأ�صلي يقوم به فر ٌد «غريب» ،الإعتداء الثاين يتم
مبوافقة املر�أة حتت �ضغط عائلتها احلري�صة على �سرت اجتماعية قد تكون
الف�ضيحة وبتغطية اجتماع ّية كاملة .وال نبالغ �إذا
قلنا �أن من �ش�أن املادة � 522أن ت�سهم يف تقريب حاسمة لقبول الزواج
م�صلحتني :م�صلحة العائلة التي ترغب يف
جتنب من شخص ال تريده
الف�ضيحة وترميم �شرفها ،وم�صلحة الرجل الذي يو ّد
الترب�ؤ من املالحقة ،يف مواجهة املر�أة التي قد جتد بالضرورة وتاليا لرهن
نف�سها بفعلهما مدفوعة للموافقة على الزواج وعلى
رهن م�ستقبلها ب�أكمله كنتيجة لتورطها ر�ضائيا �أو مستقبلها برمته
غ�صبا يف فعل قد ال يكون ا�ستمر �سوى حلظات.

عند التدقيق يف هذه املادة ،ي�ست�شف الباحث
خ�صو�صيتني:
الأوىل� ،أنها تقاي�ض العدالة العقابية مبناف َع �إجتماعية
معينة تنتج عن زواج املعتدي الالحق للفعل من
أهم هذه املنافع ،ترميم ال�شرف
املعتدى عليها .ومن � ّ
إجتماعي .فبدل �أن
العائلي �أو �أي�ضاً �إ�ستعادة الوئام ال
ّ
ت�سفر ق�ضية �أخالقية �إىل ف�ضيحة وتنازع بني عائالت
�أو ع�شائر على خلفية «الإعتداء على العر�ض» ،تراها
تنتهي ب�سرت العار وامل�صاهرة .ومن هذا املنطلق،
�أمكن و�ضع هذه املادة يف خانة العدالة الرتميمية �أو
العدالة التقليدية القائمة على الت�سويات مبعزل عن
احلق العا ّم،
مفهوم ّ
الثانية� ،أنّ الأ�ضرار التي مت ّهد املادة لرتميمها لي�ست
�أ�ضرار املر�أة التي ّمت الإعتداء على ج�سدها� ،إمنا
قبل كل �شيء �شرف العائلة الذي ّ
تلطخ بفعل
ارتكاب �أحد الأفعال التي �شملها هذا الف�صل من
قانون العقوبات .وهذا الأمر يتح�صل بو�ضوح من هذا هو املعنى احلقيقي للمادة  .522والإ�شكال
عنوان الف�صل امل�شار �إليه �أعاله وهو «الإعتداء على الأ�سا�سي فيها ال يتمثل يف نتائجها وح�سب و�أخطرها
العر�ض» ،وهو تعبري ي�ؤكد على �أولوية ال�شرف العائلي تغطية الإغت�صاب وجمموعة من الأفعال الأقل
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جرائم الغضب ال تح�يي جرائم الشرف

إلغاء المادة  522في لبنان:
وعلى �أن �ضحية الإعتداء لي�ست املر�أة املعنية بل
�أوال وقبل �أي �أحد �آخر عائلتها .وعليه ،املق�صود من
العدالة الرتميمية هو قبل كل �شيء ترميم ال�شرف
العائلي مع ما يفر�ضه ذلك من موجبات �ضاغطة بل
ّ
ت�ضحيات على املر�أة املعتدى عليها� ،أهمها القبول
بالزواج من املعتدى عليها مبعزل عما تريده �أو ترغب
به بل ومهما كرهت ذلك.

العنف ضد المرأة
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إكراما لمقتضيات
السترة والشرف
العائلي

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

نــزار صاغية
بتاريخ � ،2017 /11 /2أ�صدرت حمكمة التمييز
قرارا مبدئيا يف ق�ضية منال عا�صي ،حكمت فيه
على زوجها حممد النحيلي ب � 18سنة �سجن
على خلفية قتلها ق�صدا .وقد خل�صت املحكمة
�إىل هذه النتيجة بعدما حجبت عنه امكانية
التذرع بالعذر املخفف بحجة ح�صول اجلرم وهو
يف ثورة غ�ضب �شديد .وقبل امل�ضي يف �إبداء
املالحظات على احلكم املذكور ،يجدر التذكري
ب�أمور ثالثة� )1 ( :أن هذه اجلرمية كانت واحدة من
�أب�شع جرائم القتل الزوجي يف لبنان .فما �أن منت
�إىل اجلاين معلومات حول احتمال وجود عالقة
جن�سية لزوجته مع رجل �آخر حتى با�شر تعذيبها
بكل ما للكلمة من معنى ،بعدما دعا عائلتها
(�أمها و�شقيقتيها) حل�ضور م�شهدية دراكوالتية
عن موتها البطيء .وت�شري الأدلة �أنه رمى عليها
طنجرة تغلي مما �أدى �إىل حروق يف ج�سدها وركلها
على جميع �أنحاء ج�سدها ودا�س ر �أ�سها ومزق
�شفتيها لري�شق بفاه دمها يف وجه �أمها .ومل ِ
يكتف
الرجل بذلك ،بل منع طوال �ساعات �إ�سعافها من
�أي كان فار�ضا هيبته على احلي ب�أكمله ،فلي�س
حق �أحد �أن يتدخل بينه وبني زوجته؛ ( )2
من ّ
�أنه رغم ثبوت هذا القتل الوح�شي ،انتهت
حمكمة اجلنايات يف بريوت بتاريخ 2016 /7 /14
�إىل حكم خمفف (خم�س �سنوات �سجن فقط)،
بعدما �أفادته من عذر ارتكاب اجلرم وهو يف حال
غ�ضب نتيجة عمل غري حمقارتكبته زوجته بحقه؛
( � )3أنه فور �صدور حكم اجلنايات� ،ساد �سخط
عارم يف ا لأو�ساط ا لإعالمية واملدنية ملا اعتربوه
مبثابة تهديد وا�ستباحة للن�ساء بفعل امل�شروعية
املعطاة ملفاهيم «ال�شرف» .ومن �أبرز املواقف يف
هذا املجال هو العدد الذي خ�ص�صته املفكرة
القانونية لهذه الق�ضية يف متوز  2016حتت عنوان
معرب هو« :عوة البطل»� .آنذاك ،حتدثت املفكرة
عن م�شهدية الدم التي نظمها النحيلي لالنتقام
من زوجته التي جتر�أت على التمرد �ضده ،وهي
امل�شهدية التي تفهمتها الحقا حمكمة اجلنايات
لتعيد م�شروعية �أعذار ال�شرف ومعها الذكورية
يف �أق�سى �صورها .وعليه ،و�إذ جاء احلكم املبدئي
ليعيد ت�صويب ا لأمور على نحو ين�سجم مع
موجب الدولة يف �ضمان �سالمة مواطنيها ،ف�إنه
ي�ستدعي مالحظات ثالث:

بها حمكمة جنايات بريوت من � 5إىل � 18سنة
بعد ا�ستبعاد عذر الغ�ضب ال�شديد ،بل �أي�ضا يف
�إر�ساء اجتهاد حمائي يف هذا اخل�صو�ص .وهذا
ا لأمر يخرج بو�ضوح كلي عن احليثيات التي
�أوردتها املحكمة على طول �صفحتني ،لت�صل
�إىل نتيجة مبدئية قوامها عدم جواز تطبيق املادة
 252من قانون العقوبات اخلا�صة بالعذر املخفّف
(وهو العذر الذي طبقته حمكمة جنايات بريوت
لتخفيف العقوبة �إىل � 5سنوات) على حاالت
قتل الن�ساء كافة (ولي�س فقط منال عا�صي)
بداعي ال�شرف.

القرار يشكل في
عمقه نموذجا جديدا
للتفاعل اإليجابي
الممكن بين القضاء
واإلعالم .فبفعل
هذا التفاعل ،شهدنا
انقالبا هاما للمشهد
في قضايا حماية
المرأة من العنف
األسري .فبعد «عودة
البطل» ،نتلمح من
خالل هذا الحكم
بداية أفوله.

ويف هذا ا لإطار ،ذكرت املحكمة �أن امل�شرع تد ّرج
يف �إلغاء املادة  562من قانون العقوبات اخلا�صة
بجرائم ال�شرف :ف�إذ �ألغى امل�شرع يف 1999
العذر الذي يعفي من العقاب كليا اجلاين الذي
يرتكب ا لإيذاء �أو القتل يف حال فاج�أ زوجه �أو
�أحد �أ�صوله �أو فروعه �أو �أخته يف حال جماع
غري م�شروع ،م�ستبدال �إياه بعذر خمفف ،عاد يف
 2011ليلغي العذر املخفف يف �أي من حاالت
�إيذاء ن�ساء بداعي ال�شرف� ،سواء كن يف حال
تل ّب�س �أو يف حال مريبة .وقد خل�صت املحكمة
المالحظة األولى :قرار مبدئي
تبعا لذلك �إىل القول ب «�أن امل�شرع اللبناين قد
يتجاوز وقائع القضية
لدى قراءة حيثيات احلكم ،نتبني �أنه يتميز ا ّتبع �سيا�سة جنائية وا�ضحة متدرجة بخ�صو�ص
لي�س فقط يف رفع العقوبة التي كانت حكمت هذا النوع من اجلرائم حتى و�صل �إىل مرحلة

�إلغاء الأعذار املخففة فيها حتى ولي�س املح ّلة
فح�سب يف القتل �أو الإيذاء» و» �إن املحكمة �أمام
�صراحة ما ابتغاه امل�شرع يف �إلغاء ن�ص املادة
 562عقوبات ،ف�إنه ُي�ستقى من روح الت�شريع
و�سببه املوجب �أن امل�شرع قد �أخذ بعني االعتبار
ردة فعل الزوج �أو �أي من الأ�شخا�ص املذكورين
جتاه �أي من احلاالت املذكورة ومدى ت�أثري وط�أة
الغ�ضب ال�شديد التي ميكن �أن ُتفقد �صاحبها
الوعي وال�سيطرة على الإرادة ،فيقدم على قتل
املر�أة امل�ستهدفة خا�ص ًة بالفعل غري �آخذ بالتايل
بخطورة الفعل املرتكب وردة الفعل على �سلوك
املر �أة� ...إذ مل يرد امل�شرتع منحه العذر القانوين
املخفف حتى .»...وبذلك ،تكون املحكمة قد
ح�سمت يف هذه احليثيات اجلدل حول مفعول
�إلغاء املادة  562عقوبات وا�ضعة حدا للمخاوف
من االلتفاف حوله من خالل « �إعادة �إحياء العذر
املبني على ال�شرف القاتل حتت غطاء الغ�ضب
القاتل (الغ�ضب دفاعا عن ال�شرف)» ،م�سجلة
بفعل اجتهادها الرائد خطوة �إ�ضافية يف جمال
نزع امل�شروعية عن جرائم ال�شرف وتاليا يف جمال
�ضمان �سالمة الن�ساء.
وهذه القراءة ت�ستجيب ب�شكل كامل لقراءة
املفكرة القانونية يف عددها  41يف �سياق نقدها
حلكم اجلنايات حيث ر�أت يف ختام حتليلها لنتائج
�إلغاء املادة  562من قانون العقوبات �أن «الر�سالة
الت�شريعية املوجهة �إىل املجتمع مع �إلغاء املادة
 562خالية من �أي ل ْب�س ،ومفادها �أن التزام
القانون بت�أمني امل�ساواة بني اجلن�سني على �صعيد
احلماية القانونية يفر�ض عليه مكافحة جممل
التقاليد واملعتقدات املهددة لها وتاليا �إهمال
جممل الأعذار املرتبطة بها ...و �إذ يعك�س هذا
التوجه تطورا اجتماعيا ،فهو ال يعني باملقابل
�أن تكون تقاليد ال�شرف والأدوار االجتماعية
التي يقوم عليها ويفر�ضها قد تال�شت متاما،
ولكن يعني �أن امل�شرع ق ّر ر �أن ال يحميها �أو
ي�أخذها بعني االعتبار ،وذلك بهدف مكافحتها
وردعها .فالت�شريعات تقوم على مبد�أ امل�ساواة �أو
على ا لأقل تتجه �إىل تكري�س هذا املبد�أ وعليها
�أن تهدم يف م�سارها هذا جممل القيم املبنية
على الالم�ساواة ومن �أبرزها جعل الرجل قواما
وحار�سا على التزام املر �أة مبوجبات احل�شمة».
وما يزيد من �أهمية هذه احليثية هو ثالثة �أمور:
�أن املحكمة كر�ست من خالل االجتهاد ما ذهبت
بع�ض دول املنطقة �إليه من خالل الت�شريع على
نحو يعك�س تط ّور ر�ؤية جديدة للوظيفة الق�ضائية
يف لبنان .وهذا ما ح�صل حني �أتبع امل�شرع
الفل�سطيني �إلغاء املادة املرادفة للمادة  562يف
قانون العقوبات الفل�سطيني بقانون �آخر ا�ستثنى

مبوجبه اجلرائم املرتكبة �ضد الن�ساء من جمال
تطبيق املادة املوازية للمادة  252فيه� ،أن املحكمة
�أدلت بهذه احلجة من دون �أن تكون بحاجة لذلك
لبت النزاع العالق �أمامها ،بحيث كان ب�إمكانها
االكتفاء مبا تثبتته من وقائع حلرمان املتهم من
التذرع بالعذر املخفف وفق ما نربزه يف املالحظة
الثانية .وهي بذلك ك�شفت عن حر�ص و �إ�صرار
وا�ضحني يف تكري�س موقفها احلمائي هذا.
المالحظة الثانية :قرار مبدئي
محصن بوقائع القضية

�إىل جانب ما تقدم ،وما �أن �أنهت املحكمة حتليلها
ال�ستبعاد املادة  252من الناحية املبدئية حتى
�أعلنت �أنها يف مطلق ا لأحوال �ستبحث يف مدى
�صحة ربط ا لأفعال ب «ثورة الغ�ضب ال�شديد»
على �ضوء ظروف ومالب�سات الق�ضية .وهي بذلك
بدت وك�أنها ت�سعى �إىل تعزيز مربراتها ال�ستبعاد
هذه املادة :فال ت�ستند فقط على تف�سري قانوين
ملفاعيل �إلغاء املادة  562من قانون العقوبات �إمنا
ت�ستند �أي�ضا على تقديرها لوقائع الق�ضية والتي
تقود �إىل النتيجة نف�سها .ومن �ش�أن هذا التوجه
�أن يح�صن حكمها �إزاء الطعن و �أن ي�ضمن تاليا
احلفاظ على املكا�سب املبدئية التي ت�ضمنها.
وعليه ،و�إذ افرت�ضت املحكمة �إمكانية تربير
اجلاين ردة فعله العنيفة احلا�صلة حلظة معرفته ب�أن
زوجته كانت على عالقة مع غريه بالغ�ضب ،ف�إنها
اعتربت باملقابل �أنه يبقى عاجزا عن ربط �أفعاله
الالحقة (عدم �إ�سعاف زوجته ،منع �إ�سعافها من
ا لآخرين� ،إقفال الباب عليها وعلى �أهلها ،ا لإمعان
يف �ضربها )...والتي ا�ستمرت لوقت طويل بهذا
الغ�ضب .فبعد �ضربها« ،كان لديه املت�سع من
الوقت للتفكري بروية والتنبه ملا قد ت�ؤول �إليه حال
زوجته ب�سبب االعتداء الوح�شي عليها ...دون
�أن يبادر �إىل العودة لإغاثتها وال�سماح ب�إ�سعافها
ممتنعا ق�صدا عن ذلك».
المالحظة الثالثة :نموذج
جديد للتفاعل اإليجابي بين
القضاء واإلعالم

�أن هذا القرار ي�شكل يف عمقه منوذجا جديدا
للتفاعل ا لإيجابي املمكن بني الق�ضاء وا لإعالم،
وهو تفاعل ي�ؤمل منه �أن يولد دينامية اجتماعية
هامة ،من �ش�أنها تطوير املنظومة احلقوقية ككل.
فبفعل هذا التفاعل� ،شهدنا انقالبا هاما للم�شهد
يف ق�ضايا حماية املر�أة من العنف الأ�سري .فبعد
«عودة البطل» ،نتلمح من خالل هذا احلكم بداية
�أفوله.
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البلديات

االنتخابات البلدية ورهانات الديمقراطية المحلية في تونس
جنان اإلمام
على �إثر التحركات ال�شعبية التي عا�شتها تون�س يف
الفرتة املمتدة بني  17دي�سمرب  2010و 14جانفي  ،2011وقع
ّ
حل الهيئات الد�ستورية واملجال�س التمثيلية ومن بينها
املجال�س البلدية واملجال�س اجلهوية ومت تكليف نيابات
خ�صو�صية معينة لت�سيري �ش�ؤونها ب�شكل م�ؤقت �إىل حني
�إجراء االنتخابات املحلية� .سبع �سنوات مرت وال تزال
الدميقراطية املحلية م�ؤجلة بالرغم من ارتباطها الوثيق
باملطالب التي رفعت خالل احلراك ال�شعبي والداعية اىل
تر�سيخ حقوق املواطنة وقيم امل�شاركة وامل�ساءلة وتقلي�ص
الفوارق التنموية .بالتوازي ،ي�شهد الو�ضع املحلي تدهورا
مطردا خلدمات وجتهيزات القرب وللإطار املعي�شي ككل.
وبت�أجيل االنتخابات البلدية التي كانت مقررة يف 17
دي�سمرب � 2017إىل موعد غري حمدد ،يراوح م�سار تركيز
ال�سلطة املحلية يف تون�س مكانه.
�أما على ال�صعيد القانوين ،فقد حتققت بع�ض املكت�سبات
حيث �أفرد الد�ستور التون�سي امل�ؤرخ يف  27جانفي 2014
بابا خا�صا بال�سلطة املحلية وهو الباب ال�سابع �ضمنه مبادئ
تر�سخ ا�ستقاللية اجلماعات املحلية يف �إطار وحدة الدولة.
ويقطع هذا التم�شي مع خيار د�ستور  1جوان  1959حيث
كان الباب املتعلق باجلماعات املحلية مت�ضمنا ف�صال
وحيدا (الف�صل  )71هذا باال�ضافة �إىل عدم تن�صي�صه
�صراحة على مفهومي الالمركزية والدميقراطية املحلية.
وهو ما �أف�ضى �إىل تركيز هياكل المركزية (بلديات
وجمال�س جهوية) �ضعيفة على م�ستوى ال�صالحيات
واملوارد وتابعة لل�سلطة املركزية من خالل �إخ�ضاعها لرقابة
�إ�شراف مو�سعة وفق القانون الأ�سا�سي عدد  33امل�ؤرخ يف

 14ماي  1975املتعلق بالبلديات والقانون الأ�سا�سي عــدد
 11املــ�ؤرخ فــي  4فيفــري  1989املتعلق باملجال�س اجلهوية.
ولكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن باب ال�سلطة املحلية مل يدخل
بعد حيز التنفيذ بناء على الف�صل  148من باب الأحكام
االنتقالية يف الد�ستور الذي ي�شرتط لذلك دخول
القوانني املذكورة فيه حيز النفاذ .ويف هذا ال�سياق� ،صدر
قانون �أ�سا�سي عدد  7ل�سنة  2017م�ؤرخ يف  14فيفري 2017
يتعلق بتنقيح و�إمتام القانون الأ�سا�سي عدد  16ل�سنة 2014
امل�ؤرخ يف  26ماي  2014املتعلق باالنتخابات واال�ستفتاء.
وقد قام بتعديل بع�ض الف�صول وادراج �أق�سام �أو فروع
تتعلق باالنتخابات البلدية واجلهوية .يف املقابل ،ال
يزال م�شروع القانون الأ�سا�سي املتعلق مبجلة اجلماعات
املحلية عدد  48/2017معرو�ضا على جلنة تنظيم الإدارة
و�ش�ؤون القوات احلاملة لل�سالح مبجل�س نواب ال�شعب.
وهو ما يعني �أن درا�سته والت�صويت عليه �سي�ستغرق وقتا
طويال .ويعترب هذا الن�ص مهما للغاية بالن�سبة للمجال�س
البلدية املرتقبة .فهو يت�ضمن خمتلف الأحكام املتعلقة
بتنظيم اجلماعات املحلية و�أن�شطتها الإدارية واالجتماعية
واخت�صا�صاتها التنموية املختلفة وعالقاتها يف جمال
ال�شراكة مع اخلارج و�أمالكها وماليتها التي يتعني دعمها
ب�صورة حتقق ا�ستقالليتها وعالقتها بالدولة وباملواطنني
وببع�ضها البع�ض ،هذا بالإ�ضافة �إىل اجلوانب املتعلقة
بالتهيئة الرتابية والتعمري .ولئن ن�ص الف�صل  173مكرر من
القانون االنتخابي عدد  7ل�سنة  2017على �إمكانية توا�صل
العمل ب�أحكام القانون الأ�سا�سي عدد  33ل�سنة 1975
املتعلق بالبلديات ‹›�إىل حني امل�صادقة على القوانني
املن�صو�ص عليها بباب ال�سلطة املحلية» ،ف�إن مثل هذا
اخليار لي�س مقبوال لأنه يتنافى مع املقت�ضيات اجلديدة

لل�سلطة املحلية التي خطها الد�ستور ولأن ذلك من �ش�أنه
�أن يعزز االنطباع العام ب�أال �شيء قد تغري ويعمق بالتايل
الفجوة بني املواطن واملجال�س البلدية املرتقبة.
ومن الوا�ضح �أن م�سار االنتقال نحو ال�سلطة املحلية لن
يكون عملية �سهلة حيث �أنه يقت�ضي التدرج واملرحلية
نظرا حلجم التغريات اجلذرية وكلفة هذه الإ�صالحات وما
ت�ستوجبه من تركيز للق�ضاء املايل والإداري على امل�ستوى
اجلهوي ونقل لل�سلطات واملراجعة ال�شاملة والدقيقة للنظام
املايل ونظام املمتلكات مبا من �ش�أنه �أن يكفل ا�ستقاللية
اجلماعات وي�ضمن الت�صرف الناجع واحلوكمة الر�شيدة
ويعزز دولة القانون.
ويف هذا ال�سياق ،تعترب البلديات امل�ستوى الأول مل�شاركة
املواطن يف ت�سيري ال�ش�ؤون العامة املحلية وجت�سيد دميقراطية
القرب التي طال انتظارها يف تون�س .وعلى هذا الأ�سا�س
حر�ص الإطار القانوين اجلديد على جعل امل�ستوى املحلي
جماال لتعزيز حقوق املواطنة كما عمل على �أن تعك�س
املجال�س البلدية تنوع املجتمع املحلي.
التالزم بين السلطة المحلية
وتوسيع مجال المواطنة

تعر�ض د�ستور 27جانفي � 2014إىل خيار الالمركزية
ك�شكل تنظيمي للدولة يف باب املبادئ العامة حيث
ين�ص الف�صل 14على التزام الدولة بدعم الالمركزية
واعتمادها بكامل الرتاب الوطني يف �إطار وحدة الدولة.
وهو ما يعني �أن كل جماعة حملية �ستتوىل �إدارة امل�صالح
املحلية با�ستقاللية وفق مبد�أ التدبري احلر ولكن مع �ضرورة
احرتام مقت�ضيات وحدة الدولة الرتابية والقانونية .كما
خ�ص�ص الباب ال�سابع من الد�ستور لل�سلطة املحلية وهو

يت�ضمن  12ف�صال تعلقت ب�سبل ت�أهيل اجلماعات املحلية
على م�ستوى االخت�صا�صات واملوارد ب�شكل ميكن من
حتقيق الدميقراطية والتنمية املحلية وتقلي�ص الفجوة بني
جهات اجلمهورية.
وتتج�سد الالمركزية ح�سب الف�صل  131من الد�ستور يف
جماعات حملية ،تتكون من  3م�ستويات وهي :البلديات
واجلهات والأقاليم ،يغطي كل �صنف منها كامل تراب
اجلمهورية وفق تق�سيم ي�ضبطه القانون .وتدير هذه
اجلماعات املحلية وفق الف�صل  133من الد�ستور جمال�س
منتخبة .وتنتخب املجال�س البلدية واجلهوية 1انتخابا عاما
حرا مبا�شرا �سريا نزيها و�شفافا� .أما جمال�س الأقاليم فهي
تنتخب من قبل �أع�ضاء املجال�س البلدية واجلهوية.
ويعترب د�ستور  2014اجلماعات املحلية «�سلطة» فعلية وما
يفرت�ضه ذلك من ا�ستقاللية للجماعات املحلية على
م�ستوى االخت�صا�صات واملوارد املال َية والب�شرية ومتثيلية
ملجال�سها املنتخبة .كما �أنها تتمتع بال�صالحيات التي
متكنها عمليا من ت�سيري �ش�ؤونها املحلية با�ستقاللية وعلى
�أ�سا�س ت�شريك املواطنني يف اتخاذ القرارات وحتمل
الأعباء وتقدمي اخلدمات الأف�ضل للمواطنني واملواطنات
يف نطاق الت�شريع الوطني .وي�شكل مبد�أ التدبري احلر
�إحدى ال�ضمانات الد�ستورية ال�ستقاللية اجلماعات
املحلية.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن تعميم التنظيم البلدي على كامل
حتديا حقيقيا حيث كانت البلديات
الرتاب الوطني ميثل ّ
تغطي ن�سبة تقل عن  10%من الرتاب الوطني .كما يعي�ش
قرابة ثلث ال�سكان خارج التنظيم البلدي وبالتايل على
هام�ش املواطنة الفعلية .وهو ما يعد من الأ�سباب املبا�شرة
للفجوة التنموية يف تون�س منذ عقود .وقد �أ�صدر رئي�س
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البلديات
احلكومة جملة من الأوامر بني  2015و 2016ق�صد تو�سيع
املجال الرتابي للبلديات الكائنة يف مراكز املعتمديات مع
�إحداث بلديات جديدة عددها  2 86ليبلغ العدد النهائي
 350بلدية ومتثل كل بلدية دائرة انتخابية .بالتوازي مع
تو�سيع املجال البلدي� ،شدد القانون االنتخابي على
�ضرورة وجود رابط حقيقي بني الناخب ودائرته االنتخابية
من خالل اعتماده يف عملية ت�سجيل الناخبني معيار
«العنوان الفعلي» مع ح�صر دقيق لهذا املفهوم يف العنوان
املبني يف بطاقة التعريف الوطنية� .أما �إذا رغب الناخب يف
الت�سجيل يف دائرة انتخابية خمتلفة عن العنوان املبني يف
بطاقة التعريف الوطنية ،فعليه �إثبات ارتباطه مبكان يقيم
فيه عادة �أو ميار�س فيه ن�شاطه االقت�صادي� ،أو يخ�ضع فيه
للأداءات املحلية .كما ُيقدم الرت�شح يف الدائرة االنتخابية
امل�سجل بها .وتهدف هذه ال�شروط �إىل تفادي تالعب
الأحزاب ال�سيا�سية باجل�سم االنتخابي.
بالتوازي� ،أقر القانون االنتخابي اجلديد اخلا�ص
باالنتخابات املحلية ال�سماح بت�سجيل الع�سكريني
وقوات الأمن الداخلي حتى يتمكنوا من الت�صويت يف
االنتخابات البلدية واجلهوية .ولكن جتدر الإ�شارة �إىل �أن
هذا اخليار كان حمل جدل حا ّد خالل مناق�شة القانون
االنتخابي �أمام الربملان حيث �أثار معار�ضوه خطورة هذه
اخلطوة على امل�سار الدميقراطي يف تون�س وتعار�ضها مع
متطلبات الأمن الوطني ومبد�أ حياد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
والأمنية وفق ما ين�ص عليه الف�صالن  18و  19من الد�ستور،
هذا بالإ�ضافة �إىل ال�صعوبات التقنية باعتبار انت�شار
القوات الأمنية والع�سكرية يوم الإقرتاع .يف املقابل ،اعترب
م�ساندو هذا احلق �أن االنتخابات املحلية �أقل ت�سيي�سا
من االنتخابات الوطنية وهي تقت�ضي امل�شاركة املو�سعة
للمت�ساكنني وال�سماح بالت�سجيل لأكرب عدد منهم مع
مراعاة مبد�أ امل�ساواة املن�صو�ص عليه بالف�صل  21من
الد�ستور ومتطلبات االقرتاع العام .وقد ت�ضمن القانون
االنتخابي جملة من القيود ل�ضمان حياد امل�ؤ�س�ستني
الع�سكرية والأمنية باعتبارها �أ�سا�س البناء الدميقراطي
�إذ ال ميكن �أن يرت�شح الع�سكريون و�أعوان قوات الأمن
الداخلي لالنتخابات البلدية واجلهوية.
كما ال ميكنهم امل�شاركة يف احلمالت االنتخابية
واالجتماعات احلزبية وكل ن�شاط له عالقة باالنتخابات.
ويف حالة خمالفة هذه ال�شروط� ،أقر القانون �أق�صى عقوبة
ت�أديبية وهي العزل.
كما �أقر القانون االنتخابي �إجراءات خ�صو�صية فيما
يتعلق بعملية ت�صويت الع�سكريني و�أعوان قوات الأمن
الداخلي حيث جترى قبل يوم االقرتاع يف �آجال
ت�ضبطها الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات على �أن يتم
فرز �أ�صواتهم بالتزامن مع عمليات الفرز يف كافة مكاتب
االقرتاع لتفادي كل و�صم �سيا�سي لهذه الأجهزة.
ولكن متثل ن�سبة امل�شاركة يف االنتخابات البلدية املقبلة
حتديا حقيقيا حيث يتم�سك العديد من التون�سيني
والتون�سيات باملقاطعة كخيار �إزاء طبقة �سيا�سية مل تف
بوعودها و يف ظل �أزمة اقت�صادية خانقة.
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2أي تمثيلية للمجالسالبلدية المرتقبة؟

يحدد الد�ستور والقانون االنتخابي ال�ضوابط القانونية
التي يتعني توفرها يف تركيبة القائمة املرت�شحة من خالل
حتديد �شروط الرت�شح عموما واعتماد �إجراءات �إيجابية
لتعزيز م�ستوى التمثيل ال�سيا�سي للن�ساء وال�شباب وذوي
الإعاقة .ويعترب الرت�شح لع�ضوية املجال�س البلدية �أو
اجلهوية حقا ّ
لكل ناخب تون�سي اجلن�سية ،يبلغ من العمر
� 18سنة كاملة على الأقل وغري م�شمول ب�أي �صورة من
�صور احلرمان القانونية.
مل يت�ضمن الد�ستور تدابري �إيجابية ملمو�سة لدعم متثيلية
ال�شباب يف مراكز �صنع القرار .حيث جاء يف الف�صل
� 8أن «ال�شباب قوة فاعلة يف بناء الوطن...تعمل الدولة
على حتمله امل�س�ؤولية وعلى تو�سيع �إ�سهامه يف التنمية
االجتماعية واالقت�صادية والثقافية وال�سيا�سية» وهي
�صياغة �إن�شائية تفتقد �إىل دقة امل�ضامني القانونية .وفيما
تع ّر�ض الف�صل  133من باب ال�سلطة املحلية �إىل م�س�ألة
�ضمان القانون االنتخابي لتمثيلية ال�شباب يف جمال�س
اجلماعات املحلية ،فر�ض القانون االنتخابي على كل
ت�ضم من بني الثالثة الأوائل فيها
قائمة مرت�شحة �أن ّ
مرت�شحة �أو مرت�شحا ال يزيد �س ّنه عن خم�س وثالثني
ت�ضم من
�سنة .كما ّ
يتعي على كل قائمة مرت�شحة �أن ّ
بني كل �ستة مرت�شحني تباعا يف بقية القائمة ،مرت�شحة �أو
مرت�شحا ال يزيد �س ّنه عن خم�س وثالثني �سنة .وت�سقط
القائمة التي ال حترتم هذه ال�شروط .بالتوازي من املتوقع
�أن ت�شهد تركيبة املجال�س البلدية اجلديدة ارتفاعا يف
ن�سبة م�شاركة الن�ساء باعتبار �أن تقدمي الرت�شحات لع�ضوية
املجال�س البلدية يكون على �أ�سا�س مبد�أ التنا�صف بني
الن�ساء والرجال وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة.

1 .1الف�صل  6من القانون الأ�سا�سي للمجال�س اجلهوية ل�سنة :1989يرتكب املجل�س اجلهوي من الوايل:
رئي�سا � ،أع�ضاء جمل�س النواب الذين مت انتخابهم بدائرة الوالية �أو بدوائرها �أع�ضاء ،ر�ؤ�ساء البلديات
بالوالية� :أع�ضاء ،ر�ؤ�ساء املجال�س القروية �أع�ضاء  .كما يح�ضر ر�ؤ�ساء امل�صالح اجلهوية جل�سات املجل�س هذا
بالإ�ضافة �إىل عدد من الأ�شخا�ص ممن لهم خربة يف امليادين االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والرتبوية،
يقع تعيينهم من طرف الوايل.
2 .2انظر على �سبيل املثال الأمر حكومي عدد  600ل�سنة  2016م�ؤرخ يف  26ماي  2016يتعلق ب�إحداث
بلديات جديدة بواليات �أريانة وبن عرو�س و�سيدي بوزيد وقاب�س ومدنني وقف�صة وقبلي والأمر احلكومي

تقدم الرت�شحات لع�ضوية املجال�س البلدية واجلهوية
كما ّ
على �أ�سا�س مبد�أ التنا�صف بني الن�ساء والرجال يف رئا�سة
القائمات احلزبية واالئتالفية التي ترت�شح يف �أكرث من
دائرة انتخابية .وال تقبل القائمات التي ال حترتم هذه
القواعد.
ويت�أتى هذا اخليار من التجارب ال�سابقة .فعلى الرغم من
�إدراج مبد�أ التنا�صف العمودي منذ [� 2011]3إال �أنه مل
يف�ض �إىل النتائج املرجوة وبقيت رئا�سة القائمات يف �أغلب
ِ
الأحيان امتيازا ذكوريا .فبالن�سبة لالنتخابات الت�شريعية
ل�سنة  ،2014بلغت ن�سبة القائمات التي تر�أ�ستها ن�ساء
 .12%وقد �أف�ضت النتائج �إىل انتخاب  75نائبة من جمموع
 217بن�سبة  34%وهو ما يعترب تطورا طفيفا مقارنة بنتائج
انتخابات  2011حيث مل تتجاوز ن�سبة الن�ساء رئي�سات
القائمات  7%ومل تتجاوز ن�سبة النائبات يف املجل�س
الوطني الت�أ�سي�سي .31%
و�سعيا �إىل �إدماج الفئات االجتماعية الأكرث ه�شا�شة يف
العملية االنتخابية ،ا�شرتط الف�صل  49حادي ع�شر من
القانون االنتخابي اخلا�ص باالنتخابات املحلية ت�ضمن كل
قائمة مرت�شحة ،من بني الع�شرة الأوائل فيها مرت�شحة �أو
مرت�شحا ذا �إعاقة ج�سدية وحامال لبطاقة �إعاقة .ويف حالة
عدم احرتام هذا ال�شرط� ،أقر الف�صل عقوبة مالية تتمثل
يف حرمان القائمة من املنحة العمومية.
و�أخريا ،يعك�س نظام االقرتاع املعتمد على امل�ستوى
املحلي وهو التمثيل الن�سبي مع �أكرب البقايا مع عتبة تقدر
ب  3%توجها نحو القطع مع نظام االقرتاع بالأغلبية
الذي اعتمدته تون�س منذ اال�ستقالل والذي مكن
احلزب احلاكم من الفوز ب�أغلب املقاعد يف املجال�س
املنتخبة و�ساهم �إىل حد كبري يف تهمي�ش �أحزاب املعار�ضة
على م�ستوى التمثيل ال�سيا�سي وطنيا 4وحمليا.5
وتتمثل مزايا نظام التمثيل الن�سبي يف �أنه �أكرث عدالة

عدد  601ل�سنة  2016م�ؤرخ يف  26ماي  2016يتعلق ب�إحداث بلديات جديدة بواليات بن عرو�س
ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف و�سليانة والق�صرين و�سيدي بوزيد والقريوان و�سو�سة
واملهدية و�صفاق�س وقف�صة وقبلي وقاب�س ومدنني وتطاوين والأمر احلكومي عدد  602ل�سنة  2016امل�ؤرخ
يف  26ماي  2016واملتعلق بتحوير احلدود الرتابية لبع�ض البلديات.
3 .3الف�صل  16من املر�سوم عدد  35امل�ؤرخ يف  10ماي  2011واملتعلق بانتخاب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي
ويتم ترتيب املرت�شحني �صلب
«تقدّ م الرت�شّ حات على �أ�سا�س مبد�أ التنا�صف بني الن�ساء والرجالّ .
القائمات على �أ�سا�س التناوب بني الن�ساء والرجال .وال تقبل القائمة التي ال حترتم هذا املبد�أ �إال يف

وي�ؤدي �إىل �إفراز هيئات منتخبة �أو�سع متثيلية و�أكرث
تعددية .يف املقابل ،من املمكن �أن تنجر عن هذه الطريقة
عدة �صعوبات يف ت�سيري املجال�س املنتخبة وخ�صو�صا يف
عملية �أخذ القرار.
من جهة �أخرى ،يعد اعتماد االقرتاع على القائمات
من الثوابت التي ميزت نظام االقرتاع يف تون�س منذ
اال�ستقالل �إىل غاية اليوم حيث مت ا�ستبعاد نظام االقرتاع
على الأفراد خوفا من تذكية العرو�شية والقبلية وهو ما
يعرب عن �إرادة النخبة ال�سيا�سية يف تركيز �أطر م�شاركة
�سيا�سية ع�صرية تكون من خالل الأحزاب وعلى �أ�سا�س
التناف�س بني برامج ال بني �أ�شخا�ص .ويكون االقرتاع
على قائمات مغلقة دون �شطب �أو تغيري .كما ي�شرتط �أن
يكون عدد املرت�شحني ّ
بكل قائمة م�ساويا لعدد املقاعد
املخ�ص�صة للدائرة املعنية.
ّ
متثل م�س�ألة متثيلية القائمات االنتخابية رهانا هاما بالن�سبة
لالنتخابات البلدية املقبلة حيث تالم الأحزاب ال�سيا�سية
ب�أنها تعمل منهجياً على تف�ضيل النخبة امل�سيطرة وهي
مطالبة بتمكني املجموعات املهم�شة تقليدياً من �صياغة
متطلباتها وتطلعاتها ب�شكل �سلمي.
الخاتمة

�إن التعجيل ب�ضبط موعد جديد لالنتخابات البلدية يف
�أقرب الآجال يعترب �ضرورة ملحة .فاملجال�س املنتخبة
�ست�شكل لبنة �أوىل يف �صرح الدميقراطية املحلية كما �أنها
�ستمثل خمربا ت�شاركيا لرتكيز ال�سلطة املحلية ب�شكل
ي�سمح تدريجيا بدفع م�سار التنمية وحت�سني خدمات
وجتهيزات القرب وهو ما من �ش�أنه �أن يبني الثقة املفقودة
بني املواطن وم�ؤ�س�سات الدولة.

املخ�ص�صة لبع�ض الدوائر».
حدود ما يح ّتمه العدد الفردي للمقاعد ّ
4 .4مل تتمكن �أحزاب املعار�ضة من الدخول �إىل جمل�س النواب �إال يف  1994بعد �أن مت تنقيح املجلة
االنتخابية ب�إدراج جرعة من الن�سبية على نظام االقرتاع بالأغلبية.
5 .5بالن�سبة لالنتخابات البلدية ،مت تنقيح املجلة االنتخابية ال�صادرة بتاريخ  1969-4-8عديد املرات �آخرها
يف  2009ق�صد التخفيف من طريقة االقرتاع بالأغلبية وذلك باعتماد طريقة التمثيل الن�سبي مع
الأف�ضلية للقائمة التي ح�صلت على �أكرث اال�صوات مع اعتماد  75باملائة ك�سقف ال ميكن جتاوزه للقائمة
املحرزة على اكرث اال�صوات.
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أزمة النظام السياسي

األزمة السياسية في تونس:
النظام السياسي في قفص االتهام
سلســبيل القليبي
كرث احلديث يف الأيام الأخرية عن �ضرورة تعديل
الد�ستور من �أجل �إعادة النظر يف طبيعة النظام
ال�سيا�سي وذلك على خلفية �أزمات �سيا�سية متعاقبة
جت�سدت �أ�سا�سا يف غياب اال�ستقرار احلكومي .فمنذ
ّ
امل�صادقة على د�ستور � ،2014شهدنا ما ال ّ
يقل
عن �أربع حكومات حتت رئي�سي حكومة متعاقبني
وذلك يف � ّأقل من �أربع �سنوات 1.وبالفعل اجتهت
�أ�صابع االتهام �إىل طبيعة النظام ال�سيا�سي وذهبت
حد اقرتاح
الأ�صوات املطالبة بتعديل الد�ستور �إىل ّ
النظام الرئا�سي كبديل .ولتقييم وجاهة هذه املطالب
وبيان ما �إذا كانت معاجلة الو�ضع ال�سيا�سي الراهن
تقت�ضي فعال تعديل الد�ستور وتتط ّلب ب�شكل خا�ص
�إقرار النظام الرئا�سي ،من ال�ضروري التوقف عند
مقومات النظام ال�سيا�سي احلايل كما �ضبطه د�ستور
.2014
دون الإطناب يف اخلالفات التي دارت حول طبيعة
�سيتم اختياره بني الأطراف ال�سيا�سية
النظام الذي ّ
املمثلة يف املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ،بني مطالب
بنظام برملاين �صرف ومطالب بنظام رئا�سيّ ،مت
االتفاق يف نهاية املطاف على نظام خمتلط �أ�صله

برملاين مع �إدخال بع�ض عنا�صر م�أخوذة من النظام
الرئا�سي.
بالن�سبة للجانب الربملاين من النظام ،يعرف عن
هذا الأخري �أنه يجعل من احلكومة ،التي متثّل مركز
ثقل ال�سلطة التنفيذية ،امتدادا للحزب �أو لالئتالف
احلزبي املهيمن يف الربملان .وبالفعل تنبثق احلكومات
يف النظام الربملاين من �أغلبية �سيا�سية يف الربملان
�سواء متثّلت يف حزب واحد �أو يف ائتالف حزبي
وحتتاج �إىل ثقة هذه الأغلبية ّ
للتمكن من العمل ومن
تنفيذ برناجمها ال�سيا�سي فهي �إذا يف عالقة تبعية
للربملان.
ويرت ّتب على ذلك �أن احلكومات ميكن �أن جتد نف�سها
يف مثل هذا النظام يف و�ضعيتني :ف�إما �أن يقوم الو�ضع
على جتان�س تا ّم بني الربملان واحلكومة يف �صورة ما �إذا
كانت هذه الأخرية م�سندة �إىل حزب واحد له �أغلبية
مريحة بالهيئة الت�شريعيةّ ،متكنه من احلكم مبفرده دون
�أن يحتاج �إىل حليف �أو حلفاء� ،أو �أن تكون م�سندة
�إىل ائتالف حزبي يعلم اجلميع �أن كل ما ارتفع عدد
مكوناته ك ّلما كان من ال�صعب ال فقط �إر�سا�ؤه بل
كذلك �ضمان دميومته .و�إن امل�شهد احلزبي يف الربملان
الذي �ستنبثق عنه احلكومة مرتبط بدوره بطبيعة نظام

االقرتاع املعتمد لالنتخابات الربملانية �أي الت�شريعية.
وبالفعل ،ي�ؤدي اختيار نظام التمثيل الن�سبي 2مع
�أكرب البقايا  3ودون اعتماد نظام العتبة � 4إىل تكاثر
الرت�شّ حات باعتبار �أنه نظام اقرتاع يكفل حتى
لأ�صغر الأحزاب حجما و�أق ّلها ّ
جتذرا يف املجتمع
حظوظا للفوز ولو مبقعد واحد بالربملان على غرار ما
جنده يف جمل�س نواب ال�شعب اليوم ،5وهو كذلك
ي�شجع الأحزاب ال�سيا�سية على
نظام اقرتاع ال ّ
خو�ض االنتخابات يف �شكل ائتالفات �أو جبهات بل
يحثّها على دخولها فرادى وي�ضط ّرها �إىل البحث عن
هذه االئتالفات بعد الإعالن عن النتائج ال قبلها،
الأمر الذي ي�ؤ ّدي �إىل حتالفات ا�ضطرارية تفر�ضها
نتائج االنتخابات ولي�س حتالفات عقالنية مبنية على
تقارب امل�شاريع والت�صورات ال�سيا�سية .وهذا ما
ع�شناه يف تون�س على �إثر االنتخابات الت�شريعية ل�سنة
 . 2014كما �أن التمثيل الن�سبي مع �أكرب البقايا
يدفع �إىل التكاثر غري ال ّر�شيد للأحزاب ال�سيا�سية
وي�ؤ ّدي �إىل تف ّتت الطبقة ال�سيا�سية التي �سينزع كل
طرف فيها �إىل العمل مبفرده مع ّوال على «كرم» نظام
االقرتاع وهذا ما نعي�شه كذلك يف تون�س اليوم التي

ي�ؤثث م�شهدها ال�سيا�سي ما ال ّ
يقل عن  207حزبا.
وتبعا لذلك� ،إن انعدام اال�ستقرار احلكومي
الذي نعي�شه منذ انتخابات  2014التي خلنا �أنها
�ستخ ّل�صنا ،بف�ضل �إر�ساء الد�ستور اجلديد ،من
التقلبات ال�سيا�سية التي كنا نعي�شها منذ ،2011
�سببها ما خ ّلفه نظام االقرتاع من ت�شتيت لأ�صوات
الناخبني بني عدد كبري من القائمات وبالتايل من
تفتيت التمثيل بينها الأمر الذي حال دون ظهور
�أغلبية من�سجمة وا�ضط ّر �إىل ت�شكيل ائتالف حكومي
ر�أينا �أنه بالغ اله�شا�شة و�أنه نقل ه�شا�شته تلك �إىل
احلكومة.
�أما عن اجلانب الثاين من النظام ال�سيا�سي
التون�سي والذي �أخذ بع�ض عنا�صره من النظام
يخ�ص املك ّون الثاين لل�سلطة
الرئا�سي فهو
ّ
التنفيذية �أي رئي�س اجلمهورية ،الذي على عك�س
يعي
ال�صرف ال ّ
ما هو ال�ش�أن يف النظام الربملاين ّ
من قبل الربملان بل هو منتخب مبا�شرة من قبل
ال�شعب �أي له نف�س امل�شروعية االنتخابية التي
يتمت ّ ع بها نواب ال�شعب ،الأمر الذي يعطيه
قوة وا�ستقرارا ال ميلكهما رئي�س احلكومة الذي هو
يف تبعية للأغلبية الربملانية .كما �أن د�ستور 2014

الهيئات القضائية تخالف قانون النفاذ إلى المعلومة
بالنفاذ للمعلومة عالوة على معاجلتها �أر�شيفها مبا
ي�سمح با�ستعماله يف ممار�سة هذا احلق .كما كان
متوقعا �أن يقرتن دخول قانون النفاذ للمعلومة
بتاريخ  2017-03-29مببادرات منها تربز �إميانها
بقيمه� .أما يف الواقع ،فقد تف ّردت دائرة املحا�سبات
بالفر�ض القانوين ،فيما جتاهلته �سائر الهيئات مبا يف
ذلك جمل�سها الق�ضائي القطاعي بحجج عدة �أبرزها
غياب االعتمادات وعدم توفر الر�صيد الب�شري.
وعليه ،ترتب على الق�ضاء الذي ينظر يف نزاعات
النفاذ للمعلومة ا�ستئنافيا �أي املحكمة الإدارية
والذي ينتظر منه �أن ي�صدر �أحكاما تلزم غريه من
الهياكل بااللتزام به� ،أن يكون هيكال مارقا عن
القانون .كما �أدى غياب الوعي يف الو�سط الق�ضائي
ب�أهمية ال�شفافية �إىل �أن اختار املجل�س الأعلى
للق�ضاء �أن تكون جل�ساته العامة �سرية.

�صنف الف�صل الثاين من القانون الأ�سا�سي
عدد  22ل�سنة  2016م�ؤرخ يف  24مار�س
 2016الذي يتعلق باحلق يف النفاذ �إىل املعلومة
«الهيئات الق�ضائية ،املجل�س الأعلى للق�ضاء،
املحكمة الد�ستورية ،حمكمة املحا�سبات» �ضمن
قائمة الهياكل العمومية التي يتعني عليها «�ضمان
حق كل �شخ�ص طبيعي �أو معنوي يف النفاذ �إىل
ّ
املعلومة» .وي�شار �إىل �أن القانون املذكور هدف
�إىل «تعزيز مبد�أي ال�شفافية وامل�ساءلة فيما يتعلق
بالت�صرف يف املرفق العام ،وحت�سني جودة املرفق
العمومي ودعم الثّقة العامة فيه» .وقد كان ينتظر
من هذه الهيئات �أن تربز حر�صا خا�صا يف حتقيق
هذا الفر�ض الت�شريعي مبا يتالءم مع الأداء املنتظر
من هياكل وظيفتها �إنفاذ القانون ،زيادة على ما
يوفره لها من فر�ص لتطوير الثقة العامة بها .كان
يفرت�ض �أن تنتهي الهيئات الق�ضائية خالل املهلة
الت�شريعية املحددة ب�ستة �أ�شهر من تاريخ ن�شر المحكمة اإلدارية ،اإلخالل المهين
القانون باجلريدة الر�سمية من �إجناز «مواقع واب» متيز املجتمع املدين التون�سي بحيوية مميزة يف حركته
ت�ؤثثها باملعلومات التي يوجب عليها القانون ن�شرها نحو فر�ض ثقافة احرتام حق النفاذ للمعلومة على
تلقائيا .كما كان ينتظر �أن تعني كل منها مكلفا الهياكل العمومية .وتولت يف هذا الإطار جمعية

�أنا يقظ التقدم بتاريخ  2017-09-13بطلب ا�ستقاللية الق�ضاء .وكان يتوقع من النخب املكونة
للمحكمة الإدارية للح�صول على تقاريرها ال�سنوية ملجل�سه �أن تتفطن مبجرد مبا�شرتها لعملها حلاجة
من � 2010إىل غاية  .2014احتاج رد املحكمة البيت اجلامع لها لتعزيز الثقة العامة فيه .مل يلتفت
الإدارية على الطلب �شهرا كامال خالفا لن�ص �أع�ضاء املجل�س الأعلى للق�ضاء للأمر .وعلى نقي�ض
القانون الذي يحدده بع�شرين يوما ،وكان �سلبيا .ذلك،كانت التعيينات يف املنا�صب الق�ضائية
وحجة ذلك �أن التقارير ميكن طلبها من رئا�سة ال�سامية التي با�شروها واحلركة الق�ضائية ال�سنوية
اجلمهورية ال من املحكمة التي �صاغتها .التزمت للق�ضاء العديل منا�سبة حلروب فيما بينهم .وقد
املحكمة الإدارية يف موقفها مبا كان مفرو�ضا عليها متحورت هذه احلروب حول اتهام �شق للآخر بعدم
�سابقا من �سرية على تقاريرها دون �أن تتجه لن�ص احرتام قواعد التداول الدميوقراطي مقابل اتهام
قانون النفاذ للمعلومة الذي ميكنها من التحلل من م�ضاد مبحاولة ت�سخري جمل�س الق�ضاء خلدمة م�صالح
هذا القيد ،فبينت النزعة املحافظة لإدارتها والتي قطاعية .وكان ميكن جتنب هذا امل�آل لو كانت �أعمال
يخ�شى �أن تت�سرب لق�ضائها مبا قد يع�صف بت�صورها املجل�س علنية تخ�ضع لرقابة املالحظني وتثبت
الوظيفي كحامية للحريات يف مواجهة ال�سلطة نزاهتها ب�شهادتهم .وهذا الأمر �إمنا يثبت �أن عدم
احرتام الهيئات الق�ضائية حلق النفاذ للمعلومة مل
العامة.
يحرم فقط الباحثني واملواطنني من حقهم يف الرقابة
المجلس األعلى للقضاء :غياب الشفافية على عمل م�ؤ�س�ساتهم بل �أدى �إىل حرمان الق�ضاء
من �إثبات �شفافية يحتاجها ليبني �صورته امل�ستقلة
سبب للتناحر الداخلي
�أدت �أزمة تركيز املجل�س االعلى للق�ضاء وما والنزيهة.
رافقها من ترا�شق بالتهم بني �أع�ضائه لت�شويه
�صورة م�ؤ�س�سة د�ستورية ينه�ض على عاتقها حماية
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�أناط برئي�س اجلمهورية �صالحيات هامة  1تتجاوز
بكثري ال�صالحيات الرمزية التي ت�سند لرئي�س
ال�صرف ،لكنه يف
الدولة يف النظام الربملاين ّ
نف�س الوقت منحه �صالحيات ميار�سها باال�شرتاك
مع رئي�س احلكومة وبعد ا�ست�شارته .ومن �ش�أن
هذه ال�صالحيات امل�شرتكة �أن جتعل حدود
اخت�صا�صات كل من طريف ال�سلطة التنفيذية غري
ثابت بل متح ّركا ح�سب ما �إذا كان كالهما ينتمي
�إىل نف�س احلزب ال�سيا�سي �أو �إىل حزبني خمتلفني.
ففي احلالة الأوىل وهي احلالة التي نعي�شها الآن
يتدعم ح�ضور رئي�س اجلمهورية داخل
يف تون�سّ ،
ال�سلطة التنفيذية على ح�ساب رئي�س احلكومة
فيحجبه .ومن �ش�أن هذا الو�ضع �أن يجعل النظام
التون�سي �أقرب �إىل النظام الرئا�سي من النظام
الربملاين� .أما احلالة الثانية فت�ؤ ّد ي �إىل انكما�ش
ال�سلطات الرئا�سية �إىل �أدنى حدودها وا�ستعادة
رئي�س احلكومة لكامل �صالحياته واقرتاب النظام
ال�سيا�سي التون�سي �أكرث �إىل النظام الربملاين.
مهما يكن من �أمر بالن�سبة لطبيعة العالقة بني
ر �أ�سي ال�سلطة التنفيذية مبقت�ضى د�ستور ،2014
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ف�إن ما ينبغي االنتباه �إليه هو �أن خ�صو�صية هذه
العالقة لي�ست هي �سبب الأزمة ال�سيا�سية التي
من ّر بها اليوم بل �أن الأزمة يف الربملان ويف خارطة
ا لأحزاب التي ت�ؤثثه .وبالتايل ف�إذا كان هنالك
�إ�صالح عاجل ينبغي �إدخاله ،ف�إنه �إ�صالح لنظام
االقرتاع ب�شكل يعيد هيكلة امل�شهد احلزبي يف
البالد ولي�س فقط يف الربملان وذلك برت�شيده.
وميكن يف هذا ال�ش�أن النظر �إىل التجارب املقارنة
ال�صرف،
وحتديدا تلك القائمة على النظام الربملاين ّ
الذي يعترب من قبل بع�ض املالحظني يف تون�س من
�أ�سو�أ الأنظمة ،حيث نالحظ �أنه لي�س هنالك نظام
برملاين واحد بل عديد الأنظمة التي تختلف عن
بع�ضها البع�ض ال يف الآليات التي مت ّيز هذا النظام
والتي تبقى ثابتة بل يف طبيعة امل�شهد احلزبي.
ويكفي يف هذا ال�ش�أن �أن نذكر يف الفرق ال�شا�سع
بني النظام الربملاين الإيطايل الذي اعتمد �إىل حدود
�سنة  2004االقرتاع ح�سب التمثيل الن�سبي الأمر
الذي جعله النظام الأقل ا�ستقرارا يف �أوروبا الغربية
والنظام الأملاين وهو برملاين كذلك مع نظام اقرتاع
ميزج بني الأغلبية والتمثيل الن�سبي وهو نظام ي�شهد
له با�ستقراره.

ل�صيد من قبل
1 .1على �إثر االنتخابات الت�شريعية التي ّنظمت يف � 26أكتوبر ّ 2014مت تر�شيح احلبيب ّ
حت�صل على �أكرب عدد من املقاعد مبجل�س نواب ال�شعب وذلك
حزب نداء تون�س وهو احلزب الذي ّ
بناء على املادة  89من الد�ستور التون�سي التي تق ّر ب�أن على احلزب احلا�صل على �أكرب عدد من
املقاعد بالربملان �أن يقرتح على رئي�س اجلمهورية ال�شخ�صية التي عليه �أن يك ّلفها بت�شكيل
ال�صيد رغم �أنه مر�شّ ح حزب نداء تون�س �إال �أنه ال ينتبي لهذا
احلكومة .مع العلم �أن احلبيب ّ
حت�صلت حكومة احلبيب ال�صيد على ثقة الربملان يف
م�ستقلة.
�شخ�صية
احلزب وقدّ م على �أ�سا�س �أنه
ّ
 5فيفري  2015لكن على �إثر ت�أزّم الو�ضع ال�سيا�سي مع �صعوبة مترير الإ�صالحات ال�سيا�سية
وخا�صة االقت�صادية ا�ضط ّر احلبيب ال�صيد �إىل �إجراء حتوير وزاري و ّمت ذلك يف  6جانفي  .2016يف
 30جويلية � 2016صادق جمل�س نواب ال�شعب على الئحة �سحب الثقة من حكومة احلبيب
ال�صيد �سقطت مبقت�ضاها وحت ّولت �إىل حكومة ت�صريف �أعمال يف انتظار ت�س ّلم حكومة يو�سف
حت�صلت حكومة
ال�شاهد الذي ك ّلف بت�شكيل حكومة جديدة يرت�أ�سها .يف � 11سبتمرب ّ 2016
يو�سف ال�شاهد على ثقة جمل�س نواب ال�شعب �إال �أنه ا�ضط ّر �إىل �إدخال حتويرات على فريقه
احلكومي بعد �سنة من ت�س ّلمه ال�سلطة و ّمت ذلك يف � 11سبتمرب .2017
ّ 2 .2
يتم حتويل عدد الأ�صوات
ي�شكل نظام التمثيل الن�سبي �إحدى نظم االقرتاع التي عن طريقها ّ
مرت�شّ
ويتم توزيع املقاعد مبقت�ضى هذه
املقاعد
من
عدد
إىل
�
حة
قائمة
قبل
من
عليها
ل
املتح�ص
ّ
ّ
الطريقة ب�ضبط احلا�صل االنتخابي يف مرحلة �أوىل وهو عدد الأ�صوات ال�ضروري للح�صول على

وعلى هذا الأ�سا�س ميكن التفكري مثال يف ا�ستبدال
نظام التمثيل الن�سبي مع �أكرب البقايا باالقرتاع على
القائمات بالأغلبية يف دورتني وهو نظام اقرتاع ي�سمح
لكل القوى ال�سيا�سية ب�أن ترت�شّ ح يف الدورة الأوىل
لكنه يدفع بها بعد الإعالن عن نتائج هذه الدورة
وقبل انطالق الدولة الثانية �إىل التحالف على �أ�س�س
عقالنية تقوم على تقارب �سيا�سي ال على �أ�سا�س
�ضرورات متليها نتائج االنتخابات يف دورتها الثانية.
كما �أن االنتخاب على دورتني ي�سمح للناخب
بالتدارك وب�إعادة ت�صويب ت�صويته ح�سب ما �آلت
�إليه نتائج الدورة الأوىل .وهذا ما يج ّرنا للحديث عن
النقطة الثانية من الإ�صالح املمكن وهي �إعادة النظر
يف روزنامة االنتخابات.
ويف هذا ال�ش�أن ،ي�ستح�سن الف�صل بني موعد
االنتخابات الرئا�سية واالنتخابات الربملانية لتج ّنب
نتائج ميكن �أن ت�ؤول �إىل فوز نف�س الق ّوة ال�سيا�سية
برئا�سة اجلمهورية وبالأغلبية الربملانية وتبعا لذلك
باحلكومة .وهي و�ضعية ميكن �أن تقلب موازين
القوى بني ر�أ�سي ال�سلطة التنفيذية حيث �سي�صبح
رئي�س اجلمهورية هو املهيمن عليها ،لأن الأحزاب
ال�سيا�سية تر�شّ ح قياداتها للرئا�سة وبالتايل ف�إن

مقعد �أي هو مبثابة ثمن املقعد وذلك بتق�سيم العدد اجلملي للأ�صوات امل�صرح بها يف الدائر
يتم تق�سيم
االنتخابية املعنية على عدد املقاعد املتناف�س عليها بنف�س الدائرة .ثم يف مرحلة ثانية ّ
تتح�صل كل واحدة
حت�صلت عليها كل قائمة على احلا�صل االنتخابي بحيث ّ
عدد الأ�صوات التي ّ
منها على عدد من املقاعد بعدد املرات التي يتك ّرر لديها احلا�صل االنتخابي وفل�سفة هذه الطريقة
كما ّ
تدل ت�سميتها هي �أنها ّمتكن كل قائمى اانتخابية من عدد من القاعد ي�ساوي تقريبا عدد
التي
القائمة
أن
�
بحني
عليها
لت
حت�ص
التي
أ�صوات
ال
حت�صلت على  %5من الأ�صوات تتح�صل على
ّ
ّ
حت�صلت على  %40من الأ�صوات ت�أخذ  %40من املقاعد ومن
التي
والقائمة
املقاعد
من
%
5
ّ
حت�صل عليها �أقلّ من احلا�صل
التي
أ�صوات
ل
ا
عدد
أن
ل
مقعد
أي
�
على
يح�صل
ال
ما
القائمات
ّ
االنتخابي.
3 .3متثّل �أكرب البقايا �إحدى الطرق التكميلية لتوزيع املقاعد يف نظام التمثيل الن�سبي �إذ �أنه يف �صورة
يتم ترتيب بقايا
ما �إذا مل ّميكن احلا�صل االنتخابي من توزيع جميع املقاعد املتناف�س عليهاّ ،
حت�صلت عليها على احلا�صل االنتخابي
�أ�صوات القائمات التي �أفرزتها ق�سمة عدد الأ�صوات التي ّ
ترتيبا تنازليا وتوزيع ما تبقى من املقاعد على �أ�سا�س هذا الرتتيب التنازيل وعادة ما تكون يف
�صدارة هذا الرتتيب للبقايا الأ�صوات �أي الأ�صوات غري امل�ستعملة قائمات الأحزاب ال�صغرى
حت�صلت على عدد من الأ�صوات �أقلّ من احلا�صل
وذات القاعدة االنتخابية ال�ضعيفة والتي ّ
كتتمة للتمثيل الن�سبي نظام
البقايا
أكرب
�
نظام
يكون
االنتخابي �أي دون ثمن املقعد وتبعا لذلك
ّ

رئي�س احلكومة �سيكون بال�ضرورة �شخ�صية ثانية �أو
ثانوية على الأقل من نف�س احلزب .وبالتايل جميع
ال�صالحيات التي �أقر الد�ستور �أن رئي�س اجلمهورية
ميار�سها بعد ا�ست�شارة رئي�س احلكومة �ستكون فيها
هذه اال�ست�شارة رمزية والكلمة الف�صل بخ�صو�صها
بيد رئي�س اجلمهورية .كما �أن من �ش�أن تباعد هذه
االنتخابات �أن مينح فر�صة للناخب ب�أن يق ّيم �أداة
احلزب الذي فاز بالرئا�سة ليعطي الأغلبية الربملانية
ملناف�سه �أو العك�س.
وبناء على املالحظات ال�سابقة ميكن �أن نقول �أن يف
د�ستور  2014عديد الهنات و�أن النظام ال�سيا�سي
الذي �أق ّره يف حاجة �إىل �إعادة نظر يف عديد جوانبه
ّ
لعل �أهمها توزيع ال�سلطة بني رئي�س اجلمهورية ورئي�س
احلكومة� .إال �أن امل�ؤكّ د هو �أن الأزمات ال�سيا�سية التي
مررنا بها وال زلنا نعي�ش على وقعها ال جتد م�صدرها
يف هذه الهنات وال تتط ّلب معاجلتها تعديال للد�ستور
على ال ّأقل يف القريب العاجل.

ويي�سر لها النفاذ �إىل الهيئات التمثيلية واو كان ذلك مبقعد
ي�شفع للأحزاب ال�سيا�سية ال�صغرى ّ
وحيد.
 4 .4املق�صود بالعتبة هو كما ّ
تدل ت�سميته �آلية ي�ضعها القانون االنتخابي تق�ضي ب�أن القائمة التي ال
تتح�صل على ن�سبة دنيا من الأ�صوات �أي عتبة حمدّ دة والتي قد تكون ب � 1أو � 3أو � 5أو حتى
ّ
 %10من الأ�صوات امل�ص ّرح بها تق�صى من عملية توزيع الأ�صوات من �أ�سا�سها ال عن طريق
احلا�صل االنتخابي وال عن طريق �أكرب البقايا جند على �سبيل املثال احلزب اجلمهوري ممثال بنائب
واحد هو ال�سيد عبد الوهاب الورف ّلي وحزب جمد اجلريد ممثال كذلك بنائب واحد هو ال�سيد عبد
الرزاق �شريط
 5 .5هذه بع�ض العينات من ال�صالحيات التي �أ�سندها الد�ستور لرئي�س اجلمهورية الف�صل « :77
يتوىل رئي�س اجلمهورية متثيل الدولة ويخت�ص ب�ضبط ال�سيا�سة العامة يف جماالت الدّ فاع والعالقات
خلارجية والأمن القومي املتع ّلق بحماية الدولة والراب الوطني من التهديدات الداخلية واخلارجية
وذلك بعد ا�ست�شارة رئي�س احلكومة »...الف�صل « :78التعيينات واالعفاءات بالوظائف العليا
برئا�سة اجلمهورية وامل�ؤ�س�سات التابعة لها وت�ضبط هذه الوظائف بقانون .التعيينات واالعفاءات يف
الوظائف العليا الع�سكرية والديبلوما�سية واملتع ّلقة بالأمن القومي بعد ا�ست�شارة رئي�س احلكومة
وت�ضبط هذه الوظائف بقانون»

سبر آراء لجمعية مراقبون :التونسي مهتم بالشأن العام رغم قصور الهياكل
ك�شف �سرب �آراء �أجنزته جمعية مراقبون �شمل
عينة من ع�شرة �آالف مواطن � 1أن  69.3%من
املواطنني التون�سيني مل يبلغهم العلم �أن النظام
البلدي بات ي�شمل كل املناطق 2و�أن 77.9%
منهم لي�س لهم علم مبا يفر�ضه الد�ستور التون�سي
من تطوير ل�صالحيات املجال�س البلدية .وي�ستفاد
من هذا �أن ال�سيا�سة االت�صالية للهياكل الإدارية
واملجتمع املدين املعنيني بتطوير الثقافة الدميقراطية
مل ت�صل �إىل حتقيق ما هو مرجو منها من ن�شر
للمعلومة املواطنية .ويظهر الأثر املبا�شر لهذا الأمر
يف كون  32.5%من املواطنني الذين �أعلنوا نيتهم
بالعزوف عن امل�شاركة يف العملية االنتخابية  3عزوا

ذلك �إىل «تعقيدات العملية االنتخابية و�صعوبة
وبي ذات �سرب الآراء �أن
النفاذ �إىل املعلومة»ّ .
الثقة العامة يف الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات
والتي كانت خالل االنتخابات الت�شريعية ل�سنة
 2014يف حدود  69%تراجعت بخم�س نقاط
كاملة .وف�سرت اجلمعية هذا الرتاجع بتزامن
الأعمال امليدانية لال�ستبيان مع �إعالن رئي�س
تلك الهيئة ال�سابق �شفيق �صر�صار ا�ستقالته منها.
ويرجح �أن تكون الثقة يف الهيئة قد تراجعت
بن�سب �أكرب على اعتبار �أن �أزمة الهيئة تطورت
بعد ذلك التاريخ يف اجتاه �أكرث �سلبية .وت�ؤكد هذه
امل�ؤ�شرات ال�سلبية حاجة الدميقراطية التون�سية

النا�شئة لإ�صالحات على م�ستوى الفاعلني يف
حركتها وتنتهي برفع �شبهات الف�ساد عنهم ،مبا
يعيد الثقة فيهم وبالتايل يف جملة امل�سار الذي
ميثلونه .وقد يبدو هذا الإ�صالح يف توقيته احلايل
ممكنا لأن الظواهر ال�سلبية يف العملية ال�سيا�سية
للم�س ب�إميان «املواطن التون�سي»
مل ت�صل بعد ّ
بقيم املجتمع الدميقراطي .فقد ك�شف �سرب الآراء
�أن  43.2%فقط من التون�سيني مهتمون بال�ش�أن
ال�سيا�سي ب�شكل كامل و�أن �أكرث من  60.6%من
امل�ستجوبني قرروا امل�شاركة يف االنتخابات البلدية
املقبلة و�أن املجتمع التون�سي ما زال يثق يف العملية
الدميقراطية بدليل �أن  57.4من املواطنني �صرحوا

ب�أنهم على ثقة يف قدرة االنتخابات البلدية غلى
حت�سني حال مناطقهم .وتفر�ض احل�صيلة الإيجابية
ل�سرب الآراء على النا�شطني ال�سيا�سيني الإ�سراع يف
�إ�صالح ما ك�شفته من خلل بحثا عن بناء �صلب
لنظام دميقراطي.
1 .1اعتمد يف العينة على متثيلية لكل املناطق واجلهات باجلمهورية
التون�سية
 2 .2فر�ض الد�ستور التون�سي ان يتطابق التق�سيم البلدي للجمهورية
التون�سية مع التق�سيم الإداري لها مبا �أدى الن �أعلن كل الرتاب
الوطني التون�سي مناطق بلدية وفر�ض ا�ستحداث عدد هام من
البلديات و تو�سيع �أقاليم بلديات �أخرى لت�شمل مناطق كانت
ت�صنف �سابقا كمناطق ريفية
 16.33 .3من عموم امل�ستجوبني �أكدوا �أنهم قرروا عدم امل�شاركة يف
االنتخابات البلدية
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بلقنة التشر�يع الجزائي
في تونس

مالحظات المفكرة القانونية على مشروع القانون األساسي المتعلق
بمناهضة التم�ييز العنصري في تونس
عر�ضت «وزارة العالقة مع الهيئات الد�ستورية واملجتمع
املدين وحقوق الإن�سان» ت�صورها الأويل «مل�شروع القانون
الأ�سا�سي املتعلق مبناه�ضة التمييز العن�صري على
ويعد هذا العر�ض خطوة �إيجابية يف
اال�ست�شارة العموميةّ .1
اجتاه حتقيق �صياغة ت�شاركية بني املجتمع املدين واحلكومة
مل�شروع القانون.
و�إذ تثمن املفكرة هذا التوجه ،ف�إنها تذكر �أن عددا من
نواب ال�شعب كانوا تقدموا بتاريخ  2016-07-12مبقرتح
قانون حتت عدد  2016-54بذات املو�ضوع و�أنه كان من
الأ�سلم �أن تتفاعل الوزارة مع مبادرة ه�ؤالء عو�ض تقدمي
م�شروع خا�ص بها .وكان ميكن يف مثل هذه احلالة للطرف
احلكومي �أن يع ّول على نقا�شات جمل�س نواب ال�شعب
لتطوير ن�ص املقرتح الت�شريعي النيابي� .أما و�أنّ الوزارة مل
ت ّتجه يف هذا املنحى ،واختارت �أن متار�س حقها يف املبادرة
الت�شريعية فيكون من املهم �إبداء بع�ض املالحظات على
م�شروع قانونها.
مالحظات حول األحكام العامة

حدد الف�صل الأول من م�شروع القانون هدفا له قوامه
«مناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز العن�صري ومظاهره حماية
لكرامة الذات الب�شرية وحتقيقا للم�ساواة بني املواطنني
يف التمتع باحلقوق وعند �أداء الواجبات وفقا لأحكام
الد�ستور التون�سي واملعاهدات الدورية امل�صادق عليها
من قبل اجلمهورية التون�سية» .ويالحظ هنا �أن التن�صي�ص
على امل�ساواة بني املواطنني كهدف للقانون قد يوحي
ب�أنه يخ�ص بحمايته مواطني الدولة التون�سية دون �سواهم
من املمار�سات العن�صرية مبا يتعار�ض مع فكرة امل�شروع.
ويفرت�ض ملنع هذا اللب�س �أن تربز الأهداف بو�ضوح «القيمة
الإن�سانية» ملناه�ضة العن�صرية .وقد يكون من الأجدى
ا�ستبدال الف�صل املذكور بالف�صل الأول من املقرتح
النيابي والذي جاء فيه« :يهدف هذا القانون �إىل الق�ضاء
على كل �أ�شكال التمييز بني الب�شر القائم على �أ�سا�س
العرق �أو اللون �أو الن�سب �أو الأ�صل القومي �أو الإثني �أو
الدين وذلك من �أجل حتقيق امل�ساواة واحرتام الكرامة
الإن�سانية عرب الت�صدي ملختلف �أ�شكاله بتتبع مرتكبيه
ومعاقبتهم وو�ضع الآليات الكفيلة بحماية �ضحاياه».2
ويحقق هذا املقرتح متى مت القبول به التفاعل الإيجابي
مع املبادرة النيابية واعرتافا من احلكومة بجهد من �سبقها
يف البحث واالجتهاد.
فيما يتعلق بالف�صل الثاين من م�شروع القانون ،ف�إن ما
ت�ضمنته الفقرة الأوىل منه من �إبراز لالتفاقات الدولية
امل�صادق عليها من اجلمهورية التون�سية يف تعريف امليز
العن�صري يعد �أمرا ايجابيا يتعني احلفاظ عليه خ�صو�صا
و�أنه من امل�ؤاخذات الكربى التي توجه للق�ضاء الوطني
يف املجال عدم التجائه لتلك االتفاقيات عند النظر يف
املنازعات التي تعر�ض عليه.
كما تقرتح «املفكرة» مراجعة املادة اخلا�صة بتربير الأف�ضلية
يعد متييزا
املعطاة للمواطنني .فقد جاء يف هذه املادة« :ال ّ
عن�صريا كل تفرقة �أو ا�ستثناء �أو تقييد �أو تف�ضيل بني

التون�سيني والأجانب ،على �أال ي�ستهدف ذلك جن�سية
معينة مع مراعاة االلتزامات الدولية للدولة التون�سية».
فثمة �ضرورة يف هذا املجال يف �ضبط هذا اال�ستثناء
مبعايري مو�ضوعية ،لئال مي�س بجوهر مبد�أ امل�ساواة
ك�أن ينح�صر اال�ستثناء يف جماالت معينة .ومثل هذا
التحديد يكون مفيدا جدا يف منع كل انحراف ذي
طابع عن�صري من اجلهات الإدارية واحلكومية التي
ت�صدر املقررات الإدارية لكونه ميكن الق�ضاء الإداري
من �آليات رقابة حقوقية عليها.
مالحظات حول باب الوقاية
والحماية:
الوقاية:

ين�ص الف�صل الثالث من امل�شروع على �أن الدولة «ت�ضبط
ال�سيا�سات واال�سرتاجتيات وخطط العمل الكفيلة
بالوقاية من جميع مظاهر وممار�سات التمييز العن�صري
ومكافحة جميع القوالب النمطية العن�صرية يف خمتلف
الأو�ساط ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان وامل�ساواة والت�سامح
وقبول الآخر بني خمتلف مكونات املجتمع .وتتخذ
الدولة يف هذا الإطار التدابري الالزمة لتنفيذ ذلك يف
جميع القطاعات خا�صة منها التعليم والرتبية والثقافة
والإعالم» .كما ورد يف الف�صل الرابع منه« :ت�ساعد
الدولة على و�ضع برامج متكاملة للتح�سي�س والتوعية
والتكوين ملناه�ضة جميع �أ�شكال التمييز العن�صري يف
كافة الهياكل وامل�ؤ�س�سات العمومية واخلا�صة وتراقب
تنفيذها».
وكان ي�ؤمل �أن يت�ضمن اجلزء اخلا�ص باحلماية تن�صي�صا
�صريحا على وجوب م�شاركة املجتمع املدين يف �ضبط
ال�سيا�سة احلمائية من ال�سلوكيات العن�صرية حتقيقا
للدميقراطية الت�شاركية التي ن�ص عليها الد�ستور التون�سي
ومبا يحقق تفاعل املجتمع مع �سيا�سات الدولة التي
تهدف ملعاجلة �أمرا�ضه االجتماعية من خالل ن�شر ثقافة

الت�سامح ونبذ العن�صرية .كما كان ي�ستح�سن تو�ضيح �أن عن�صري .ونقرتح يف هذا الإطار التن�صي�ص على حماية
الدولة تقوم مب�س�ؤولياتها يف ن�شر خطاب الت�سامح ونبذ خا�صة لتلك الأقليات وموروثها الثقايف املهدد وحتميل
العن�صرية من خالل الهيئات التعديلية امل�ستقلة اخلا�صة امل�ؤ�س�سات العمومية الثقافية دورا يف ذلك.
بالإعالم ،وذلك رفعا لأي التبا�س.
الحماية:

ّنظم امل�شروع �إجراءات حماية �ضحايا املمار�سات
العن�صرية مبوجب الف�صل اخلام�س منه والذي اقت�ضى
«يتمتع �ضحايا التمييز العن�صري باحلق يف (احلماية
القانونية وفق الت�شريع اجلاري به العمل) و(الإحاطة
النف�سية واالجتماعية املنا�سبة لطبيعة التمييز العن�صري
املمار�س �ضدهم مبا يكفل �أمنهم و�سالمتهم وحرمتهم
اجل�سدية والنف�سية وكرامتهم) و(تعوي�ض ق�ضائي عادل
ومنا�سب عن الإ�ضرار املادية واملعنوية الالحقة بهم
جراء التمييز العن�صري).
ويالحظ �أن هذه الإجراءات �أتت ب�صيغة عمومية .ومن
امل�ستح�سن اال�ستفادة يف هذا املجال مما ت�ضمنه القانون
الأ�سا�سي عدد  58ل�سنة  2017املتعلق بالق�ضاء على
العنف �ضد املر�أة من تف�صيل فيما تعلق بالإجراءات
احلمائية ومن حتديد مل�س�ؤوليات املتدخلني العموميني
يف تنفيذها .ومن الو�سائل املمكنة لت�أمني حماية �أف�ضل
ل�ضحايا املمار�سات العن�صرية ،الآتية:
فر�ض حقهم يف �أن يتم التكفل النف�سي وال�صحي
بهم بامل�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية العمومية على ح�ساب
املجموعة العمومية،
�إمكانية التحجري امل�ؤقت على من اتهم باملمار�سة
العن�صرية االت�صال بال�ضحية حلني �صدور حكم ق�ضائي،
فر�ض حق �ضحايا العن�صرية يف الإعانة العدلية املجانية.
كما نالحظ �أن وا�ضع امل�شروع يح�صر اجراءات احلماية
يف �ضحايا العنف امل�سلط على �أفراد لأ�سباب عن�صرية،
يف حني يجب �أن ت�شمل احلماية �أي�ضا االعتداءات
التي ت�ستهدف الرموز الثقافية للأقليات� ،سواء كانت
تلك االعتداءات مادية �أو معنوية ،كلما متت بدافع

مالحظات حول باب الزجر:

خ�ص م�شروع القانون الأحكام الزجرية بخم�سة من
ف�صوله الأربعة ع�شر مبا يربز املكانة التي �أعطاها وا�ضعوه
ملعاقبة املمار�سات التي ت�شكل ميزا عن�صريا .ويف هذا
ال�سياق ،اقرتح امل�شروع متييز املالحقات اجلزائية التي
تتعلق بق�ضايا امليز العن�صري باجراءات خا�صة .كما
ج ّرم ممار�سات عن�صرية مل تكن جمرمة �سابقا بن�ص
قانوين �صريح.
على مستوى اإلجراءات الجزائية الخاصة:

ن�ص الف�صل ال�ساد�س من م�شروع القانون «على
�ضد كل من ارتكب فعال �أو �أدىل ب�أقوال
ال�شكاوى ّ
تت�ضمن متييزا عن�صر ّيا على معنى هذا القانون ترفع من
ّ
قبل ال�ضح ّية �أو الويل �إذا كان ال�ضحية قا�صرا �أو غري
متمتع بالأهلية» .واقت�ضى «�أن تودع ال�شكاوى املذكورة
الدائرة اجلناح ّية
لدى كتابة حاكم ال ّناحية �أو كتابة ّ
وتر�سم بدفرت خا�ص،
باملحكمة االبتدائية املخت�صة تراب ّيا ّ
وتعفى من �إنابة حمام» .فيما ذهب الف�صل ال�سابع
الدائرة
منه لفر�ض �أن يتوىل «حاكم ال ّناحية �أو رئي�س ّ
اجلناح ّية باملحكمة االبتدائية املخت�صة تراب ّيا التعهد
بالق�ض ّية املرفوعة لديه حال تر�سيمها للقيام ب�أعمال
البحث وال ّتحقيق».
وتعليقا على ذلك� ،أمكن ت�سجيل املالحظات الآتية:
�أن امل�شروع فر�ض �أن تكون ال�شكاية �صادرة عن املت�ضرر �أو
وليه بحيث تعترب كل �شكاية �أو و�شاية ت�صدر عن �سواهما
غري مقبولة �شكال ل�صدورها عن غري ذي �صفة يف �إثارة
الدعوى العمومية .وهذا التوجه فيحال �إقراره يكر�س
ا�ستثناء للمبد�أ العام الإجرائي الذي يتو�سع يف قبول
الإعالمات وال�شكايات والو�شايات التي تتعلق باجلرائم.

ويتعار�ض هذا التوجه مع ما تفر�ضه املواثيق الدولية من فيما تعلق بالجرائم العنصرية:

اعتبار املمار�سات العن�صرية «�إنكارا ملبادئ ميثاق الأمم
املتحدة ،وانتهاكا حلقوق الإن�سان وللحريات الأ�سا�سية
املعلنة يف الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان ،وعقبة دون
قيام عالقات ودية و�سلمية بني الأمم ،وواقعا من �ش�أنه
تعكري ال�سلم والأمن بني ال�شعوب» .3كما يغفل هذا
االختيار و�ضع املت�ضرر الذي قد يكون يف حالة �ضعف
وتهمي�ش (�أقلية دينية� ،أقلية عرقية ،مهاجر �سري )..متنعه
من الت�شكي وتفر�ض عليه واقعيا ويف الكثري من احلاالت
لزوم ال�صمت �إزاء ما يتعر�ض له من ممار�سات عن�صرية.
ونقرتح يف هذا الإطار ال�سري يف االجتاه املعاك�س من
خالل التن�صي�ص �صراحة على �أنه من واجب كل من
بلغ العلم �إليه بجرمية عن�صرية �إعالم ال�سلط العمومية
بها وبالتن�صي�ص �صراحة على حق جمعيات املجتمع
املدين ذات االخت�صا�ص مبمار�سة احلق يف �إثارة الدعوى
العمومية على امل�س�ؤولية اخلا�صة كلما تعلق الأمر بجرمية
عن�صرية.
�أن امل�شروع فر�ض �أن توجه ال�شكاية مبا�شرة للمحكمة
املخت�صة .مينع هذا االختيار تعهد النيابة العمومية ومن
خلفها �أعوان ال�ضابطة العدلية من البحث يف اجلرائم
العن�صرية .ومي�س هذا االختيار ب�أ�صول املحاكمة اجلزائية
التي تفر�ض الف�صل بني جهة التتبع وجهة احلكم وقد ي�ؤول
لفر�ض ما ي�شبه الإجراءات اال�ستثنائية مت�س مقت�ضيات
املحاكمة العادلة مبا يتعار�ض مع �أحكام الف�صل  110من
الد�ستور التون�سي الذي ين�ص �صراحة على حتجري ذلك.
وعالوة على ما ذكر ،ف�إن ن�شر ال�شكاية كما ترد من املت�ضرر
�أمام املجل�س الق�ضائي دون �أبحاث �أولية قد ي�ؤدي �إىل �أن
تنظر املحكمة يف دعوى مل يتم ا�ستكمال ا�ستقراءاتها مبا
مينعها من الف�صل العادل فيها .ويف ما يرجح �أن يكون
هذا املقرتح رمى �إىل حماية �ضحايا العن�صرية من الآراء
امل�سبقة لدى عنا�صر ال�ضابطة العدلية ،ف�إن احلل الأمثل
لتحقيق هذا الهدف يكون بر�أينا ب�أن يتم تكوين �أعوان
من ال�ضابطة العدلية يف تخ�ص�ص ق�ضايا امليز العن�صري.
كما نقرتح �أن ين�ص امل�شروع على حق املت�ضرر الكامل
يف اال�ستفادة من نظام الإعانة العدلية ،دون �أن يتم ربط
ذلك بر�أي اللجنة املخت�صة يف �إ�سنادها.4

ميز امل�شروع يف الف�صلني  08و 09منه بني اقرتاف فعل
عن�صري وبني التحري�ض على ممار�سة عن�صرية .وقد
فر�ض عقوبة على كل من اقرتف فعال عن�صريا يرتاوح
بني ال�شهر وال�ستة �أ�شهر وخطية مالية فيما ن�ص على
معاقبة اجلرائم التحري�ضية بعقوبة ترتاوح بني العام
والثالثة �أعوام وخطية مالية.
ونالحظ هنا �أن هذا الت�صنيف يغفل �أن اجلرائم
العن�صرية ميكن �أن تكون جنايات حق عام كان الفكرة
العن�صري الدافع عليها .ونقرتح لتجاوز هذا اخللل
التن�صي�ص على العن�صرية كظرف ت�شديد �إذا ما كانت
الدافع على اقرتاف جرائم حق عام.
مالحظات حول إنشاء اللجنة
الوطنية لمناهضة التمييز
العنصري

فر�ض امل�شروع �أن يكون املجتمع املدين ممثال وجوبا يف
هذه اللجنة التي يعود لها اقرتاح �سيا�سات الدولة يف
مكافحة العن�صرية .ويبدو هذا االختيار �إيجابيا ونقرتح
تدعيمه من خالل �إيجاد توا�صل هيكلي بينها وبني
هيئة حقوق الإن�سان التي ا�ستحدثها الد�ستور التون�سي
وذلك بفر�ض عر�ض تقارير هذه اللجنة وتو�صياتها على
هيئة حقوق الإن�سان .كما نقرتح �أن يفر�ض القانون على
احلكومة ن�شر كل التو�صيات والأعمال التي ت�صدرها
هذه اللجنة �ضمانا ل�شفافية �أدائها �أوال وحتقيقا لغاية
توعية املجتمع بواقع املمار�سات العن�صرية �صلبه ثانيا.

1 .1مت ا�ستحداث اال�ست�شارة العمومية حول م�شاريع الت�شريعات مبوجب املن�شور
عدد  31ل�سنة  2014ال�صادر عن رئي�س احلكومة والذي ورد بطالعه “ �أنه
يف اطار تكري�س مبادئ احلوكمة الر�شيدة التي ترتكز على ال�شفافية واملقاربة
الت�شاركية يف جمال اعداد الن�صو�ص الت�شريعية والرتتيبية  ،فقد احدثت
رئا�سة احلكومة خدمة قانونية حتت عنوان “ م�شاريع ن�صو�ص معرو�ضة على
ا�ست�شارة العموم “ تتوىل من خاللها ن�شر بع�ض م�شاريع الن�صو�ص
الت�شريعية والرتتيبية لتمكني العموم من االطالع عليها وابداء ما لهم من
تعليقات يف �ش�أنها “
2 .2يراجع موقع جمل�س نواب ال�شعب التون�سي
3 .3املادة الأوىل من �إعالن الأمم املتحدة للق�ضاء علي جميع �أ�شكال التمييز
العن�صري
4 .4ميكن نظام الإعانة العدلية من ي�ستفيد به من اال�ستعانة مبحام وم�ساعدي
الق�ضاء دون بذل م�صاريف مالية

اعتربت النقابات الأمنية االعتداءات التي
تعر�ض لها الأمنيون ومقراتهم وو�سائلهم يف
ظل االنفالت الأمني الذي �ساد بعد الثورة
وا�ستمرت �آثاره الحقا ،واملالحقات الق�ضائية
التي طالت بع�ضهم مبنا�سبة عملهم� ،سببها
غياب قانون خا�ص بهم يحميهم .وعليه ،قادت
1
هذه النقابات يف �سنة  2015حتركات احتجاجية
انتهت ب�أن ا�ستجابت وزارة الداخلية ومن بعدها
احلكومة التون�سية ملطلبهم وتقدمت ملجل�س نواب
ال�شعب مب�شروع قانون زجر االعتداءات على
القوات امل�سلحة 2بتاريخ  .2015 -04 -13بررت
احلكومة خطوتها مبقولة �أن احلاجة حلماية املجتمع
تفر�ض حماية خا�صة للأمنيني على اعتبار �أن �أي
خطر يتهددهم هو خطر يتهدد املجتمع ب�أ�سره.3
وهو تربير مل مينع ا�صطدام م�شروع القانون
مبعار�ضة حقوقية وا�سعة �أدت لتعطيل م�ساره
باللجنة الفنية للمجل�س الت�شريعي .الحقا
وجدت ذات النقابات الأمنية يف االعتداء الذي
تعر�ض له �أحد الأمنيني نهاية ال�شهر ال�ساد�س
من �سنة  2017و�أودى بحياته �سببا لتجدد �ضغطها
من �أجل نف�س الطلب ،وهو الأمر الذي جنحت
حد بعيد يف حتقيقه على اعتبار معاودة جلنة
�إىل ّ
الت�شريع العام العمل على م�شروع القانون منذ
ذلك التاريخ.
ويف م�سار يبدو ظاهريا منف�صال عن امل�سار
ا لأول ،وخالل ال�ساعات الأوىل من اليوم
جدت خ�صومة
الأول لل�شهر العا�شر ل�سنة ّ ،2017
بني جمموعة من الأفراد بق�سم اال�ستعجايل
بامل�ست�شفى اجلامعي �سهلول ب�سو�سة جنم عنها
�إ�صابات حلقت بالعاملني بامل�ست�شفى وته�شيم
لعدد من �آلياته� .أغ�ضبت الواقعة نقابات ال�صحة
التي حملت ال�سلطة م�س�ؤولية التق�صري يف احلماية
الأمنية للم�ؤ�س�سات اال�ست�شفائية وطالبتها
ب�سن قانون يحمي العاملني بامل�ست�شفيات من
االعتداءات .ودون حاجة لتحركات نقابية �أو
طول انتظار� ،أثمر ال�ضغط �إعالن وزارة ال�صحة
يوم � 2017 -10 -05شروعها يف �صياغة م�شروع
قانون «يحمي العاملني مب�ؤ�س�سات ال�صحة ويزجر

االعتداءات عليهم».4
تبنت احلكومة يف احلالتني طرح النقابات
القطاعية جلهة �أن �صرامة �أكرب يف التقدير
الت�شريعي للعقوبات كفيل مبنع االعتداءات
على منظوريهم م�ستقبال .كما �سجل يف احلالة
الأوىل التي �صاغت فيها احلكومة م�شروع قانونها
انتهازها فر�صته لت�ستجيب ملطلب ثان لذات
النقابات متثل يف تخ�صي�ص الأمنيني بقواعد
م�ؤاخذة جزائية يف عملهم �أقل �صرامة من قواعد
القانون اجلزائي .وينتظر �أن تعتمد احلكومة
نف�س التوجه يف م�شروعها الثاين خ�صو�صا و�أنها
�أعلنت جتاوبها مع مطالبة نقابات الأطباء ب�سن
قانون خا�ص مينع تتبعهم عن الأخطاء الطبية
وفق قواعد القانون اجلزائي العام ويفر�ض قواعد
م�ؤاخذة خا�صة بقطاعهم .5وينتظر بفعل تعدد
النقابات القطاعية وقدرتها على ا�ستعمال و�سائل
ال�ضغط �أن تتطور عدديا م�شاريع القانون املماثلة
لت�شمل قطاعات مهنية �أخرى يتعر�ض العاملون
فيها ملخاطر جتاوزات م�ستعملي املرفق العمومي،
مبا �سي�ؤدي لبناء منظومات جزائية متعددة؛ كل
منها خا�ص بقطاع مهني حمدد ويتمثل دورها
يف �إر�ساء حماية جزائية مت�شددة يف مواجهة من
ينتهكون حرمته وحرمة العاملني به ومتفهمة
خل�صو�صية القطاع وفق ت�صور العاملني به فيما
يتعلق مبا ين�سب لأعوانه من �أخطاء جمرمة يف
القانون اجلزائي العام.
ُي�شار �إىل �أن املجلة اجلزائية التون�سية تعود ل�سنة
 .19136وكانت احلكومة التون�سية ومبا�شرة بعد
الثورة قد انطلقت يف مراجعة �شاملة لأحكامها
هدفها �سن جملة جزائية جديدة تن�سجم
�أحكامها مع تطور ال�سيا�سات اجلزائية وتت�سم
مقارباتها باحرتام قيم حقوق االن�سان وفق ما
ورد بتعهداتها مبنا�سبة اال�ستعرا�ضني الدوريني
ل�سجلها يف حقوق االن�سان �سنتي  2012و .2017
و�سي�ؤدي توظيف القانون اجلزائي التون�سي
كو�سيلة لرت�ضية القطاعات املهنية ال�ضاغطة
وا�ستعماله يف �إطار ردود فعل مت�سرعة على
جتاوزات �إىل �إفراغ مثل هذا امل�شروع من جدواه.

1 .1النقابات الأمنية حتتج �أمام جمل�س نواب ال�شعب  ..الت�صعيد وارد
� 2015 -01 -19 ..صحيفة ال�صباح التون�سية
2 .2تقدمت احلكومة التون�سية بتاريخ  2015 -04 -13ملجل�س نواب
ال�شعب مب�شروع القانون عدد  25ل�سنة  2015املتعلق « بزجر
االعتداءات على القوات امل�سلحة »
 3 .3وزير ال�صحة يدعو �إىل ت�شديد احلماية الأمنية على امل�ست�شفى
اجلامعي فرحات ح�شاد ب�سو�سة  2017 -10 -04ال�صباح نيوز
 4 .4تعهدت وزارة ال�صحة التون�سية بتاريخ  2017 -02 -10ملمثلني عن
املجل�س الوطني لعمادة الأطباء واملجل�س الوطني لعمادة �أطباء
الأ�سنان ونقابة ّاتاد �أطباء االخت�صا�ص للممار�سة احل ّرة والنقابة
التون�سية لأطباء الأ�سنان املمار�سني ب�صفة حرة والنقابة التون�سية

لأطباء القطاع اخلا�ص بعر�ض م�شروع ي�ضبط امل�س�ؤولية الطبية على
رئا�سة احلكومة – ت�صريح رئي�س املجل�س الوطني لعمادة الأطباء
يو�سف مقني لوكالة تون�س �إفريقيا للأنباء ( وات ) بتاريخ
2017 -02 -10
�5 .5شرح الأ�سباب اخلا�ص م�شروع قانون زجر االعتداءات على الأمنيني
من�شور مبوقع جمل�س نواب ال�شعب
�6 .6صدرت املجلة اجلزائية التون�سية مبقت�ضى االمر العلي امل�ؤرخ يف 09
  1913 -07وقد مت تنقيح احكامها يف اكرث من منا�سبة يف اطارتدخالت جزئية افقدتها االن�سجام الداخلي عالوة على ما تعانيه من
عدم مواكبة للع�صر فيما تعلق بفل�سفة التجرمي والعقاب
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حقوق األطفال في تركيا

حقوق األطفال في تركيا :أولوية اإليديولوجيا واالقتصاد على حقوق اإلنسان
جو حمورة
تتعدد الأزمات وامل�شاكل التي يعانيها ويناق�شها الأتراك
تعد هموم ال�سيا�سة واالقت�صاد واحلرب
هذه الأيام .مل ْ
مع الأكراد وحدها موا�ضيع نقا�شهم اليومي .بل باتت
موا�ضيع �أكرث �إرتباطاً بالنا�س ُتقر�أ على ال�صفحات الأوىل
من اجلرائد وو�سائل التوا�صل االجتماعية ،وتو ّلد �أفعا ًال
وردود �أفعال ت�ؤثر على النقا�ش الدائر يف املجتمع .ميكن
لهذه املوا�ضيع �أن تتعدد وتطال ق�ضايا خا�صة وعامة
وح�سا�سة ،والتي ميكنها �أن تبد�أ مبظاهرات و�صدامات
مع ال�شرطة ت�ستمر لأيام ب�سبب اقتالع �شجرة واحدة يف
�ساحة عامة ،وال تنتهي بق�ضايا مت�س جوهر الدين وعالقة
ت�شريعاته بالدولة .على هذا املنوال� ،أخذ م�ؤخراً مو�ضوع
حقوق الطفل تغطية كبرية يف الف�ضاء الرتكي العام،
وحيزاً مهماً من النقا�ش القانوين والتقارير املحلية واحلركة
املطلبية .وكما كل ق�ضية تقريباً ،ف�إن ظهورها يف مقدمة
االهتمامات العامة مرتبط بحدث حمرك ما ،والذي كان،
يف هذه احلالة ،ن�شر �صور للممثل الرتكي «مراد با�ش
�أوغلو» يف �أو�ضاع حميمية يف مكان عام مع ابنة �أخيه غري
البالغة .ثم تطور هذا اخلرب وما ولده من ردود �أفعال �إىل
نقا�ش عام حول ق�ضايا تتعلق باحلماية القانونية للأطفال،
والزواج املبكر ،واالعتداءات اجلن�سية ،وعمالة الأطفال
الأتراك والالجئني ال�سوريني.
حقوق الطفل في القانون
التركي

�إن �أبرز الت�شريعات التي �أقرتها تركيا فيما خ�ص حقوق
الطفل متت خالل ال�سنوات الأوىل من ت�سعينيات القرن
املا�ضي .قبل تلك الفرتة� ،أولت اجلمهورية الرتكية منذ
العام  1928بع�ض الأهمية حلقوق الطفل فيها ،ووقعت
على «�إعالن جنيف حلقوق الطفل» وهو الإعالن العاملي
الأول الذي طال حقوق الأطفال ب�شكل وا�ضح و�صريح.1
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،قامت اجلمهورية النا�شئة ب�إدخال
بع�ض الت�شريعات �إىل قوانينها حول الأطفال �أو وافقت
على �إعالنات عامة كانت تقوم بها �أوروبا� ،إال �أن هذه
الت�شريعات بقيت �إجما ًال حرباً على ورق وقليلة التطبيق
ب�شكل عام.
يرىالكثريمنالنا�شطنياالجتماعينياحلالينيوال�سابقني
�أن الواقع القانوين حلقوق الأطفال واملر�أة مل يعك�س حقيقة
املجتمع� ،إذ مل يطبق الكثري منها يف معظم احلاالت .وكان
هدف حكام تركيا ،ب�شكل عام� ،إقرار املواثيق العاملية
والأوروبية لإثبات �أن تركيا جزء من احل�ضارة الغربية.2
كما بقي العيد الوطني املعروف بـ «يوم الطفل» ذو
الأهمية الكبرية يف تركيا� ،أقرب �إىل فلكلور �سنوي و�أداة
�إيديولوجية ،حيث تقوم ال�سلطة ب�إعطاء الأطفال بع�ض
الإهتمام الإعالمي واالحتفاء بهم �سنوياً ،بعدما تكون
قد قامت ب�أدجلتهم طوال العام الدار�سي على تقدي�س
م�صطفى كمال «�أتاتورك» ،اجلي�ش والعلمانية.
من ناحية �أخرى ،مل ت�ؤ ّمن القوانني احلماية القانونية
ب�شكل ٍ
كاف� ،إذ بقيت ن�سبة عمالة الأطفال كبرية يف
جمتمع ي�شكل غري البالغني (من � 0إىل  14عام) الن�سبة
الأكرب منه ،والتي ت�صل اليوم �إىل حواىل  26%من جممل

ال�سكان .3ومرد ذلك يعود �إىل موجة النزوح ال�ضخمة التي
�شهدتها تركيا بني ال�سبعينات وحتى حدود ال�سنوات
القليلة املا�ضية ،حيث كانت العائالت الريفية تتوجه �إىل
املدن طمعاً بالفر�ص والتقدميات االجتماعية واالقت�صادية
فيها ،فينتج عن ذلك ميل لدى العائالت النازحة �إىل
توجيه �أوالدهم �إىل العمل الباكر يف جمتمع �صاعد يحتاج
اقت�صاده �إىل كل يد عاملة متوفرة .هذا بالإ�ضافة �إىل بقاء
و�ضع الأطفال يف القرى الريفية واملدن ال�صغرية �أ�سو�أ مما هو
عليه يف املدينة الكبرية ب�شكل عام ،فيما بقيت ،يف نف�س
الوقت ،ظاهرة الزواج املبكر منت�شرة بكرثة يف الأنا�ضول
و�شرق تركيا.
يف العام � ،1990أقرت تركيا «اتفاقية حقوق الطفل» ال�صادرة
عن الأمم املتحدة على الرغم من املعار�ضة الداخلية لها.
وقد ت�ضمنت هذه االتفاقيات موا�ضيع وبنودا مل ُت�شمل
ب�شكل ٍ
واف يف االتفاقيات ال�سابقة ،وهي طالت موا�ضيع
كحقوق الأطفال �أثناء الإحتجاز وبعده ،والإغاثة بعد
الزالزل والكوارث الأخرى ،والعنف �ضد الأطفال يف
املنزل واملدر�سة واملجتمعات املحلية ،ومو�ضوع الت�ش ّرد.
ولعبت هذه االتفاقية دوراً �أ�سا�سياً يف تعزيز حقوق الأطفال
وحمايتهم ،و�أثبتت م�ؤ�س�سات الدولة جديتها يف هذه الأمر
خالل الت�سعينيات وحققت بع�ض النجاحات� ،إال فيما
يتعلق بثالث مواد ُذكرت يف الإتفاقية والتي تتعار�ض
مع �سيا�سة الدولة الرتكية وقوانينها الأ�سا�سية .على الرغم
من �إقرارها الإتفاقية كاملة� ،إال �أن املواد ( )30 ،29 ،17منها
�شكلت �أزمة بالن�سبة لإيديولوجية الدولة الرتكية لأنها
تتعلق بحماية وتعزيز الهوية الثقافية والإثنية للأطفال.
فاملادة رقم � 17أكدت على حق الطفل يف الو�صول �إىل
املعلومات من الو�سائل الإعالمية املحلية والدولية
وخا�صة تلك املعلومات التي تتعلق بهويته الثقافية
والقومية والدينية واخلا�صة .كما �أقرت �ضرورة
ت�شجيع الدولة للو�سائل الإعالمية الر�سمية على بث
برامج يف لغات الأقليات لكي يحافظ �أطفالها على
هوياتهم ،وهو ما يتعار�ض مع �سيا�سة تركيا الر�سمية
خالل الفرتة املا�ضية ،والتي مل تكن ت�سمح ب�أي بث
للغة الكردية �أو الزازاكية �أو غريها �أو ا�ستعمالها يف
�أي و�سيلة �إعالمية.
كذلك الأمر ،ركزت املادتني  29و  30على حقوق
الطفل يف التعليم ،ومنها اجراءات يجب على الدولة
�أن ت�أخذها وت�ؤدي �إىل احرتام لغات وهويات الأطفال
اخلا�صة .وهو ما يعني عملياً ال�سماح للأقليات الرتكية
املعرتف فيها (الأرمنية واليهودية واليونانية) باملزيد
من احلرية يف التعليم ،وال�سماح للأقليات الأخرى
غري املعرتف بها باحلق بالتعليم تعزيزاً لهويتها .4كما
عنت هاتان املادتان احرتام الأطفال املنتمني للأقليات
الكردية وغريها يف املدر�سة الر�سمية واملعاهد ،وهذا �أمر
مل يكن مطبقاً يوماً� ،إذ كانت تركيا ،وحتى العام ،1991
تعاقب من يتحدث اللغة الكردية يف ال�شارع حتى،
ومتنع� ،إىل حدود العام  ،2013اللغة الكردية يف املدار�س.
مع و�صول حزب «العدالة والتنمية» �إىل احلكم عام
 ،2002مت حت�سني ظروف الأطفال قلي ًال ،وبات العدد
الأكرب منهم حمميا قانونياً ومتتع بع�ضهم باحلق يف تعلم
لغته يف امل�ؤ�س�سات التعليمية� .إال �أن م�شاكل �أخرى مرتبطة

بحقوق الأطفال الأتراك بد�أت تطفو على ال�سطح وت�أخذ مع ّر�ضني ب�شكل �أ�سهل ال�ستخدامهم يف �إنتاج املواد
حيزاً من ال�سخط واملطالب والت�شريع ،ومنها االعتداءات الإباحية ،كما ي�ؤدي �إىل غياب �أي خطة عمل وطنية
ملكافحة ا�ستغالل الأطفال يف املواد الإباحية التي ت�شمل
اجلن�سيةعليهم.
جميع قطاعات املجتمع.9

االعتداءات الجنسية على
األطفال

ت�شكل االعتداءات اجلن�سية على الأطفال مادة د�سمة
للنقا�ش العام يف تركيا هذه الأيام� .صحيح �أن هذه
الظاهرة مل ِ
تختف يوماً ،و�شكلت جزءاً من الرتاث
العثماين وتنظيمات ق�صوره� .إمنا ت�شهد الأرقام اليوم على
عمق الأزمة التي يعي�شها �أطفال تركيا .ففي العام 2014
مث ًال ،مت رفع حواىل � 18ألف ق�ضية اعتداء جن�سي على
الأطفال ،5وهو رقم يعود للدعاوى فقط ،ولي�س ملجمل
االعتداءات التي قد ت�صل �إىل مئة �ألف يف ال�سنة وذلك
ب�سبب ميل الأطفال و�أهلهم غالباً �إىل عدم رفع دعاوى
فيما خ�ص هذا النوع من االعتداءات .كما �أن هناك
ق�ضايا �أخرى متعلقة باالعتداءات اجلن�سية على الأطفال
�أخذت ُبعداً وطنياً ،ومنها حتر�ش �أ�ستاذ بحواىل  45طفل
يف مدر�سة خا�صة يف مدينة «كرامان» جنوب تركيا 6عام
 ،2016ورجال دين يتحر�شون بالأطفال يف امل�ساجد �أو يف
رجال �أمن يف ال�سجون.
دفعت ال�ضجة الإعالمية التي �أثارتها هذه الأحداث عام
 2016احلكومة �إىل تقدمي م�شروعي قانون من �أجل حماية
الأطفال ،وذلك عرب زيادة العقوبات على املعتدين.
م�شروع القانون الأول والذي متت امل�صادقة عليه ،زاد احلد
الأدنى للأحكام بال�سجن يف ق�ضايا التحر�ش بالأطفال
الذين تقل �أعمارهم عن � 12سنة �أو ق�ضايا االعتداء
اجلن�سي عليهم �أو ق�ضايا ارتكاب جن�سي كبري �ضد
الأطفال ،وذلك من ثالث �إىل خم�س �سنوات بالن�سبة
�إىل النوع الأول من الق�ضايا ،ومن ثماين �إىل � 10سنوات
بالن�سبة �إىل النوع الثاين منها ،ومن � 16إىل � 18سنة بالن�سبة
�إىل النوع الثالث منها.7
�أما م�شروع القانون الآخر الذي مل يتم الت�صديق عليه،
فهو ي�سمح بحماية املعتدي اجلن�سي من العقاب يف حال
تز ّوج من �ضحيته .وهذا ما �أثار �أزمة يف الربملان الرتكي
وحتركات �شعبية ،و�أدى حتى �إىل انق�سام نواب احلزب
احلاكم يف الر�أي وت�صويت بع�ضهم �ضد هذا القانون يف
خمالفة ل�سيا�سات حزبهم� .إنتهى الأمر ب�أن مت �سحب
م�شروع القانون من التداول وو�ضع يف �أدراج االنتظار،8
ليعاد �إقراره الحقاً رمبا.
من جانب �آخر ،ال يوجد يف تركيا قانون وا�ضح يتعلق
بت�صوير املواد الإباحية املتعلقة بالأطفال� ،إمنا ُت�ضم هذه
املخالفة �إىل ممار�سة الفح�شاء والإخالل بالآداب العامة
مثلها مثل احلاالت الأخرى .ويربز تقرير �أعدته جمعية
«مبادرة �أنقرة حلقوق الطفل» غياب قوانني �أو �إجراءات
للتعامل مع م�شاركة من هم دون ال�سن القانوين يف
الأفالم الإباحية ،ومنها :غياب الرقابة على حمتوى
املواقع الإلكرتونية ،وغياب ن�ص قانوين ينظم عمل
مقاهي الإنرتنت ،هذا و�سط غياب �أرقام دقيقة من قبل
وزارة الداخلية فيما يخ�ص م�شاركة الأطفال يف الأفالم
الإباحية .بالإ�ضافة �إىل ارتفاع عدد الأطفال الذين
يعي�شون �أو يعملون يف ال�شوارع ،الأمر الذي يجعلهم

الز واج المبكر وغياب تعر يف
ّ
موحد للسن القانوني

ُي�شكل الزواج املبكر واحداً من امل�شاكل التي تتعلق
بحقوق الأطفال .وعلى الرغم من �أن معدله انخف�ض
ب�شكل عام خالل العقود املا�ضية� ،إال �أنه ما يزال ُيار�س يف
تركيا ،وخا�صة يف القرى النائية ،وبني الأقارب واجلماعات
الإ�سالمية املتطرفة ،وهو ال ُي�سجل يف حينها يف الدوائر
الر�سمية ،لأنه غري قانوين .ال تقوم الدولة الرتكية مبكافحة
هذه الظاهرة ب�شكل جدي ،وتف�ضل� ،إال يف حاالت
ا�ستثنائية ،ترك املجتمع والعائالت تتدبر �ش�ؤونها ،خا�صة
�أن الزواج املبكر والإجناب الكثيف هو واحد من امل�شاريع
االجتماعية والأهداف االقت�صادية للحكومات الرتكية.
وهي التي ت�سعى �إىل رفع ن�سبة الإجناب عند الأتراك
�ضمن �سيا�سة «ثالثة �أو �أكرث» طمعاً بتعزيز االقت�صاد يف
امل�ستقبل وابقاء ال�شعب الرتكي �شعباً فتياً.
تربز م�شكلة قانونية �أخرى متعلقة بهذا املو�ضوع ،وهي تدور
حول �ضياع القانون الرتكي يف مو�ضوع ال�سن القانوين
للزواج .فقد مت رفعه يف العام � 2002إىل ـ� 17سنة للرجال
والن�ساء بح�سب القانون املدين الرتكي (مع �إمكانية �أن
يكون � 16سنة يف ظروف ا�ستثنائية حتددها املحكمة)،
�إال �أنه بقي ال�سن القانوين � 15سنة بالن�سبة للفتيات
يف قانون العقوبات الرتكي ،و� 18سنة للرجال والن�ساء
يف قانون حماية الأطفال واتفاقية حقوق الطفل التي
�صادقت عليها تركيا .وعليه ،ف�إن غياب التحديد القانوين
الوا�ضح ل�سن الزواج ي�شكل �أزمة عند املحاكمات تبعاً
الخت�صا�ص كل حمكمة.
تلعب «رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية» دوراً يف هذه املجال عرب
�إ�صدارها فتاوى (غري ملزمة) ترف�ض الزواج املبكر ،10وهو
�أمر مرتبط بخالفاتها مع اجلماعات الإ�سالمية املتطرفة.
�إال �أنه لي�س لل�ش�ؤون الدينية �أو امل�ؤ�س�سات الدينية �أي
ت�أثري على الأمر �أكرث من �إعطائها ر�أياً ُيف�ضل �أن ي�ؤخذ به،
حيث يبقى الزواج الر�سمي يف تركيا زواجاً مدنياً ،فيما
الزواج الديني� ،إن مت ،فال �أثر قانوين له وهو �شكلي ال
�أكرث.من ناحية �أخرى ،ت�شهد تركيا منطاً جديداً من الزواج
املبكر ،والذي يتم بني رجال �أتراك (كبريون يف ال�سن
غالباً) وفتيات �سوريات من الالجئني �أو من الذين يتم
جلبهن من �سوريا ،لبنان �أو الأردن وذلك طمعاً باجلن�سية
ّ
الرتكية والإ�ستقرار .وهذا ما يتم �ضمن زيجات �شكلية
تعتمد على املال الذي ُيعطى للعائالت ال�سورية ب�شكل
�أ�سا�سي ،وت�ستمر لعدد حمدود من �سنوات� ،إىل حني
بلوغ الفتاة ال�سن القانوين و�إجراء الزواج الر�سمي.
عمالة األطفال والالجئين
السور يين

يواجه الأطفال الأتراك الكثري من امل�شاكل الأخرى،
وخا�صة فيما يتعلق بالعمالة يف �سن مبكرة .وعلى الرغم
من �أن  7%من الأتراك يعي�شون حتت خط الفقر� ،إال �أن

حقوق األطفال في تركيا
�أوالد ه�ؤالء العائالت وغريهم يعملون بكرثة منذ �سن
�صغرية .الأمر الذي ي�ؤدي �إىل فقدان معظمهم حلقوقهم
يف الدرا�سة والطبابة ،وجلنوح بع�ضهم �إىل ممار�سة اجلرمية
الحقاً .هذا يف وقت ال يح�صل حواىل  5%من جممل
الأطفال الأتراك على �أي تعليم ،على الرغم من �أن التعليم
هو �إلزامي يف البالد .11تقدر «منظمة العمل الدولية» ن�سبة
الأطفال الذين يعملون بحواىل  3%من جممل �أطفال
تركيا ،وهو رقم قد ي�صل �إىل مئات الآالف يف جمتمع
�ضخم وفتي كاملجتمع الرتكي .وعلى الرغم من اختالف
املعايري فيما بني املنظمات وامل�ؤ�س�سات عند �إجراء
االح�صاءات والتخمينات ،ي�ؤكد وزير العمل وال�ضمان
االجتماعي �أن عدد الأطفال العاملون يف تركيا و�صل �إىل
� 100ألف عام  ،2012فيما ت�ؤكد م�ؤ�س�سات �إح�صائية ر�سمية
�أخرى �أن عدد الأطفال الذين يعملون ي�صل �إىل حدود
ـ� 900ألف ،موزعني على  44%يف القطاع الزراعي24% ،
يف القطاع ال�صناعي ،و 31%يف قطاع اخلدمات.12
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وبح�سب القوانني الرتكية ،ف�إن ه�ؤالء الذين �أكملوا
تعليمهم الإبتدائي وتخطوا عمر ـ� 14سنة ،يحق لهم
العمل .كما يتم يف التعريف القانوين الف�صل بني هوالء
الذين هم حتت الرابعة ع�شر من العمر وه�ؤالء الذين هم
بني هذا العمر والثامنة ع�شرة� ،إذ ي�صنف النوع الأول
بـ«طفل عامل» ،والنوع الثاين ب ـ«�شاب عامل»� .إال �أن
النوعني ال يحق لهما العمل قانوناً �إال يف وظائف «ال ت�ؤثر
على تقدمهم العلمي والدرا�سي» ،كما ُينع على �أرباب
العمل توظيفهم يف �أعمال تعترب ثقيلة �أو خطرة.13
وعلى الرغم من بع�ض االجراءات التي �أخذتها وزارة
العمل وال�ضمان االجتماعي ،والتي كان �أبرزها الت�شدد
يف تطبيق بع�ض القوانني ،وتنفيذ زيارات مفاجئة لأماكن
العمل� ،إال �أن انتهاكات ج�سيمة ال تزال تطال حقوق
الأطفال .وقد خل�صت «ال�شبكة الدولية حلقوق الطفل»
يف تقرير لها �أبرز هذه االنتهاكات ،ومنها� :أن العقوبات
اجل�سدية ال تزال ممار�سة بكرثة يف املنازل وبن�سبة �أقل

يف املدار�س ،وا�ستمرار الزواج الق�سري واملبكر وخا�صة
للفتيات القا�صرات ،وبقاء تنفيذ جرائم ال�شرف التي
يذهب �ضحيتها �أطفال �أحياناً .كما �إىل ا�ستمرار وجود
قوالب منطية تفرق بني اجلن�سني ،كتف�ضيل الأهل تعليم
�أبناءهم الذكور على الإناث ،والإجتار بالأطفال لأغرا�ض
جن�سية .هذا بالإ�ضافة �إىل عدم كفاية الإمكانات املتاحة
للأطفال املنتمني �إىل جمموعات عرقية لتعلم لغتهم الأم،
و�سوء معاملة الأطفال املحتجزين ،و�إفالت رجال الأمن
من العقاب على الوح�شية التي ميار�سوها �ضد الأطفال،
وعدم كفاية احلماية للأطفال العاملني وغريها.14
�أما ظاهرة الأطفال ال�سوريني العاملني يف تركيا فقد
ازدادت ب�شكل كبري يف ال�سنوات القليلة املا�ضية
التي تلت احلرب ال�سورية .وعدا الظرف االجتماعي
واالقت�صادي ال�سيء حلياة الالجئ ب�شكل عام ،يعود
جزء من هذا الأمر �إىل �أن حواىل  9%فقط من الالجئني
ال�سوريني امل�سجلني يف تركيا ( 2.3مليون) يعي�شون يف

املخيمات حيث هناك �إمكانية لتقدمي لهم امل�ساعدات
الغذائية واحلياتية الأ�سا�سية .فيما يقدر «مركز الدرا�سات
اال�سرتاتيجية يف ال�شرق الأو�سط» ب�أن حواىل � 250ألف
من ال�سوريني يعملون على الأرا�ضي الرتكية ب�شكل
خمالف للقانون ،و�سط تف�شي ظاهرة عمالة الأطفال فيما
بينهم وخا�صة يف قطاع املن�سوجات.15
يعود تف�ضيل بع�ض ال�شركات الرتكية لتوظيف الالجئني
�إىل تدين قيمة الأموال التي يقبلون بها للعمل ،كما
�إىل عدم احلاجة �إىل �إعطائهم �ضمانات �صحية ووظيفية
�أخرى ،و�سهولة التخلي عنهم .من ناحية �أخرى ،ال تقوم
الدولة الرتكية بالكثري من �أجل منع عمل الالجئني
ال�سوريني ،لأنها بحاجة �إىل يدهم العاملة الرخي�صة لتعزيز
اقت�صادها وخا�صة قطاع املن�سوجات .وهذا ال ي�شذ كثرياً
عن �أولوية االقت�صاد الدائمة على حقوق الإن�سان يف
�سيا�سات احلكومة الرتكية.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

دور جديد لرجال الدين في عقد الزواج:
تقويض آخر للعلمانية التركية؟
جو حمورة
«�شئتم �أم �أبيتم� ،إن هذا القانون �س ُيقر و�سيمر يف
الربملان» .بهذا التعبري ال�صارمّ ،عب رئي�س اجلمهورية
الرتكية رجب طيب �أردوغان عن موقفه من �إقرار قانون
جديد يجيز لرجال الدين عقد زواج فها .1وكانت هذه
الق�ضية �أخذت حيزاً مهماً من النقا�ش يف تركيا خالل
الفرتة املا�ضية ،وذلك عندما كانت جمرد م�شروع قانون
مقدم من احلكومة� .إال �أنه بات اليوم قانوناً نافذاً بعدما
ّ
�سلك طريقه �إىل الربملان و�صدر يف اجلريدة الر�سمية يف
 .2017/11/3وعلى الرغم من املعار�ضة التي �أبدتها
بع�ض الأحزاب واجلمعيات الن�سائية� ،إال �أنه بات ميكن
لرجال الدين امل�صادقة على عقود زواج على الأرا�ضي
الرتكية ،بعدما كان �إمتام هذه العقود حم�صوراً باملوظفني
املدنيني فقط .وهو الأمر الذي من �ش�أنه تهديد �أ�س�س
علمانية الدولة الرتكية ح�سبما ترى القوى العلمانية،
فيما تراه القوى الإ�سالمية واملوالية للحكومة فعال حترريا
للمجتمع ّميكن كل مواطن �أن يتز ّوج ح�سبما ي�شاء،
�سواء مت ذلك لدى رجل دين �أو موظف مدين.
الز واج المدني اإللزامي والديني
الشكلي

منذ ال�سنوات الأوىل لقيام اجلمهورية ،بات الزواج
املدين �إلزامياً يف بالد تبنت القوانني الأوروبية منذ
ن�ش�أتهاُ ،فجعل من اجلهة ال�صاحلة لعقد الزواج موظفون
ر�سميون ال ميلكون �صفة دينية� .أما العقد املُربم فهو
مدين بكل ما للكلمة من معنى� .أقر امل�ش ّرع الكثري من
املواد التي ت�ؤكد على �أهمية و�إلزامية الزواج املدين يف
تركيا ،وجعل منه ال�شرط الأ�سا�سي ليكون عقد الزواج
�صحيحاً وقائماً .ففي الد�ستور� ،أقرت املادة  174الزواج

املدين ك�أحد الأ�س�س التي قامت عليها اجلمهورية.
كما �أ�شارت املادة الد�ستورية نف�سها �إىل املادة  743من
واملعدلة عام ،1982
القانون املدين املقرة عام ّ 1926
والتي متنع قيام احتفال زواج ديني �أمام �سلطة مدنية.
�إال �أن القانون مل مينع �إقامة زواج ديني يف املبد�أ �إال �أن
القيام به مرتبط ،بح�سب املادتني  142و 143من القانون
املدين ،ب�أن يكون قد قام قبله زمنياً زواج مدين ر�سمي
معرتف به ،فيما يبقى الزواج الديني �شكلياً وال مفاعيل
قانونية له� .أما املخالفون ،والذين يعقدون مرا�سم زواج
دينية قبل زواجهم مدنياً فيتعر�ضون لعقوبات ،وقد ت�صل
عقوبة رجل الدين الذي يقيم هذه املرا�سم �إىل �ستة
�أ�شهر حب�س .بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أقرت املادة  230من
قانون العقوبات الرتكي مدة حب�س بني �شهرين و�ستة
�أ�شهر لكل زوجني ي�سكنان �سوياً �إن �أمتّا زواجاً دينياً دون الشك في المؤسسة الدينية:
الزواج مدنياً ،2على الرغم من �أن القانون الرتكي ال مينع علمانية الدولة والز واج المبكر
امل�ساكنة بني الأتراك غري املتزوجني.
ينتاب علمانيي ون�ساء تركيا الكثري من ال�شك واخلوف
من القوانني اجلديدة التي تقرها ال�سلطات التي يهيمن
عليها حزب «العدالة والتنمية» املحافظ .وعلى الرغم
قانون جديد وز يادة نفوذ رجال
من عدم �إمكانية القيام ب�أي رد فعل م�ؤثر مينع حتقيق
الدين
خالل العام  2017مت �إدخال بع�ض التعديالت على �إرداة ال�سلطة� ،إال �أن املعار�ضني يبدون رف�ضاً مبدئياً
القوانني املعنية ب�شكل الزواج ،وذلك بعدما تقدمت لهذه القوانني ،كما يحذرون من النتائج املرتقبة التي قد
احلكومة الرتكية مب�شروع قانون �إىل الربملان ت�ضمن �إتاحة تنتج عنها .ويف هذه احلالة التي �سمحت لرجال الدين
الإمكانية لرجال الدين من تنظيم عقود زواج على بعقد زواج بني الأتراك� ،أ�ضاء املعار�ضون على ثالث
الأرا�ضي الرتكية ،وهذا ما بات �ساري املفعول يف �شهر نقاط �أ�سا�سية ر�أوها من النتائج ال�سلبية لهذا القانون
ت�شرين الثاين /نوفمرب� .إال �أن القانون اجلديد �أقر احلق اجلديد وهي� :ضرب علمانية الدولة وفق منهجية
لرجال الدين التابعني ح�صراً لـ «رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية» م�ستمرة منذ ع�شر �سنوات ،عدم امل�ساواة بني الطوائف
يف �إجراء مرا�سم الزواج ،وهي م�ؤ�س�سة مرتبطة باحلكومة الرتكية ،واالنتقا�ص من حقوق املر�أة وامكانية زواج
الرتكية ومعنية ب�ش�ؤون املنتمني �إىل الطائفة ال�سن ّية فقط .الأطفال .ففي هذا املجال الأخري ،ترى رئي�سة مركز
الأمر الذي يعني �أن القانون اجلديد يف «دولة علمانية» حقوق املر�أة يف نقابة املحامني يف دياربكر �أ�سلي با�سينلي
�أتاح لطائفة واحدة فقط حقاً من احلقوق ومل يعممه «�أن هذا القانون �سيفتح الطريق �أمام عقد زواج ملن هم

على �سائر الأفراد �أو اجلماعات ،وهو ما يخالف النظام
العلماين ب�شكل عام.
وبعدما كان الزواج يف تركيا م�شروطاً ب�أن ُيجريه مدين
�أ�سا�ساً ،ثم رجل دين �إن �أراد املتزوجون ذلك ،بات
ميكن للأفراد (ال�س ّنة) الزواج عند رجل دين تابع لـ
«رئا�سة ال�ش�ؤون الدينية» ،وذلك دون احلاجة �إىل �إجراء
�أي مرا�سم زواج �آخر� .إال �أن القانون املُقر مل ُي ّعدل
م�ضمون عقد الزواج الذي يبقى مدنياً .جل ما فعله هو
فتح باب اخليارات �أمام النا�س ليقيموا مرا�سم زواجهم
عند من يريدون� ،أكان لدى امل�س�ؤولني املدنيني كما
تن�ص القوانني ال�سابقة� ،أم لدى رجال الدين كما �أٌقرت
التعديالت على القانون حديثاً.

دون ال�سن القانونية» .3وذلك نظراً لأن توجهات «رئا�سة
ال�ش�ؤون الدينية» جتنح نحو ت�أييد الزواج املبكر .هذا
بالإ�ضافة �إىل �إمكانية غ�ض طرفهم عن تعدد الزوجات.
كما �أنه يف القرى النائية ،ويف �شرق تركيا ،يلعب رجال
الدين دوراً �سلطوياً �أ�سا�سياً يف املجتمع ،ولهم قدرة على
فر�ض �آرائهم ،فيما بات لهم اليوم قدرة على «التدخل
يف حياتنا وممار�سة نفوذ على كيفية زواجنا» .4الأمر
الذي يعني كذلك �أن مظاهر االحتفاالت يف الأعرا�س
�ستتغي تباعاً لت�صبح متالئمة لر�ؤية رجال الدين ،ما قد
ّ
ينتج عنه املزيد من الت�شدد واملمار�سات املحافظِ ة التي
ال تكون غالباً �إال �ضد م�صلحة املر�أة .وبح�سب تقديرات
الأمم املتحدة ،تبلغ عقود زواج القا�صرين  15باملئة من
جممل عقود الزواج بني عامي  2008و  ،20145وهي
ال ُت�سجل يف الدوائر الر�سمية.
�أبعد من م�س�ألة عقد الزواج :خالف على هوية تركيا
�إن �أ�سلوب عمل احلزب الرتكي احلاكم فيما يخ�ص
�إعادة االعتبار للدين ورجاله ورموزه ونق�ض العلمانية
جدير باملالحظة .وهو �أ�سلوب براغماتي يعمل ب�شكل
بطيء ،وب�أ�شكال متعددة ،بغية الو�صول �إىل الهدف
النهائي .فعلى مر ال�سنوات اخلم�سة ع�شر التي حكم
فيها احلزب ،مل يقم ،ولو ملرة واحدة حتى ،ب�إحداث
تغيري جذري دفعة واحدة� ،إمنا �آثر �إقرار تغيريات قانونية
واجتماعية ب�شكل بطيء� ،أكان خوفاً من ردات فعل
املجتمع الرتكي� ،أم ب�سبب ميله الدائم �إىل �إبراز �أعماله
الت�شريعية ب�أنها رد على مطالب النا�س ،وربطها ب�أبعاد
قيميّة �سامية.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة
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انحياز النيابة العامة المصرية في القضايا السياسية
حسن مسعد
�أ�صدرت النيابة العامة امل�صرية بتاريخ  2017-9-12قراراً
بحفظ التحقيقات فى ق�ضية مقتل ال�شهيد جابر �صالح
ال�شهري بجيكا  1واملعروفة �إعالمياً ب�أحداث حممد
حممود الثانية  ، 2وذلك بزعم عدم تو�صلها �إىل معرفة
اجلاين .وح�صل ذلك على الرغم من تقدمي حمامي
املجني عليه كافة الأدلة املرئية واملنت�شرة على مواقع
التوا�صل االجتماعي؛ والتي تو�ضح حلظة قتل جيكا
على يد �أحد �ضباط الأمن املركزي؛ وهو الأمر الذي
يطرح ت�سا�ؤالت حول جدية التحقيقات التي �أجرتها
النيابة على مدار خم�س �سنوات .وهذه لي�ست املرة
الأوىل التي ُيطرح فيها هذا الت�سا�ؤل ،حيث حفظت
النيابة خالل ال�سبع �سنوات املا�ضية ،منذ الثورة،
العديد من التحقيقات يف حاالت قتل متظاهرين �أثناء
تظاهرات وا�شتباكات بني املتظاهرين و�أفراد ال�شرطة.
وعلى نقي�ض ذلك ،نالحظ �أن �أداء النيابة العامة يختلف
يف الق�ضايا التي يكون املجني عليه �ضابط �شرطة ،حيث
تتحرى الدقة فى التحقيقات مع املتظاهرين وال ترتدد
فى حب�سهم احتياطياً ال�ستك�شاف كافة الوقائع التي
قد ت�ساعد يف معرفة اجلاين .وهو ما ي�س ّلط ال�ضوء على
انحياز النيابة العامة يف الق�ضايا ال�سيا�سية �إىل ال�سلطة
التنفيذية؛ مما ي�ؤدي �إىل �إهدار كافة احلقوق القانونية
املكفولة للمواطنني مبقت�ضى القانون والد�ستور ،و�إفالت
العديد من ال�ضباط املتهمني بقتل املتظاهرين من
املحاكمة .يحاول هذا املقال ت�سليط ال�ضوء على هذا
االنحياز و�آثاره ،مع مناق�شة ت�أثري النظام الهرمي للنيابة
العامة و�شبهة عدم ا�ستقالليتها على �أعمالها.
تقاعس النيابة العامة عن
الحفاظ على األدلة :وسيلة
لتبرئة أفراد الشرطة

تعتمد النيابة العامة ب�شكل عام فى حتقيقات اجلرائم
على الأدلة وامل�ضبوطات التى ا�س ُتخدمت فى ارتكاب
اجلرمية ولو كانت ب�سيطة وتعترب الأدلة املادية ركنا
�أ�سا�سيا فى معرفة اجلاين .فقبل البدء فى التحقيقات
و�أخذ الأقوال ،على النيابة العامة �أن تنتقل �سريعاً �إىل
مكان وقوع اجلرمية مبجرد العلم بها وذلك خ�شية من
وتغي معامله ،ويعاونها فى ذلك رجال
العبث مب�سرحها ّ
ال�شرطة وخرباء وفنيون من الأجهزة املخت�صة  . 3من
اجلدير ذكره �أن قانون الإجراءات اجلنائية عند تنظيمه
�أعمال النيابة العامة يف هذا الأمر ا�ستخدم فى ن�صو�صه
عبارات ومدلوالت عامة ومطاطة ،مما �أدى �إىل اعتماد
النيابة على كتاب التعليمات الق�ضائية الذي ي�صدر عن
النائب العام �سنوياً .ون�شري �إىل �أن النيابة العامة تخالف
كال الت�شريعني بتقاع�سها عن �سرعة القيام باملعاينة
اجلدية وحتريز و�ضبط الأ�سلحة امل�ستخدمة يف قتل
املتظاهرين؛ مما قد ميثل تواط�ؤاً وم�ساعدة للجناة على
�إخفاء عنا�صر �إدانتهم؛ ويهدر بدوره حق املجنى عليهم.
فعلى �سبيل املثال ،يف ق�ضية جيكا ،مل تتحرك النيابة
العامة لإجراء �أي من املعاينات ملكان وقوع اجلرمية ،ومل

تقم بالتحفظ على �أ�سلحة رجال ال�شرطة املتواجدين
يف امليدان يومها لتحديد الناق�ص من ذخريتها حل�صر
عدد امل�شتبه فيهم من رجال الأمن املركزي؛ خا�صة �أن
الطب ال�شرعي �أثبت ،بعد فح�ص الطلق الناري� ،أنه
مما ت�ستخدمه ال�شرطة فى ف�ض اال�شتباكات .وخالفت
النيابة بذلك كتاب التعليمات العامة للنيابات الذي
خ�ص�ص ف�ص ًال كام ًال  4عن التحقيق مع �أفراد ال�شرطة
و�ضح فيه �صراحة �ضرورة �سرعة التحقيق فى الق�ضايا
التي يتهم فيها �أفراد �شرطة و�سرعة �ضبط �أ�سلحتهم
والتحفظ عليها ل�ضمان عدم تلفها حتى ولو ا�ستلزم
الأمر �إيداعها مبخازن النيابة العامة .و�أدى امتناع النيابة
العامة عن تنفيذ تلك التعليمات �إىل �إخفاء جهاز
ال�شرطة الأدلة التي قد تدينه من الأ�سلحة والدفاتر
اخلا�صة ب�أ�سماء وبيانات املكلفني باخلدمة فى مكان
الواقعة .وما ي�ؤكد تقاع�س النيابة العامة عن القيام
بدورها يف املعاينة وحتريز الأ�سلحة يف تلك اجلرائم هو
�سرعة انتقالها �إىل مكان مقتل �شيماء ال�صباغ ،يف فعالية
�إحياء ذكرى الثورة  ،2015و�أمرها بالتحفظ على كافة
الأ�سلحة امل�ستخدمة من ال�ضباط خالل تلك الفعالية،
وذلك على �أثر الغ�ضب املجتمعي الوا�سع من مقتل
�شيماء الذي كاد �أن ي�شعل الأحداث مرة �أخرى.
وجتدر الإ�شارة �إىل �أن ال�سلطة التنفيذية حاولت اتهام
الإخوان امل�سلمني بقتل �شيماء� .إال �أن الفيديو امل�صور
لل�ضابط عاقها عن ذلك؛ مما دفعها لال�ستعانة بالنيابة
العامة ل�سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية �ضد اجلاين.
وهو ما يدلل على ا�ستخدام النيابة العامة ك�أداة لتهدئة
الر�أي العام يف هذه الواقعة� ،أو لتربئة �أفراد ال�شرطة يف
الق�ضايا ال�سابق ذكرها.
على جانب �آخر ،يف ق�ضية جيكا ،قدم املحامون للنيابة
�أدلة جوهرية هي عبارة عن فيديوهات و�صور وا�ضحة
تبني حلظة �ضرب ال�ضابط و�سقوط جيكا قتي ًال� .إال �أن
النيابة العامة مل تلتفت �إليها؛ بالإ�ضافة �إىل �أن كافة
الأدلة املقدمة من املحامني ،و�أقوال ال�شهود وتقرير
الطب ال�شرعي �أثبتت �أن ُمدث الإ�صابة هو �ضابط
بوزارة الداخلية؛ ولكن النيابة قامت بغ�ض النظر عن
كل تلك الدالئل .كما �أنها �سلكت نف�س النهج فى
ق�ضية مقتل حممد ال�شافعي يف �أحداث ذكرى الثورة
الثانية عام  ،2013وقامت كذلك بحفظ التحقيقات
لعدم معرفة اجلاين ،بعد �سنتني من التحقيقات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،تتجاهل النيابة العامة يف حاالت
كثرية ت�سجيالت الكامريات العامة واخلا�صة املوجودة
مبحيط اال�شتباكات� ،إذا كانت �ست�ؤدي �إىل �إدانة
ال�شرطة .فعلى �سبيل املثال ،يف ق�ضية من ق�ضايا
تظاهرات الأر�ض ،قامت نيابة ق�صر النيل بالرتاجع عن
طلبها بتفريغ كامريات املراقبة املثبتة مبكان الواقعة بزعم
�ضرورة الإحالة للمحاكمة العاجلة  5؛ وهو الأمر الذي
يدلل على �سعي النيابة العامة لتربئة رجال ال�شرطة
خا�صة �أن املتهمني وحماميهم �أكدوا على ع�شوائية
القب�ض وا�ستخدام العنف من قبل ال�شرطة خالل
القب�ض عليهم وطلبوا تفريغ ت�سجيالت الكامريات

لإثبات ذلك.
ويدلل ما �سبق على انحياز وا�ضح من النيابة العامة
�إىل جهاز ال�شرطة ،وال�سعي �إىل تربئة �أفراده من �أي
تهمة قد توجه �إليهم من خالل �إعطائهم الوقت الالزم
لإخفاء كافة الأدلة املادية التي قد تدينهم �أو عن طريق
عدم االلتفات �إىل الأدلة التي يقدمها املحامون وعدم
مطالبة وزارة الداخلية بت�سليم دفاتر اخلدمة اخلا�صة
ببيانات �أفراد ال�شرطة املكلفني باخلدمة وقتها والتي
ميكن اعتبارها دليل �إدانة لفرد من �أفراد ال�شرطة .وميثل
تنحيا من قبل النيابة العامة عن �أهدافها فى
ذلك ّ
حتقيق العدالة املجتمعية بالبحث عن اجلناة احلقيقيني
يف اجلرائم وتقدميهم للمحاكمة العلنية كونها تعترب
«حمامي ال�شعب».
تحقيقات النيابة العامة مع
الضباط والمتظاهر ين وإجراءات
ما بعد التحقيق :مواقف
مسبقة وتحقيقات صور ية

�إىل جانب االنتهاكات التى مت ذكرها فى تعامل النيابة
العامة مع الأدلة املادية و�أقوال �شهود الواقعة ،نالحظ
تبني النيابة العامة �سيا�سيات متييزية �ضد املتظاهرين
وانحيازها لل�ضباط �أثناء مرحلة التحقيق.
فالنيابة العامة متار�س انتهاكات عديدة �أثناء التحقيق
مع املتهمني بالق�ضايا ال�سيا�سية ،حيث تتغا�ضى دائماً
عن االنتهاكات التي تقع من رجال ال�شرطة على ه�ؤالء
خالل عملية القب�ض الع�شوائي والتعذيب داخل
مقرات االحتجاز قبل العر�ض على النيابة العامة .كما
�أن �أع�ضاء النيابة العامة� ،أثناء التحقيق ،يقومون بتوجيه
�أ�سئلة للمتهمني توحي بتوجيه االتهام لهم بناء على
�آرائهم ال�سيا�سية ولي�س على �أ�سا�س وقائع؛ مما يعك�س
موقفهم امل�سبق املنحاز �إىل ال�سلطة التنفيذية .فعلى
�سبيل املثال ،وجهت النيابة العامة للمتهمني بالتظاهر
من �أجل م�صرية جزيرتي تريان و�صنافري ،واملقبو�ض
عليهم يف �أبريل � ،2016أ�سئلة تتعلق بانتماءاتهم
ال�سيا�سية ومواقفهم من اتفاقية تر�سيم احلدود البحرية
مع ال�سعودية وما �إذا �سبق لهم اال�شرتاك فى تظاهرات
من قبل؛ قبل التطرق �إىل �س�ؤالهم عن واقعة تظاهرهم
بدون ترخي�ص �أو تعطيل املرور . 6
�أما فى ق�ضية مقتل حممد ال�شافعي ،فتعدى االنحياز
حد اتهام
جمرد توجيه �أ�سئلة �سيا�سية �إىل املتظاهرين �إىل ّ
بع�ضهم بقتل �ضباط وحرق مدرعات ،و�أمرت بحب�سهم
احتياطياً ملدة قاربت ال�سنتني ،يف نف�س الوقت الذي
مل حترك الدعوى اجلنائية فى وقائع قتل املتظاهرين
يف نف�س احلدث جتاه �أي �ضابط �شرطة ،و�أمرت بحفظ
الق�ضية بعد مرور �سنتني من التحقيقات؛ كما �أ�شرنا.
بالإ�ضافة �إىل ما �سبق ،جند النيابة تنتقل يف ق�ضايا كثرية
للتحقيق مع املتهمني يف مقرات �شرطية ،وتعتمد على
رجال ال�شرطة ك�شهود منفردين �ضد املتظاهرين ،كما
ت�ستعني بهم يف بع�ض الأحيان ليقوموا مبهام �أمناء ال�سر
يف التحقيق ،رغم اعتبارهم من اخل�صوم . 7

ويف موازاة ذلك ،يختلف �أداء النيابة العامة كلياً فى
الق�ضايا التى يتهم فيها �ضباط �شرطة ،حيث يتم اعتبار
ال�ضباط وم�س�ؤويل الأق�سام �شهوداً على الواقعة �ضد
املتظاهرين ،ولي�سوا متهمني بقتل وال�شروع فى قتل
املتظاهرين .ففي ق�ضايا مظاهرات الأر�ض  ، 8على
�سبيل املثال ،جتاهلت النيابة العامة ا ّدعاءات املتهمني
بانتهاك قوات ال�شرطة حلقوقهم �أو احتجازهم تع�سفياً
ملدة طويلة �أو تلفيق التهم لهم ،بالإ�ضافة �إىل رف�ض
النيابة العامة حتويل املتهمني للطب ال�شرعي لإثبات ما
بهم من �إ�صابات ناجتة عن التعذيب .ويف ق�ضية اتهام
�ضابط ب�إطالق نار على مواطنني يف  2011مما �أدى �إىل
مقتل �أحدهما و�إ�صابة الآخر ،قررت النيابة �أال وجه
لإقامة الدعوى ،معتمدة على تو�صيف ال�ضابط للواقعة
على �أنها مطاردة للمجني عليهم حليازتهم املخدرات؛
متجاهلة كافة الأدلة الفنية و�أقوال املجني عليه الثاين
.9
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يظهر اخللل يف العالقة بني النيابة
العامة ووزارة الداخلية من خالل اعتماد وكالء
النيابة على حما�ضر جمع اال�ستدالالت التي يحررها
�أفراد الداخلية ،والتي تعك�س �آراءهم العدائية عن
املظاهرات واملتظاهرين ،دون التدقيق فيها �أو البحث
يف مدى �صحتها؛ على الرغم من �أن كتاب تعليمات
النيابة العامة  10مينع حمرري حما�ضر اال�ستدالالت،
وهم رجال ال�شرطة من كتابة �آرائهم التي تعك�س
انحيازهم .وبذلك ي�صبح جهاز ال�شرطة ،اخل�صم فى
الدعوى ،و�أداة �إدانة للمتظاهرين ،لأن كافة التحريات
التى حترر مبعرفة ال�شرطة تفيد ب�صحة ارتكاب املتهمني
للواقعة حمل االتهام .كما ي�صبح جهاز ال�شرطة و�سيلة
لتربئة �ضباطها حيث تنفي يف حما�ضرها تهم القتل
عنهم وتل�صقها ببع�ض البلطجية من حاملي ال�سالح و
املند�سني بني املتظاهرين �أو املتظاهرين �أنف�سهم.
ويت�ضح مما �سبق هيمنة ال�سلطة التنفيذية على �أعمال
النيابة العامة ،لي�س فقط فى اتخاذ قراراتها �إمنا فى تقدمي
�أدلة تثبت تورط املتظاهرين وتنفي التهمة عن ال�ضباط.
وبالتايل ،يتم ا�ستخدام النيابة العامة ك�سالح يف يد
ال�سلطة التنفيذية لردع معار�ضي النظام ومعاقبتهم على
مواقفهم ال�سيا�سية وممار�سة حقوقهم املدنية وال�سيا�سية
املكفولة لهم بالقانون واملعاهدات الدولية .وما ي�سهل
ذلك هو جمع النيابة العامة بني �سلطتي التحقيق
وتوجيه االتهام مما قد يجعلها اخل�صم واحلكم يف بع�ض
احلاالت ،خا�صة تلك املتعلقة بق�ضايا لها طابع �سيا�سي.
وهذا اجلمع يخالف املعايري الدولية املتعلقة با�ستقاللية
النيابة العامة  11و�ضمانات املحاكمة العادلة  . 12كما
�أن تنظيم النيابة احلايل يخالف تلك املعايري حيث يقوم
على التنظيم الهرمي ،الذي يعتمد على خ�ضوع �أع�ضاء
النيابة ح�سب درجاتهم �إىل تعليمات و�أوامر من هم
�أعلى منهم درجة وخ�ضوعهم كلهم للتعليمات والأوامر
ال�صادرة من النائب العام .وهو ما ي�سهل ال�سيطرة على
�أع�ضاء النيابة كذلك .فنالحظ �أثر هذا التنظيم فى
ق�ضايا الأر�ض  ، 13حيث قام وكيل النيابة ،بعد االنتهاء

الدعوى ،هو كتاب التعليمات الق�ضائية للنيابات الذي
خول لع�ضو النيابة العامة �صالحية حفظ الأوراق �إذا
اقت�ضت اعتبارات ال�صالح العام  ، 15دون �أي تعريف
لل�صالح العام؛ مما ي�ؤدي �إىل �سلطة تقديرية وا�سعة لوكيل
النائب العام فى تقدير �أهمية �إحالة الق�ضية للمحاكمة
من عدمه .وهو الأمر الذي يعطي النيابة العامة ذريعة
قانونية حلفظ التحقيقات يف ق�ضايا قتل املتظاهرين �أو �أي
ق�ضايا �ضد �ضباط �شرطة ،دون �أي حما�سبة.

من التحقيقات ،بانتظار قرار املحامي العام للت�صرف
فى التحقيق ،وهو ما يدلل على غياب احليادية يف
عمل النيابة و ينتهك ا�ستقالليتها خا�صة فى حاالت
خ�صومة املتهمني مع النظام احلاكم .كما �أنه يف ق�ضية
قتل ال�سجناء يف �سجن ا�ستئناف القاهرة �أثناء ثورة
 ،2011قامت النيابة العامة بحفظ الدعوى ،رغم قيامها
بالتحقيقات الالزمة وتقدمي �أدلة تدين ال�ضباط  14؛ مما
يوحي بتدخل من قبل ع�ضو نيابة �أعلى درجة �أو من
ال�سلطة التنفيذية لعدم حتريك الدعوى �ضد ال�ضباط.
ولعل ما يحمي �أع�ضاء النيابة العامة من امل�ساءلة حول خاتمة
قرارات احلفظ �أو القرارات القائلة ب�أن ال وجه لإقامة تدخّ ل ال�سلطة التنفيذية فى �أعمال النيابة العامة لي�س
1 .1اعتربت حمكمة الق�ضاء الإداري يف حكمها ال�صادر بتاريخ  2014 -12 -16جيكا �شهيداً من
�شهداء الثورة ،وهو ما يرتتب عليه �صرف تعوي�ض مايل لذويه؛ و ُيعد هذا �أول حكم من نوعه ي�صدر
عن الق�ضاء الإداري.
�2 .2أحداث حممد حممود الثانية :يف نوفمرب  2012حيث خرج املتظاهرون مبيدان التحرير تعبرياً عن
رف�ضهم للإعالن الد�ستوري املكمل الذي �أ�صدره الرئي�س الأ�سبق حممد مر�سي واملطالبة ب�سرعة
�إجراءات حماكمة امل�سئولني عن قتل ال�شهداء �إبان ثورة يناير .2011
3 .3راجع املادة  24من قانون الإجراءات اجلنائية ال�صادر بالقانون رقم  150ل�سنة .1950
4 .4تن�ص املادة  564من كتاب التعليمات العامة للنيابات على« :على �أع�ضاء النيابة �أن يبادره
بتحقيق احلوادث التي يتهم فيها �أفراد ال�شرطة وت�ضبط فيها �أ�سلحتهم ويراعي تي�سري مهمة مندوب
ال�شرطة فى حالة ح�ضوره لإتخاذ الإجراءات التحفظية املانعة من تلف الأ�سلحة �إذا ا�ستلزم �إيداعها
خمزن النيابة على �أن تتم الإجراءات املذكورة فى ح�ضور ع�ضو النيابة مع �إثباتها فى املح�ضر».
5 .5راجع «ق�ضايا الأر�ض :قراءة حتليلية يف وقائع القب�ض واالحتجاز والتحقيق واملحاكمة ملتظاهري

وليد اليوم� .إال �أن تلك التدخالت �أ�صبحت ملحوظة
مع بداية ثورة يناير ،نظراً لكرثة عدد الق�ضايا ال�سيا�سية
املتزامنة مع التظاهرات و�أعمال العنف والقمع �ضد
املتظاهرين .ونظراً ل�سوء �سمعة نيابات �أمن الدولة يف
ع�صر مبارك ،مت �إحالة الق�ضايا التي كانت حتال �إليها
�إىل النيابة العامة بعد الثورة ،مع تدخل �أو�ضح من
ال�سلطة التنفيذية فى قراراتها ،مما ع�صف با�ستقاللية
النيابة العامة كجزء من املنظومة الق�ضائية و�أدى �إىل
تراجع دورها فى �إر�ساء العدالة املجتمعية .و�أدى كل
ما �سبق �إىل ا�ستخدام النيابة العامة ك�أداة لتربئة �أو
منع حماكمة �أفراد ال�شرطة ،كجزء من النظام احلاكم؛

ابريل � ،»2016صادر عن املركز امل�صري للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
 6 .6راجع «ق�ضايا الأر�ض ،»...مذكور �أعاله.
7 .7املرجع ال�سابق.
8 .8املرجع ال�سابق.
9 .9راجع هدى ن�صر اهلل« ،ل�صالح من يعمل حمامي ال�شعب؟ �إعادة طرح لق�ضية ا�ستقالل النيابة العامة
ومدى انعكا�سها على م�سار العدالة اجلنائية بعد الثورة»� ،صادر عن املبادرة امل�صرية للحقوق
ال�شخ�صية� ،أغ�سط�س .2014
1010تن�ص املادة  117من كتاب التعليمات العامة للنيابات على �أن« :ال يجوز مل�أموري ال�ضبط الق�ضائي
�أن يثبتوا ر�أيهم كتابة فى املحا�ضر التي ير�سلونها للنيابة».
1111راجع «مبادئ توجيهية ب�ش�أن دور �أع�ضاء النيابة العامة»� ،صادر عن م�ؤمتر الأمم املتحدة الثامن ملنع
اجلرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا من � 8 -27إىل .1990 9 -7
1212راجع على �سبيل املثال الفقرة  Fاخلا�صة بالنيابة العامة من «املبادئ التوجيهية ب�ش�أن احلق يف

وبالتايل الع�صف مببد�أ املحاكمات العادلة واملن�صفة؛
وعدم ا�سرتداد حقوق املجني عليهم من املواطنني .وهو
الأمر الذي يعك�س غياب الفر�ص القانونية بني املجني
عليهم ،املتقا�ضني ،على ح�سب و�ضعهم يف املجتمع،
مما �أدى �إىل ظهور النيابة العامة ك�شريك جديد للنظام
احلاكم وبالتايل �إيجاد حالة من النفور املجتمعي جتاهها.
و�أدى غياب الدور احلقيقي للنيابة العامة وزيادة �سيطرة
ال�سلطة التنفيذية على قراراتها �إىل تكري�س نوع من
احل�صانة لرجال ال�شرطة من العقاب ،مما دفعهم للقيام
باملزيد من �أعمال العنف جتاه املواطنني وكرثة حاالت
التعذيب داخل املقرات ال�شرطية.

املحاكمة العادلة وامل�ساعدة القانونية يف �أفريقيا».
1313راجع «ق�ضايا الأر�ض :قراءة حتليلية يف وقائع القب�ض واالحتجاز والتحقيق واملحاكمة ملتظاهري
�أبريل � ،»2016صادر عن املركز امل�صري للحقوق االقت�صادية واالجتماعية.
 1414راجع هدى ن�صر اهلل« ،ل�صالح من يعمل حمامي ال�شعب؟ �إعادة طرح لق�ضية ا�ستقالل النيابة
العامة ومدى انعكا�سها على م�سار العدالة اجلنائية بعد الثورة»� ،صادر عن املبادرة امل�صرية للحقوق
ال�شخ�صية� ،أغ�سط�س .2014
1515تن�ص املادة  807من تعليمات النيابة العامة على»:يجوز للنيابة رغم ثبوت الواقعة وتوافر �أركان
اجلرمية �أن تقرر حفظ الأوراق �إذا اقت�ضت اعتبارات ال�صالح العام عدم حتريك الدعوي اجلنائية قبل
املتهم  ........ويعتمد ذلك كله على فطنة ع�ضو النيابة وح�سن تقديره ويكون احلفظ فى هذه
الأحوال لعدم الأهمية ويراعي فيه التنبيه على املتهم بعدم العودة �إىل مثل ذلك م�ستقبالً».
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حرية التعبير والفكر واإلبداع في ليبيا:

إرث مكبل بالقيود وحاضر قلق ومستقبل مجهول

المفكــرة القانونية
من الأدوار الرئي�سية التي يجب �أن ت�ضطلع بها الدولة
املدنية هو توفري مناخ �إيجابي للفكر والإبداع ُي�سمح
فيه للمبدعني ب�إطالق العنان لإبداعهم وتوفر لهم
م�ساحة كافية لإ�صدارتهم ،وذلك عرب توفري احلماية
لهم ولأعمالهم وتخ�صي�ص جزء من ميزانيتها لدعم
الطباعة والإ�صدار والن�شر و�أي�ضا لدعم املبدعني.
و�سن�سعى يف هذا املقال �إىل ر�صد �أعمال القمع لهذه
احلرية يف فرتة حكم القذايف لنتناول من ثم م�آل هذه
احلرية يف فرتة ما بعد �سقوط هذا احلكم.
قمع الحر يات في عهد القذافي

بالطبع ،مل تكن الأمور على هذا النحو يف عهد نظام
القذايف ،حيث فر�ضت الدولة رقابتها امل�شددة على
الكتب والإ�صدارات وو�ضعت قيودا متعددة على
حرية التعبري والإبداع .فلم يكن ممكنا ن�شر رواية
�أو طبع ق�صة ق�صرية مثال �إال بعد �أن مترعلى الرقابة،
مرة قبل طباعتها ،ومرة �أخرى قبل �إ�صدارها ،وفق
�أحكام قانون املطبوعات رقم  76ل�سنة 1972م .ويف
حني تزين القانون املذكور يف مادته الأوىل بالت�أكيد
على حرية ال�صحافة والطباعة وحق كل �شخ�ص يف
التعبري عن ر�أيه وفى �إذاعة الآراء والأنباء مبختلف
الو�سائل ،ف�إنه �سرعان ما �أخ�ضع هذه احلرية ل�شرط
احرتام قيم و�أهداف املجتمع ،وهي مفاهيم مرنة
وف�ضفا�ضة وقابلة للت�أويل .كما ناق�ضت املادة  21من
هذا القانون التي حتظر فر�ض الرقابة على املطبوعات،
�أحكامه الأخرى والتي عادت �أخ�ضعت ما ين�شر
لرقابة �إدارة املطبوعات امل�سبقة .وفيما خ ّول القانون
اخلا�ص امتالك م�ؤ�س�سات للطباعة و�إ�صدار
القطاع
ّ
املطبوعات� ،إال �أنه ق�صر الأمر على اجلهات املخولة
قانوناً التعبري عن �آراء منت�سبيها ،وهي متثل غالبا
ال�صحف ال�صادرة عن الدولة مبا يف ذلك املنظمات
واجلمعيات الر�سمية 1.وهذا القانون يعرفه الكتاب
واملبدعون �أكرث من �سواهم ،لأنه مبثابة ال�سيف امل�سلط
على رقابهم .فكم من مبدع ُ�سجن ونكل به و�أحيانا
نفي ب�سبب هذا القانون؟ كما قدم بع�ض املبدعني
ملحاكمات ثورية وقد ا�ستخدم املدعي العام بع�ض
ما ورد يف هذا القانون لدعم مرافعته �ضدهم واملطالبة
2
ب�إنزال عقوبة الإعدام بهم.
ويف ذات االجتاه� ،صدر قرار اللجنة ال�شعبية العامة
(جمل�س الوزراء) رقم  17ل�سنة  1993ب�إن�شاء امل�ؤ�س�سة
العامة لل�صحافة والتي جعل منها اجلهة الوحيدة
املخت�صة بـ�إ�صدار ومتلك ال�صحف واملجالت
ال�سيا�سية واالقت�صادية والثقافية واالجتماعية.
وبعد عام  2004وبداية انت�شار الإنرتنت وتنامي
ح�ضور �سيف اال�سالم القذايف يف امل�شهد ال�سيا�سي،
حدثت انفراجة ن�سبية ب�صدور �صحيفتي �أويا و قورينا
3
وكالهما ال تتبعان امل�ؤ�س�سة العامة لل�صحافة.

وهناك �أمثلة عديدة نعر�ض منها عينات ومن �أبرز
الأمثلة على �سجن املبدعني ما تعر�ض له ال�شاعر
الليبي حممد ال�شلطامي الذي كان �ضيفا دائما يف
�سجون القذايف ،ف�سجن �أكرث من مرة نتيجة لق�صائده
الثورية الداعية ل�سقوط �أنظمة اال�ستبداد والطغيان
واملمجدة لثورات ال�شعوب 4.كما �سجن الكاتب
«من�صور بو�شناف»  14عام ب�سبب كتابته مل�سرحية
«عندما حتكم اجلرذان» ،ومنعت روايته «�سراب الليل»
عام  2008والتي حملت ا�سم «العلكة» بعد ترجمتها
القا�ص «�أحمد يو�سف
�إىل الإجنليزية العام � 5.2014أما ّ
عقيلة» فقد طال احلظر ق�صة من جمموعته الق�ص�صية
«اخليول البي�ض» العام  1999وهي بعنوان «نظريات».
ويقول عقيلة عن �سبب املنع «هو العنوان «نظريات»،
مل يكن هناك يف ذلك الوقت �سوى نظرية واحدة»،
6
يف �إ�شارة �إىل النظرية العاملية الثالثة ملعمر القذايف.
وحتى الروايات التي ت�شهد جناحا عامليا وتكتب
باللغة االجنليزية كلغة �أوىل للكاتب وتكت�سب
جوائز رفيعة طالها املنع والإق�صاء .فرواية (يف بالد
الرجال) للكاتب ه�شام مطر التي تر�شحت �ضمن
�ست روايات للقائمة النهائية جلائزة «بوكر» الأدبية
لعام  2006وترجمت ل 29لغة ،كانت حمظورة من
التداول يف بالده كونها تتحدث عن اختطاف والده
من قبل خمابرات القذايف� 7.أما الكاتبة الليبية
«جنوي بن �شتوان» فت�سببت ق�صتها «فخامة الفراغ»
يف ا�ستدعائها للتحقيق معها يف نيابة ال�صحافة.
ومل تنج الكاتبة «رزان املغربي» �أي�ضا من التحقيق
حيث كان العام  1998هو جتربتها الأوىل مع الرقابة
ب�سبب ق�صتها ال�ساخرة «فئران التجارب» 8.ومل متنح
الرقابة موافقتها �أي�ضً ا على كتاب «�سجنيات» للقا�ص
واملرتجم «عمر الككلي» العام  ،2010وهو عبارة عن
ن�صو�ص �سردية حول جتربة احلياة بداخل ال�سجن،
وق�ضى الككلي ما يقارب ع�شر �سنوات يف �سجون
الر�أي يف عهد القذايف 9.و�أي�ضا منع جملة عراجني
الثقافية من التداول يف ليبيا.
واجلدير بالذكر �أن القيود املفرو�ضة على حرية
التعبري والفكر لي�ست دائما من الدولة .ف�أحيانا
يفر�ض املجتمع قيوده ويعك�س تقاليده املحافظة �أو
خلفيته الدينية على ما ين�شر من �إبداع .و�أبرز مثال
ما حدث مع الكاتبة «وفاء البوعي�سي» �صاحبة
�أكرب عدد من الأعمال الأدبية املحظورة .فمثال
رواية «للجوع وجوه �أخرى» لهذه الأخرية طبعت
ون�شرت يف ليبيا ووافقت عليها الرقابة� ،إال �أنها
ورغم ذلك حتولت ب�سببها �إىل الجئة يف هولندا بعد
حملة تكفريية من قبل بع�ض امل�ساجد يف بنغازي
و�إ�صدار فتوى �ضدها .و«رواية فر�سان ال�سعال» التي
ت�سرد تفا�صيل حياة املقاتلني العرب الأفغان الذين
تطوعوا للجهاد ب�أفغان�ستان ،ورواية «توليب مانيال»
التي تتناول حكايات طالبي اللجوء هربًا من جحيم
بلدانهم ،والرواية الوحيدة التي يتم تداولها يف ليبيا

هي رواية «نعثل» التي كتبت العام  2007ومنعت
10
بدورها يف عهد القذايف ومل تر النور �إال العام .2011
ودفع ال�صحفي �ضيف الغزال حياته ثمنا ملواقفه التي
يعرب عنها مبقاالته ال�صحفية التي يدعو فيها ملحاربة
الف�ساد يف حركة اللجان الثورية يف ذلك الوقت
وك�شف املف�سدين .ويف مايو  ،2005قب�ض عليه من قبل
�شخ�صني يعتقد �أنهم من الأمن الداخلي .وبعد ذلك
11
ب�أ�سبوع ،عرث على جثته مرمية على قارعة الطريق.
حر ية التعبير بعد ثورة فبراير؟

بعد الثورة يف  17فرباير  ،2011وارتفاع �سقف املطالب
احلقوقية ،تفاءل اجلميع بحدوث تغيريات حقيقية يف دعم
حرية التعبري والفكر والإبداع وتطوير �أداوتها .وكان لهذا
التفا�ؤل مربراته نظرا للحالة العامة يف تلك الفرتة ،ومناخ
التغيري ورغبة النا�س يف مقاطعة املا�ضي ورفع الت�سلط
واال�ستبداد الذي فر�ضه النظام ال�سابق .وكانت التبا�شري
الأوىل مطمئنة� ،أولها قيام وزارة الثقافة يف ذلك الوقت،
بال�سماح ب�إ�صدار ال�صحف واملجالت دون قيود ،و�أي�ضا
�إلغاء �إدارة رقابة املطبوعات ليفتح املجال وا�سعا لطباعة
الكتب و�إ�صدارها برقم �إيداع فقط من املكتبة الوطنية .ومل
احلد ،فكان �صدور الإعالن الد�ستوري
يقف الأمر عند هذا ّ
امل�ؤقت ،الذي �أعطى هذه احلرية �ضمانة د�ستورية وح�صانة
قانونية .وهذا ما نقر�ؤه يف ن�ص املادة  14حيث جاء« :ت�ضمن
الدولة حرية الر�أي وحرية التعبري الفردي واجلماعي ،وحرية
البحث العلمي ،وحرية االت�صال وحرية ال�صحافة وو�سائل
الإعالم والطباعة والن�شر».
وبالفعل ،ففي عامي  2011وُ ،2012طبع العديد من الكتب
والروايات دون تقييد .وا�ستوردت املكتبات العناوين التي
كانت ممنوعة يف املا�ضي وانت�شرت ال�صحف واجلرائد ب�شكل
كبري� .إال �أن هذا الزخم مل ي�ستمر وبد�أ يف االنح�سار وظهرت
على ال�سطح عوائق عدة حلرية التعبري والإبداع ت�سببت بها
م�ؤ�س�سة عامة حينا و�أحيانا جمموعة ع�سكرية �أو دينية من
خارج تنظيمات الدولة ،وخ�صو�صا يف ظل �ضعف الدولة
وعدم قدرتها على حماية مواطنيها .وب�إمكاننا القول عند
الإمعان يف �أحداث ما بعد � 2012أن لكل عهد مق�ص رقابة
خا�ص به تختلف توجهاته و�أيدولوجيته وخلفياته الثقافية
وال�سيا�سية،لكنهيظلقيداثقيالعلىحريةالن�شروالطباعة.
ومن �أكرث احلاالت داللة على هذه الفرتة ،العقبات التي
تعر�ض لها كتاب (�شم�س على نوافذ مغلقة) وما �صحبه
من �أحداث وردود �أفعال جعلته يت�صدر امل�شهد الثقايف
يف ليبيا بل يتعدى ذلك لي�صبح ق�ضية ر�أي عام تناق�ش
يف الربامج التلفزيونية و�صفحات التوا�صل االجتماعي.
شمس على نوافذ مغلقة

بد�أت الق�صة عندما قام ال�شاعر خالد مطاوع والقا�صة
ليلى املغربي بتجميع �إبداعات � 25شاب و�شابة الأدبية
والفكرية وال�شعرية يف كتاب واحد يبلغ عدد �صفحاته
� 555صفحة وهو ثمرة تعاون بني املجل�س الثقايف الربيطاين
ودار دارف للن�شر وم�ؤ�س�سة �آريتي للثقافة والفنون 12.ويف

�أغ�سط�س املا�ضي� ،أقيمت ثالث حفالت للتوقيع على
الكتاب و�إ�شهاره يف مدن الزاوية وطرابل�س وبنغازي
بح�ضور املحررين وبع�ض الكتاب و�سط حفاوة وترحيب
من الو�سط الثقايف والأدبي الليبي .وقد حمل هذا الزخم
الثقايف �إ�شارات �إيجابية مبحاوالت العودة للحراك الثقايف
والأدبي يف بلد �أنهكته احلرب وال�صراعات� .إال �أن الروح
املتفائلة والفرحة بهذا احلراك مل ت�ستمر طويال .ففي يوم
 ،2017-8-28وفيما ن�شرت �إحدى �صفحات الفي�س بوك
مقتطفات منتقاة من ق�صة ال�شاب �أحمد البخاري بعنوان
(كا�شان)� ،سارع البع�ض �إىل اعتبارها منافية للف�ضيلة وقيم
املجتمع .ويف اليوم التايل مبا�شرة ،هاجمت جمموعة
م�سلحة دار احل�سن الفقيه باحثة عن حمررة الكتاب ليلى
املغربي وهاجمت �أخرى البيت الثقايف بالزاوية لتبد�أ حملة
�شر�سة على الكتاب تت�ضمن اتهامات للكتاب ودعوات
ب�سحبه ومعاقبة �أ�صحابه .وفيما كان املتوقع �أن تت�صدى
الهيئة العامة للثقافة التابعة حلكومة الوفاق الوطني لهذه
احلملة وتدافع عن الثقافة واملثقفني� ،إال �أنها �أدارت ظهرها
وتن�صلت من واجبها وتخلت عن دورها عرب بيانها ال�صادر
بتاريخ  2017-8-29والذي اعتربت فيه رواية (كا�شان)
منوذجا �سي ًئا عن الثقافة والأدب يف ليبيا يعمل على �إف�ساد
ً
احلياة العامة والتعدي على القيم وينتهك الذوق العام.
واملثري لال�ستغراب �أن هذا الن�ص هو نف�سه الن�ص الذي
كانت وزارة الثقافة منحته جائزة الرتتيب الثاين للإبداع
ال�شبابي يف العام  2010و�سمحت للن�ص بالطباعة والن�شر
العام  2012عن دار الرواد ،وح�ضر وزير الثقافة يف ذلك
الوقت «احلبيب �ألأمني حفل توقيع الكتاب 13.ومل ِ
تكتف
هيئة الثقافة بذلك بل قامت مب�صادرة الكتاب وخماطبة
دور الن�شر واملكتبات وحتملها م�س�ؤوليتها القانونية يف حال
14
خمالفتها لقرار امل�صادرة .
ت�ستمر االحداث بالتطور ليتفاج�أ اجلميع ب�إغالق دار
ح�سن الفقيه من جمموعة م�سلحة وهي �إ�شارة حملت
الكثري من الر�سائل كون هذه الدار من �أ�شهر الأماكن
15
الثقافية يف البالد وحتمل رمزية ال تخفى على �أحد.
وقد ا�ستمرت م�ؤ�س�سات الدولة يف التخلي عن دورها يف
حماية ودعم املبدعني .وتوالت بيانات اجلهات الر�سمية
وكلها حتمل م�ضمونا واحدا وهو التن�صل من الكتاب
و�إنكار �أي عالقة به ،مما يجعلنا نت�ساءل عن الدافع من
وراء ذلك .هل هو اخلوف �أم القناعة؟ فهيئة �إدارة املدن
التاريخية �أعلنت عن عدم م�س�ؤوليتها مما حدث يف الدار
التابعة لها 16.وقامت �إدارة املطبوعات التابعة لوزارة الثقافة
ب�إ�صدار بيان �أكدت فيه انتفاء عالقاتها بالكتاب وطباعته.
وبد�أت تت�سرب لالنرتنت مقاطع دينية خلطب ودرو�س
دينية لبع�ض الدعاة ال�سلفيني ،تنتقد الكتاب وحتر�ض
عليه وعلى من كتبه وت�صفهم بالفجور والعلمانية .وي�شار
�إىل �أن كتاب وحمرري الكتاب مل ُيرتكوا وحدهم يف هذه
احلملة .فقد ت�ضامن معهم جمموعة من الأدباء واملثقفني
والكتاب من م�صر واملغرب و�سوريا والأردن ولبنان وليبيا
ودافعوا عن حرية التعبري والفكر والإبداع عرب بيان
ر�سمي حمل توقيع حوايل  200منهم اعتربوا فيه الهجوم

غري م�سبوق على الك ّتاب والأدباء يعد �شك ًال عنيفاً من
�أ�شكال الو�صاية على الفكر والإبداع 17.كما �أ�صدرت
«منظمة القلم الدويل  »pen internationalبيانا عربت فيه
عن قلقها �إزاء �سالمة الك ّتاب واملحررين م�شرية لتلقيهم
«تهديدات بالقتل و�إهانات وا�س ُتهدفاهم بخطاب كراهية،
مما ا�ضطر بع�ضهم للتخفي مع عائالتهم خوفا على حياتهم
و�سالمتهم» 18.وتوجه كاتب الرواية اجلدلية� ،أحمد
البخاري ،باعتذار لكل الأ�صدقاء عرب �صفحته يف الفي�س
تعر�ضوا لأي خوف �أو �ضغط ب�سببي» و�أبرز ما
بوك «الذين ّ
درو�سا �أخالقية
�أورده قوله «مل �أكتب روايتي لكي �أعطي ً
بل كتبتها لكي �أنقل �صورة املجتمع امل�ش ّوه ،و�أ�ضع �إ�صبعي
على الد ّمل» .كما �أ�ضاف» الق�صة درامية مت�صاعدة
الأحداث حتكي عن الطبقة املتنفذة �آنذاك بال�سلطة
والرثوة وكيفية تعاملها مع الطبقات امل�سحوقة .ولهذا يكون
من الالزم �أن تقر�أ كل العمل لأنه وحدة واحدة لكي
19
تفهم الفكرة ولي�س كلمات متناثرة بال معنى».
اعتداءات أخرى على حر ية
التعبير

ومن الأمثلة الأخرى ذات الداللة ،م�صادرة �شاحنة
ُكتب من قبل مديرية الأمن يف مدينة املرج يف

بداية هذا العام يف املنطقة ال�شرقية .وقد ادعت
هذه الأخرية �أن الكتب امل�صادرة تدعو �إىل الت�شيع
والتن�صر والت�صوف واليهودية والإخوان امل�سلمني
والعلمانية والإباحية والإحلاد .ويظهر يف الفيديو
ملتح يرتدي
املن�شور على �صفحة مديرية الأمن رجل ٍ
مالب�س مدنية من مكتب الهيئة العامة للأوقاف ومعه
طلبة العلم و امل�شايخ ،ي�ؤكد �أن ه�ؤالء اتخذوا قرا ًرا
20
مب�صادرة الكتب لأنها متثل غز ًوا فكر ًيا.
�أما يف مار�س املا�ضي ،فوقعت حادثة خمتلفة .فقد
�أقام بع�ض الطلبة وال�شباب احتفالية �ساعة الأر�ض
يف جامعة العرب الطبية ببنغازي .وقد نتج عنها
القب�ض على م�صور احلفل واثنني من منظميه بحجة
عدم احل�صول على �إذن م�سبق من اجلهات الأمنية
والع�سكرية 21،رغم ال�سماح لهم ب�إقامتها من �إدارة
اجلامعة .ويبدو �أن ال�سبب احلقيقي للقب�ض عليهم
هو اعرتا�ض بع�ض امل�شايخ ورجال الدين على
احلفل بدعوى االختالط وعزف املو�سيقى والرتويج
حمل الكاتب خليل احلا�سي
للما�سونية .وقد ّ
امل�س�ؤولية للحكومة امل�ؤقتة نتيجة �إ�صدار بيان من هيئة
الأوقاف التابعة لها يدعو للتحري�ض على املحتفلني
وهو مثقل بعبارات الكراهية والعنف والإرهاب

والتكفري .و�أكد احلا�سي �أن كتيبة التوحيد ال�سلفية
22
هي من قامت بالقب�ض على املنظمني.
ويف ذات ال�سياق� ،أعلن (جتمع تاناروت للإبداع
) يف بدابة �شهر �سبتمرب تعليق ن�شاطه حفا ًظا على
�سالمة �أع�ضائه ب�سبب تكرار حاالت االعتداء على
مقر التجمع و�أع�ضائه يف مدينة بنغازي .وقد ورد يف
وا�ضحا بالن�سبة لنا بعد �إغالق
بيان التجمع« :بات
ً
دار الفقيه ح�سن يف طرابل�س وهذه الهجمات التي
يتعر�ض لها جتمع تاناروت� ،أن الثقافة يف بالدنا ت�سري
يف اجتاه واحد ،و�أنها لي�ست قائمة على التوا�صل مع
املجتمع ،لأن املجتمع ال يقابلها يف االجتاه املقابل �إال
برد فعل عنيف ،ولي�س من قبيل ال�صدفة �أن جند هذه
23
احلرب على الثقافة يف كل مكان ويف وقت واحد».
24
�إال �أن التجمع عاد ال�ستئناف ن�شاطه بعد تغيري مقره.
و�سبق ذلك �أحداث �أخرى �أبرزها منع جريدة الو�سط
من التداول يف مدن بنغازي وطرابل�س وم�صراتة
و�أي�ضا اخرتاق موقع بوابة الو�سط االلكرتوين �أكرث
25
من مرة.
وبالرغم من الن�ص يف م�شروع الد�ستور املعد من
الهيئة الت�أ�سي�سية ل�صياغة الد�ستور يف املادتني 37
و 38على حرية التعبري والن�شر وحرية ال�صحافة و�إلزام

الدولة على توفري ال�ضمانات الكافية� ،إال �أن هذه
الأحداث املتتالية تزيد ال�شكوك وت�ضع عالمات
اال�ستفهام بل وتثري القلق واملخاوف حول م�ستقبل
حرية التعبري والفكر والإبداع يف ليبيا .ونتيجة
لذلك ،مل يعد يكفي لدعم وحماية املبدعني �أن
منتلك �ضمانات د�ستورية مهما بلغت جودتها وال �أن
ن�صدر ت�شريعات وقوانني توفر احلماية بن�صو�ص قانونية
دقيقة و�صارمة وتتالئم مع املعايري الدولية .فكل
القوانني والت�شريعات حتتاج ل�سلطة تنفيذية تنفذها
وت�سهر على تطبيقها والتي لو تقاع�ست �أو غابت عنها
الإرادة ال�سيا�سية �أو على �أقل تقدير خافت �أو جبنت
يف مواجهة �سلطة دينية مت�شددة ،فعندها نكون قد
رمينا باملثقفني واملبدعني يف �ساحة املواجهة مبفردهم
�أمامها .وحتى املجتمع الذي ينتمون له يقف �صامتا
وال يتعاطف معهم خا�صة �إن كان الهجوم من جهة
دينية فيفرت�ض �أن مربراتها �صحيحة وين�ساق وراءها
من دون �أن يكلف نف�سه عناء البحث ّ
واالطالع �أو
حتى الت�سا�ؤل .
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األلغام

في مدينتنا لغم
جازيــة جبريل محمد
توطئة

يف مركز وهبي البوري الثقايف مبنطقة  602يف
بنغازي ،يوم � 25سبتمرب ،2017على متام ال�ساعة
اخلام�سة م�ساء ،عر�ض الفيلم الوثائقي عن الألغام يف
بنغازي .الفيلم من �إعداد الإعالمية خديجة العمامي
�صحبة فريق من الإعالميني املخت�صني ،وبح�ضور
لفيف من القوات امل�سلحة العربية الليبية «�صنف
الهند�سة الع�سكرية» ،وبرعاية كرمية من عديد من
املنظمات املدنية املحلية 1والدولية .2مب�شاهدة الفيلم
الوثائقي و�سماع ال�سادة احل�ضور من �صنف الهند�سة
الع�سكرية ،يتبني �أن بنغازي �آمنة الأطراف لكنها
مري�ضة القلب .قلبها م�صاب ب�سرطان خبيث يفت
يف ج�سدها ويح�صد �أبناءها ،وال �أدل على ذلك من
قول تلك الإعالمية ال�شجاعة «بنغازي تعوم يف بحر
من الألغام».
السلوك المجرم

اعتمدت اجلماعات الإرهابية خالل معاركها يف بنغازي
على زرع الألغام واملتفجرات يف الطرق واملباين والأحياء
لإعاقة تقدم قوات الأمن نحوها وهي ما يطلق عليها
باال�صطالح الع�سكري م�صائد املغفلني «booby
 .»trapsوبعد خ�سارتها للعديد من املناطق التي كانت
ت�سيطر عليها ،بد�أ الأهايل النازحون العودة �إيل بيوتهم
ليجدوا �أنف�سهم �أمام خطر جديد يهدد حياتهم .ويتمثل
هذا اخلطر يف امل�صائد امل�ضللة التي يعتقد من يراها �أنها
عادية جداً ،وعند التقاطها تنفجر يف يده .فمث ًال ،و�ضع
دبدوب مفخخ �سرعان ما ينفجر يف يد الكفل الذي
يلتقطه .و�إىل ذلك ،ا�صطدم العائدون ب�أج�سام غريبة يف
طرقهم ،ويف مزارعهم ،ويف بيوتهم ،غالبها خمفي حتت
باطن الأر�ض� ،أو بني الأغرا�ض حتى ال ميكن ر�ؤيتها
بالعني املجردة .عدو خفي �ضرره ج�سيم ،بعيد املدى؛
فهي ت�ؤدي لإزهاق الأرواح ،والإ�صابة بالعاهات امل�ستدمية
ومن مكان زراعة الألغام ،يتبني �أن املق�صود هم املدنيون،
ففي منطقة �سوق احلوت جتد � 7إىل � 8ألغام يف كل منزل.
وي�شار �إىل �أن �أفراد الهند�سة الع�سكرية مل يدخلوا �شارع
جمال عبد النا�صر بو�سط البالد ،للمباين ال�سكنية �أو
اخلدمية ،ب�سبب �ألغام ال�شارع الرئي�سي.
ضحايا األلغام

يعن للبع�ض �أن يقول  :الألغام �ش�أن ع�سكري فهي
�سالح ع�سكري موجه �ضد عدو ع�سكري .لكن يف
حالة بنغازي ،الأمر خمتلف ،فالألغام من�سوجة بعناية
يف بيوت املدنيني ،يف غرف النوم يف الأدراج املوجودة
داخل الغرف يف الغ�سالة ،يف ح�شو الدبدوب اللعبة.
ال�ضحايا من املدنيني من الأطفال والن�ساء والعمالة
الوافدة .ولي�س �أدل على ذلك من الإح�صائيات
ال�صادرة عن م�ست�شفى اجلالء للجراحة واحلوادث
من خالل م�س�ؤولة مكتب �إعالم امل�ست�شفى «فاديا

الربغثي» .فقد �أفادت ب�أن امل�ست�شفى ا�ستقبل ت�سعة
قتلى وع�شرة جرحى من املدنيني جراء �ألغام �أر�ضية،
كان قد ق�ضوا و�أ�صيبوا يف �أماكن متفرقة مبنطقتي
ال�صابري وو�سط البالد مبدينة بنغازي منذ  5يوليو
حتى � 11أغ�سط�س� .إن �ضحايا الألغام الأر�ضية
مبنطقتي ال�صابري وو�سط البالد «كانوا يتفقدون
منازلهم وحمالهم التجارية وبينهم م�صريان من العمالة
الوافدة« .»3فقد الطفل حممد طاهر الرملي (� 14سنة)
�ساقيه جراء انفجار لغم �أر�ضي يف منطقة ال�صابري وقد
�أجريت له عملية برت لل�ساقني ب�سبب الإ�صابة البالغة
التي تعر�ض لها �أثناء لعب كرة القدم بعد عودتهم
�إىل املنطقة 4».كما �أن «امل�ست�شفى ا�ستقبل �أربعة قتلى
بينهم عامل ت�شادي م�ست�أجر مبنطقة ال�صابري وت�سعة
جرحى من املدنيني �إ�صاباتهم متفاوتة جراء الألغام
الأر�ضية والعبوات النا�سفة التي زرعتها التنظيمات
الإرهابية خالل �شهر �سبتمرب املا�ضي.5
القواعد الجزائية الحاكمة

لعل من املعلوم �أن البحث عن القواعد احلاكمة يلزم
النظر دولياً ووطنياً .وي�شار هنا �إىل �أن ليبيا مل توقع
على اتفاقية �أوتاوا لعام  1997واخلا�صة باحلماية
الدولية من الألغام ،6ويقت�ضي تاليا ال�ضغط على
جمل�س النواب لغاية الت�صديق على هذه االتفاقية.
وفيما خال الإعالن الد�ستوري امل�ؤقت من �أي
قاعدة ميكن التم�سك بها يف مواجهة �صانعي املوت
بالألغام ،ف�إن م�شروع الد�ستور اجلديد حظر اجلرائم
�ضد الإن�سانية وجرائم احلرب والإرهاب وجعلها
جرائم غري قابلة للعفو �أو التقادم وذلك يف املادة
 36منه .وكذلك ت�ضمن امل�شروع مواد تلزم الدولة
ب�ضمان دية القتلى عند عدم معرفة اجلاين املادة ،31
كما تلزم الدولة باتخاذ التدابري الالزمة لتعوي�ض
�ضحايا النوازل من املواطنني واملقيمني �إقامة �شرعية
بها يف املادة .32
�إىل ذلك ،يحتوي القانون اجلنائي على عديد املواد
العقابية القابلة للتطبيق يف حاالت زرع الألغام.
فيمكن �أن يعد الفعل ا�ستعماال للمفرقعات يف
ارتكاب جرمية االعتداء (197ع ل) ،كذلك قد
ينطبق الفعل على التجرمي الوارد باملادة (202ع ل)
التي جترم كل من ارتكب يف �أرا�ضي الدولة فع ًال
يرمي �إىل التخريب �أو النهب �أو قتل النا�س جزافاً
بق�صد االعتداء على �سالمة الدولة .و�إذا خرج الفعل
من �أو�صاف الباب الأول من الكتاب الثاين من
قانون العقوبات الليبي املتعلق باجلنايات واجلنح �ضد
امل�صلحة العامة ،فلن يخرج عن النماذج التجرميية
املن�صو�ص عليها يف الباب الأول من الكتاب الثالث
من ق ع ل املتعلقة باجلرائم �ضد �آحاد النا�س .ففي
حال نتج عن فعل وفاة �شخ�ص ،نكون �أمام جرمية
قتل عمد مع �سبق الرت�صد والإ�صرار (م 368ع ل)،
مع مالحظة ما طر�أ على املادة من تطور قانوين ب�سن
ت�شريع الق�صا�ص والدية .ويف حال نتج عن الفعل فقد

لإحدى احلوا�س �أو �إ�ضعافها �إ�ضعافاً م�ستدمياً �أو فقد لأحد
الأطراف �أو فقد منفعته �أو �إ�ضعافه �أو ت�شويه م�ستدام يف
الوجه ،فنكون �أمام جرمية الإيذاء اخلطري م 381ع ل،
مع م�ضاعفة عقوبتها حيث �أن الفعل با�ستخدام �سالح
ومع �سبق ا�صرار وتر�صد م  382ع ل .و�إذا ما انتقلنا
للقواعد اجلنائية اخلا�صة فمن البديهي �أن يطابق الفعل
التجرمي املن�صو�ص عليه يف قانون حيازة الأ�سلحة والذخائر
واملفرقعات رقم  7ل�سنة  1981والذي تق�ضي مواده
بالعقاب على جمرد احليازة .ولن نفاجئ �إذا علمنا �أن
عد
قانون رقم  3ل�سنة  2014ب�ش�أن مكافحة الإهاب قد ّ
زراعة الألغام عم ًال �إرهابياً بن�ص املادة الثانية منه.
ف�ضال عن ذلك ،ي�ستطيع �أهايل القتلى واملت�ضررون من
الأحياء املطالبة بالتعوي�ض وفقاً للأحكام املن�صو�ص
عليها يف القانون املدين الليبي .ومنها املادة  166التي
تن�ص على �أن كل من �أخط�أ و �سبب �ضررا للغري يلزم
بالتعوي�ض .كذلك املادة  181التي تن�ص على �أن كل من
توىل حرا�سة �أ�شياء تتطلب حرا�ستها عناية خا�صة يكون
م�س�ؤو ًال عما حتدثه هذه الأ�شياء من �ضرر ،ما مل يثبت �أن
وقوع ال�ضرر كان ب�سبب �أجنبي ال يد له فيه.
خطوات واجبة

�أمام الواقع امل�أ�ساوي ،يتعني القيام باخلطوات الآتية:
. .منا�شدة منظمة الأمم املتحدة واملنظمات الدولية
الأخرى بتزويد �صنف الهند�سة الع�سكرية
للبذالت الواقية وتزويدهم بالروبوتات املخت�صة
وال�سماح با�سترياد كا�سحات �ألغام ،ال �سيما �إذا

علمنا �أن عن�صر القوات الع�سكرية املخت�ص ال
ميلك حاليا يف مواجهة هذا العدو اخلبيث �سوى
الأدوات الأتية� :سكني مطبخ ،زراديه «بين�سة»،
�أداة ت�ستخدم يف ق�ص ال�سجاد «كرت»،
. .الطلب من منظمات املجتمع املدين الوطنية،
بامل�ساهمة يف عمل قاعدة بيانات دقيقة عن القتلى
وامل�صابني ب�سبب الألغام،
�. .إرغام امل�س�ؤولني عن زرع هذه الألغام على ت�سليم
خرائطها فوراً لبعثة الأمم املتحدة للدعم يف ليبيا،
. .اتخاذ ال�سلطة الت�شريعية اخلطوات ال�ضرورية
للم�صادقة على اتفاقية �أوتاوا  1997لأهميتها
الق�صوى،
. .اتخاذ ال�سلطة التنفيذية الإجراءات الالزمة
لإن�شاء هيئة فنية تتوىل �ش�ؤون الألغام متثل فيها
وزارة العدل وال�صحة والبيئة لتويل �إ�صالح البيئة
ورعاية �ضحايا الألغام و�إن�شاء مراكز لإعادة ت�أهيلهم
ج�سديا ونف�سيا وت�أمني املالحقة الق�ضائية للجناة،
. .توعية املدنيني على خماطر الدخول �إىل املناطق
املحررة حديثا من دون ت�صريح من القوات
الع�سكرية،
. .منا�شدة �أ�صدقاء بنغازي يف كل �أرجاء املعمورة
بالإن�ضمام �إىل حملة ها�شتاك � #أزيلوا �ألغام
بنغازي.
جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�صادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة

