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التقديم العام
خــال ســنة  ،2014ســيطر أغنــى  %1مــن البرشيــة عــى  %48مــن ثــروة
العالــم اإلجماليــة وتركــوا  %52فقــط مــن هــذه الثــروة للــــ  %99مــن باقــي
ســكان هــذا الكوكــب ،وتقريبــا أغلبيّــة  % 52مــن الثــروة املتبقيّــة يتمتّــع بهــا
 % 20مــن األغنيــاء تاركــن  % 80مــن ســ ّكان العالــم يقتســمون % 5.5
مــن الثــروة العامليــة ،1
هــذه ا أرقــام تمثّــل تكريســا النعــدام املســاواة وتعميقــا للهــوّة بــن األغنيــاء
والفقــراء يف العالــم ومــر ّد ذلــك خيــارات النظــام الرأســمايل العاملــي عــر هياكلــه
املاليّــة (صنــدوق النقــد الــدويل والبنــك الــدويل) واملفروضــة عــى أنظمــة العالــم
الثالــث رغــم ااألزمــات العديــدة التــي مــ ّر بهــا النظــام الرأســمايل ومــا واكبهــا
مــن تطــوّر للحــراك االجتماعــي يف العالــم يف محاولــة ملواجهــة التوحّ ــش الرأســمايل
املخالــف ألدنــى املبــادئ والقيــم اإلنســانيّة
وال تخــرج بالدنــا عــن هــذا الســياق العــام ،إذ رغــم فشــل منــوال التنميــة
منــذ الثمانينــات ومــا آل إليــه وضــع البــاد إثــر ثــورة ديســمرب 2010
املناديــة بــرورة القطــع مــع الخيــارات االقتصاديّــة واالجتماعيّــة للســلطة ،فــا
زالــت الحكومــات املتعاقبــة إىل اآلن غــر قــادرة عــى القيــام بإصالحــات هيكليــة
وتغيــر منــوال التنميــة بمــا يتمــاىش مــع حاجيــات الجهــات والفئــات املهمّ شــة
التــي عانــت اإلقصــاء واالضطهــاد والفقــر والالّمســاواة.
فقــد فشــلت هــذه الحكومــات يف إيجــاد الحلــول أو حتــى يف اســتيعاب االنتظــارات
االجتماعيــة وتأطريهــا بــل وزادت يف اتســاع الهــوة بــن املجتمــع و الدولــة
خاصــة مــع تراجــع جميــع املــؤرشات االقتصاديــة واضطــراب العمــل الحكومــي
وغيــاب رؤيــا اســراتيجية واضحــة ،ممّ ــا و ّلــد مــن جديــد كمّ ــا هائــا مــن
 1تقرير « »Oxfam Internationalلسنة  2015تحت عنوان

«»INSATIABLE RICHESSE : TOUJOURS PLUS POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ TOUT

https://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/file_attachments/ib-wealth-having-all-wanting-more-190115-fr.pdf
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االحتجاجــات الجماعيــة يف كل الجهــات و يف كل القطاعــات.
ويمكــن يف هــذا الســياق أن نعتــر الحــراك االجتماعــي كل تحــرك ملجموعــة مــن
األفــراد يهــدف إىل تغيــر الترصفــات أو املؤسســات يف اتجــاه ايجابــي لفائــدة
تلــك املجموعــة ،فهــو عبــارة عــن رصاع مــن أجــل التحكــم يف التوجهــات والخيارات
االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية لتغيــر النظــام االجتماعــي القائــم وإرســاء
مــروع مجتمعــي بديــل بمقاربــة جماعيــة حقوقيــة.
وتجــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد أن التحــرك االجتماعــي ينشــد التغيــر الجــذري
و يهــدف إىل إرســاء قواعــد جديــدة ولكنّــه يكتفــي يف بعــض األحيــان بتغيــر
محــدود ولــو بصفــة مؤقتــة لتســهيل الحيــاة الجماعيــة وهــو بالخصــوص تعبري عن
صحــوة مواطنيّــة وإيمــان بحــق كل فــرد أن تكــون لــه حقــوق مدنيــة واجتماعيــة
واقتصاديــة و ثقافيــة وبيئيّــة انطالقــا مــن قيــم و مبــادئ مشــركة.
فمــا حصــل يف تونــس مــن حــركات احتجاجيــة قبــل  14جانفــي  2011ال يخــرج
عــن هــذا اإلطــار ففــي منطلقــه كان احتجاجــا مــن جماهــر مهمشــة غاضبــة
عانــت مــن االضطهــاد واإلقصــاء والشــعور بالضيــم والظلــم وكانــت طلباتهــا
تتمحــور أساســا حــول الحــق يف العمــل الالئــق والكرامــة والديمقراطيــة والتنديــد
بالفســاد واســتغالل النفــوذ واملحســوبية وتطــورت تدريجيــا ورسيعــا للمطالبــة
بإســقاط النظــام.
هــذه االحتجاجــات االجتماعيــة الجماهرييــة التــي عرفتهــا بالدنــا كان لهــا دور
حاســم يف الثــورة التونســية فهــي حــركات تراكمــت (الرتاكمــات مهــدت النطــاق
املســار الثــوري التونــي) وكانــت قــادرة عــى أن توظــف حالــة االحتقــان
والغضــب كمــا كانــت قــادرة عــى إدارة املعركــة بطريقــة مميــزة جلبــت لهــا
املســاندة املحليــة والعامليــة.
إن األهــداف التــي رســمتها وســعت اليهــا الثــورة كالتخلــص مــن االســتبداد
والتأســيس ملجتمــع ديموقراطــي تقدّمــي متســاو يوفــر التنميــة العادلــة
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والشــاملة و يحفــظ الكرامــة ،الزالــت يف مخاضهــا األول نحــو الحريــة والحيــاة.
إن انــدالع االحتجاجــات مــن جديــد يف أشــكالها املتعــددة واملختلفــة التــي
وصلــت يف عديــد األحيــان إىل العنــف ،ماهــي إال تعبــر عــن حالــة االحتقــان التــي
يشــعر بهــا أفــراد املجتمــع اليــوم كمــا هــي أيضــا تعبــر عــن الخــوف و القلــق
يف ظــل غيــاب رؤيــة واضحــة للمســتقبل رغــم كثــرة الوعــود والتطمينــات.
والجديــر بالذكــر هــو ان دســتور  2014أقــر بمســؤولية الدولــة يف ضمــان العيــش
الكريــم واملســاواة وأكــد عــى واجبهــا يف حمايــة كرامــة الــذات البرشيــة و يف
توفــر التنميــة والتــوازن بــن الجهــات والرعايــة الصحيــة والتعليــم و غــر ذلــك من
الحقــوق والتــي لــم تجــد لهــا صــدى عــى أرض الواقــع.
هــذا الدســتور و رغــم مــا احتــواه مــن ضمانــات و مــا أقــره مــن حقــوق
اقتصاديــة و اجتماعيــة لــم يمنــع تواصــل القمــع األمنــي و اإلحــاالت العشــوائية
ضــد الفاعلــن يف الحــراك االجتماعــي.
يعنــي ذلــك أن الســلطة التــي مــن املفــروض أن تجســم مــا جــاء بأعــى وثيقــة يف
هــرم القوانــن تواجــه أصحــاب الحقــوق بالقمــع األمنــي و ال تكتفــي بذلــك بــل
تســتعمل النيابــة العموميــة بوصفهــا ســلطة إحالــة و تتبــع لهرســلتهم و تجريــم
تحركاتهــم بهــدف رضب مرشوعيتهــا.
فكيــف إذا توظــف الســلطة السياســية النيابــة العموميــة لتتبــع وإحالــة أصحــاب
الحقــوق بهــدف رضب مرشوعيــة التحــركات االجتماعيــة مــن خــال امللفــات
القضائيــة؟
إن امللفــات القضائيــة املختــارة مــن طرفنــا لتكــون منطلقــا لهــذه الدراســة
هــي ك ّل ملــف اعتصــام مستشــفى ماجــل بالعبــاس بتاريــخ أفريــل 2013
 ،ملــف أحــداث املجلــس العلمــي بشــهر مــارس  ،2014ملــف حملــة مقاطعــة
االنتخابــات الترشيعيــة والرئاســية لســنة  ،2014و ملــف احالــة مناضــي
االتحــاد العــام لطلبــة تونــس بتاريــخ أفريــل  2015وملــف اعتصــام عمــال رشكــة
«مصفــاة» بتاريــخ مــاي  2015و ملــف اعتصــام الدهمانــي بتاريــخ أفريــل 2016
و ملــف اعتصــام واليــة قفصــة بتاريــخ أكتوبــر .2016
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ان تنــاول العينــة املذكــورة بالــدرس يثبــت توجــه النيابــة العموميــة نحــو إحالــة
الفاعلــن يف الحــراك االجتماعــي عــى أســاس نصــوص اســتعمارية و غــر دســتورية
( )Iكإرصارهــا عــى عــزل الحــراك عــن محيطــه االجتماعــي ( )IIو إثــارة تتبعــات
بإحــاالت تمــس مــن الحقــوق السياســية واملدنيــة (.)III
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 .Iنصوص إحالة استعمارية وال دستورية:
بالرجــوع إىل امللفــات القضائيــة يتضــح جليــا أن التتبعــات الجزائيــة القائمــة ضــد
أصحــاب الحقــوق أسســت عــى نصــوص قانونيــة اســتعمارية و أخــرى غــر
دستورية.
إن اإلحالــة عــى أســاس األمــر العــي املــؤرخ يف  2أفريــل  1953املتعلــق
بزجــر االعتــداءات املدبــرة ضــد الجــوالن بالطرقــات و التــي طالــت أربعــة
عــر شــخصا فيمــا عــرف بملــف معتمديــة الدهمانــي وإحالتهــم عــى أنظــار
املحكمــة االبتدائيــة بالــكاف ،والراجعــة وقائعــه إىل تاريــخ شــهر فيفــري 2016
تفيــد قطعيــا أن املقيــم العــام يواصــل التتبــع الجزائــي للفاعلــن يف الحــراك
االجتماعــي(.)1
كمــا يثبــت مــن خــال نفــس العينــة املذكــورة أن النيابــة لــم تكتـ ِ
ـف باإلحالــة
طبقــا للنــص الجزائــي للمقيــم العــام بــل أحالــت نفــس املجموعــة كذلــك
عــى أســاس ارتكابهــم لجريمــة هضــم جانــب موظــف عمومــي طبقــا ملقتضيــات
الفصــل  125مــن املجلــة الجزائيــة و هــو فصــل جزائــي خــارق ملبــدأ
املســاواة إذ أنــه ينـ ّ
ـص عــى علويــة املوظــف العمومــي يف ســلم املواطنــة (.)2

 -1املقيم العام يتتبع جزائيا الفاعلني يف الحراك االجتماعي:
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فيمــا عــرف بملــف الدهمانــي وكمــا ســبقت اإلشــارة إليــه تمــت إحالــة عــدد
 7رجــال و  7نســاء مــن املحتجــن املعتصمــن بمقــر املعتمديــة مــن أجــل
مجموعــة مــن التهــم مــن بينهــا جريمــة قطــع الطريــق الرئيــي بمفــرق
«البياســا» باملنطقــة وذلــك عــى اثــر اعتصامهــم ملــدة الشــهر و النصــف
للمطالبــة بالحــق يف العمــل .
إن تنــاول نــص اإلحالــة بالتدقيــق يســتوجب الرجــوع إىل خلفياتــه التاريخيــة
حتــى نتمكــن مــن فهــم مقاصــد ســلطة التتبــع عنــد اعتمــاده.
يحتــوي األمــر املذكــور عــى فصلــن اثنــن و يكــون فصلــه األول هــو أســاس
للتتبعــات الجزائيــة ضــد الفاعلــن االجتماعيــن و نصــه« :كل مــن يســتعمل
بقصــد التســبب يف حــادث أو تعطيــل الجــوالن بــأي وســيلة لتكــون عرضــة
ملــرور العجــات بطريــق أو ثنيــة عموميــة يعاقــب بالســجن مــن عامــن إىل خمســة
أعــوام وبخطيــة مــن عــرة آالف فرنــك إىل مئــة ألــف فرنــك وإن ارتكــب
االعتــداء ليــا فــا مجــال أبــدا لقبــول ظــروف التخفيــف».
ال يمكــن أن يخفــى عــى النيابــة العموميــة أن هــذا األمــر العــي شــأنه شــأن
كل األوامــر العليــة الصــادرة عــن البايــات خــال كامــل الفــرة املمتــدة مــن ســنة
 1881اىل ســنة  1956هــو أداة لسياســة االســتعمار و القمــع ،فــان مثــل ذاك
الترشيــع يصــدر صوريــا ممــى مــن البــاي إذ ال نفــاذ ألوامــر البــاي إال إذا
أعلنهــا املقيــم العــام و أمــر بإجرائهــا.
كمــا ال تغفــل ســلطة التتبــع عــى ان أوامــر البــاي التــي تعتمدهــا لتجريــم
التحــركات االجتماعيــة هــي أوامــر مقيــدة بمعاهــدة بــاردو املربمــة بــن بــاي
تونــس و حكومــة الجمهوريــة الفرنســية يف  12مــاي  2 1881و هــي معاهــدة
احتــال علمــا و أن البــاي لــم يقــف عنــد هــذا الحــد و معلــوم أنــه
أبــرم كذلــك عــى ســبيل الذكــر ال الحــر مــا يعــرف باتفاقيــة املــرىس
املؤرخــة يف  8جــوان  1883و التــي تســهل للحكومــة الفرنســية يف شــخص
مقيمهــا العــام االســتيطان و تلــزم البــاي بقبــول وتســهيل إجــراءات اإلصالحــات
 2الفصل  2من معاهدة باردو لسنة  1881سمو الباي يرىض بكون السلطة العسكرية الفرنسية تأذن باحتالل النقط
التي سرتاها الزمة إلعادة النظام و األمن اىل نصابهما بالحدود و السواحل.
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اإلداريــة و العدليــة و املاليــة التــي يراهــا املقيــم العــام ذات فائــدة.
إن النيابــة العموميــة كســلطة تتبــع تحيــل الفاعلــن يف الحــراك االجتماعــي عــى
نــص جزائــي اســتعماري ،حتــى أن القــرار الصــادر عــن املقيــم العــام بتاريــخ 10
نوفمــر  1884جعــل جميــع األوامــر العليــة الصــادرة قبــل و بعــد هــذا القــرار
خاضعــة لســلطته و نفــوذه و ليســت لهــا أي قــوة أو أثــر قانونــي واقعــي إال
بعــد إقرارهــا مــن طــرف الدولــة الفرنســية .3
اليــوم ال يمكــن بــأي حــال مــن األحــوال أن تتجاهــل النيابــة تاريخيــة مثــل
هــذه األوامــر العليــة والتــي تثبــت أنهــا نصــوص اســتعمارية وجــب
إلغاؤهــا مــن الترشيــع التونــي احرتامــا لســيادة الدولــة و لحــق الشــعوب
يف تقريــر املصــر.
مــن الثابــت اذن انــه يقــع تتبــع الفاعلــن يف الحــراك االجتماعــي بنــص ســنه
املقيــم العــام رأســا ألنــه نافــذ فقــط بمقتــى رغبــة الحكومــة الفرنســية يف
تســهيل عمليــة االســتعمار.
كمــا أنــه مــن الثابــت أيضــا أن النيابــة تحيــل أصحــاب الحقــوق عــى أســاس
األمــر العــي املذكــور طبقــا ألهــواء الســلطة وخاصــة إذا مــا تمــت املقارنــة
بــن بعــض التحــركات االجتماعيــة إذ نجــد أنهــا تســتبعده وال تحيــل أحــدا مــن
الفاعلــن يف الحــراك عــى أساســه يف صــورة رضــوخ الســلط املختصــة ملطالــب
املحتجــن.
4

ومثــل ذلــك واقعــة متســاكني معتمديــة «كــرى» ،أصحــاب الحــق يف املــاء
الذيــن احتجــوا بقطــع الطريــق الوطنيــة الرابطــة بــن مكثــر و القــروان
بســبب االنقطــاع املتكــرر للميــاه الصالحــة للــراب ألكثــر مــن شــهر يف فصــل
الصيــف ،و قــد أدى هــذا االحتجــاج املتواصــل واملتماســك اىل االســتجابة للمطالــب
واإلذن فــورا بحفــر آبــار جديــدة لتوفــر امليــاه الصالحــة للــراب وال وجــود
 3األستاذ رضا الرداوي ،املحامي ،دراسة بعنوان االنقضاض القانوني عىل الحركة االجتماعية – الحوض املنجمي أنموذجا – ص6.
 4الفصل  44من الدستور « الحق يف املاء مضمون».
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لتتبعــات قضائيــة ضدهــم.

إن احتجــاج كــرى للمطالبــة بالحــق يف املــاء  5كاحتجــاج الدهمانــي للمطالبــة
بالحــق يف العمــل هــي احتجاجــات مرشوعــة بنيــت وتألفــت مــن أجــل املطالبــة
بالحقــوق املهضومــة و مــن أجــل تحميــل الدولــة اللتزاماتهــا ،والطريقــة
املعتمــدة إليصــال الصــوت و الدفــاع عــن الحــق هــي كذلــك نفســها «قطــع
الطريــق» ورغــم مــا تحملــه هــذه العبــارة مــن رنــة ســلبية إال أنهــا أحيانــا
تمثــل املنفــذ الوحيــد إلجبــار الســلطة عــى االهتمــام .االختــاف الوحيــد بــن
االحتجاجــن املذكوريــن والــذي يؤكــد لنــا تحكــم الســلطة السياســية مبــارشة يف
آليــات تجريــم الحــراك االجتماعــي هــو أن واقعــة الدهمانــي شــهدت إحــاالت
عــى أســاس األمــر العــي االســتعماري أمــا واقعــة كــرى فقــد شــهدت
اســتجابة للمطالــب بتوفــر امليــاه الصالحــة للــراب باملنطقــة .
مــن املخجــل اليــوم أن نشــهد مواصلــة محاكمــة الفاعلــن يف التحــركات االجتماعيــة
عــى أســاس األمــر العــي لســنة  1953و هــو النــص الصــادر عــن املســتعمر
والــذي مــن الواجــب إلغــاؤه مــن الترشيــع الجزائــي التونــي احرتامــا للمبــادئ
العليــا للدســتور وللحقــوق والحريــات ،علمــا وأنــه غالبــا مــا يرفــق بإحالــة
عــى أســاس جريمــة الفصــل  125مــن املجلــة الجزائيــة بمــا يف ذلــك مــن مــس
باملبــدأ اإلنســاني الــدويل و الدســتوري و هــو مبــدأ املســاواة بــن املواطنــن.
 5الفصل  40من الدستور» العمل حق لكل مواطن ومواطنة ،وتتخذ الدولة التدابري الرضورية لضمانه عىل أساس الكفاءة واإلنصاف»
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 -2املوظف العمومي أعىل درجة يف سلم املواطنة:

يعتــر الفصــل  125مــن املجلــة الجزائيــة  6مــن أخطــر الفصــول التــي توظــف
ملجابهــة أصحــاب الحقــوق و قــادة التحــركات االحتجاجيــة ،فمنــذ إصــدار
املجلــة الجزائيــة يف  9جويليــة  1913لــم يمثــل هــذا النــص بتاتــا موضوعــا
للمراجعــة أو للتنقيــح أو لإللغــاء و لعــل يف ذلــك داللــة واضحــة عــى ارتيــاح
الســلطة و اطمئنانهــا لــه كآليــة لقمــع كل نفــس احتجاجــي.
إن الوفــاء املتبــادل بــن الســلطة السياســية مــن جهــة و جريمــة هضــم
جانــب موظــف عمومــي مــن جهــة أخــرى مــرده اتســاع مجــال
اســتعمال هــذه الجريمــة نتيجــة الغمــوض الكبــر الــذي يكتنــف مصطلحــات
الفصــل  125مــن املجلــة الجزائيــة ،األمــر الــذي يجعــل النيابــة العموميــة
توجــه هــذه التهمــة كلمــا وجــد يف وقائــع امللــف موظــف عمومــي أو
شــبهه زاعمــا تعرضــه العتــداء.

 6الفصــل  125مــن م.ج «يعاقــب بالســجن مــدة عــام وبخطيــة قدرهــا مائــة وعــرون دينــارا كل مــن يـــهضم
جانــب موظــف عمومــي أو شــبهه بالقــول أو اإلشــارة أو التهديــد حــال مبارشتــه لوظيفتــه أو بمناســبة
مبارشتهــا».
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ففــي خصــوص مصطلــح «هضــم الجانــب» فقــد بقــي مبهمــا تــاركا املجــال
مفتوحــا أمــام باحــث البدايــة وســلطة التتبــع إللحــاق كل فعــل أو قــول أو
إشــارة به.
أمّ ــا يف خصــوص مصطلــح «موظــف عمومــي» فانــه يســتوجب الرجــوع اىل
الفصــل  82مــن املجلــة الجزائيــة  7الــذي أورد عــى ســبيل الحــر قائمــة يف
األشــخاص املوصوفــن باملوظفــن العموميــن:
 من تعهد إليه صالحيات السلطة العمومية من يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولةويشــبه باملوظــف العمومــي طبــق الفقــرة األخــرة مــن الفصــل املذكــور كل مــن
لــه صفــة املأمــور العمومــي وك ّل مــن انتخــب لنيابــة مصلحــة عموميــة أو كل مــن
تعينــه العدالــة للقيــام بمأموريــة قضائيــة.
يتضــح مــن خــال هــذا التعريــف أن هضــم الجانــب ال يخــص إال ممثــي الســلطة
حتــى أنــه ورد تحــت بــاب «يف االعتــداء عــى الســلطة العامــة الواقعــة مــن أفــراد
الناس».
فهــذا النــص وضعــه املــرع إلفــراد ممثــي الســلطة بحمايــة خاصــة و قــد تمــادى
فقــه القضــاء إىل أبعــد مــن ذلــك إذ وســع يف مجــال حمايــة املوظفــن العموميــن
ومتّعهــم بهــا حتــى خــارج مبــارشة عملهــم  8ويف ذلــك رضب لقاعــدة مبدئيــة
جوهريــة أال وهــي «التفســر الضيــق للنصــوص الجزائيــة».
لقــد عــرف املــرع املوظــف العمومــي بمقتــى وظيفتــه خالفــا ملــا اتجــه إليــه
فقــه القضــاء يف تعريفــه اعتمــادا عــى صفتــه حيــث اعتــر جريمــة االعتــداء عــى
 7الفصــل  82مــن املجلــة الجزائيــة «يعتــر موظفــا عموميــا تنطبــق عليــه أحــكام هــذا القانــون كل
شــخص تعهــد إليــه صالحيــات الســلطة العموميــة أو يعمــل لــدى مصلحــة مــن مصالــح الدولــة أو
جماعــة محليــة أو ديــوان أو مؤسســة عموميــة أو منشــأة عموميــة أو غريهــا مــن الــذوات التــي تســاهم يف تســيري
مرفــق عمومــي .و يشــبه باملوظــف العمومــي كل مــن لــه صفــة املأمــور العمومــي ومــن انتخــب لنيابــة مصلحــة
عموميــة أو مــن تعيّنــه العدالــة للقيــام بمأموريــة قضائيــة».
 8القرار التعقيبي الجناحي عدد  9397املؤرخ يف  14ديسمرب .1974
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املوظــف العمومــي تقــوم ولــو بعــد إتمامــه للمأموريــة املســندة إليــه.
وبالرجــوع إىل مــا عــرف بملــف الدهمانــي املشــار إليــه ســابقا تمــت إحالــة 14
شــخصا عــى أنظــار املحكمــة االبتدائيــة بالــكاف مــن أجــل هضــم جانــب
موظــف بالقــول أثنــاء أدائــه لوظيفتــه.
ّ
ونتبــن مــن خــال محــارض البحــث أن زاعــم االعتــداء «املوظــف العمومــي»
هــو نفســه الباحــث املقيــم للــدالالت و الشــهادات و املؤيــدات و هــو نفســه
ســلطة إثــارة التتبعــات.
وعــى ذلــك األســاس يتضــح جليــا أن هــذا النــص الــذي لــم يقــع
تنقيحــه منــذ صــدور املجلــة الجزائيــة هــو كذلــك نــص غــر مطابــق
لدســتور الجمهوريــة الثانيــة لرضبــه ملبــدأ املســاواة وتتجـ ّ
ـى ال دســتورية هــذا
النــص يف مخالفتــه للمبــادئ املنصــوص عليهــا بالتوطئــة والتــي أقــ ّرت بـــــ
‹‹نظــام جمهــوري ديمقراطــي تشــاركي تضمــن فيــه الدولــة علويــة القانــون
واملســاواة يف الحقــوق والواجبــات بــن جميــع املواطنــن و املواطنــات».
عــاوة عــى ذلــك تخــرق إحالــة أصحــاب الحقــوق عــى أســاس الفصــل
 125النــص الدســتوري موضــوع الفصــل « 21املواطنــون و املواطنــات
متســاوون يف الحقــوق و الواجبــات و هــم ســواء أمــام القانــون مــن غــر تمييــز».
إن معتصمــي الدهمانــي كمواطنــن محتجــن صنفــوا كفئــة أقــل درجــة مــن
املوظفــن العموميــن بتمييــز واضــح و رصيــح لفائــدة عــون األمــن ،إذ بمجــرد
تشــكيه مــن اعتــداء تقــوم أركان جريمــة الفصــل  125مــن املجلــة الجزائيــة و
يدخــل الشــاكي بصفتــه تلــك تحــت الحمايــة اآلليــة للفصــل املذكــور.
لقــد بــات واضحــا أن مقتضيــات فصــل اإلحالــة املذكــور مخالفــة تمامــا
ملبــادئ القانــون الطبيعــي وقواعــد العدالــة  9كمــا تمثــل خرقــا فادحــا
 9مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة هي مجموعة القوانني الكامنة يف طبيعة الروابط االجتماعية القائمة بني األفراد،
و هي قواعد أزلية ال تختلف بتغري الزمان و املكان و هي قوانني مشرتكة بني جميع الشعوب و من أهمها مبدأ املساواة.
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للقيــم الكونيــة لحقــوق اإلنســان 10التــي أكــدت عليهــا التوطئــة معتــرة أن
الدســتور قــد جــاء «تعبــرا عــن تمســك الشــعب بالقيــم اإلنســانية و مبــادئ
حقــوق اإلنســان الكونيــة الســامية».
وتأكيــدا عــى مــا ســبق ذكــره فقــد ثبــت عــى مســتوى القانــون املقــارن
أن عــددا كبــرا مــن الــدول ألغــت جريمــة هضــم جانــب موظــف عمومــي مــن
قوانينهــا الوضعيــة ،نشــر عــى ســبيل الذكــر ال الحــر إىل بريطانيــا ،ايطاليــا،
الواليــات املتحــدة األمريكيــة ،األرجنتــن ،البــرو ،الباراغــواي ،وقــد أصبــح جليــا
تخــي جــل الديمقراطيــات عــن هــذه الجريمــة صلــب تشــاريعها الوطنيــة بوعــي
ملخالفتهــا للمبــادئ الكونيــة لحقــوق اإلنســان و خاصــة مبــدأ املســاواة بــن
املواطنــن ،حتــى الــدول التــي لــم تلغــي هــذه الجريمــة بعــد تشــهد جــدال واســعا
حــول إمكانيــة إقصائهــا مــن تشــاريعها ومثــال ذلــك فرنســا .11
نســتنتج مــن خــال العينــات القضائيــة أن نــص اإلحالــة املذكــور هــو جــزء
ال يتجــزأ مــن املــوروث االســتعماري الــذي تركتــه الحكومــة الفرنســية كأداة
قمعيــة ضــد الحــركات التحرريــة آنــذاك واســتعملته األنظمــة الديكتاتوريــة زمــن
بورقيبــة و بــن عــي للقمــع أيضــا ضــد كل املحتجــن عــى سياســات الدكــرة
وتهميــش الحقــوق والحريــات ،ومــن الغريــب أن يتواصــل هــذا املنحــى مــن خــال
الحكومــات املتعاقبــة بعــد  14جانفــي إىل اليــوم ،إذ يقــع اســتغالله مــن قبــل
األمنيــن لتربيــر تســليط العنــف عــى املحتجــن لتحيــل النيابــة العموميــة أصحــاب
الحقــوق عــى اثــر ذلــك مــن أجــل تجريــم التحــركات االجتماعيــة.
 10تنص املادة  7من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان املؤرخ يف  10ديسمرب « :1948كل الناس سواسية أمام القانون
و لهم الحق يف التمتع بحماية متكافئة عنه دون اية تفرقة ،كما أن لهم جميعا الحق يف حماية متساوية ضد أي تمييز
يخل بهذا االعالن و ضد اي تحريف عىل تمييز كهذا».
 11تجرم املجلة الجزائية الفرنسية هضم جانب املوظف العمومي (Outrage à un représentant de l’autorité
 )publiqueيف فصلها  433-5و قد أصدرت رابطة حقوق االنسان الفرنسية عريضة مؤرخة يف  19ديسمرب 2008
مطالبة فيها بإلغاء جريمة هضم جانب موظف عمومي و قد أمضاها آالف من السياسيني و النقابيني و الفنانني
و املواطنني و تم تقديمها اىل رئيس الجمهورية الفرنسية و وزيري العدل و الداخلية يف فيفري  .2010كذلك يف
فرنسا تم انشاء حركة جماعية ( )collectifيف جويلية  2008تحت تسمية CODECO (collectif pour une
 )dépénalisation du délit d’outrageمن طرف النقابي  Romain Dunandالذي تمت ادانته ابتدائيا و
استئنافيا من أجل «هضم جانب موظف عمومي» عىل أساس الفصل  433-5من املجلة الجزائية الفرنسية و ذلك عىل
اثر تشبيهه رئيس الجمهورية الفرنسية آنذاك نيكوال ساركوزي باملاريشال بيتان عميل األملان و رئيس حكومة .Vichy
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إن نــص اإلحالــة التمييــزي يمثــل انحرافــا قانونيــا و تجــاوزا للســلطة و رضبــا ملبــدأ
املســاواة بــن املواطنــن ويبقــى وســيلة قمعيــة لــرب حريــة التعبــر.
وتبعــا لذلــك أصبــح مــن ألــحّ األولويــات إلغــاء هــذا النــص مــن الترشيــع التونــي
و مــن واجــب كافــة مكونــات املجتمــع املدنــي االلتفــاف حــول هــذا املطلــب لحمايــة
حقــوق األفــراد يف االحتجــاج الســلمي و التحــرك االجتماعــي خاصــة و أن التحــركات
االجتماعيــة لــم تســلم بعــد مــن االســتهداف بنصــوص إحالــة أخــرى بغايــة عزلهــا
عــن محيطهــا االجتماعــي.
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 .IIنصوص إحالة لعزل الحراك االجتماعي:
ّ
نتبــن إثــارة التتبعــات ضــد أصحــاب
مــن خــال عينــات امللفــات القضائيــة
الحقــوق الفاعلــن يف حــراك اجتماعــي عــى أســاس فصــول قانونيــة إللحــاق
تشــويه أخالقــي بتحركهــم .مثــال ذلــك إحــاالت عــى أســاس الفصــول  245و 226
مكــرر مــن املجلــة الجزائيــة( ،)1أو لنســبة العنــف للفاعلــن باإلحالــة عــى
أســاس الفصــل  304و  222مــن املجلــة الجزائيــة (.)2

 -1التشويه األخالقي ألصحاب الحقوق:
مــن األســاليب املعتمــدة مــن طــرف النيابــة العموميــة إلهانــة أصحــاب
الحقــوق و تحقريهــم والحــ ّ
ط مــن القيمــة املعنويــة لتحركهــم نجــد إحــاالت
متكــررة عــى أســاس الفصلــن  245و 226مكــرر مــن املجلــة الجزائيــة.
ولفضــح خلفيــات اللجــوء إىل نصــوص اإلحالــة تلــك كلمــا تعلــق األمــر
بالتحــركات االجتماعيــة ،كان ال بــد مــن التعــرض إىل مقتضياتهــا.
ينــص الفصــل  245مــن املجلــة الجزائيــة عــى أنــه «يحصــل القــذف بــكل
إدعــاء أو نســبة أمــر لــدى العمــوم فيــه هتــك رشف واعتبــار شــخص
أو هيئــة رســمية .ويمكــن إثبــات األمــر الحاصــل منــه القــذف يف الصــور
املقــررة بالفصــل  57مــن مجلــة الصحافــة».
يقــع تجريــم الحــراك االجتماعــي عــر اإلحالــة املذكــورة ،بجعــل املحتجــن و
كأنهــم بتجمعهــم و مناداتهــم بمطالبهــم إرتكبــوا جريمــة القــذف أو نســبة أمــور
علنيــة للمــس مــن رشف أو اعتبــار هيئــة رســمية.
وتجــدر اإلشــارة أنــه يقــع التعتيــم كليــا عــى موضــوع التحــرك وســببه والحــق
ذاتــه إذ تصبــح جميعهــا مــن األمــور الثانويــة منــذ الخطــوة األوىل يف
مســار التتبعــات العدليــة ،ويقــع إخــراج الفاعلــن الحقوقيــن يف صــورة معتديــن
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بانحيــاز ســيايس مــن طــرف الســلط لتحفيــز املمثــل القانونــي للهيئــة الرســمية أو
أحــد الحارضيــن بمــكان اإلحتجــاج مــن أجــل املبــادرة بالتشــكي الجزائــي.
إن موضــوع الشــكايات غالبــا مــا يرتكــز عــى بعــض العبــارات التــي مــن شــأنها
أن تحقــر املحتجــن وتدخــل طلباتهــم مــن الوهلــة األوىل تحــت بــاب االعتــداءات.
كمــا أن اإلحالــة عــى أســاس الفصــل  245مــن املجلــة الجزائيــة يف فقرتــه
الثانيــة يعطــي إمكانيــة اإلثبــات حســب الصــور التــي حددهــا الفصــل  57مــن
مجلــة الصحافــة الــذي ينـ ّ
ـص عــى مــا يــي« :يمكــن إثبــات موضــوع الثلــب
بالطــرق االعتياديــة إذا كان متعلقــا بالخطــة فقــط يف صــورة مــا إذا نســب
للهيئــات الرســمية أو إىل جيــوش الــر والبحــر و الجــو أو إىل اإلدارات العموميــة أو
اىل جميــع األشــخاص املعنيــن بالفصــل  52مــن هــذه املجلــة.
كمــا يمكــن إثبات موضوع الثلــب إذا كان متعلقــا بالخطة فقط ،وموجّ هــا ضد مديري
أو متــرّ يف كل مؤسســة صناعيــة أو تجاريــة أو ماليــة تعتمــد عالنيــة
عــى أمــوال االدخــار أو اإلقــراض ،وال يمكــن إثبــات موضــوع الثلــب يف الصــور
اآلتيــة:
 إذا كان األمر املنسوب يتعلق بالحياة الخاصة للشخص إذا كان األمــر املنســوب يتعلــق بأمــور مــر عليهــا أكثــر مــنعــرة أعــوام.
 إذا كان األمــر يتعلــق بجريمــة انقضــت بالعفــو أو بالتقــادم أو بعقوبــةشــملها اســرداد الحقــوق.
ويف الحــاالت املنصــوص عليهــا بالفقرتــن األوىل والثانيــة مــن هــذا الفصــل يمكــن
اإلدالء بالحجــة املضــادة.
و إذا ثبت موضوع الثلب يوقف التتبع.
وإذا كان األمــر املنســوب موضــوع شــكوى مــن املظنــون فيــه فــان إجــراءات
التتبــع واملحاكمــة يف جنحــة الثلــب توقــف لحــن انتهــاء التحقيــق الواجــب
إجــراؤه».
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و تجدر اإلشارة يف هذا الصدد إىل :
أوال :أن مجلــة الصحافــة ذاتهــا الصــادرة بالقانــون عــدد  32مــؤرخ يف  28أفريــل
 1975جــاءت لــرب حريــة اإلعــام و تدجــن الصحافيــن زمــن االســتبداد.
ثانيــا :أن املرســوم عــدد  115املــؤرخ يف  2نوفمــر  2011قــد نــص رصاحــة
يف فصلــه  80عــى اآلتــي «تلغــى جميــع النصــوص الســابقة املخالفــة و خاصــة
مجلــة الصحافــة الصــادرة بالقانــون عــدد  32لســنة  1975املــؤرخ يف  28أفريــل
ّ
واملنقحــة لــه».
 1975و جميــع النصــوص الالحقــة املتممــة
وبالتــايل فقــد بــات واضحــا أن نــص اإلحالــة املعتمــد لــرب التحــرك اإلحتجاجــي،
أســس عــى فصــل قــد ألغــي برصيــح عبــارات الفصــل  80مــن املرســوم املذكــور.
ويمكــن هنــا رضب أحــد األمثلــة مــن امللفــات القضائيــة الخاصــة بالتحــركات
اإلحتجاجيــة الطالبيــة التــي شــهدتها كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية بتونــس
باملركــب الجامعــي فرحــات حشــاد أواخــر شــهر مــاي  2015و التــي تتلخــص يف
عــدد  02إحتجاجــات كــرى تعلــق االحتجــاج األول بطلــب مراجعــة رزنامــة
االمتحانــات التــي كانــت تعســفية فوقيــة ،أمــا الثانــي فقــد كان منطلقــه إعتصــام
عــدد مــا يفــوق املائــة طالبــة وطالــب مــن اجــل حقهــم يف الرتســيم يف املرحلــة
الثالثــة (املاجســتري).
ّ
إن كل هــذه التحــركات الطالبيــة املذكــورة أرشف عليهــا ممثــي الطلبــة مــن اإلتحــاد
العــام لطلبــة تونــس الــذي كلــف أحــد أعضائــه بالتنســيق بــن هيئــة الدفــاع
واملحالــن عــى مجلــس التأديــب فتمّ ــت إحالتــه عــى معنــى أحــكام الفصــل 245
مــن املجلــة الجزائيــة لتشــويهه ورضب مصداقيــة مك ّلفيــه بالتفــاوض وإلحــاق
التحقــر باالعتصــام وموضــوع الحــق املطالــب به.
ولــم تكتفــي النيابــة العموميــة بإحالــة الفاعلــن يف الحــراك االجتماعــي عــى أســاس
النــص املذكــور بــل وإرصارا منهــا عــى التشــويه األخالقــي غالبــا مــا تضيــف
إليــه إحالــة عــى معنــى الفصــل  226مكــرر ّ
ونصــه «يعاقــب بالســجن مــدة ســتة
أشــهر وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار كل مــن يعتــدي علنــا عــى األخــاق الحميــدة
أو اآلداب العامــة باإلشــارة أو القــول أو يعمــد علنــا إىل مضايقــة الغــر بوجــه
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يخــل بالحيــاء ،ويســتوجب نفــس العقوبــات املذكــورة بالفقــرة املتقدمــة
كل مــن يلفــت النظــر علنــا إىل وجــود فرصــة إلرتــكاب فجــور و ذلــك بكتابــات أو
تســجيالت أو إرســاليات ســمعية أو برصيــة أو الكرتونيــة أو ضوئيــة».
ويُقصــد باالعتــداء عــى األخــاق الحميــدة بالقــول ،التلفــظ بعبــارات ذات مدلــول
مخــل باألخــاق العامــة خــادش للحيــاء ،أمّ ــا اإلعتــداء باإلشــارة فهــو كل حركــة
فاضحــة و وقحــة ال تراعــي قيــم املجتمــع و تتجــاوز حــدود األدب و اللياقــة.
و يف خصــوص لفــت النظــر لوجــود فرصــة الرتــكاب فجــور فهــو القيــام بأفعــال
تــدل الغــر عــى أنــه بإمكانــه ارتــكاب فعــل غــر أخالقــي.
إن هــذا التفســر مســتمد مــن فقــه القضــاء ،ذلــك أن املجلــة الجزائيــة لــم تحــدد
املصطلحــات املســتعملة صلــب الفصــل  226مكــرر تاركــة املجــال أمــام التوســع
يف نطــاق تفســرها وبالتــايل إمكانيــة إســتعمالها لتربيــر إجــراءات قمعيــة كلمــا
رأت األمــر متعلقــا بــاآلداب العامــة.
ولــم تتــوان النيابــة العموميــة عــن إســتعمال هــذا الفصــل إلحالــة الفاعلــن يف
التحــركات اإلحتجاجيــة مــن ذلــك مثــا إحالتهــا يف شــهر أفريــل  2015ملجموعــة
مــن قياديــي اإلتحــاد العــام لطلبــة تونــس أمــام القضــاء بتهمــة االعتــداء عــى
األخــاق الحميــدة بالقــول ،رغــم أنــه ال يوجــد بمظروفــات امللـ ّ
ـف مــا يــرر توجيــه
مثــل هــذه التهمــة.
وتتمثّــل وقائــع امللــف املشــار إليــه يف أن مجموعــة مــن الطلبــة دخلــوا يف إرضاب
رفضــا للظــروف القاســية التــي تحــف بجدولــة اإلمتحانــات فإســتغل عميــد الكليــة
هــذه املناســبة للتشــكي و تلفيــق جملــة مــن التهــم لبعــض قيــادات االتحــاد العــام
لطلبــة تونــس .و لعــل مــا يثــر االســتغراب مــن ناحيــة ومــا يؤكــد تحامــل
النيابــة العموميــة مــن ناحيــة أخــرى هــو أن هــذه األخــرة أحالــت املذكوريــن
مــن أجــل جريمــة اإلعتــداء عــى األخــاق الحميــدة مــن تلقــاء نفســها دون تشــكي
مــن أي كان يف هــذا املجــال.
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فعــاوة عــى إنــكار املحتجــن لتلفظهــم بــأي عبــارات مــن شــأنها اإلخــال
بالحيــاء أو املــس مــن اآلداب العامــة فــان املمثــل القانونــي للكليــة هــو أيضــا
لــم ينســب لهــم إتيــان مثــل تلــك األفعــال.
يتضــح إذا أن النيابــة العموميــة تحيــل املحتجــن مــن أجــل تهــم مجــردة
مــن كل إثبــات أو دليــل وال وجــود ملــا يربرهــا واقعــا ،فتتخــى بذلــك عــن دورهــا
األصــي يف مراقبــة تطبيــق القانــون و احرتامــه وحمايــة املجتمــع لتتحــول إىل
إمتــداد للســلطة تصــف األحــداث كمــا تصفهــا وتوجــه التهــم كمــا تريدهــا تلــك
األخــرة.
كمــا تدخــل مثــل هــذه اإلحــاالت تحــت جبــة السياســة املمنهجــة للقمــع والرتكيــع
بغايــة إفــراغ التحــرك مــن أهدافــه وتشــويه املحتجــن أخالقيــا وإظهارهــم للــرأي
العــام يف صــورة املــيء للغــر الســتبعاد املســاندة مــن حولهــم وعزلهــم عــن
املحيــط املجتمعــي عامــة وعــن املحيــط الحقوقــي خاصــة.
كمــا أن ســلطة التتبــع غالبــا مــا ال يكفيهــا التشــويه األخالقــي للفاعلــن يف
التحــركات االجتماعيــة فتنســب لهــم تشــويها آخــر وتتهمهــم بالعنــف.
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 -2نسبة العنف ألصحاب الحقوق:

تحيــل النيابــة العموميــة قــادة التحــركات االجتماعيــة عــى أســاس جريمــة الفصــل
 222مــن املجلــة الجزائيــة ونصــه« :يعاقــب بالســجن مــن ســتة أشــهر
إىل خمســة أعــوام أو بخطيــة مــن مائتــن إىل ألفــي دينــار كل مــن يهــدد
غــره باعتــداء يوجــب عقابــا جنائيــا وذلــك مهمــا كانــت الطريقــة املســتعملة
يف هــذا التهديــد .ويكــون العقــاب مضاعفــا إذا كان التهديــد مصحوبــا بأمــر أو
متوقفــا عــى رشط حتــى وإن كان التهديــد بالقــول فقــط».
إن التهديــد بمــا يوجــب عقابــا جنائيــا هــو تهديــد الغــر بالقيــام ضــده بعمــل
إجرامــي موصــوف بكونــه جنايــة.
وهــو معاقــب عليــه بعقوبــة ســالبة للحريــة مهمــا كانــت الطريقــة املســتعملة يف
ذلــك ســواء صــدر هــذا التهديــد بالــكالم أو بالكتابــة أو حتــى باإلشــارة.
ويشــدد العقــاب إذا كان مقرونــا بأمــر أو متوقفــا عــى رشط.
عــادة مــا تكــون التحــركات االجتماعيــة متعلقــة بحقــوق أساســية حياتيــة و تكــون
املطالبــة بهــا ملحــة و متأكــدة و يكــون الخطــاب املتبنــى مــن قبــل قــادة
التحــرك شــديد اللهجــة وذو صبغــة سياســية يتطــور أحيانــا اىل املطالبــة
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بعــزل املســؤولني وإقالتهــم مــن مناصبهــم عــى غــرار شــعار «.»Dégage
ويف املقابــل ال يفــوت السياســيني واملســؤولني فرصــة إســتغالل حالــة الهيجــان
و جلــب شــهود زور لنســبة تهمــة التهديــد بمــا يوجــب عقــاب جنائــي ،األمــر
الــذي يســتهوي النيابــة العموميــة التــي ال تــردد يف اإلحالــة مــن أجــل تهمــة
النــص املذكــور محققــة بذلــك غايتهــا األوىل و األهــم أال وهــي إضفــاء صــورة
املجــرم الخطــر املهــدد ألمــن املجتمــع عــى قــادة التحــركات اإلجتماعيــة.
فيكــون املجــال فســيحا ألبــواق الســلطة املتمركزيــن باملنابــر اإلعالميــة إلســتغالل
مثــل هــذه الجريمــة لرتويــج صــورة اإلجــرام بنســبتها ألصحــاب الحقــوق
ضاربــن بذلــك مصداقيــة ورشعيــة التحــرك و املطالــب ،والتــي تندثــر شــيئا
فشــيئا أمــام خطــاب التجريــم والتشــويه.
وغالبــا مــا تكــون املعركــة عــى املســتوى اإلعالمــي فاشــلة ومآلهــا الخســارة نظــرا
لعــدم تســاوي فــرص الحضــور والتعبــر بــن أجهــزة الســلطة وممثــي املحتجــن
وقادتهــم وهــو مــا يســاهم يف تــايش دعــم وإلتفــاف الــرأي العــام حــول
القضيــة الرئيســية موضــوع التحــرك وتبقــى املعركــة قانونيــة رصفــة
يخوضهــا لســان الدفــاع داخــل قاعــة محكمــة شــبه خاليــة مــن املواطنــن ،أيــن
تكــون املرافعــات عبــارة عــن محاكمــة للنيابــة العموميــة واألمــن والســلطة
السياســية مــن أجــل انتهاكهــا لحقــوق اإلنســان األساســية لتقــي الدوائــر
القضائيــة املختصــة بعــدم ســماع الدعــوى يف أغلــب هــذه امللفــات.
وهــو مــا يتجــى بوضــوح مــن خــال العينــة موضــوع هــذا التقريــر و
خاصــة منهــا امللــف املتعلــق بأحــداث مجلــس تأديــب كليــة الحقــوق
والعلــوم السياســية بتونــس بتاريــخ  4أفريــل  2015باملحكمــة اإلبتدائيــة
بتونــس والتــي تتلخــص وقائعهــا يف توجــه عضــو املكتــب التنفيــذي لإلتحــاد
العــام لطلبــة تونــس للكليــة قصــد التنســيق بــن املحامــن والطلبــة املحالــن عــى
مجلــس التأديــب وكان حضــور عضــو املكتــب التنفيــذي نشــيطا ،حيــث قــام
بإتصــاالت ولقــاءات عديــدة مــع األســاتذة والطلبــة لتحسيســهم بعدالــة قضيــة
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مناضــي اإلتحــاد وهــو مــا إســتفز عميــد الكليــة وأعضــاء مجلــس التأديــب،
فتقدمــوا بشــكاية ضــده.
وقــد تمــت إحالتــه عــى معنــى أحــكام الفصــل  304مــن املجلــة الجزائيــة و
نصــه «مــن تعمــد بغــر وســيلة اإلنفجــار أو الحريــق إلحــاق الــرر
بمــا يملكــه غــره مــن العقــار أو املنقــول يعاقــب بالســجن مــدة ثــاث ســنوات
وبخطيــة قدرهــا ألــف دينــار .وإذا كانــت املفاســد قاضيــة بصــرورة وصحّ ــة
الــيء أو وجــوده يف خطــر فالعقــاب بالســجن مــدة خمــس ســنوات وبخطيــة
قدرهــا ثالثــة آالف دينــار».
إن هــذا الفصــل يعاقــب مــن يحــدث رضرا بملــك الغــر متعمــدا أو عــن قصــد،
مــع إســتثناء األرضار التــي يقــع إحداثهــا عــن طريــق الحريــق أو اإلنفجــار
التــي يعاقــب عليهــا بنصــوص خاصــة فالعنــارص الواجــب توفرهــا هــي إرضار
بملــك الغــر ســواء كان عقــارا أو منقــوال وإحــداث هــذا الــرر عمــدا.
أمّ ــا الفقــرة الثانيــة مــن هــذا الفصــل فتشــدد العقــاب عــى الجانــي إذا أصبحــت
صحــة الــيء أو وجــوده يف خطــر.
ويعــ ّد تدبــر سلســلة مــن املحاكمــات عــى أســاس الفصــل املذكــور عالمــة
إضافيــة عــى العجــز الحكومــي وإســتمرار سياســة الهــروب اىل األمــام .خاصــة مــع
إســتمرار الســلطة يف تجاهــل الحــركات اإلجتماعيــة والتضييــق عليهــا وتشــويهها
والتصــدي األمنــي لهــا وتوظيــف القضــاء كأداة لتجريمهــا ومالحقــة قادتــه
ونشــطائه.
يعتــر نــص اإلحالــة املذكــور مــن أكثــر النصــوص إســتعماال ملجابهــة
أصحــاب الحقــوق ،وهــو ينضــوي تحــت بــاب «اإلعتــداء الواقــع عــى ملــك
الغــر» باملجلــة الجزائيــة ،وتجــدر اإلشــارة إىل أن أغلــب التحــركات عــادة مــا
تكــون يف أماكــن عامــة أو مؤسســات عموميــة أو يف مراكــز الســلطة كالكليــات
واملستشــفيات والواليــات واملعتمديــات أو إحــدى الــوزارات واملالحــظ يف أغلــب
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هــذه املؤسســات أن املقــرات تكــون يف بنــاءات قديمــة بهــا أجــزاء مخربــة جــراء
عــدم اإلصــاح والرتميــم ،ممــا يســهل عمليــة نســبة هــذه األرضار للنشــطاء يف
التحــرك عــى خلفيــة تواجدهــم بتلــك املقــرات.
ويف هــذا الســياق نشــر مثــا إىل نســبة تهمــة االعتــداء عــى ملــك الغــر
واملتمثــل يف كــر لــوح بلــوري ببهــو اإلدارة عــى خلفيــة اعتصــام الطلبــة بكليــة
الحقــوق بامللــف القضائــي املذكــور.
إن اإلحالــة عــى أســاس اإلرضار بملــك الغــر التــي تطــال الفاعلــن اإلجتماعيــن
تؤثــر ســلبا يف مصداقيــة ورشعيــة التحــرك لــدى الــرأي العــام رضورة أن
مصطلحــات العنــف واإلعتــداء عــى أمــاك الغــر تجلــب تعاطــف الــرأي
العــام مــع الســلطة ويف املقابــل تبعــده عــن مســاندة أصحــاب الحقــوق املتحولــن
يف نظــره إىل «مجرمــن» .
إن هــذا الســياق الــذي تنتهجــه ســلطة التتبــع يــؤدي اىل رضب الحقــوق املرشوعــة
بمــا يف ذلــك مــن مخالفــة صارخــة للحقــوق السياســية واملدنيــة.
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 .IIIنصوص إحالة لرضب الحقوق السياسية واملدنية:

إرتكــزت إحالــة النيابــة العموميــة لقــادة التحــركات االجتماعيــة عــى نصــوص
إســتعمارية وغــر دســتورية ونصــوص أخــرى تشــوه قــادة التحــركات
لتــرب مرشوعيــة الحــراك االجتماعــي وتعزلــه عــن محيطــه ،لكنهــا لــم تقتــر
عــى ذلــك فقــط بــل إمتــدت لتعتمــد عــى نصــوص ذات طابــع ســيايس
بالنظــر لتعلقهــا باإلعتــداءات عــى الســلطة العامــة واإلعتــداء عــى الحــق يف العمــل
يف ظــل اإلرضاب وهــي نصــوص تمــس بمقومــات الديمقراطيــة وبالجيــل األول
للحقــوق املدنيــة والسياســية إعتبــارا لكونهــا تنتهــك الحــق يف التعبــر والحــق يف
العمــل النقابــي والحــق يف التن ّ
ظــم.

 -1انتهاك الحق يف التعبري:
غالبــا مــا نجــد تتبّعــات ضــد املشــاركني يف اإلحتجاجــات اإلجتماعيــة طبقــا
لنصــوص اإلحالــة مــن  116إىل  124مــن املجلــة الجزائيــة ،والتــي وردت تحــت
القســم األول مــن البــاب الرابــع يف اإلعتــداء عــى الســلطة العامــة الواقعــة
مــن أفــراد النــاس مــن املجلــة وعنوانــه العصيــان.
ينـ ّ
ـص الفصــل  116مــن املجلــة الجزائيــة ،عــى أنــه «يعاقــب بالســجن ملــدة
ســتة أشــهر وبخطيــة قدرهــا مائتــا فرنــك كل مــن يعتــدي بالعنــف أو يهــدد
بــه للتطــاول عــى موظــف مبــارش لوظيفتــه بوجــه قانونــي أو عــى كل إنســان
إســتنجد بوجــه قانونــي إلعانــة ذلــك املوظــف».
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و قــد عــرف األســتاذ بلقاســم القــروي الشــابي العصيــان بـــ «عــدم اإلمتثــال
ملمثــي الســلطة العامــة بكيفيــة عنيفــة».
يؤخــذ مــن نــص الفصــل  116مــن املجلــة الجزائيــة أن املــرع حــدد صفــة
املجنــي عليــه يف جريمــة العصيــان يف شــخص املوظــف املبــارش لوظيفتــه بصفــة
قانونيــة ،كمــا ســحب صفــة املجنــي عليــه يف جريمــة العصيــان أيضــا ،عــى كل
إنســان يســاعد بوجــه قانونــي ذلــك املوظــف.
وأوجــب الفصــل املذكــور ،أن يكــون املجنــي عليــه «مبــارشا لوظيفتــه بالوجــه
القانونــي» أي أن املوظــف املعتــدى عليــه يف جريمــة العصيــان وجــب ان يكــون
قــد أنجــز عملــه يف حــدود اختصاصــه و ســلطته ،طبقــا للقواعــد الشــكلية
الواجبــة قانونــا.
تتمثّــل العقوبــة املســتوجبة لجريمــة العصيــان يف الســجن والخطيــة ويف هــذا
املجــال يفــ ّرق املــرع بــن العصيــان البســيط ،والعصيــان املشــدد املتمثــل يف
إســتعمال الســاح كمــا يفــرق بــن العصيــان الواقــع مــن شــخص واحــد و
العصيــان الواقــع بمشــاركة عــدة أشــخاص.
شــدد املــرع التونــي يف عقوبــة العصيــان إذا كان واقعــا مــن أكثــر مــن عــرة
أفــراد و بــدون إســتعمال الســاح فيكــون العقــاب مــدة عــرة ســنوات ســجنا
و خطيــة ماليــة ،أمــا إذا كان مصحوبــا بإســتعمال الســاح فــان العقوبــة تكــون
خمســة ســنوات ســجنا ولكــن ليــس مــن الــروري أن يكــون كل املشــاركني يف
جريمــة العصيــان مســلحني ،اذ يكفــي أن يكــون الســاح بحــوزة أحدهــم.
و مــن الغرابــة أن تخــى الســلطة ممثلــة يف املــرع مــن عــدد األشــخاص
املرتكبــن لجريمــة العصيــان أكثــر مــن خشــيتها مــن كيفيــة ارتكابهــا رضورة
أن ارتــكاب جريمــة العصيــان بإســتعمال الســاح مــن طــرف ثالثــة أشــخاص
فقــط يمكــن أن تكــون آثــاره أشــد خطــورة مــن إرتكابهــا مــن طــرف
عــرة أشــخاص دون ســاح.
ويتجــى هنــا الهاجــس الحقيقــي للســلطة اال وهــو خوفهــا مــن تجمــع
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املواطنــن و توحدهــم حــول هــدف مشــرك والــذي يفــر تشــديد العقــاب عــى
أســاس عــدد األشــخاص و ليــس عــى أســاس أثــر الجريمــة وهــو األســلم
منطقيــا.
فاملــرّ ع التونــي عنــد وضعــه لهــذا النــص أوىل أهميــة قصــوى لحمايــة
الســلطة مــن التجمعــات واملظاهــرات التــي يمكــن إن تندلــع يف أي وقــت ،و
لكــن هــذا االســتغراب يــزول فــورا بمجــرد معرفــة أن تاريــخ وضــع النــص
يعــود إىل ســنة  1913بمــا يعنــي أنــه قانــون إســتعماري ال يمــت ملصلحــة
املجتمــع التونــي بصلــة بــل ال يمكــن أن يمثــل إال ّ نصــا يمعــن يف إذالل و
تركيــع الشــعب و تكميــم األفــواه.
و بذلــك تتضــح الخلفيــة األساســية أال وهــي حســب رأينــا رضب أحــد أهــم
مقومــات الديمقراطيــة مــن خــال انتهــاك الحــق يف التعبــر و يتجــى ذلــك بوضوح
عنــد قــراءة الفصــل  121مــن املجلــة الجزائيــة الــذي جــرم رصاحــة العصيــان
املدنــي الســلمي إذ أكــد أنــه «يعاقــب كاملشــارك يف العصيــان الشــخص
الــذي دعــى إليــه إمّ ــا بالخطــب التــي ألقيــت بمحــات عموميــة أو بمعلقــات أو
إعالنــات أو مطبوعــات .و إذا لــم يقــع العصيــان بالفعــل فالدّاعــي لــه
يعاقــب بالســجن مــدة عــام».
إن هــذا الفصــل ال يشــرط يف الدعــوة إىل العصيــان وقوعــه بإســتعمال العنــف
أو التهديــد بــه خالفــا للفصــل  116مــن املجلــة الجزائيــة بــل أتــت عباراتــه
مطلقــة ممــا يفســح املجــال حتــى لتجريــم العصيــان املدنــي الســلمي أو مجــرد
الدعــوة لــه.
والعصيــان املدنــي يتمثــل يف رفــض معلــن و جماعــي و ســلمي لإلذعــان
اىل قانــون أو نظــام أو ســلطة يعتربهــا املحتجــون عليهــا غــر رشعيــة و هــي
وســيلة تمكــن الشــعوب مــن مقاومــة غــر عنيفــة يمكــن أن تــؤدي اىل إنهيــار
دولــة أو حكومــة غــر رشعيــة (مثلمــا قــاد غانــدي العصيــان املدنــي يف
الهنــد ،مارتــن لوثــر كينــغ يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة و نيلســون مانديــا يف
إفريقيــا الجنوبيــة).
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إن العصيــان املدنــي هــو حــق مــن الحقــوق املرشوعــة ملجابهــة قوانــن قمعيــة
أو أنظمــة جائــرة ،وهــو واجــب يف األنظمــة الديمقراطيــة أيــن يكــون الشــعب هــو
صاحــب الســيادة.
و لــذا فــان الفصــل 121مــن املجلــة الجزائيــة يُعتــر تجريمــا رصيحــا و صارخــا
للعصيــان حتــى وان كان مدنيــا وســلميا و غــر مقــرن بــأي نــوع مــن أنــواع
العنــف كمــا يعــد هــذا النــص تعديــا فادحــا عــى حريــة التعبــر التــي يكفلهــا
الدســتور التونــي.
وأمّ ــا الفصــان  121مكــرر و 121ثالثــا مــن املجلــة الجزائيــة فهمــا أيضــا مــن
أكثــر النصــوص تعديــا عــى حريــة التعبــر وحريــة النــر  .فهــذان الفصــان
يجرمــان «مــن يتــوىل عمــدا بيــع أو توزيــع أو نقــل مؤلفــات محجّ ــرة أو نرشهــا
تحــت عنــوان آخــر» كمــا يحجــران «توزيــع املناشــر والنرشيــات
والكتابــات أجنبيــة املصــدر التــي مــن شــأنها تعكــر صفــو النظــام العــام و النيــل
مــن األخــاق الحميــدة»...
وعــاوة عــى عــدم دســتورية هــذان الفصــان فهمــا أيضــا متضاربــان مــع
املرســوم عــدد  115لســنة  2011املــؤرخ يف  2نوفمــر  2011املتعلــق
بحريــة الصحافــة والطباعــة والنــر ومخالفــن ألحكامــه.
وهــذان الفصــان اســتعملتهما النيابــة العموميــة إلحالــة وإيقــاف مجموعــة مــن
الناشــطني الحقوقيــن عــى خلفيــة دعوتهــم ملقاطعــة اإلنتخابــات الترشيعيــة و
الرئاســية لســنة  2014أثنــاء قيامهــم بتوزيــع مطبوعــات عــى املواطنــن تتضمــن
رشح أســباب الدعــوة إىل هــذه املقاطعــة.
كمــا اســتعملت النيابــة العموميــة جريمــة العصيــان لقمــع تحــرك عمــايل برشكــة
«مصفــاة» بواليــة منّوبــة أيــن تقــرر خــوض إرضاب مفتــوح مــن أجــل
تحســن ظــروف العمــل و توفــر رشوط األمــن والحمايــة مــن املخاطــر والرتفيــع
يف األجــور باإلضافــة إىل إعــادة تصنيــف الرشكــة تصنيفــا صحيحــا و أنســب
للعاملــن بهــا و قــد دام اإلرضاب ملــدة حــوايل الشــهرين .
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وبفشــل املفاوضــات بــن أصحــاب الرشكــة و العمــال تمــت الدعــوة إىل تدخــل
أمنــي الــذي لــم يدخــر عنفــا وال قمعــا يف فــض اإلرضاب و االعتصــام و بمــا أن
التحــرك العمــايل لقــي دعمــا كبــرا مــن األهــايل و ســكان املنطقــة فقــد كان
رد فعلهــم عفــوي و قــوي بــأن تجمعــوا وســط املدينــة مندديــن بالعنــف و
قمــع البوليــس فوقعــت مداهمــات للمنــازل و إيقافــات عشــوائية طالــت حــوايل
 40شــخصا و تمــت إحالــة  19عامــل و عاملــة مــن طــرف النيابــة العموميــة عــى
املحكمــة اإلبتدائيــة بمنوبــة ملقاضاتهــم مــن أجــل عــدة جرائــم مــن بينهــا جريمــة
العصيــان.
عــى إثــر ذلــك شــكل عــدد مــن املحاميــات واملحامــن لجنــة دفــاع خاضــت املعركة
القانونيــة وظفــرت بالحكــم بعــدم ســماع الدعوى.
لكــن املالحظــة التــي ال بــد مــن إبدائهــا تتمثــل يف كــون عــدد هــام مــن عمــال
رشكــة «مصفــاة» شــعر بالخــوف والخطــر إىل حــد عــدم إســتجابتهم لدعــوات
نقابيــة للتحــرك ثانيــة مــن أجــل نفــس الحقــوق التــي طالبــوا بهــا يف البدايــة
وقبلــوا بوضعهــم املــردي يف العمــلّ ،
فحققــت النيابــة العموميــة هدفهــا يف قمــع
التحــركات بالرشكــة ونجحــت يف تركيــع العمــال مقابــل حمايــة أصحــاب الســلطة و
مصالحهــم املاديــة الرصفــة عــى حســاب كرامــة العامــل واملواطــن الــذي حــرم
مــن حقــه يف التعبــر و الدفــاع عــن حقوقــه اإلجتماعيــة واالقتصاديــة رغــم وجــود
ضمانــات لهــا صلــب الفصــل  37مــن الدســتور الــذي ينـ ّ
ـص عــى أن «حريــة
االجتمــاع و التظاهــر الســلميني مضمونــة» كذلــك الفصــل  31مــن الدســتور
ونصــه «حريــة الــرأي والفكــر والتعبــر واإلعــام والنــر مضمونــة ال يجــوز
ممارســة رقابــة مســبقة عــى هــذه الحريــات».
و تتواصــل محاولــة تركيــع العمــال كلمــا إنتفضــوا للمطالبــة بحقوقهــم عــر تعــدد
اإلحــاالت طبقــا ملقتضيــات الفصــل  136مــن املجلــة الجزائيــة يف انتهــاك
صــارخ للحــق يف العمــل النقابــي.
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تنوعــت آليــات التحــركات اإلحتجاجيــة حســب املطالــب وحســب الجهــة املحتجــة
والجهــة املحتــج عليهــا ،فشــهدت عديــد املناطــق يف البــاد تحــركات اجتماعيــة
إختــارت آليــة االعتصــام وآليــة اإلرضاب مــن أجــل تحقيــق املطالــب.
يكــون اإلرضاب عــادة حضوريــا بمــكان العمــل حتــى يكــون لــه وقــع
أكــر مــن جهــة وحتــى يكــون لــه دور توعــوي وتعبــوي لعمــوم العمــال
مــن جهــة أخــرى وكذلــك اإلعتصــام حيــث ال يمكــن أن يتــم إال أمــام الجهــة
املحتــج عليهــا ويكــون غالبــا مــن تنفيــذ محتجــن غربــاء عــن املؤسســة
أو الجهــة املعتصــم لديهــا وهــو مــا يجعــل إمكانيــة التصــادم مــع العملــة
واملوظفــن قائمــة وشــبه مؤكــدة ،كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلعتصامــات
املعطلــن والعاطلــن عــن العمــل داخــل وأمــام مقــرات الواليــات واملعتمديــات
وحتــى مقــر وزارة التشــغيل الــذي يشــهد إعتصامــا ســلميا مــن قبــل شــباب
املناطــق املحرومــة واملهمّ شــة منــذ أكثــر مــن  9أشــهر واإلعتصــام متواصــل إىل
حــدود كتابــة هــذه األســطر.
وبتشــكي املســؤولني جزائيــا ضــد أصحــاب الحــق وقــادة التحــركات اإلحتجاجيــة،
تجــد النيابــة العموميــة نفســها عاجــزة عــن توجيــه تهــم اإلعتــداء عــى األخــاق
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أو اســتعمال العنــف و اإلرضار باألمــاك فتحيلهــم عــى معنــى الفصــل 136
مــن املجلــة الجزائيــة  ،12لتهديدهــم بتســليط عقوبــة ســالبة للحريــة تصــل إىل
 3ســنوات مــن أجــل تعطيــل حريــة الخدمــة.
إن الفصــل املذكــور جــاء لحمايــة العامــل الرافــض لــإرضاب و الــذي يقــع
إجبــاره بالعنــف أو بالــرب أو بالتهديــد أو بالخزعبــات للتوقــف عــن العمــل،
كمــا جــاء ليعاقــب مــن يتســبب أو يحــاول أن يتســبب يف إســتمرار التوقــف عــن
العمــل بالوســائل املذكــورة ،فالعنــف أو الــرب أو التهديــد أو الخزعبــات
هــي الوســائل التــي تكــون أركان الجريمــة و هــذه الوســائل تُأخــذ عــى ســبيل
الحــر و ال يجــوز التوســع فيهــا.
ولفظــة العنــف تحتــوي العنــف املــادي والعنــف املعنــوي أمــا الخزعبــات فهــي
ّ
تغــر الواقــع وتُوهــم الغــر
كل وســائل التغليــط والتمويــه والكــذب التــي
بوجــود أشــياء ال أصــل لهــا يف الحقيقــة.
ومــن خــال أركان جريمــة تعطيــل حريــة الخدمــة يتضــح أن املــرع وضــع
هــذا النــص يف ســياق تاريخــي محــدد إتســم بتطــور الحركــة العماليــة التــي
إشــتد عودهــا بتنظمهــا صلــب هيــاكل االتحــاد العــام التونــي للشــغل و صــار
تأثريهــا هامــا عــى واقــع الحيــاة السياســية و حركــة التحــرر الوطنــي.
تتعمّ ــد النيابــة العموميــة إحالــة قــادة التحــركات عــى معنــى الفصــل املذكــور
حتــى دون وجــود إرضاب عــن العمــل وتعتــر اإلعتصامــات أمــام أماكــن
العمــل تعطيــا لحريــة الخدمــة تســتوجب تتبعــا جزائيــا مســتندة يف ذلــك عــى
التشــكي املقــدم لهــا مــن طــرف بعــض املوالــن للســلطة مثــال ذلــك مــا عــرف
بملــف املتلــوي بتاريــخ ســبتمرب  ،2016حيــث قامــت مجموعــة مــن الشــباب مــن
حامــي الشــهادات العليــا بوقفــات احتجاجيــة ســلمية أمــام الواليــة مــن أجــل
املطالبــة بالحــق يف العمــل وبعــد اإلخــال بالوعــود التــي قدمهــا الــوايل لتســوية
 12الفصــل  136مــن املجلــة الجزائيــة «يعاقــب بالســجن مــدة ثالثــة أعــوام و بخطيــة قدرهــا ثالثــة آالف
فرنــك كل مــن يرتكــب بالعنــف أو الــرب أو التهديــد أو الخزعبــات منــع فــرد أو جمــع مــن الخدمــة أو يحــاول
إبطالهــا أو اســتمرار إبطالهــا».
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وضعيتهــم تطــور األمــر إىل إعتصــام وتوجــه إىل املغســلة التابعــة لرشكــة فســفاط
قفصــة أيــن اتهمــوا بإلــزام العملــة بالتوقــف عــن العمــل ومغــادرة املؤسســة
وتمــت إحالتهــم عــى أنظــار املحكمــة االبتدائيــة بقفصــة مــن اجــل تعطيــل حريــة
العمــل طبقــا ملقتضيــات الفصــل 136مــن املجلــة الجزائيــة .وتــم القضــاء يف
شــانهم ابتدائيــا بثمانيــة أشــهر وخمســة عــر يــوم مــع تأجيــل التنفيــذ.
عــى اثــر انتشــار موجــة االحتجاجــات االجتماعيــة يف مناطــق عــدة مــن البــاد،
مطالبــة بالتشــغيل والحــق يف التنميــة بعــد أن نفــذ صــر الجهــات و الفئــات
املهمشــة واملحرومــة مــن أدنــى حقوقهــا األساســية أمــام حكومــات اختلفــت
تســمياتها وتوحّ ــدت سياســاتها و توجهاتهــا ،جــاء اعتصــام مدينــة الدهمانــي
بنصــب الخيــام بالســاحة العامــة املقابلــة ملقــر املعتمديــة ثــم تطــور أمــام
فشــل املفاوضــات و تعنــت الســلطة املحليــة ،لينتقــل جــزء مــن االعتصــام
إىل داخــل مقــر املعتمديــة وقــ ّرر عــدد مــن املعتصمــن الدخــول يف إرضاب عــن
الطعــام ،األمــر الــذي اســتدعى تشــكيل لجنــة طبيــة ملتابعــة الوضــع الصحــي
للمرضبــن.
ويف األثنــاء تقــدم معتمــد الدهمانــي بشــكاية جزائيــة ضــد الوفــد املكلــف
بالتفــاوض معــه بعــد أن تعــرف عــى هوياتهــم و كان عددهــم  08رجــال و 04
نســا ء .
وقــد زعــم املعتمــد صلــب شــكايته أن املعتصمــن ع ّ
طلــوا حريــة الخدمــة
ومنعــوه مــن الدخــول إىل مكتبــه كمــا منعــوا بقيــة املوظفــن مــن مبــارشة
عملهــم و تقديــم الخدمــات ألهــايل املنطقــة ،فكانــت إحالــة النيابــة العموميــة عــى
معنــى عــدة فصــول مــن بينهــا الفصــل  136مــن املجلــة الجزائيــة.
وأثنــاء املحاكمــة وضــح لســان الدفــاع حيثيــات اإلعتصــام و رشعيــة مطالبــه
التــي تعــود إىل مــا قبــل أحــداث الثــورة و ّ
بــن أن طــوال الســنوات األخــرة
كانــت هــذه املطالــب موضــوع تفــاوض مــع الســلط املحليــة والجهويــة لكــن
دون جــدوى وك ّل حكومــة تُلقــي بهــا إىل الحكومــة التــي تليهــا غــر مباليــة
بمعانــاة أبنــاء الجهــة جــ ّراء حرمانهــم مــن أبســط حقوقهــم.
ونظــرا للشــهادات املؤ ّكــدة لخــاف إدعــاءات املعتمــد وللــدور الطالئعــي للدفــاع
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قضــت املحكمــة االبتدائيــة بالــكاف بعــدم ســماع الدعــوى.
لكــن مــا يؤكــد إرصار النيابــة العموميــة عــى إنهــاك قــادة االعتصــام قضائيــا يف
محاولــة لرتكيعهــم ،هــو إعتمــاد عــدة محــارض بحــث لنفــس الوقائــع واألطــراف
واملتعلقــة بنفــس االعتصــام كأســاس إلحالــة نفــس أصحــاب الحقــوق يف القضيــة
املذكــورة مــع إضافــة  08آخريــن عــى املحكمــة ملقاضاتهــم ثانيــة مــن أجــل
ّ
التمســك باتصــال
نفــس األفعــال عــى معنــى نفــس نــص اإلحالــة ( )136أيــن تـ ّم
القضــاء لبعضهــم و انتفــاء أركان الجريمــة للبعــض اآلخــر الــذي لــم يكــن
طرفــا مشــتكى بــه يف القضيــة األوىل.
كمــا تكــرر هــذا النــوع مــن اإلحالــة فيمــا عــرف بملــف مستشــفى ماجــل بالعباس
أيــن دخــل عمــال الحضائــر باملستشــفى املحــي بتاريــخ  2013/04/03يف اعتصــام
ســلمي مفتــوح بســاحة املستشــفى لتســوية وضعياتهــم املهنيــة بعــد تعطــل
املفاوضــات مــع الســلط املعنيــة وتقــدم حينهــا مديــر املستشــفى بشــكاية
جزائيــة ضـ ّد خمســة عامــات وخمســة عاملــن زاعمــا أنّهــم ع ّ
طلــوا حريّــة العمــل.
وقــد اغتنمــت النيابــة العموميــة الفرصــة وح ّركــت الدعــوى العموميــة رغــم ســلميّة
االعتصــام وتنظيمــه بســاحة املستشــفى بعيــدا عــن كل األبــواب املؤديــة
ألماكــن العمــل.
فالنيابــة العموميــة مــن خــال اســتعمالها للفصــل  136مــن املجلــة الجزائيــة
ملقاضــاة أصحــاب الحــق تكــون مســتميتة يف الدفــاع عــن خيــارات وتوجهــات
الســلطة التنفيذيــة عــر وزيــر العــدل (الرئيــس املبــارش للنيابــة العموميــة)
الهادفــة لــرب الحــق يف العمــل النقابــي والحـ ّ
ـق يف اإلرضاب املضمــون دســتوريا .13
إن مواجهــة إرضابــات العمــال بنــص اإلحالــة املذكــور رغــم وجــود إطــار
قانونــي ينظــم اإلرضاب عــن العمــل يف مجلــة الشــغل (التــي جرمــت يف فصلهــا
عــدد  388املواصلــة يف اإلرضاب أو املشــاركة فيــه بــدون احــرام اإلجــراءات
القانونيــة املتعلقــة باآلجــال و اإلعــام بعقوبــة ال تتجــاوز الثمانيــة أشــهر ســجن)
 13الفصل  36من الدستور « الحق النقابي بما يف ذلك حق اإلرضاب مضمون».
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يعــد ســعيا حثيثــا و إرادة واضحــة لثنــي العمــال عــن اإلرضاب و منعهــم مــن
ممارســة حقهــم يف العمــل النقابــي و حرمانهــم مــن املطالبــة بحقوقهــم
بتهديدهــم بجريمــة تعطيــل حريــة الخدمــة،

فاســتعمال النيابــة العموميــة لــذاك الســاح غايتــه تجريــد النقابيــن وقــادة
التحــركات االجتماعيــة مــن آليــة اإلرضاب عــن العمــل ،ضاربــة عــرض الحائــط
املبــادئ الدســتورية ،كمــا هــو الحــال بالنســبة إلرضابــات الحركــة الطالبيــة التــي
أحيــل قادتهــا بكليــة الحقــوق بتونــس مــن أجــل تعطيــل حريــة الخدمــة
عــى اثــر إرضاب نفــذ نتيجــة عــدم اســتجابة اإلدارة ملطالبهــم املرشوعــة وكان قــد
ســبق اإلحالــة عــى القضــاء مجلــس تأديــب وطــرد ،فأمــا قضائيــا فقــد حكــم
يف شــأنهم بعــدم ســماع الدعــوى وأمّ ــا تأديبيّــا فــان قــرار الطــرد الزال محــل
طعــن أمــام املحكمــة اإلداريــة.
إن كل هــذه الفصــول الــواردة بقســم «يف العصيــان» باملجلــة الجزائيــة والتــي
يعــري أغلبهــا جمــود ترشيعــي يفــوق القــرن و يعــود إىل تاريــخ صــدور
املجلــة الجزائيــة ســنة  ،1913تحتــاج إىل مراجعــة عميقــة وتســتوجب إلغــاء
النصــوص التــي أرســاها املســتعمر والتــي واصلــت الحكومــات املتعاقبــة بعــد
االســتقالل اســتعمالها كأداة للقمــع و التعســف عــى الحقــوق والحريــات.
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الخاتمة
و لــن عرفــت بالدنــا حــراكا اجتماعيــا بمفهوميــه الراديــكايل و اإلصالحــي
منــذ ســنة  2002إال أن وتــرة التحــركات االجتماعيــة تصاعــدت يف ظــل متنفــس
الحريــات بعــد الثــورة التونســية مــا جعــل األفــراد يتجمعــون للمطالبــة بحقوقهــم
بصــوت واحــد و عــال و علنــي.
والعــن الرســمية الســاهرة عــى رصــد هــذه التحــركات هــي مرصــد وزارة
الشــؤون االجتماعيــة الــذي ينحــر تقريــره الشــهري يف تبويــب التحــركات
اإلجتماعيــة الناجمــة عــن اإلرضابــات الرشعيــة و غــر الرشعيــة يف القطاعــن
العــام و الخــاص.
أمــا عــن املجتمــع املدنــي فهــي ترصــد جميــع التحــركات اإلجتماعيــة املؤطــرة
وغــر املؤطــرة بأنواعهــا وباختــاف مطالبهــا وأهدافهــا يف مختلــف الجهــات وهــي
بالتحديــد عــن املرصــد اإلجتماعــي التونــي املنضــوي تحــت جمعيــة املنتــدى
التونــي للحقــوق اإلقتصاديــة واإلجتماعيــة ،و تكــون تقاريــره ســنوية.
وقــد ســجل املرصــد ارتفاعــا يف نســبة الحــراك اإلجتماعــي ســنة  2015مقارنــة
بالســنوات املاضيــة منتهيــا إىل ســوء فهــم الســلط السياســية لــه مؤكــدا عــى أن
للحــراك اإلجتماعــي دور يف اإلصــاح والبنــاء مــا يكفــل اإللتحــاق باملســار العاملــي
املعــريف والعلمــي والحقوقــي.
ورغــم ذلــك واصلــت الحكومــات املتعاقبــة بعــد الثــورة انتهــاج املعالجــة األمنيــة
لقمــع الحــراك اإلجتماعــي وهــي معالجــة أثبتــت قصورهــا خــال العهــد
اإلســتبدادي متجــاوزة بذلــك املظالــم التــي تعــرض لهــا املحتجــون و معرقلــة
مســار الحلــول التنمويــة الناجعــة الكفيلــة وحدهــا بتحقيــق الســلم اإلجتماعــي.
تبعــا لتلــك السياســة املنتهجــة تعــددت التتبّعــات القضائيــة ضــد أصحــاب الحقوق
و كان مــن البديهــي اإلطــاع عــى عينــة مــن امللفــات القضائيــة ذات الصلــة إلثبــات
مواصلــة الســلط السياســية عــر جهــاز النيابــة العموميــة قمــع التحــركات وتجــاوز
الحقــوق املرشوعــة عــر القضاء.
ولقــد انتهجــت النيابــة العموميــة كســلطة تتبــع مســارا غريبــا لــم نشــهده حتــى
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خــال العهــد اإلســتبدادي أال وهــو تفكيــك امللفــات القضائيــة الخاصــة بنفــس
الواقعــة ونفــس التحــرك اإلجتماعــي وإفــراد كل مــن املشــاركني فيــه بملــف و نــص
إحالــة وذلــك يف محاولــة مفضوحــة إلنهــاك أصحــاب الحقــوق قضائيــا وإلفــراغ
التحــرك مــن محتــواه و موضوعــه الجماعــي و هدفــه املشــرك .مثــال ذلــك مــا
عــرف بملــف قابــس وملــف الدهمانــي وملــف طلبــة الحقــوق بتونــس.
كمــا أن هــذا املســار اإلجرائــي ال يهــدف فقــط إىل رضب الــروح الجماعيــة للتحركات
بــل ينطــوي أيضــا عــى هــدف غايتــه إنهــاك الحقوقيــن واملحاميــات
واملحامــن بتعــدد امللفــات وأحيانــا حتــى بنرشهــا بدوائــر قضائيــة مختلفــة
لتشــتيت جهودهــم .
وقــد أثبتــت امللفــات القضائيــة التــي تــم تناولهــا بالــدرس ســعي النيابــة العموميــة
الدائــم إلحالــة الفاعلــن يف الحــراك اإلجتماعــي عــى أســاس فصــول قانونيــة
تشــوههم أخالقيــا و تتهمهــم بالعنــف و العصيــان بغيــة تجريمهــم يف مرحلــة أوىل
و رضب مرشوعيــة تحركهــم يف مرحلــة ثانيــة.
وثبــت أن نصــوص اإلحالــة املؤسســة لهــذا التوجــه هــي نصــوص راكــدة
موضوعــة منــذ صــدور املجلــة الجزائيــة ســنة  1913ونصــوص أوامــر
عليــة نافــذة بــإرادة مبــارشة مــن املقيــم العــام ،والنتيجــة مفزعــة عــى قــدر
بشــاعتها إذ يحاكــم أبنــاء تونــس بعــد الثــورة بنصــوص جزائيــة تحتــوي رغبــة
املســتعمر  ،كتبــت زمــن ســلطته وبقيــت نافــذة إىل تاريــخ كتابــة هــذه
األســطر.
إن الدراســة القانونيــة لنــص اإلحالــة والتدقيــق يف محــارض البحــث بامللفــات
املعنيــة تؤكــد بصفــة قطعيــة طمــوح ســلطة التتبــع الجامــح إىل اســتبعاد مســاندة
الــرأي العــام و قمــع مقومــات الحــراك االجتماعــي بمــا هــو حــراك جماعــي إذ
تفــرد كل شــخص بملــف و تحيــل مــن أجــل أفعــال مجرمــة قانونــا يف تكريــس
مقيــت لتبعيــة النيابــة العموميــة هيكليــا وسياســيا لوزيــر العــدل وهــو مــا
حــد بمكونــات املجتمــع املدنــي منــذ ســنوات إىل املطالبــة بإســتقاللية ســلطة
التتبــع عــن الســلطة السياســية حتــى ال تكــون أداة قمــع وانتهــاك للحقــوق.
ولكــن بالرغــم مــن عمــل أجهــزة الدولــة بمســتويات متعــددة وزاريــة و أمنيــة
و قضائيــة ،عــى طمــس حقيقــة الحــركات اإلجتماعيــة و مقاصدهــا ،يبقــى
الحــراك مرشوعــا و منتظمــا مــن أجــل غايــة إفتــكاك الحقــوق والســعي إىل
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تفعيلهــا و تحميــل الدولــة مســؤوليتها كصاحبــة التزامــات.
وقــد اتفقــت جميــع املنظمــات الحقوقيــة الدوليــة و الوطنيــة عــى وجــوب تغيــر
السياســات القمعيــة التــي تواجــه بهــا الــدول التحــركات اإلجتماعيــة و
تعويضهــا بسياســات حــوار تشــاركي وفهــم للطلبــات املرشوعــة وســعي لوضــع
حلــول عــى املــدى القصــر واملتوســط والبعيــد لرتســيخ منــوال تنمــوي يأخــذ
بعــن اإلعتبــار جميــع الحقــوق والخصوصيــات الجهويــة.
إن الســبيل الوحيــد لتحقيــق اإلســتقرار الســيايس وتوطيــد الســلم اإلجتماعــي هــو
تعويــض املقاربــة األمنيــة يف مجابهــة الحــراك اإلجتماعــي بمقاربــة ثقافيــة
حقوقيــة و تنمويــة لفهــم الحــراك وإيجــاد الحلــول املناســبة إلرســاء اإلســتقرار
والســلم اإلجتماعيــن واإللتحــاق فعليــا بالــدول الديمقراطيــة.
ويف األخــر ،ال بـ ّد مــن مراجعــة الترشيــع الجزائــي التونــي الصــادر والنافــذ منــذ
زمــن االســتعمار ،فالصحــوة الترشيعيــة قــد تكفــل الحقــا الصحــوة الحقوقيــة
املنشــودة لــدى الســلطة ولــدى النيابــة العموميــة ،حينهــا فقــط يكمــن الحديــث عن
االســتقالل واالســتقاللية.
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