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متهيد

متهيد
يشكل قرار الجمعية العامة  60/158املؤرخ يف  16ديسمرب  2005اإلطار األسايس لـحامية حقوق اإلنسان
والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب وهذا القرار ّبني أن األعامل واألساليب واملامرسات اإلرهابية
بجميع أشكالها ومظاهرها هي باألساس أنشطة تهدف إىل تقويض حقوق اإلنسان والحريات األساسية
والدميقراطية ،لذلك بات من واجب كل مجتمع دميقراطي ان ال يتأثر ببشاعة األعامل الوحشية للمنظامت
االرهابية اىل حد التش ّبه بتلك املجموعات يف انكارها لحقوق االنسان وهو هدف لتلك املجموعات يريدون
دفعنا اليه دفعا.
ا ّن تعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها وسيادة القانون أمر أسايس ،باحرتامه نكسب املعركة االوىل من
الحرب ضد االرهاب ،ذلك ان اتخاذ تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب وحامية حقوق اإلنسان هدفان ال
يتعارضان بل يتكامالن ويعزز كل منهام اآلخر.
يف هذا السياق اهتمت شبكة املالحظة للعدالة التونسية كعادتها برصد تطبيقات النصوص الترشيعية
املنظمة ملكافحة االرهاب من خالل مالحظتها لقضايا محاكمة املشتبه بصالتهم بأعامل ارهابية.
إن فريق املالحظني عرف كيف يتجاوز صعوبات أعامل املالحظة خاصة وان متابعة امللفات هذه املرة عرفت
إكراهات مل يتعودوا عليها  ،أولها ازدواجية انطباق قانونني اثنني عىل ملف واحد فقد تراوحت اعامل
املالحظة بني القانون عدد  26لسنة  2015املتعلق مبكافحة االرهاب الذي دخل حيز التطبيق خالل شهر
اوت  2015يف حني بدأت مالحظة املحاكامت قبل ذلك التاريخ اي يف ظل القانون عدد  75لسنة 2003
املؤرخ يف  10ديسمرب  2003و املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة االرهاب ومنع غسل االموال وثاين هذه
اإلكراهات ان مالحظة املحاكامت املتعلقة بالجرائم االرهابية تعرف صعوبات كربى فيام يتعلق مبتابعة
ورصد اعامل التتبع والتحقيق مام دفع الفريق اىل الرتكيز عىل الجلسات الحكمية.
وعىل الرغم من هذه اإلكراهات فقد أحرض فريق املالحظني لخرباء كتابة هذا التقرير مادة تعترب كافية
الستخالص نتائج جادة ومفيدة تعتمد لتقييم االجراءات والترشيع ومامرسات املتدخلني يف قضايا االرهاب
وهي ما كانت دافعا اىل اصدار عديد التوصيات يف املجال ،ترمي اىل ارساء أفضل املامرسات القضائية واىل
احرتام أسس املحاكمة العادلة.
ان تقرير شبكة املالحظة للعدالة التونسية املقدم اليوم يعترب حلقة من سلسلة تقارير اعدتها الشبكة
يف مجال مالحظة املحاكامت الجزائية وبيان موافقتها للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة وهو عمل يضاف
اىل اعاملها وتقاريرها السابقة والتي عربت من خاللها منظامتنا الرشيكة عن متسكها برضورة فرض سلطة
القانون ومكافحة الجرمية من خالل مقاربات جديدة تعطي املعايري الدولية للمحاكمة العادلة االهمية
التي تستحق.
نرجو يف الختام ان يلقى هذا التقرير كسابقيه االهتامم الذي يستحق ونحن ال نزال نعتقد اعتقادا راسخا
أن احرتام حقوق اإلنسان هو السالح الرئييس لدولة دميقراطية ومجتمع سليم يريد أن يقود حملة فعالة
ضد اإلرهاب.
العميد عامر املحرزي
الهيئة الوطنية
للمحامني بتونس

جامل مسلم
رئيس الرابطة التونسية
للدفاع عن حقوق االنسان

أنطونيو مانقنال
مدير مكتب تونس
محامون بال حدود
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تقديم الشبكة

----------------------------------------------

شبكة املالحظة للعدالة التونسية مرشوع بعث يف أوت  2012من قبل منظمة محامون بال حدود بالرشاكة مع الهيئة
الوطنية للمحامني بتونس والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان وهي تعمل عىل رصد ومالحظة مدى احرتام
تطبيق القانون واإلجراءات من طرف املحاكم والجهات القضائ ّية الفاعلة استنادا للمعايري الدول ّية للمحاكمة العادلة.
قامت الشبكة مبالحظة  982جلسة متعلقة بـ  899قضية خالل الفرتة املمتدة بني أفريل  2015وجوان .2016
وهذا التقرير هو تقرير موضوعايت يغطي فرتة مالحظة لقضايا اإلرهاب شملت  164قضية موزعة عىل  232جلسة
وهو عدد يعادل تقريبا  % 55من جملة قضايا اإلرهاب التّي متت إحالتها من قضاة التحقيق عىل أنظار القضاء
خالل نفس الفرتة وينخرط هذا العمل كسابقيه يف سعي شبكة مالحظة العدالة إىل إبراز أهم املامرسات القضائية
للمحاكامت الجزائية يف تونس واستخالص جملة من املقرتحات والتوصيات العملية الرامية إىل تعزيز حسن سري
القضاء وضامن حقوق وحريات األفراد.

----------------------------------------------

 -----تقديم الشبكة

---------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

قانون مكافحة اإلرهاب  : 2003القانون عدد  75لسنة  2003مؤرخ يف  10ديسمرب  2003املتعلق بدعم املجهود الدويل
ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال ،كام وقع تنقيحه مبوجب القانون عدد  65لسنة  2009مؤرخ يف  12أوت .2009
قانون مكافحة اإلرهاب  : 2015القانون األسايس عدد  26لسنة  2015مؤرخ يف  7أوت  2015املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع
غسل األموال.
م.إ.ج  :مجلة اإلجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد  23لسنة  1968املؤرخ يف  24جويلية  1968كيفام وقع تنقيحها
وإمتامها بالنصوص الالحقة.
م .ج  :املجلة الجزائية الصادرة مبوجب األمر املؤرخ يف  9جويلية  1913كيفام وقع تنقيحها وإمتامها بالنصوص الالحقة.
م .ط  :مجلة حامية الطفل الصادرة مبقتىض القانون عدد  92لسنة  1995املؤرخ يف  9نوفمرب  1995كيفام وقع تنقيحها
وإمتامها بالنصوص الالحقة.
م .ط .م  :مجلة الطريان املدين ،الصادرة بالقانون عدد  58لسنة  1999املؤرخ يف  29جوان  1999وتنقيحاتها.
م.م .ع .ع  :مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية( ،الصارة مبقتىض امر عيل مؤرخ يف  10جانفي  1957يتعلق بتدوين
القانون التونيس للمرافعات والعقوبات العسكرية) ،وتنقيحاتها.
م.ت.ج .ب  :املجلة التأديبية والجزائية البحرية (قانون عدد  28لسنة  1977مؤرخ يف  30مارس  )1977وتنقيحاتها.

------------------------------------------------------------------------------

 -----أهم املخترصات الواردة بالتقرير

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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املقدمة

املقدمة
يحتل موضوع اإلرهاب حيزا كبريا من اهتامم فقهاء القانون الدويل والقانون الجنايئ ،ملا تشكله هذه
الظاهرة من خطر جسيم عىل املجتمع و االفراد واملؤسسات لكن مصطلح اإلرهاب مل يكن واردا يف القانون
رش ع التونيس عرب إصداره قانونا أول ،كرس من خالله
الجزايئ التونيس إىل حدود سنة  1993حني سعى امل ّ
مفهوما غائيا لجرمية متصفة بإرهابية  ،1ثم إصدار قانونا ثان سنة  2003أكرث توسعا وتش َددا ،يرمي إىل
تحقيق ع َدة أهداف سياس ّية وأمنية وديبلوماسية  ،2ثم قام يف سنة  2009بتنقيح ذلك القانون ،ليستغني
عنه مؤخرا ويعوضه بقانون اإلرهاب .2015
وقد أصدرت أغلب الدول ترشيعات جديدة تعنى بجرائم غسل األموال ومكافحة الجرمية اإلرهابية،
تضمنت أساسا وضع نظام خاص فيام يتعلق بهذه الجرائم والتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها ،إىل جانب
س َن عقوبات خاصة تتميز بالشدة والرصامة .لكن قانون عدد  75لسنة  2003املتعلق بدعم املجهود الدويل
ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال كان يعترب قانونا ال دستوريا تن ّزل يف سياقات وامالءات دولية ،بعد
رضبات  11سبتمرب ،2001سطّر معاملها قرار مجلس األمن عدد  1337لسنة .2001
ومل ت َد خر الجهات الحقوقية وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان والهيئة الوطنية للمحامني
جهدا للتّصدي لهذا القانون املاس من الحريات وبحقوق الدفاع إذ فرض عىل املحامي الوشاية بحرفائه ،كام
وظفه النظام السابق لتجريم احتجاجات سلمية مرشوعة وملحاكمة املئات من ال ّنشطاء من كل العائالت
السياسية والتّخلص منهم ورضب أركان املحاكمة العادلة وحقوق ال ّد فاع ،إىل درجة مل تتوان اللجنة املعنية
بحقوق االنسان يف االعراب عن قلقها إزاء قلة الدقة فيام يتعلق بالتعريف الواسع جدا ً لألعامل اإلرهابية
الوارد يف قانون مكافحة االرهاب لسنة .3 2003
أخل بحتمية املوازنة بني رضورتني هام:
ويستند موقف املعارضني عىل أن قانون َ 2003
 رضورة إدانة اإلرهاب ومكافحته باعتباره يشكل تهديدا حقيقيا لحقوق اإلنسان، ورضورة احرتام املعايري الدول ّية لحقوق اإلنسان يف كل مراحل تطبيق القانون.وعىل الرغم من االنتقادات التي وجهت لهذا القانون سواء من حيث مضمونه او فعاليته ،فقد بقي ساري
املفعول اىل جدود سنة  2015ومل يطرح للنقاش إلعادة صياغته او إلصدار قانون جديد اال اثر سلسلة من
الهجامت اإلرهابية التي جدت بالرتاب التونيس  ،استهدفت كل من املدنيني و االمنيني والقوات املسلحة و
بعض الشخصيات السياسية  ،4فكان خيار إعادة وضع قانون جديد ملكافحة اإلرهاب خيارا سياسيا باألساس
حيث صادق مجلس نواب الشعب يف  25جويلية  ،2015عىل القانون األسايس عدد  26لسنة  2015مؤرخ يف
 7أوت  2015املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال متجاهال بذلك توصيات املجتمع املدين بخصوص
5
احكام هذا القانون الجديد.
رشعني نية إفراد مسألة اإلرهاب بترشيع خاص وجعله جرمية مستقلة من حيث املفهوم واألركان
رش ع التونيس مثله مثل أغلب امل ّ
 -1يف البداية مل تكن لدى امل ّ
واإلجراءات ،واكتفى بالفصل  52مكرر الذي أضيف إىل املجلة الجزائية وجعل اإلرهاب ظرف تشديد للجرائم املوجودة فأحدث ما سمي « :الجرمية املتصفة
السيايس الذي ت ّم فيه س ّن الفصل 52
رش ع كانت له نية مقاومة أشخاص لهم دوافع وأهداف سياس ّية عنيفة ويتأكد ذلك بالنظر إىل املناخ
باإلرهابية» .فامل ّ
ّ
مكرر من املجلة الجزائية ،حيث سيطرت يف تلك الفرتة مسألة الرصاع عىل السلطة .أما قانون  10ديسمرب  ،2003املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب
ومنع غسل األموال ،صدر كشكل من أشكال التضامن مع الدول األخرى يف مقاومة اإلرهاب باإلضافة إىل أنّه سعى إىل س ّد فراغ ترشيعي يف مجال مقاومة جرائم
رش ع يف هذا القانون تقريبا عىل ذات الروح واملفهوم واملعاين التي حملها وتضمنها الفصل  52مكرر م.ج امللغى مبقتىض القانون الجديد.
اإلرهاب .وقد حافظ امل ّ
 -2جاء يف رشح أسباب إصدار قانون االرهاب « :2003أنّه تبعا لتط َور نظم املجتمعات وتطلعها إىل االستقرار ونبذ العنف والتطرف ،أصبح العامل ينظر إىل
الجرمية اإلرهابية عىل أنّها أخطر تهديد للسلم االجتامعي عىل املستويني الداخيل والخارجي ،خصوصا مع ظهور شبكات إرهابية وتنظيامت إجرامية ذات بعد
عاملي متكَنت من إقامة مسالك مالية غري مرشوعة لغسل مواردها ومتويل أنشطتها اإلجرامية مام استوجب تكافئ الجهود وتدعيم التعاون الدو ّيل للتصدي لهذه
ّ
الظاهرة
 -3اللجنة املعنية بحقوق االنسان ،العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية مالحظات ختامية  23،افريل http://tbinternet.ohchr.org/_ 2008
layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/TUN/CO/5&Lang=Fr
 -4اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي.
https://www.fidh.org/fr/regions/maghreb-moyen-orient/tunisie/tunisie-lettre-ouverte-adressee-auxrepresentants-du-peuple-au- -5
sujet
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هذا القانون الجديد يقول أنصاره أنه إستلهم أحكامه من املعايري الدول ّية واملامرسات الفضىل املعتمدة يف مجال
مكافحة اإلرهاب ومن أحدث توجهات القانون املقارن .6وهو قانون يتنزل كسابقه يف إطار إيفاء تونس بالتزاماتها
الدول ّية.
لكن يف الحقيقة ما إن صدر هذا القانون حتى تبني أنه يف أغلب فصوله نسخة مكررة من سابقه وتعرض بالتايل ل ّجل
انتقادات قانون  2003فيام يتعلق بضامنات املحاكمة العادلة وهو ما سيتم بيانه من خالل تحليل مقتضيات قانون
اإلرهاب لسنة  ،2015واملامرسات اإلدارية املرتبطة به.

األهداف ومنهجية العمل
أ .أهداف التقرير
ضبطت اللجنة التنفيذية لشبكة املالحظة الغاية من إعداد هذا التقرير حسب الهدفني التّاليني:
أوال-االقتصار عىل مالحظة االخالالت بجلسات املحاكمة ،7وذلك قصد تقديم املالحظات واستخراج النتائج املوضوعية
من خالل:
 مالحظة ورصد االخالالت املتعلقة بالجلسة ومامرسات املحامني واملامرسات القضائية عىل ضوء املعايري الدوليّةبغاية معرفة نوعية وحجم االخالالت ومدى تواترها ،قصد بيان ان كان االمر يتعلق بخرق للقانون ،أم بغياب النص،
وهل أن هذه املامرسات السلبية فردية أم هي جريان عمل مستقر.
 دراسة اإلحصائيات وتحليلها قصد تقديم التوصيات.ونظرا ملا لوحظ من مامرسات أمنية خارج اإلطار القضايئ فقد وقع التوسع ضمن التقرير نحو مالحظة االخالالت
واإلشكاليات الناتجة عن هذا ،وخاصة فيام يتعلق بـ:
 تكييف الوقائع، استخدام حالة الطوارئ والتعدي عىل الحريات من منطلق مكافحة اإلرهاب، طول مدة الحتفاظ ،والتعذيب أو سوء املعاملة،ثانيا-إعداد قراءة تحليلية تقييمية لقانون  2015وذلك بغاية إبراز اإليجابيات والسلبيات ،وتقديم التوصيات الالزمة
لتنقيحه ،أو عىل األقل تقديم قراءة تساعد يف جعل تطبيق القانون مستقبال أكرث تالؤما مع الدستور واملعايري الدول ّية،
سواء املتعلقة بضامنات حقوق اإلنسان أو الخاصة مبكافحة اإلرهاب ومنع متويله ،ومكافحة اإلجرام املنظم عرب
الوطني ،مع الرتكيز الخاص عىل الحق يف املحاكمة العادلة ،باعتباره محور اهتامم الشبكة.

ب .املنهج املعتمد يف صياغة التقرير:
يقوم عمل الشبكة عىل تجميع معطيات واقعية ،من خالل االعتامد عىل فريق من املالحظني املؤهلني وذوي الخربة
8
يف القانون واملامرسات القضائية تسمح بالوصول إىل نتائج محايدة وموضوعية.
ولقد عهد يف إطار االعداد لهذا التقرير اىل سيدة زينب سعيداين بصفتها خبرية إحصاء بدراسة وتحليل البيانات
التي تضمنتها استامرات املالحظة ،كام عهد إىل السيد محمود داوود يعقوب بإعداد دراسة سابقة لهذا التقرير وهو
أستاذ جامعي بالجامعات التونسية ،مختص بالقانون الجزايئ واإلجراءات الجزائية ومحام مبارش لدى الهيئة الوطنية
للمحامني بتونس.
 -6حسب ترصيح وزير العدل األسبق األستاذ محمد صالح بن عيىس يف أشغال الجلسة االفتتاحية للندوة السنوية لرؤساء البعثات الديبلوماسية والدامئة
والقنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ،تونس .2015/7/28
 -7دون اعتبار املرحلتني السابقتني أي البحث األويل ،ومرحلة التحقيق ،ودون الوصول إىل املرحلة التالية أي مرحلة تنفيذ العقوبة.
 -8لضامن عدم الخلط بني مقتضيات وتطبيقات قانوين اإلرهاب تم التمييز بينهام فيام يتعلق مبنهجية العمل ،فقانون اإلرهاب  2003بقواعده املوضوعية هو
املطبق غالبا زمن املالحظة ،بينام قانون اإلرهاب  2015بقواعده اإلجرائية هو املعتمد مبفرده خالل نفس املدة ،لهذا فإن أي قراءة موضوعية للتعاطي القضايئ
مع الظاهرة اإلرهابية تستوجب دراسة كال القانونني املتعلقني باإلرهاب قصد تحليليهام وتقييمهام ،عىل ضوء مرجعية املعايري الدوليّة
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إال أن عمل الخبريين هو عمل تحلييل هدفه إعادة صياغة مجهود مجموعة مكونة من  14مالحظا من
األساتذة املحاميات واملحامني املبارشين يف محاكم تونس الكربى ،الذين قاموا بدور املالحظة أمام الدوائر
املختصة بقضايا اإلرهاب مبحكمتي تونس االبتدائية واالستئنافية من خالل تعمري استامرات تتضمن مجموعة
من األسئلة تتمحور حول املعطيات الشخصية للمتهمني ،وحالتهم القضائية ،ومدى توفر املعايري الدوليّة
للمحاكمة العادلة ،مع تقرير وصفي للمحاكمة يتضمن ملخصا لوقائع القضية واملالحظات العا ّمة ،وإبداء
الرأي حول الحكم وتوصياته استنادا للمعايري الدوليّة.
فبالنسبة لدراسة تطبيقات القانون  2003وقع االنطالق من دراسة  232استامرة تم جمعها من قبل
مالحظي الشبكة عند مالحظتهم للمحاكامت املتعلقة بجرائم اإلرهاب يف 164قضية ،مكننا من الحصول
عىل عينة واقعية ميكن من خاللها تقديم تحليل علمي واستخالص نتائج عملية .وحتى تكون املعطيات
اإلحصائية أكرث دقة فقد عمدنا يف هذا التقرير إىل التمييز بني استامرات املالحظة الخاصة بالجلسات
اإلجرائية  ،9وتلك الخاصة بجلسات املرافعة  137( 10جلسة) ،حتى تكون املعطيات أكرث دقة ومنطقية.
وقد شملت عملية املالحظة يف ذات الوقت تطبيقات نصني متعايشني يف قاعة املحكمة ،القديم بقواعده
املوضوعية ،والجديد بقواعده اإلجرائية ،باعتبار وأن عملية املالحظة انطلقت بعد مدة وجيزة من دخول
قانون اإلرهاب  2015حيز النفاذ.
أما بالنسبة لتحليل قانون اإلرهاب  ،2015فقد تم اعتامد قراءة موضوعية تقوم عىل ثالث محاور هي:
 -1مرجعية املعايري الدوليّة املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ومتويله نزوال عند متطلبات الفصل  20من الدستور
الذي ينص عىل أن« :املعاهدات املوافق عليها من قبل املجلس النيايب واملصادق عليها ،أعىل من القوانني
وأدىن من الدستور».
 -2االعتامد عىل تقنيات تحليل النصوص الترشيعية.
 -3القيام مبقارنة بني ما كان يف ظل القانون السابق  ،2003وما هو كائن اليوم يف ظل القانون الجديد .2015
كام تجدر اإلشارة انه من الصعب أن تقع دراسة الظاهرة اإلرهابية دراسة علمية ،متكاملة وشاملة يف ظل
نقص املعلومات اإلحصائية العامة وغياب االحصائيات واملؤرشات الرسمية حول جرائم اإلرهاب يف تونس
ففي لقائنا مع السيد كامل الدين بن حسن ،مكلف مبأمورية بديوان وزير العدل اكتفى بتقديم االرقام
التالية إىل حد شهر أفريل :2016
•  2100قضية منشورة يف التحقيق لدى القطب القضايئ
•  120قضية أحيلت إىل دائرة االتهام
•  140قضية أحيلت أمام الدائرة الجنائية
•  44قضية استئنافية
•  1673موقوف عىل ذمة قضايا إرهابية منهم  145محكوم
وأمام هذا الغموض يف األرقام ،أو رمبا رفض اإلفصاح الكامل عنها كان من الرضوري االتصال بعدد من
األطراف ذات الصلة بقضايا اإلرهاب والحصول منهم عىل نسخ من القرارات واألحكام غرياملنشورة التي
لديهم.

 -9الجلسة اإلجرائية :هي تلك املخصصة للتثبت من هوية املتهم وتلقي إعالم نيابة املحامي دون الخوض يف األصل.
 -10جلسة املرافعة :هي املخصصة الستنطاق املتهم وتالوة نص اإلحالة عليه وإعالمه باألفعال املنسوبة له والنصوص املنطبقة عليها ،وتسجيل طلبات النيابة
والقامئني بالحق الشخيص ،وسامع مرافعة الدفاع ،واعذرا املتهمني وحجز القضية للمفاوضة والرصيح بالحكم.
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عالوة عىل االتصال بعدد من املساه ّمني الفاعلني يف املجاالت الترشيعي واالداري والقضايئ والحقوقي
واألمني من خارج الشبكة الذين تم استطالع رأيهم ،واالستفادة من خربتهم ،وهم السادة:
• العميد عامر املحرزي ،عميد الهيئة الوطنية للمحامني بتونس
• العميد عبد الستار بن موىس ،الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقّوق اإلنسان
• السيد جامل مسلم ،الرئيس الحايل للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان
• الدكتور أحمد بالنرص طبيب رشعي (يف عالقة بالتعذيب)
• القايض نزار الشوك ،قايض تحقيق باملحكمة االبتدائية بتونس.
• املمثل عن وزارة عدل السيد كامل الدين بن حسن مكلف مبأمورية.
وقد قدمت هذه اللقاءات ،مزيدا من املعطيات التّي وقع توظيفها يف تحرير هذا التقرير.
استنادا إىل كل ما سبق ،متكنا من الخروج بجملة من املالحظات واالستنتاجات التّي سمحت بتقديم توصيات بهدف
تحسني املامرسات اإلدارية والقضائية والحقوقية يف قضايا مكافحة اإلرهاب.
والتقرير النهايئ الذي تصادق عليه اللجنة التنفيذية يظل ملكا لشبكة مالحظة العدالة ال ّتي تتحمل كامل املسؤولية
عن كل ما ورد فيه.
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الفصل األول  -انتهاك معايري املحاكمة العادلة
يف القضايا املتصلة باإلرهاب
يف ظل تج ّد د الجدل «األمني -الحقوقي» يف تونس ما بعد الثورة حول القانون عدد  75لسنة  2003املؤرخ يف
 10ديسمرب  2003املتعلق بدعم املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال و ذلك بني منظامت
الدفاع عن حقوق اإلنسان الرافضة له باعتباره قانون استثنايئ ال يكفل ضامنات املحاكمة العادلة ،ورجال
املؤسسة األمنية املؤيدين خاصة مع املصادقة عىل القانون الجديد  ،كان ال بد من استجالء الحقيقة من
خالل مالحظة سري املحاكامت يف قضايا اإلرهاب ،وتحليلها عىل ضوء املعايري املرجعية الدول ّية املقررة يف
الصكوك املكونة للنظام القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب والصكوك ذات الصلة بحقوق اإلنسان عموما
11
والحق يف املحاكمة العادلة.
فعند السعي إىل تأمني العدالة كحق من حقوق اإلنسان األساسية ،يجسد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
وما تبعه من مواثيق وإعالنات املبادئ الرئيسية املتمثلة يف املساواة أمام القانون ،وافرتاض قرينة الرباءة،
والحق يف محاكمة عادلة وعلنية أمام محكمة مستقلة ومحايدة ،إىل جانب جميع الضامنات الرضورية
للدفاع عن األشخاص املتهمني بارتكاب فعل إجرامي ،ولو كان ذو طابع إرهايب فالحق يف املحاكمة العادلة
هو العمود الفقري للمنظومة الدول ّية لحقوق اإلنسان.
إن تحليل البيانات التي وفرها مالحظو الشبكة عند رصدهم للمحاكامت املتصلة باإلرهاب يف 137جلسة
مرافعة ،متثل العينة االحصائية التي سيتم عرضها يف اطار هذا الفصل األول وهي و ان تبقى محدودة
التمثيلية اال انها عينة واقعية تهدف للتعمق يف فهم الظاهرة املدروسة مع األخذ بعني اإلعتبار التحفظات
املنهجية املتمثلة يف عدد املحاكامت والجلسات التّي متت متابعتها ،كذلك وجــود استامرات مل يحسن بعض
املالحظني تقديم ما فيها من بيانات فهذه العينة تضمن تقديم املعلومات الكافية قصد تحديد التعامل
القانوين والقضايئ مع الجرمية اإلرهابية يف تونس.
وانطالقا من املحاور املعتمدة يف استامرة املالحظة قسمنا هذا الفصل اىل أربع عنارص هي:
أ .معطيات عامة حول وضعية املتهمني والجلسات
ب .ضامنات الدفاع
ج .ضامنات القضاء
د .منع التعذيب وسوء املعاملة

امللحق به  ،1965اإلتفاقية
 -11وهي خاصة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،1948العهد ال ّد ويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري
ّ
الدولية لحامية جميع األشخاص من االختفاء القرسي ،2006اتفاقية حقوق الطفل ،1989اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية
أو الالإنسانية أو املهينة والربوتوكولني امللحقني بها  ،1985إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان يف اإلسالم ،1990مبادئ أساسية بشأن دور املحامني  ،1990املبادئ
األساسية والتوجيهية بشأن الحق يف املحاكمة العادلة ،واملساعدة القانونية يف إفريقيا ،2003املبادئ التوجيهية املتعلقة بظروف االعتقال ،والحبس االحتياطي
واالحتجاز السابق للمحاكمة يف افريقيا (مبادئ لواندا التوجيهية)  ،2014مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العا ّمة  ،1990مجموعة املبادئ املتعلقة بحامية
جميع األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن  ،1988امليثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب  ،1981امليثاق العريب لحقوق
اإلنسان  ،2004نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية ال ّد ولية (واملقصود هنا فقط مبادئ املحاكمة العادلة الواردة يف النظام ،الذي حرص اختصاص املحكمة
يف جرائم اإلبادة الجامعية والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب وجرمية العدوان ،وقد رفضت الدول املشاركة يف مفاوضات إنشائها منحها والية قضائية عىل
الجرائم اإلرهابية( .األمم املتحدة ،املكتب املعني باملخدرات والجرمية ،الدليل الترشيعي للنظام القانوين العاملي ملكافحة اإلرهاب .نيويورك  .).2008فجملة هذه
الصكوك تكرس معايري املرجعية الدولية لحقوق اإلنسان ،التي سيقع االستئناس بها كام جرت العادة ضمن هذا التقرير دون حاجة لذكر التفاصيل التي ميكن
الرجوع بشأنها للتقارير السابقة للشبكة.
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أ .معطيات عامة حول وضعية املتهمني والجلسات:
سمحت عملية املالحظة بالخروج باالستنتاجات التالية:

 .1النوع االجتامعي للمتهمني:
 -عدد اإلناث محدود جدا وال يتجاوز نسبة  % 3.1من جملة املتهمني.

19

572

3,1

94,7

 .2الفئة العمرية للمتهمني:
 -عدد القرص محصور يف متهم واحد أي ال يتجاوز نسبة  % 0.2من جملة املتهمني.

512
84,4

1
0,2

91
15,4

وهذه الحالة الوحيدة جاءت نتيجة خطأ ،إذ مل تتفطن املحكمة لعمر املتهم إال يف قاعة الجلسة ،فمحاكمة
األطفال يف قضايا اإلرهاب وأن كانت من اختصاص الدائرة املختصة التابعة لقطب اإلرهاب ،إال أنها تتم يف
إطار جلسات رسية طبق مقتضيات مجلة حامية الطفل .لهذا فإن هذه الحالة الوحيدة املسجلة ال تعكس
العدد الحقيقي لألطفال املتهمني.
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 .3املستوى التعليمي للمتهمني:
نظرا لصعوبة مالحظة هذا النوع من القضايا مل يتمكن مالحظو الشبكة من تسجيل سوى املستوى التعليمي
ملا نسبته  % 25من عدد املتهمني ( ، 12أي قرابة  150حالة من جملة املتهمني البالغ عددهم  . )604ويتبني
من خالل هذه العينة أن قرابة  %21من الحاالت التي توفرت فيهم املعلومة ب ( 31شخص) هم ممن
تحصلوا عىل تعليم عال ،فيام كان %46 .أي  70شخصا من مستوى التعليم الثانوي ،أي أن قرابة % 67
يتمتعون مبستوى تعليمي فوق املتوسط ،فيام انحرصت نسبة غري املتعلمني عند حدود  %5وذوي املستوى
التعليمي االبتدايئ يف  %28وهذا مؤرش يدل عىل أن االنخراط يف اإلرهاب ال يرجع للجهل العام وإمنا هو
ناتج عن الجهل الخاص مبفاهيم التعايش السلمي الحضاري وقبول األخر.

 .4الوضع املهني والوظيفي للمتهمني:
مل يتمكن مالحظو الشبكة أيضا من تسجيل الوضع الوظيفي واملهني سوى ملا نسبته  % 25من عدد
املتهمني  ،13ولكن هذه العينة قدمت مؤرشات خطرية يتوجب أخذها عىل محمل الجد ودراستها بدقة ألنها
تضمنت ( )4موظفني ورشطيني ( )2وعسكريني ( ،)2فهؤالء الثامنية هم ممن لهم وضع وظيفي ودخل
قارين ،كام أن أربعة منهم هم ممن يعهد لهم بالتصدي لإلرهاب .فيام بلغ عدد املتهمني ممن ينتمون
للفئات غري املنتجة من املعطلني والتالميذ والطلبة  38متهام ،والعملة اليوميني هم الفئة الغالبة مبا عدده
 98شخصا ،مع اإلشارة إىل أن صفة عامل يومي ال تعني بالرضورة أنه يعمل فعليا بصفة مستمرة.
ونعيد التأكيد أن هذه املعطيات األولية والنتائج التي تم التوصل إليها ال تعكس صورة حقيقية مليدان
الجرائم محل املالحظة وهي ال تهدف اىل وصم أي صنف من املتهمني ،فهي تعطينا فقط عيَنة للدراسة ،أي
عينة مرجعية وليس مسحا إحصائيا.
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 -12وهو أمر مستغرب فمثل هذا املعطى يجب أن يكون محل نقاش أثناء املحاكمة ملا له من تأثري عىل فهم أسباب ومربرات العمل االرهايب ،خاصة وأن محارض
البحث والتحقيق تتضمن هذا املعطى.
 -13وهنا نسوق نفس املالحظة املتعلقة باملستوى التعليمي ،الهامش السابق.
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 .5مدة الجلسات:
إن جملة األعامل املقررة قانونا يف جلسة املحاكمة مبوجب مقتضيات املحاكمة العادلة كام كرسها الفصل
 143م ا ج هي سامع الشايك إن كان حارضا ومل يكن قامئا بالحق الشخيص .ثم عرض أوراق القضية ،واملناداة
عىل الشهود والخرباء وتق َدم أوجه التجريح فيهم ويبت فيها وسامع مقالهم عند االقتضاء .واستنطاق
املظنون فيه واملسؤول مدنيا وعند االقتضاء عرض األشياء املحجوزة املثبتة للتهمة أو النافية لها عىل الشهود
والخصوم .وإجراء املكافحات الالزمة وتقديم القائم بالحق الشخيص مللحوظاته بنفسه أو بواسطة محام.
وتقديم ممثل النيابة العمومية لطلباته ومتكني املظنون فيه واملسؤول مدنيا من حق الرد .ويف الختام تعطى
الكلمة لنواب املظنون فيه واملسؤول مدنيا .غري انه مبراجعة الجدول التايل يتضح ان الحاالت التي تجاوزت
فيها الجلسة ساعة من الزمن ال تساوي سوى  22جلسة من جملة  92جلسة تم مالحظتها وفيام ييل تفصيل
لعدد الجلسات والوقت املستغرق فيها.
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ويستنتج بانه أي من املتهمني ال ميكن أن يكون قد تحصل عىل حيز زمني معقول يسمح له بفهم وقائع
الجرمية وتكييفها القانوين وال ّرد عليها وعىل طلبات املترضر والنيابة العامة بنفسه وبواسطة محاميه ،مع
ضامن حقه يف القدح يف الشهود ومكافحتهم ومناقشة املحجوز ،خاصة أن األمر يتعلق بجرائم خطرية من
املمكن أن تصل عقوبتها إىل الحكم باإلعدام إذ أنه من حق كل متهم التمتع بالوقت والتسهيالت الالزمة
إلعداد وسائل دفاعه خالل املحاكمة.

ب .ضامنات الدفاع:
حق االسـتعانة مبحـام من الحقوق الدستورية ،املضمونة قانونا ،طبق املعايري املرجعية الدول ّية ،فهي
يع َد ّ
عنرص أسايس من عنارص ضامنات املحاكمة العادلة.
وال ميكن تقييد حق الشخص يف اختيار محاميه إال ألسباب جوهرية تتعلق باألمن الوطني ،وال يجوز ،يف
أي حال من األحوال ،التدخل يف الحق يف االستعانة مبحام مستقل وكفؤ وفعال  ،14وهو أمر يضمنه الترشيع
 -14املبادئ األساسية مبادئ أساسية بشأن دور املحامني ،املبدأ  ،6اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني هافانا من  27آب/أغسطس
إىل  7أيلول/سبتمرب ،1990
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التونيس مبدئيا.فالقيد الوحيد الذي أقره القانون التونيس عىل حقوق الدفاع ورد ضمن الفصلني  13ثالثا
و 57من م ا ج مبوجب أحكام القانون عدد  5لسنة  2016مؤرخ يف  16فيفري  2016املتعلق بتنقيح وإمتام
بعض أحكام مجلة اإلجراءات الجزائية ،واللذان تضمنا نفس الحكم وهو «ميكن لوكيل الجمهورية (لقايض
التحقيق حسب الفصل  )57لرضورة البحث يف القضايا اإلرهابية أن ال يسمح للمحامي بزيارة ذي الشبهة
ومقابلته وحضور سامعه أو مكافحته بغريه أو االطالع عىل أوراق امللف عىل أن ال تتجاوز مدة املنع مثانية
وأربعني ساعة من تاريخ االحتفاظ (ويضيف الفصل  57ما مل يتخذ وكيل الجمهورية قرارا سابقا يف هذا
املنع) ،ويستخلص من هذين النصني ما ييل:
 -1يجب أن يكون املنع بقرار قضايئ مكتوب.
 -2يجب أن يتخذ القرار يف بداية االحتفاظ فقط (أي ال ميكن منع الزيارة إال إذا اتخذ القرار بالتزامن مع
اتخاذ قرار االحتفاظ ،وال مجال للمنع يف صورة التمديد يف االحتفاظ).
 -3مدة نفاذ قرار املنع هو  48ساعة فقط.
 -4قرار املنع غري قابل للتمديد أو التجديد.
 -5قرار املنع يتخذ مرة واحدة ومن جهة واحدة (وكيل الجمهورية أو قايض التحقيق).
 -6قرار املنع ال يشرتط فيه التعليل وإمنا هو مرتبط فقط بـ «رضورة البحث» التي تخضع للسلطة
التقديرية ملن اتخذ القرار.
إن هذا املنع بالصيغة التي أقر بها غري منطقي وغري مقبول بل ميكن القول إنه غري دستوري.
فهو غري منطقي ،عىل اعتبار وأن بعض الجرائم يف املجلة الجزائية وخاصة تلك املتعلقة باألمن الداخيل
والخارجي للدولة تشكل خطرا عىل األمن العام يعادل اإلرهاب بل رمبا يفوقه ومع هذا مل يقع إقرار هذا
املنع بشأنها.
وهو غري مقبول ألنه غري مقيَد مبعايري موضوعية واضحة« ،فرضورة البحث» عبارة فضفاضة وتسمح
بالتجاوزات ،وهو ما حصل فعال حسب املعلومات األولية املتوفرة منذ تطبيق هذا القانون ،إذ أصبح املبدأ
هو املنع التلقايئ ما مل يرخص وكيل الجمهورية بخالفه.
وهو غري دستوري ألن الفصلني  27و 29من الدستور مل يجيزا أي استثناء ،بينام أجازت الفقرة األوىل من
الفصل  49من الدستور إمكانية أن «يح ّد د القانون الضوابط املتعلقة بالحقوق والحريات املضمونة بهذا
الدستور ومامرستها مبا ال ينال من جوهرها . 15
وبالرجوع إىل ما سجله مالحظو الشبكة يتبني وأن هناك اخالالت مست بحقوق الدفاع عند مامرسة املحامي
لدوره ،وأخرى صدرت عن املحامي نفسه الذي أخل بواجباته.

 -1املساس بحقوق الدفاع:
الحق
الحق يف إنابة محامي يف سائر أطوار التتبع واملحاكمة ،مع ضامن ّ
ض َمن الدستور التونيس الحايلّ ،
الحق يف
يف التسخري أو منح إعانة عدلية لكل من هو غري قادر ماديَا .وك َرست مجلّة اإلجراءات الجزائيّة ّ
االستعانة مبحام رصاحة يف الفصول  13مكرر ومابعده ،و 57و 69و 78و 141و 201وهو يشمل جميع
أصناف الجرائم (جنايات ،جنح ،ومخالفات) ،ويشمل سائر مراحل التتبع واملحاكمة.

 1.1إعالم املتهم بحقه يف إنابة محام
تقيض املادة ( )3( 14ب) من العهد الدويل الخاص للحقوق املدنية والسياسية بأ َن «لكل متهم بجرمية أن
يتمتع أثناء النظر يف قضيته ،وعىل قدم املساواة التامة ،بالضامنات الدنيا اآلتية:
 -15وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية دميقراطية وبهدف حامية حقوق الغري ،أو ملقتضيات األمن العام ،أو ال ّدفاع الوطني ،أو الص َحة
العا ّمة ،أو اآلداب العا ّمة ،وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها .وتتكفل الهيئات القضائية بحامية الحقوق والحريات من أي انتهاك» .وهو ما
يعني أن مبدأ التقييد جائز ولكن برشطني هام :التعليل الذي يجب ان يتأسس عىل وجود أحد معايري الفصل  ،49واحرتام التناسب بني الرضورات واملحظورات.
وهو ما مل يتحقق يف الصياغة الحالية سالفة الذكر.
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محام من اختياره ،وأن يخرب بحقه يف وجود
(د) أن يحاكم حضورياً وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة ٍ
من يدافع عنه إذا مل يكن له من يدافع عنه ،وأن تزوده املحكمة حكامً ،كلام كانت مصلحة العدالة تقتيض
مبحام يدافع عنه ،دون تحميله أجرا ً عىل ذلك ،إذا كان ال ميلك الوسائل الكافية لدفع هذا األجر».
ذلك،
ٍ
وقد سجلت التقارير السابقة للشبكة وجود عدة حاالت مل تقم فيها املحكمة بإعالم املتهم بهذا الحق ،وهو
ما سجل أيضا يف قضايا اإلرهاب ،إذ لوحظ وجود  12حالة مل يقع فيها إعالم املتهم بحقه يف إنابة محام ،فيام
سجل املالحظون  116حالة كفرضية غري مطروحة ،أي أن املتهم كان له فعال محام يدافع عنه .16
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وهنا ال بد من توضيح أمر هام ،وهو أن واجب إعالم املتهم بحقه يف إنابة محام ال يقترص عىل الجنايات،
بل هو شامل لكل الجرائم ،واملحكمة ال تعفى من واجبها إال إذا كان للمتهم محام فعال ،أما ما يقترص عىل
الجنايات دون سواها فهو الواجب املحمول عىل املحكمة يف تسخري محام لكل متهم بجناية سواء طلب
ذلك أم حتى رفضه .17

 2.1احرتام حق الزيارة:
تنص املادة ( )3( 14ب) من العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية عىل أنه «لكل متهم بجرمية أن يتمتع
أثناء النظر يف قضيته ،وعىل قدم املساواة التامة ،بالضامنات الدنيا التالية… (ب) أن يعطى من الوقت ومن
18
مبحام يختاره بنفسه».
التسهيالت ما يكفيه إلعداد دفاعه ولالتصال
ٍ
حسب ما سجله مالحظو الشبكة فقد أكد أحد محامي الدفاع أنه مل يتمكَن من زيارة منوبه ،بينام سجل
عدم متكن املحامي من الحصول عىل الوقت الكايف للحديث مع منوبه يف ثالث حاالت،
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 -16األرقام تتعلق مبا سجل يف  137جلسة مرافعة فقط.
 -17الفقرة السادسة من الفصل  141م ا ج ونصها« « :واالستعانة مبحام وجوبية أمام املحكمة االبتدائية املنتصبة مبقر محكمة استئناف عندما تنظر يف الجنايات
وكذلك أمام الدائرة الجنائية االستئنافية مبحكمة االستئناف .فإذا مل يعني املتهم محاميا يعني الرئيس من تلقاء نفسه أحد املحامني للدفاع عنه» (نقحت بالقانون
عدد  43لسنة  2000املؤرخ يف 17أفريل .)2000
 -18أثار املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب بواعث قلق بشأن عدد من القضايا وجهت فيها تهم تتصل باإلرهاب إىل أشخاص دون إتاحة
فرص متكافئة لهم مع االدعاء إلعداد دفاعهم .ويف إشارة إىل عدم التناسب يف استفادة االدعاء والدفاع من املوارد عىل قدم املساواة ،أورد املقرر الخاص ،مثاالً
عىل ذلك ،عدم تخصيص الدعم املايل الكايف ملحامي الدفاع يف إسبانيا لزيارة موكليهم الذين جرى توقيفهم يف أنحاء شتى من البالد إىل حني بدء محاكمتهم .وفيام
يتعلق مبرص ،أعرب عن قلقه بشأن القيود املفروضة عىل لقاءات التشاور بني املتهمني ومحاميهم ،سواء قبل املحاكمة أو أثناءها ،وبشأن عدم السامح ملحامي
الدفاع بأن يطلعوا عىل ملفات القضايا إىل حني انعقاد الجلسة األوىل للمحاكمة ،ما جعل من حق املتهم يف رشوط مالمئة إلعداد دفاع كاف مجرد حرب عىل ورق.
(املقرر الخاص املعني بحقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  ،UN Doc A/63/223أسبانيا (UN Doc. A/HRC/10/3/Add.2 )2008( ،)§27 2008
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يف حني سجلت أربع حاالت تجاوزت فيها إدارة السجن صالحياتها ،بأن منعت محام يحمل بطاقة زيارة
طبق القانون من اللقاء مبنوبه ،وهو تجاوز خطري ألن القانون مل مينح مثل هذا الحق حتى للقضاة .19
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وعالوة عام سبق فقد سجل املالحظون  23حالة منع فيها املحامي من زيارة منوبه بصفة رسية أي دون
رقابة ،ورغم خطورة هذا التعدي عىل رسية عالقة املحامي مبنوبه مبا يخالف مقتضيات مرسوم املحاماة
لسنة  20 ،2011فإنه ال بد من اإلشارة إىل أن قانون السجون  21ال يتضمن أي نص يفرض وجوبية لقاء املحامي
مبنوبه بحرية خالفا ملا كان عليه الحال يف ظل أمر  1988املنظم للسجون .22

 -19الفصل  70من م ا ج« :يرخص للمظنون فيه املوقوف االتصال يف أي وقت من األوقات مبحاميه مبجرد الحضور األول.
ولحاكم التحقيق أن مينع بقرار معلل غري قابل لالستئناف االتصال باملظنون فيه املوقوف مدة عرشة أيام ،وهذا املنع ميكن تجديده لكن ملدة عرشة أيام أخرى
فحسب .وال ينسحب هذا املنع مطلقا عىل محامي املظنون فيه».
 -20يحمل الفصل  31من املرسوم عدد  79لسنة  2011مؤرخ يف  20أوت  2011املتعلق بتنظيم مهنة املحاماة املحامي واجب الحفاظ عىل أرسار منوبه وهو ما
يفرض عليه أن ال يقبل حضور أعوان السجون عند زيارته ملنوبه .وينص الفصل« :عىل املحامي املحافظة بصورة مطلقة عىل أي رس من أرسار منوبه التي أفىض
بها إليه أو التي اطلع عليها مبناسبة مبارشته ملهنته».
 -21قانون عدد  52لسنة  2001مؤرخ يف  14ماي  2001يتعلق بنظام السجون.
 -22كان الفصل 54من األمر عدد  1876لسنة  1988مؤرخ  4نوفمرب  1988يتعلق بالنظام الخاص بالسجون ينص عىل أنه« :يف نطاق الترشيع الجاري به العمل
تقع متكني املحامي املعني أو املكلف بالدفاع عن املوقوف تحفظيا من االتصال مبنوبه مبكتب معد للغرض وبدون حضور أحد أعوان السجن وذلك بعد االستظهار
برخصة زيارة مسلمة من قبل السلط القضائية ذات النظر وبعد التأكد من صفته ،ويديل املوقوف تحفظيا بترصيحاته إىل محاميه بكل حرية» .بينام ينص الفصل
 17من القانون عدد  52لسنة  2001مؤرخ يف  14ماي  2001املتعلق بـنظام السجون « ،لكل سجني الحق يف5- :مقابلة املحامي املكلف بالدفاع عنه بدون حضور
أحد أعوان السجن بالنسبة إىل املوقوف تحفظيا أو املحكوم عليه بحكم غري بات وذلك بناء عىل ترخيص من الجهة القضائية املتعهدة .»،أي أن قانون 2001
حذفت منه عبارة «بكل حرية».
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23

72

16,8

52,6

22

16,1

20

14,6

 3.1حق االطالع واإلعالم (تكافؤ وسائل الدفاع)
نص الفصـل  77من قانون مكافحة اإلرهاب  2015عىل أنه «ال ميكن أن تنال تدابري الحامية ،يف كل الحاالت،
من حق ذي الشبهة أو نائبه أو القائم بالحق الشخيص أو نائبه يف االطالع عىل مضمون املحارض وغريها من
أوراق امللف».
وما جاء يف هذا الفصل يؤكد أن املبادئ العامة للمحاكمة العادلة تبقى واجبة التطبيق حتى يف القضايا
اإلرهابية .لكن مالحظو الشبكة سجلوا عدة حاالت وقع فيها حرمان املتهم نفسه أو محاميه من تكافؤ
وسائل الدفاع .إذ سجلت  4حاالت مل يتمكن فيها محامي الدفاع من االطالع عىل امللف قبل وقت مناسب
من موعد الجلسة ،يف مقابل حالة وحيدة مل يتمكن فيها محامي القائم بالحق الشخيص من مامرسة ذات
الحق ،مع أن احرتام املحكمة لحقوق الدفاع يحتم عليها متكني دفاع األطراف من االطالع عىل كامل وثائق
ملف القضية تطبيقا ألحكام الفصل  193من م ا ج.

4

112
81,8

18

13,1

13

9,46

3

2,19

2,9

3

2,2

1

0,73

120
87,6
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رضر من التّعبري بح ّر ية أثناء الجلسة ،رغم أن القانون يضمن
ويف املقابل سجلت  3حاالت مل يتمكّن فيها املت ّ
23
له حق تبليغ صوته للمحكمة سواء كان قامئا بالحق الشخيص أم ال  .كام مل يتمكن  16متهام من تبليغ
صوتهم بشكل ح ّر للمحكمة وهو ما يعني حرمانهم من حقهم الطبيعي بالدفاع عن أنفسهم بأنفسهم،
ال بل إن األمر بلغ يف  8حاالت حد منع محامي املتهم من الرتافع بحرية ،وهذا انتهاك صارخ لحق الدفاع
يتعارض مع الدستور (الفصول  27و 29و ،)108ويفقد الحكم مصداقيته .بل إنه يتعارض مع قانون مكافحة
اإلرهاب  2015نفسه الذي ضمن يف الفصل  73منه حق املتهم يف الدفاع ولو مع وجود خطر مل ّم حني نص
عىل أنه« :ميكن لقايض التحقيق أو لرئيس املحكمة يف حاالت الخطر املل ّم وإن اقتضت الرضورة ذلك إجراء
أعامل البحث أو اإلذن بانعقاد الجلسة بغري مكانها املعتاد مع اتخاذ التدابري الالزمة لضامن حق املتهم يف
الدفاع عن نفسه».

13

9,5

3

2,2

3

2,2

118

86,1

واألخطر مام سبق أنه من أصل  137حالة ،اعلمت املحكمة املتهمني مبوضوع التتبع سوى يف  42حالة ،بينام
اعترب مالحظو الشبكة أن إعالم املتهم بنصوص التتبع من قبل املحكمة هي فرضية غري مطروحة يف 25
حالة وهو أمر مستغرب إذ يجب عىل املحكمة القيام بذلك من تلقاء نفسها ،وهو ما يستفاد منه أن هناك
أشخاصا حوكموا دون أن تبني لهم املحكمة األفعال املنسوبة إليهم والنصوص املنطبقة عليها.

42

30,7

2

1,5

68

49,6

25

18,2

 -23الفصل  143الفقرتني  3و 8ونصهام عىل التوايل ...« :ويبتدأ بسامع الشايك إن كان حارضا ومل يكن قامئا بالحق الشخيص ...والقائم بالحق الشخيص يقدم
ملحوظاته بنفسه أو بواسطة محام.»...
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ويضاف إىل جملة ما سبق أن املحكمة مل تستجب ألغلب طلبات األطراف أثناء املحاكمة ،إذ سجل رفضها لـ
 12طلب من أصل  17تقدم بها محامو القامئني بالحق الشخيص ،فيام سجل رفضها لـ  76طلبا من أصل 137
تقدم بها محامو املتهمني ،ويف املقابل وقع تسجيل رفض املحكمة لـ  116طلبا تقدمت بها النيابة العامة،
وهنا ال بد من التأكيد عىل أن املحكمة غري ملزمة قانونا بقبول كل طلب يقدم إليها ،ولكن يتوجب عليها يف
عديد الحاالت أن تعلل موقفها وأن يكون قرارها باألغلبية وبعد املفاوضة خارج قاعة الجلسة ،إذا مل يسجل
سوى حالة واحدة لرفض معلل فيام غاب التعليل عن باقي الحاالت.

5

29,4

61

12

44,5

70,6

76

55,5

---------------

21

15,3

116

84,7

1

0,7

136

99,3

---------------

-------------------------------------------

-------------------------------------------

 -2اإلخالل بواجبات الدفاع:
تنص الفقرة الثانية من الفصل  105من الدستور عىل أنه «يتمتع املحامي بالضامنات القانونية التي تكفل
حاميته ومتكنه من تأدية مهامه» .فيام نص الفصل  36من مرسوم املحاماة عدد  2011/79عىل أنه «عىل
املحامي املنتدب أو املسخر مبارشة الدفاع عىل الوجه األكمل ،»...ويستنتج من هذين الفصلني ومام تضمنته
املبادئ األساسية بشأن دور املحامي لسنة  ،24 1990أنه ال مجال ألن يسجل تقصريا أو اخالال من املحامي
أثناء قيامه بواجبه ،لكن سبق لتقارير الشبكة أن سجلت حاالت تقصري منسوبة للدفاع وهي حاالت الزالت
تتكرر حتى يف القضايا الخطرية مثل اإلرهاب.
إذ سجلت حالتان أعلن فيهام املتهم تقصريا من املحامي يف القيام بواجباته أثناء الجلسة ،مع أنه مل تسجل
يف تقريرنا الرابع املتعلق باملخدرات سوى حالة واحدة فقط ،وهذا أمر غري مقبول يف املطلق . 25

2

1,5

135

98,5

 -24جاء يف البند  3من املبادئ األساسية بشأن دور املحامني التي اعتمدها مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع الجرمية ومعاملة املجرمني املعقود يف هافانا من
 27أوت إىل  7سبتمرب  1990ما ييل« :تتضمن واجبات املحامني نحو موكليهم ما ييل( :أ) إسداء املشورة للموكلني فيام يتعلق بحقوقهم والتزاماتهم القانونية
وبشأن أسلوب عمل النظام القانوين وعالقته بالحقوق وااللتزامات القانونية للموكلني( ،ب) مساعدة موكليهم بشتى الطرائق املالمئة ،واتخاذ اإلجراءات القانونية
لحامية مصالحهم( ،ج) مساعدة موكليهم أمام املحاكم مبختلف أنواعها والسلطات اإلدارية ،حسب االقتضاء» .كام أضاف البند  14أنه« :يسعى املحامون ،لدى
حامية حقوق موكليهم وإعالء شأن العدالة ،إىل التمسك بحقوق اإلنسان والحريات األساسية التي يعرتف بها القانون الوطني والقانون الدويل ،وتكون ترصفاتهم
يف جميع األحوال حرة متيقظة مامشية للقانون واملعايري املعرتف بها وأخالقيات مهنة القانون .أما البند  15فقد نص عىل وجوبية أن« :يحرتم املحامون دامئا
مصالح موكليهم بصدق ووالء».
 -25األرقام تتعلق مبا سجل يف  137جلسة مرافعة فقط.
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كام وجدت  37حالة أثار فيها املتهم مبفرده تعرضه للتعذيب ،وهو أمر من املفرتض أن يبادر به محامي
الدفاع (املفرتض يف كونه مطلع عىل وضع منوبه) أو عىل األقل أن يساند منوبه بأن يطلب من املحكمة
التثبت يف ادعاءاته مع اإلشارة إىل أن محامو الدفاع قاموا بواجبهم وأثاروا هذه املسألة يف  32حالة.

41

96

29,9

70,1

ومن جهة أخرى فقد سجلت حالة واحدة قبل فيها محام ،التسخري حينا يف قاعة الجلسة من قبل املحكمة،
وهي مسألة سبق وأن بينا يف تقريرنا السابق أنها مخالفة للقانون ،وهي مجرد تكريس شكيل لحق املتهم
يف الدفاع ،وأمام تواصل عمل القضاة بآلية التسخري الحيني فقد كان من واجب املحامي أن ميتنع عن
قبول التسخري ويتمسك بتطبيق القانون ،أي املرور عرب الفرع الجهوي للمحامني بتونس ،وهو ما قامت به
املحكمة فعال يف  7حاالت أخرى.

21

1

15,3

0,7

113

2

82,5

1,5

ومواصلة ملا سبق أن سجله مالحظو الشبكة من ميل محامي الدفاع نحو االكتفاء باملرافعة الشفاهية ،فقد
س َجل نفس السلوك يف قضايا اإلرهاب رغم خطورة مثل هذه القضايا وما يواكبها من تعقيدات قانونية
شكلية وموضوعية ،إذ مل يقدم الدفاع تقريرا كتابيا يف  88حالة ،واألخطر من هذا أنه سجلت  6حاالت مل
يقم فيها محامو القامئني بالحق الشخيص بتقديم تقرير كتايب ،وهو ما قد ينجر عنه رفض الدعوى املدنية
أصال.

21

15,3

2

1,5

88

64,2

26

19,0
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5

6

29,4

35,3

6

35,3

وبالنسبة للحاالت التي وقع فيها تقديم تقارير فقد سجلت  3حاالت مل يتمكن فيها دفاع القائم بالحق
الشخيص من الحصول عىل نسخة من تقرير محام املتهم ،و  9حاالت مل ميكن فيها محام املتهم من نسخة
من تقرير الطرف املدين ،بينام سجلت  36حالة مل تتحصل فيها النيابة عىل نسخة من تقارير األطراف ،أي
أنها عمليا مل تتحصل عىل التقارير يف كل الحاالت التي قام فيها الدفاع بتقديم تقرير للمحكمة ،وهذه
املسألة تبدو عرفا يف املحاكامت الجزائية إذ يندر أن يقدم الدفاع نسخة من تقريره للنيابة ،وهو سلوك
يتجه العمل عىل تجاوزه مستقبال.
ولعل أهم إخالل يرتكبه الدفاع هو طلب تأجيل القضايا لعدة مرات دون موجب واضح ،مبا يرض أحيانا
بحقوق منوبه ويطيل مدة إيقافه عىل ذمة القضية ،ال بل إن مالحظي الشبكة سجلوا يف عدة حاالت
امتعاض املحكمة من تكرار طلب التأجيل ،ولفت انتباه الدفاع إىل أنها ستؤخر للمرة األخرية باعتبار وان
امللف جاهز للفصل.

ج .ضامنات القضاء
الحق يف محاكمة عادلة تتوفَر فيها ضامنات الحد األدىن املتمثلة يف وجود محكمة مختصة،
لكل شخص ّ
مستقلة ،نزيهة ،ومنشأة سابقا بحكم القانون ،تبارش سلطتها بطريقة عادلة وعلنية خالل مدة معقولة .وهو
26
ما كرسه الدستور التونيس يف عدة فصول.
وحسب ما تم تسجيله من قبل املالحظني بالنسبة للقضايا موضوع هذا التقرير فقد لوحظ أن ضامنات
الحد األدىن هذه مل يقع احرتامها كام ينبغي ،سواء تعلق األمر باحرتام قرينة الرباءة أو ضامن مبدأ املواجهة
أو بواجب الحياد أو العلنية.

 .1افرتاض قرينة الرباءة والتزام واجب الحياد
حسب ما سجل مالحظو الشبكة فإن احرتام قرينة الرباءة كان دون املستوى املطلوب وكنا أكدنا يف تقريرنا
الرابع أن مسألة إدخال املوقوفني مكبلني إىل قاعة الجلسة ،هو أمر مرده التصميم العمراين ملبنى قرص
العدالة بتونس ،لذا فمن الطبيعي أن نسجل  83حالة وقع فيها إدخال املتهمني مكبلني إىل قاعة الجلسة .27

 -26فقد جاء يف التوطئة« :تأسيسا لنظام جمهوري دميقراطي تشاريك ... ،وعىل مبدأ الفصل بني السلطات والتوازن بينها ... ،وتضمن فيه الدولة علوية القانون
السلطة القضائية يف الفصول 102و 103و 108و109
واحرتام الحريات وحقوق اإلنسان واستقاللية القضاء  .»...وهو ما تض َمنته كذلك الفصول
َ
املخصصة لتنظيم ً
و 110و – 115الفقرة الثانية والفقرة األخرية.
 -27األرقام تتعلق مبا سجل يف  137جلسة مرافعة فقط.
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لكن ما هو غري طبيعي أن يسجل مالحظو الشبكة  4حاالت مثل فيها املتهم مكبل اليدين أمام هيئة
املحكمة.

83

37

60,6

27,0

3

14

2,2

10,2

واألخطر مام سبق أن املحكمة تعاملت مع املتهم يف  17حالة كمذنب قبل أن تصدر حكمها.

17

91

12,4

66,4

29

21,2

فقد سجل مالحظو الشبكة حالة قام فيها القايض مبعارضة املتهم عند اإلجابة عن األسئلة ،ويف حالة ثانية
قام بنفي ما جاء عىل لسان املتهم بأسلوب استنكاري ،وبلغ األمر يف حالة ثالثة حد مقاطعة املتهم ونعته
بالكذب ،وهذه املامرسات تشكل هدرا خطريا لقرينة الرباءة ،بل إنها ترتقي إىل حد التعبري عن الرأي يف
قضية سيتوىل الحكم فيها« ،أي أنه حكم قبل إصدار الحكم» ،وهو أمر موجب للتنحي عن مواصلة النظر
يف القضية.
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إىل جانب أن املحكمة مارست يف  26حالة ضغطا عىل املتهم لإلقرار بالذنب.

26

80

19,0

58,4

31

22,6

وبالتايل فمن الطبيعي أن ال يسجل مالحظو الشبكة أية حالة قامت فيها املحكمة بإعالم املتهم بحقه يف
عدم اإلدالء بشهادة ضد نفسه أو أحد أقاربه.

0

103

0,0

75,2

34

24,8

ومع هذا فقد سجلت  46حالة قام فيها املتهم مبامرسة حقه يف عدم إدانة نفسه.

46

2

33,6

1,5

65

47,4
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ويستخلص مام سبق أن املحكمة مل تلتزم مبقتضيات قرينة الرباءة طبق املعايري الدول ّية ،ولكن هذا األمر
ال يهم قضايا اإلرهاب دون سواها بل هو أمر تكررت مالحظته يف التقارير السابقة يف قضايا الحق العام
واملخدرات ،مام يعني أنه يشكل مامرسة غالبة ،وبالتايل فإنه يتجه العمل عىل إعادة تحسيس القضاة
مبقتضيات قرينة الرباءة ،وأهمية أن ال يظهروا رأيهم يف القضية قبل إصدار الحكم فيها ،خاصة وأن الدستور
حملهم أمانة حامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،كام جاء يف ديباجة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
ما ييل »:من الرضوري أن يتوىل القانون حامية حقوق اإلنسان ليك ال يضطر املرء أخر األمر إىل التمرد عىل
االستبداد والظلم…» ،ومبا أن القانون التونيس ضمن قرينة الرباءة فمن واجب القضاء تطبيق هذه الضامنة
مبا ال يفرغها من محتواها .فالقضاة ملتزمون بالبـت فـي القضايا املطروحة عليهم وفقا للقانون وبحامية
حقوق الفرد وحرياته ومالزمة احرتام مختلـف الحقّوق اإلجرائية القامئة مبوجب القانون املحيل والقانون
الدويل( .املبدأ  4من املبادئ األساسية بشأن استقالل القضاء).

 .2مبدأ املواجهة (عرض وسائل االدانة والرباءة)
إن مرحلة املحاكمة ،وعىل خالف طور التحقيق ،تكون اإلجراءات فيها إدعائية تقف عند حد املواجهة
والشفاهية والعالنية فال ميكن للحاكم أن يبني حكمه إال عىل حجج قدمت أثناء املرافعة وت َم التناقش فيها
28
أمامه شفويا ومبحرض جميع الخصوم.
ويقتيض مبدأ املواجهة أن تتوىل املحكمة عرض أدلة اإلدانة عىل الدفاع ملناقشة وإظهار ما لديه من أدلة
براءة .ولعل أول املقتضيات البديهية للمواجهة أن تتثبت املحكمة من هوية املتهم املاثل أمامها ،وهل هو
فعال الشخص املطلوب ،لكن هذا األمر البديهي مل تلتزم به املحكمة يف  49حالة ،وهو أمر غري مقبول خاصة
وأن الفقرة األوىل من الفصل  141م إ ج تنص رصاحة عىل مبدأ حضورية املتهم « عىل املظنون فيه الواقع
تتبعه من أجل جناية أو جنحة تستوجب العقاب بالسجن أن يحرض شخصيا بالجلسة» .وتطبيق هذا املبدأ
ال يكون إال بالتثبت من هوية الشخص املاثل أمام املحكمة.
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ورغم خصوصية جرائم اإلرهاب ،التي يفرتض فيها غالبا وجود محجوز ،فإن املحكمة كانت وفية لجريان
العمل املتمثل يف عدم عرض املحجوز يف قاعة الجلسة ،صحيح أن الفقرة الخامسة من الفصل  143م إج
تنص عىل أنه« :وعند االقتضاء تعرض عىل الشهود والخصوم األشياء املحجوزة املثبتة للتهمة أو النافية لها»،
فإننا لألسف مل نسجل بعد أية حالة «اقتضاء».

 -28قرار تعقيبي جزايئ عدد  12172مؤرخ يف  22سبتمرب  ،2007ن  ،2007ص .37
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وهو أمر سبقت اإلشارة إليها يف التقرير الرابع للشبكة ،والزال متواصال إذ سجل مالحظو الشبكة  91حالة
مل يتم فيها عرض املحجوز.
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كام أن املحكمة تعذر عليها يف إحدى القضايا تسخري مرتجم محلف لذلك تطوعت إحدى املحاميات للرتجمة
بعد أن أدت القسم أمام القايض ،وهذا أمر مخالف للقانون .كام سجلت حالة أخرى تولت فيها املحكمة
تأخري القضية يك تتمكن من اإلطالع عىل قرص ليزر قدمه الدفاع عىل أساس أنه يحتوي عىل قرينة براءة
منوبه ،يف حني كان من واجبها أن تتوىل عرضها يف جلسة علنية وبحضور املتهم ودفاعه وممثل النيابة العامة
للتناقش يف محتواه.

الحق يف محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.
ّ .3
تضطلع املحاكم بدور محوري يف تعزيز سيادة القانون .وعليه فمن الرضوري حامية استقالل السلطة
القضائية .ومنح املتقاضني حق املثول أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة ،كام هو منصوص عليه يف
الدستور واملواثيق الدوليّة واالقليمية .ويف السنوات األخرية ،جسدت آليات حقوق اإلنسان التابعة لألمم
املتحدة مخاوف عميقة ،يف سياق تدابري مكافحة اإلرهاب ،بشأن استخدام املحاكم العسكرية وغريها من
املحاكم الخاصة .وقد أكّدت اآلليات عىل رضورة احرتام الحق يف املحاكمة العادلة ،حتى يف حاالت الطوارئ.
وأكدت لجنة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان عىل أن الحق يف املحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة هو
“حق مطلق وال يسمح فيه بأي استثناء.
وال جدال ان وجود محاكم أو هيئات قضائية متخصصة أو مبنية عىل التخصص طبقًا للموضوع أمر مقبول
عىل نطاق واسع .فعىل سبيل املثال ،إن وجود والية قضائية يف كثري من األنظمة القضائية للتعامل مع
القضايا اإلدارية ،أو التجارية ،أو املسائل املتعلقة باألرسة أو العامل ،ويف املسائل الجنائية كحالة استثنائية
ٌ
معرتف به مبوجب القانون الدويل،
متخصصة ومتعلقة ببعض األطراف مثل األطفال أو العسكريني ،أمر
ويقوم عىل خصوصية هذه املحاكم .فاملحاكمة أمام محكمة مختصة ال تشكل مبدئيا انتهاكا للحق يف
الحصول عىل محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة ،برشط أن ال يؤدي استبدال الوالية القضائية
العادية يف قضية ما إىل ال عدالة املحاكمة يف هذه القضية.
ويندرج إحداث القطب القضايئ ملكافحة االرهاب مبوجب قانون  2015تحت مقتضيات القضاء املختص،
وال ميكن اعتبار القطب املذكور محكمة خاصة ،فهو ال ميس بحق املتهمني يف املثول أمام قاضيهم الطبيعي،
طاملا أن هذا القطب تأسس وتحددت اختصاصاته بقانون ،وهو دائم غري مقيد بفرتة زمنية معينة ،ويتكون
من قضاة مدنيني معينني طبق القانون ،ال بل إنه يشرتط فيهم األقدمية والخربة ،إذ أن قضاء التحقيق يتكون
من قضاة من الرتبة الثالثة ،يف حني يجب أن يكون أعضاء الدوائر القضائية من الرتبة الثانية عىل األقل.
وبالتايل فإن ما تضمنه الفصـل  143من قانون مكافحة اإلرهاب  2015من أنه:
 -29رسالة رقم  ، 263 / 1987قضية “ميغيل غونزاليس ديل ريو” ضد البريو( ،إعتمدت يف  28أكتوبر  ) 1992وثيقة صادرة عن األمم املتحدة العهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنية C/46/D/263/1987 CCPR /الفقرة .5.2

26

الفصل األول  -انتهاك معايري املحاكمة العادلة يف القضايا املتصلة باإلرهاب

«تتوىل الهيئة الوقتية لإلرشاف عىل القضاء العديل تسمية القضاة بالقطب القضايئ ملكافحة اإلرهاب طبقا
للقانون األسايس عدد  13لسنة  2013املؤرخ يف  2ماي  2013املتعلق بإحداث هيئة وقتية لإلرشاف عىل
القضاء العديل إىل حني إرساء املجلس األعىل للقضاء .يقع التخيل عن القضايا املتعلقة بالجرائم اإلرهابية
والجرائم املرتبطة بها املنصوص عليها بهذا القانون لفائدة القطب القضايئ ملكافحة اإلرهاب» هو من قبيل
تطبيق مبدأ األثر الفوري للقوانني اإلجرائية ،وال ميكن اعتباره بحد ذاته مسا من الحق يف التقايض الطبيعي
إال إذا تبني وأن القطب القضايئ لإلرهاب يعمل مبوجب إجراءات استثنائية وميس من ضامنات املحاكمة
العادلة.
وحسب ما سجله مالحظو الشبكة فإنه ال وجود إلجراءات استثنائية ،فاملحكمة مل تكن متحيزة أو متحاملة
يف طريقة معاملة أحد أطراف القضية أثناء أغلب الجلسات محل املالحظة.
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ومع هذا فقد وقع تسجيل  7حاالت رفض فيها املتهم املثول أمام املحكمة ،وذلك نتيجة تعرض بعضهم
للتعذيب داخل السجن ،بل إن أحدهم دخل يف ارضاب جوع وتدهورت حالته الصحية.
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فيام سجلت  4حاالت تجريح شفاهي بأحد القضاة
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كام وقع تسجيل  35حالة تدخل فيها القايض أو سمح بصدور ترصيحات أو ترصفات مخالفة ملعايري تسيري
الجلسة من أحد أطراف القضية أو املحامني أو أعوان املحكمة.
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وحسبام سجله مالحظو الشبكة فأغلب هذه الترصفات صدرت عن رئيس الدائرة الذي كان يقاطع مرافعات
الدفاع ألسباب مختلفة ،كام سجلوا قيام عضوين من هيئة املحكمة بالتحدث أثناء قيام رئيس الدائرة
باستنطاق املتهمني ،كام كان ممثل النيابة العمومية وبعض أعضاء املجلس القضايئ يراجعون ملفات أخرى
أثناء استنطاق املتهمني .وبصفة عامة سجل عدم تركيز املستشارين وممثل النيابة عىل مرافعات املحامني
وسري الجلسة ،وهي مامرسات شبه عامة يف أغلب الدوائر ،وليست خاصة بدوائر القطب القضايئ ملكافحة
اإلرهاب .فبالرجوع إىل التقارير السابقة للشبكة سيالحظ أنه سبق تسجيل مثل هذه االخالالت ،التي تكاد
تعترب من السلوكيات املعتادة يف عمل املحاكم بتونس ،وبالتايل فهي ليست اخالالت خاصة بقضايا اإلرهاب.

الحق يف محاكمة علنية وعادلة
ّ .4
ان عالنية جلسة املحاكمة ضامنة لشفافيتها وعالمة دالة عىل نزاهة املحكمة ،وهي من شأنها ان تؤمن
احرتام إجراءات التقايض واملحاكمة بصفة قانونية ،وقد كرس الدستور التونيس يف الفصل  108منه هذا
الحق ،الذي أقره أيضا قانون مكافحة اإلرهاب  2015كمبدأ عام ،ولكنه أدخل عليه استثناء إذ جاء يف
الفقرات  5-4-3من الفصل  73ما ييل ‘’ ويف الحاالت االستثنائية وعند وجود خطر حقيقي قد ينجم عن
املحاكمة العلنية ،ميكن للجهة القضائية املتعهدة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من ممثل النيابة
العمومية أو بناء عىل طلب كل من له مصلحة يف ذلك إجراء الجلسات بصورة رسية.
ويح ّجر يف هذه الحالة نرش املعلومات عن املرافعات أو القرارات التي من شأنها النيل من الحياة الخاصة
للضحايا أو سمعتهم دون املساس بالضامنات األخرى املقررة بالنصوص الخاصة.
ويعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألف دينار كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة».
وال ميكن اعتبار هذا االستثناء مساس من الحق إال إذا وقع استعامله بإفراط أو تعسف ،ولكن إىل حد اآلن
مل تسجل أية حالة طبقت فيها مقتضيات الفصل  73سالفة الذكر .فجميع الجلسات التي حرضها مالحظو
الشبكة كانت علنية،
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ولكن هذه العلنية مل تكن مطابقة للمعايري الدوليّة إذ شابتها عدة اخالالت تتمثل يف أن كتابة املحكمة يف
 132حالة مل تقم بتعليق قامئة القضايا املنشورة يف الجلسة وهو نفس عدد الحاالت التي مل يقع فيها تعليق
تاريخ ومكان الجلسة وكذلك الدائرة املتعهدة.
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رمبا ال تهتم األطراف لهذه املسائل نظرا لكون الدائرة املتعهدة هي دائرة مختصة ويعلم الجميع مكان
وزمان انعقادها ،ولكن املقصود بعلنية الجلسات هو ليس أطراف القضية وعائالتهم فحسب وإمنا عامة
الناس ومنظامت املجتمع املدين واإلعالم الذين ال ميلكون عادة معلومات مسبقة عن القضية ومن حقهم
ان يتحصلوا عىل تلك املعلومات بسهولة وشفافية عند حلولهم مبقر املحكمة ،وهو أمر غري متوفر .ال بل
إن مال حظي الشبكة سجلوا مظاهر تعترب مساسا مببدأ علنية الجلسات وهي :تسجيل  22حالة منع فيها
أشخاص من دخول قاعة الجلسة.
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كام سجل مالحظو الشبكة وجود تعليامت ألمن املحكمة تقيض مبنع أي شخص من الدخول ما مل يكن حامال
الستدعاء ،وبالنسبة لعائالت األطراف فال يسمح سوى ألثنني منهام فقط بالدخول.
وميكن القول أن هذه االخالالت التي سبقت مالحظتها يف التقارير السابقة للشبكة ،سجلت ارتفاعا نسبيا
بالنسبة لقضايا اإلرهاب ،وهو ما يقع تربيره غالبا بالدواعي األمنية.

 .5املفاوضة والترصيح بالحكم
من خالل ما متت مالحظته خالل متابعة القضايا محل املالحظة تبني وأن هناك جملة من اإلخالالت التّي
تتعارض مع مقتضيات الدستور والقانون واملعايري املرجعية الدوليّة.
فعىل الرغم من أن أغلبية القضايا متت فيها املفاوضة إثر الجلسة فقد سجل مالحظو الشبكة أن هيئة
املحكمة قامت مبفاوضة حينية داخل قاعة الجلسة يف  6حاالت.
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كام أن أغلب القضايا وقع تأخريها دون مراعاة حق املتهم يف املحاكمة يف أجل معقول ،إذ سجلت  68قضية
أخرت ألكرث من أسبوع رغم وجود موقوفني يف اغلبها.
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وحتى ال يقع تحميل املحكمة مبفردها مسؤولية تجاوز بعض القضايا لآلجال املعقولة للمحاكم ،يتوجب
علينا أن نشري ملا تضمنته االستامرات من مالحظات تبني إىل أن طلبات التأخري املقدمة من الدفاع كانت
متكررة وبعضها غري مربر ،إىل درجة دفعت املحكمة يف بعض الحاالت اىل توجيه مالحظات سلبية للدفاع
عند طلب مزيد التأخري ،كام أنها اضطرت أحيانا ملنحهم تأخريا أخريا مؤكدة عليهم برضورة الرتافع يف
الجلسة الالحقة ،ومبا أن املحامون رشكاء يف إقامة العدل فإن من واجبهم أيضا احرتام حق املتهم يف أن
تفصل قضيته يف أجل معقول.
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 .6التفريد القضايئ للعقوبة
إن املبادئ األساسية يف املادة الجزائية تقتيض تقييد العقوبات ووضع حدود لها يف النص الترشيعي وعدم
تركها ملحض اجتهاد القايض بحيث يرتك باب االجتهاد القضايئ للتخفيف ال للتشديد ،وال ميكن خرق هذه
املبادئ األساسية ولو كان ذلك بهدف التشديد يف معاملة الجرائم الخطرية ،وعىل رأسها الجرائم اإلرهابية.
وبالرجوع إىل قانون مكافحة اإلرهاب  2003يالحظ أنه تضمن يف جزئه املخصص ملكافحة اإلرهاب قسمني:
خصص أحدهام «لإلعفاء من العقوبات والتخفيف منها (الفصول  »)26-27-28فيام خصص األخر «ملا يزيد
العقوبات ش ّد ة (الفصول  »)29-30-31فيام نص الفصل  7عىل أنه « :تضبط أدىن عقوبة السجن للجرائم
اإلرهابية كام ييل ـ إذا كان العقاب املستوجب السجن بقية العمر فإن أدناه يحدد بثالثني عاما ،ـ إذا كان
العقاب املستوجب السجن ملدة معينة فإن أدناه يحدد بنصف أقىص العقوبة املقررة للجرمية األصلية».
لكن قانون مكافحة اإلرهاب  2015مل يتضمن ذات األحكام ،واكتفى واضعوه بأحكام الفصل  10الذي ينص
عىل أنه »:يحكم وجوبا بأقىص العقوبة املستوجبة للجرمية اإلرهابية دون أن مينع ذلك من تطبيق ظروف
التخفيف الخاصة باألطفال إذاـ ارتكبت ممن عهد إليهم القانون مبهمة معاينتها وزجر مرتكبيها ،فاعلني
أصليني كانوا أو مشاركني ،ـ ارتكبت من أعوان القوات املسلحة أو من أعوان قوات األمن الداخيل أو من
أعوان الديوانة ،فاعلني أصليني كانوا أو مشاركني ،ـ ارتكبت ممن عهد إليهم بإدارة املنشآت أو األماكن أو
املرافق أو بوسائل النقل املستهدفة ،أو بحراستها ،أو من العاملني فيها ،فاعلني أصليني كانوا أو مشاركني ،ـ
ارتكبت باستخدام طفل ،ـ ارتكبت من تنظيم إرهايب أو وفاق ،ـ كانت الجرمية عرب وطنية».
ويستنتج مام سبق أنه ال وجود لنص عام مينع القضاء من تطبيق أحكام الفصل  53م ج املتعلق بظروف
التخفيف عىل الجرائم اإلرهابية ،عدا ما ذكر أعاله من استثناء( ،ما مل يكن املتهم طفال) وهنا يكون بإمكان
القضاء حتى يف النصوص التي تتضمن حدا أقىص وحدا أدىن أن ينزل بالعقاب إىل ما دون أدناه القانوين ،أو
حتى أن ينزل يف سلم العقوبات درجة أو درجتني طبق مقتضيات الفصل  53م ج  ،30وهي مسألة تخضع
للسلطة التقديرية للقضاة.
وبالرجوع إىل ما سجله مالحظو الشبكة يتبني وأن املحكمة طبقت ظروف التخفيف يف  23حالة ،فيام
سجلت  90حالة كفرضية غري مطروحة ،و 20حالة مل متنح فيها املحكمة ظروف التخفيف.
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 -30جاء يف الفصل  53م ج وتحديدا الفقرات  -7-6-4-3-ما ييل )1 »:إذا اقتضت أحوال الفعل الواقع ألجله التتبع ظهور ما يحمل عىل تخفيف العقاب وكان
القانون غري مانع من ذلك فللمجلس مع بيان تلك األحوال بحكمه أن يحط العقاب إىل ما دون أدناه القانوين بالنزول به إىل درجة وحتى درجتني يف سلم
العقوبات األصلية الواردة بالفصل  5وذلك مع مراعاة االستثناءات اآليت ضبطها )3 )...( )2 .وإذا كان العقاب املستوجب السجن بقية العمر فالحط من مدته ال
يكون ألقل من خمسة أعوام  )4وإذا كان العقاب املستوجب السجن مدة عرشة أعوام فام فوق فالحط من مدته ال يكون ألقل من عامني )6 )...( )5 .وإذا كان
العقاب املستوجب للسجن مدة تتجاوز خمسة أعوام وتقل عن عرشة فالحط من مدته ال يكون ألقل من ستة أشهر  )7وإذا كان السجن املستوجب خمسة أعوام
فام دون فإنه ميكن النزول بالعقاب إىل يوم واحد بل ويسوغ أيضا تعويضه بخطية ال يتيرس أن يتجاوز مقدارها ضعف األقىص املعني للجرمية.»....
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وبالرغم من عدم تسجيل أي حكم باإلعدام يف الجلسات والقضايا محل املالحظة ،إال أنه من الثابت أن
هناك أحكام صدرت يف هذا االتجاه ،بالنسبة لجرائم ارتكبت قبل وبعد دخول قانون مكافحة اإلرهاب
 2015حيز التنفيذ .فمجموع القضايا اإلرهابية التي ت ّم الفصل فيها إىل حدود يوم  31مارس  2016بلغت
 223قضية إرهابية وقد صدر الحكم باإلعدام يف شأن  5متهمني تتعلّق بهم قضايا اغتيال أمنيني .وأضاف
الناطق الرسمي باسم النيابة العامة مبحكمة تونس االبتدائية إن ‘’ املحكمة قضت يوم  2016/6/14بإعدام
شاب ( 24عاما) قتل يف الثاين من فيفري  2015حارس زاوية سيدي عبد القادر الجيالين ( 60عاما) يف منزل
بوزلفة .موضحا ان ‘’ األحكام القضائية صدرت مبوجب فصول من املجلة الجزائية وقانون مكافحة اإلرهاب’’.
وخالفا ملا هو متداول من أن قانون مكافحة اإلرهاب  2003مل يكن يتضمن عقوبة اإلعدام ،فإن الفصل
الرابع من هذا القانون ينص عىل الجرمية املتصفة باإلرهابية ،وهي أية جرمية منصوص عليها خارج هذا
القانون يتم ارتكابها إلحدى الغايات املذكورة بالنص فيام ينص الفصل  10من ذات القانون ( )2003عىل أنه
«تجري القواعد املق ّررة بالفصلني  7و 8من هذا القانون عىل الجرائم املنصوص عليها وعىل عقاب مرتكبيها
باملجلة الجنائية وغريها من النصوص الخاصة الجاري بها العمل يف املادة الجزائية .وتستثنى من تطبيق
هذه القواعد الجرائم املنصوص عليها وعىل عقاب مرتكبيها مبقتىض هذا القانون» .ومبا أن قانون 2003
خالفا لقانون  2015مل ينص عىل جرمية القتل ،وبالتايل فإن هذه الجرمية بقيت خاضعة للمجلة الجزائية أي
ميكن الحكم فيها باإلعدام ،وتكون من اختصاص القطب القضايئ لإلرهاب طاملا أنها «وصفت باإلرهابية»
طبق أحكام الفصل  4/2003سالف الذكر ،وهو ما طبقته املحاكم فعال يف القضايا السابقة .فلو كان قانون
 2003ال يسمح بالحكم باإلعدام ملا كان بإمكان املحكمة أن تقيض بتلك العقوبة عىل فعل أرتكب قبل
صدور قانون  2015احرتاما لقاعدة «النص األرفق باملتهم» وهي قاعدة دستورية مقررة يف الفصل  28من
الدستور.

د .منع التعذيب وسوء املعاملة
إن حظر التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة هو حق مطلق وغري قابل
لالنتقاص وينطبق عىل معاملة أي شخص يخضع لسلطة الدولة أو لسيطرتها الفعلية  .31وال ميكن تربير
التعذيب وسوء املعاملة يف أي ظرف من الظروف ،ويجب عىل الدولة أن تتخذ تدابري فعالة ملنع وقوع هذا
النوع من املعاملة ،وكشفها ومقاضاة املسؤولني عنها عند اكتشافها 32 .ويف هذا السياق كان القانون التونيس
يسمح للرشطة والحرس الوطني والديوانة مبنع املحتفظ بهم من االتصال مبحام أثناء فرتة االحتفاظ ،وهي
الفرتة التي عادة ما يتعرض فيها املوقوفون إىل تعذيب وسوء معاملة لحملهم عىل “االعرتاف” .خاصة أن
قانون مكافحة اإلرهاب  2015مدد فرتة االحتفاظ إىل  15يوما يف القضايا اإلرهابية ،مقسمة اىل ثالث فرتات
33
كل منها بخمسة أيام ،وهو ما زاد من احتامل وقوع تعذيب.
يف هذا االتجاه سجل مالحظو الشبكة أثناء متابعتهم للمحاكامت يف قضايا اإلرهاب عددا ال يستهان به من
حاالت التعذيب بلغ تقريبا ⅓ عدد القضايا محل املالحظة.
إذ وقعت إثارة مسألة التعرض لتعذيب أو سوء املعاملة يف  41حالة من جملة .137

 -31انظر العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة 7؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية
أو املهينة ،املادة 2؛ واآلثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار يف األرايض الفلسطينية املحتلة ،الفتوى ،تقارير محكمة العدل الدولية لعام  ،2004الفقرة 109؛
والوثيقة  ،A/HRC/6/17/Add.3الفقرتان  8و ،38والوثيقة  ،A/HRC/6/17/Add.4الفقرة .9
 -32اتفاقية مناهضة التعذيب ،املادة 2؛ والوثيقة  ،A/HRC/6/17/Add.3الفقرة 39؛ والوثيقة  ،A/HRC/6/17/Add.4الفقرة .18
 -33هيومن رايتس ووتش التقرير العاملي  :2016تونس .التعذيب وسوء املعاملة
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محامي الدفاع ،فيام سجلت  37حاالت وقع فيها إثارة األمر من املتهمني
وقد متت إثارة  32حالة من قبل
ّ
مبفردهم،
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واألخطر من هذا أن هناك حالتي تعذيب أو سوء معاملة تعلقتا بطرف أخر غري املتهم نفسه بل تعلقت
حتى بأحد أفراد عائلته.
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وتراوحت عمليات التعذيب أو سوء املعاملة بني مرحلتي البحث األويل أين سجلت  34حالة يف مرحلة
االحتفاظ ،فيام سجلت  7حاالت أثناء اإليقاف التحفظي بالسجن ،منها  3يف مرحلة التحقيق ،و 4يف مرحلة
املحاكمة (اثناء وجوده بسجن إيقافه).
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ورغم العدد الهام املسجل لحاالت التعذيب وسوء املعاملة فإن مالحظي الشبكة مل يسجلوا يف أغلبية
الحاالت ردة فعل مناسبة من الدفاع ،الذي اكتفى مبجرد اإلثارة يف  11حالة ،فيام طلب بطالن اإلجراءات
يف  8حاالت فقط ،ومل يقع تقديم طلب عرض عىل الفحص الطبي سوى يف  3حاالت ،وسجلت حالة واحدة
لطلب فتح تحقيق ،ومل يقع طلب إبطال اعرتافات املتهم الصادرة نتيجة التعذيب أو اإلكراه سوى يف 14
حالة ،وهذه األرقام تعكس عدم تقدير بعض املحامني لخطورة التعذيب وتبعاته القانونية.
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كام أن املحكمة يف الحاالت التي أثار فيها الدفاع املسألة استجابت لطلباته يف  6حاالت ،منها  3حاالت
استبعدت فيها املحكمة محارض البحث األويل وإعادة استنطاق املتهمني .ولكن املحكمة نفسها تجاهلت
األمر يف  4حاالت فيام غابت املعلومة يف  4حاالت أخرى ،ومن املؤكد أن سلوك املحكمة والدفاع والنيابة
العامة يتعارض يف أغلب الحاالت مع مقتضيات بروتوكول اسطنبول 34 ،ومع مبادئ األمم املتحدة األساسية
بشأن الجهات الثالث سالفة الذكر.
 -34مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان .بروتوكول استنبول  ،9/8/1999دليل التقيص والتوثيق الفعالني للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
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الفصل الثاين  -انتهاك الحريات يف سياق املجابهة
األمنية لإلرهاب
أكد مجلس حقوق اإلنسان «أن تعزيز وحامية حقوق اإلنسان من أجل الجميع وسيادة القانون هي عوامل
ال بد منها ملكافحة اإلرهاب ،وإذ يسلم بأن اتخاذ تدابري فعالة ملكافحة اإلرهاب وحامية حقوق اإلنسان هام
هدفان ال يتعارضان وإمنا يتكامالن ويقوي أحدهام اآلخر» .35
وهو ما يستلزم يف واقع األمر أن تقوم جميع الدول بتدعيم الرقابة القضائية عىل أنشطة إنفاذ القانون
لكفالة احرتام حقوق اإلنسان يف أثناء التتبع واملحاكمة يف القضايا املتصلة باإلرهاب ومنع مسؤويل إنفاذ
القانون من الترصف عىل أساس أنهم مبأمن من العقاب .إذ سجلت املنظامت الحقوقية العاملة بتونس عددا
ال يستهان به من انتهاكات حقوق اإلنسان والحريات يف سياق مجابهة اإلرهاب ،منها املداهامت الليلة،
36
والتحليل الجيني القرسي ،واإليقاف عن العمل،
ولعل أخطر انتهاكني وأكرثهام تكرارا هام تحجري السفر ،وفرض اإلقامة الجربية.

أ .تحجري السفر:
ابتداء من  2013رشعت وزارة الداخلية ،دون سند قانوين ،ودون إذن قضايئ بتطبيق جملة من اإلجراءات
الرقابية التعسفية تتمثل يف:
 منع سفر الشباب من الجنسني الذين مل يتجاوزوا الخامسة والثالثني من العمر ،باتجاه بؤر التوتر،إال مبوجب ترخيص أبوي.
 عدم تسلّم املواطنني املحتمل توجههم لبؤر التوتر جوازات سفرهم. وضع حوايل  100ألف مواطن تحت اإلجراء الحدودي املسمى « ،»S17وهم األشخاص الذين متتعوابالعفو الترشيعي العام باملرسوم عدد ( ،2011/1أخضعوا لإلجراء بصفة آلية) .واألشخاص الذين تم
االشتباه بهم يف السابق عىل خلفية قضايا إرهابية (وهم األغلبية) ،كام طبق اإلجراء الحدودي يف حق
أشخاص فقط ألن لهم بطاقة إرشادات أمنية قبل ثورة .2011
وهي إجراءات تتم بطريقة رسية ،وليس لها أي سند قانوين ،بل هي مخالفة للدستور والقانون واالتفاقيات
الدوليّة التي تكفل حق األفراد يف التنقل بحرية ،ففي حاالت منع السفر إىل الخارج يتوجب عىل القوى
األمنية أن تستظهر بأمر من املحكمة أو من النيابة العمومية ،طبق مقتضيات الفصل  15من قانون جوازات
السفر ،الذي ربط كل حاالت سحب جواز السفر العادي أثناء م ّد ة صالحيته أو تحجري السفر ،بوجود حكم
أو إذن قضايئ يف الغرض ،لكن ذات الفصل يجيز لرئيس املحكمة االبتدائية عند االقتضاء ولو مع عدم وجود
التتبع أو الحكم ضد حامل الجواز ،وبطلب من اإلدارة عن طريق النيابة العمومية تحجري السفر عىل شخص
للمدة التي يحددها استنادا ألحد األسباب املبينة بأحكام الفصل  15املذكور ،التي من أخطرها وأكرثها
غموضا ،حالة إذا كان من شأن سفر املعني باألمر النيل من النظام أو األمن العامني ،وعالوة عام سبق
يضيف النص استثناءا اخرا أكرث خطورة ،مينح مبوجبه للنيابة العمومية يف حالة التل ّبس أو التأكد ،سلطة
اتخاذ قرار تحجري السفر مؤقتا ملدة أقصاها خمسة عرش يوما .فقانون جوازات السفر ال يخول القوى األمنية
اتخاذ قرار مبنع شخص من السفر دون الرجوع إىل القضاء.
 -35قرار مجلس حقوق اإلنسان بتاريخ  1أفريل ( ،2015دإ .)A/HRC/RES/S-23/1( ،)-23/1حول الفظائع التي ارتكبتها جامعة بوكو حرام اإلرهابية وآثارها
عىل حقوق اإلنسان يف الدول املتأثرة .مع اإلشارة إىل أن هناك قرارات سابقة للجنة حقوق اإلنسان بشأن حقوق اإلنسان واإلرهاب ،وقرارات ملجلس حقوق
اإلنسان بشأن تعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ،والقرار  18/10املؤرخ  29أيلول/سبتمرب  2011بشأن حقوق اإلنسان
واملسائل املتعلقة بأخذ الرهائن عىل أيدي اإلرهابيني ،كام توجد قرارات مجلس األمن ذات الصلة وهي )1999(1269 :املؤرخ  19أكتوبر  ،1999و)2001(1368
املؤرخ  12سبتمرب  ،2001و )2001(1373املؤرخ  28سبتمرب  ،2001و )2014(2133املؤرخ  27جانفي .2014
 -36انظر تقرير مرصد الحقوق والحريات بتونس تقريرا عن الثالثية األوىل لسنة 2016
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فحرية التَنقل خارج البالد ال تقتيض مبدئيا ترخيصا مسبقا ،برصيح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24
السفر .وقد اعتربت
من الدستور ،لكنها تستوجب الحصول عىل جواز سفر طبقا ألحكام قانون جوازات َ
السفر إىل طالبه...
املحكمة اإلدارية أنه «ولنئ كانت لإلدارة سلطة تقديرية تخ َول لها رفض تسليم جواز َ
حل من كل رقابة أو إىل منع القايض اإلداري من بسط رقابته عىل
السلطة ال ميكن أن تكون يف َ
فإن هذه َ
37
السفر من الحقّوق األساسية لكل مواطن تونيس الرتباطه
يف
الحق
«أن
املحكمة
أقرت
كام
،
تها»
مدى رشع َي
َ
38
بحرية التنقل إىل خارج البالد التَونسية التي ضمنها الفصل  24من ال َدستور» .
ويستخلص مام سبق أن الترشيع التونيس يتضمن حدا معقوال من الضامنات القضائية ،التي تسمح للمحكمة
اإلدارية مبراقبة املقررات اإلدارية املتعلقة بوثائق السفر ،ومتنح للقضاء العديل وحده سلطة تقييد حق
التنقل إىل خارج البالد ويف داخلها ،وبالتايل فإن املامرسات األمنية عىل أرض الواقع هي أفعال خارج القانون،
يتجه التوقف عنها فورا ،ومحاسبة القامئني بها .فحتى األمر عدد  50لسنة  1978املؤرخ يف  26جانفي 1978
املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ ال مينح اإلدارة سلطة تحجري السفر نحو الخارج . 39

ب .اإلقامة الجربية:
ميكن تعريف اإلقامة الجربية بأنها قرار إداري صادر عن وزير الداخلية أثناء إعالن حالة الطوارئ يتم
مبقتضاه حرمان شخص ما من حريته يف التنقل داخل إحدى املناطق املشمولة بحالة الطوارئ دون توجيه
اتهامات إليه وذلك مبنعه من مغادرة منزله لدواع أمنية محضة.
أعلنت حالة الطوارئ يف البالد بتاريخ  24نوفمرب  2015ملدة شهر (حتى  24ديسمرب  )2015ث ُم ت ّم متديدها
عدة مرات كان اخرها مبوجب األمر الرئايس عدد  86لسنة  2016مؤرخ يف  19جويلية  2016املتعلق بتمديد
حالة الطوارئ إىل غاية  18سبتمرب  ،2016وذلك بناء عىل مقتضيات األمر عدد  50لسنة  1978املؤرخ يف 26
جانفي  1978املتعلق بتنظيم حالة الطوارئ .واستنادا ألحكام الفصل  5من هذا األمر» ميكن لوزير الداخلية
أن يضع تحت اإلقامة الجربية يف منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص يقيم بإحدى املناطق املنصوص
عليها بالفصل الثاين أعاله يعترب نشاطه خطريا عىل األمن والنظام العامني بتلك املناطق.يتعني عىل السلط
اإلدارية اتخاذ كل اإلجراءات لضامن معيشة هؤالء األشخاص وعائالتهم».
وعىل الرغم من أن األمر املنظم لحالة الطوارئ يفتقد للرشعية الدستورية ،سواء طبق دستور  1959أو
دستور  2014الذي ينص الفصل  49منه ان «القانون يحدد الضوابط املتعلقة بالحقوق والحريات املضمونة
بهذا الدستور ومامرستها مبا ال ينال من جوهرها  »...كام أن الفصل  65من الدستور أعطى للقانون وحده
صالحية تجريم الجنايات والجنح وتحديد العقوبات املنطبقة عليها ،ومع هذا فإن املحاكم تطبق أحكام
الفصل  9من امر  1978رغم أنه يتعلق بجنح .كام أن الفصل  65نفسه منح للقانون األسايس وحده صالحية
تنظيم حقوق اإلنسان والحريات األساسية ،التي قيدها أمر  1978بشكل مفرط .عالوة عىل أن مقتضيات
األمر املذكور تتعارض كذلك مع الفصل  79من الدستور  ،40وبالتايل فإن املنطق القانوين السليم يقتيض
إيقاف العمل بأمر  1978إىل حني إصدار قانون أسايس ينظم حالة الطوارئ وما يرتتب عن إعالنها .إال أن
القضاء واإلدارة الزاال يطبقان األمر املذكور ،إذ بناء عليه أصدر وزير الداخلية السابق بتاريخ  28نوفمرب
 2015قرارا بوضع  138مواطنا تحت اإلقامة الجربية بسبب شبهة العودة من بؤر التوتر أو االنضامم إىل
تنظيم “أنصار الرشيعة” املحظور.
 -37املحكمة اإلدارية قرار استئنايف (تجاوز سلطة) عدد  12 ،28383جويلية  ،2011بن حسني ضد وزير ال َداخلية.
 -38املحكمة اإلدارية حكم ابتدايئ (تجاوز سلطة) عدد  14 ،139186جويلية  ،2015مكرم ضد وزير ال َداخلية.
 -39يف مداخلة وزير الداخلية أمام لجنة الترشيع العام عند مناقشة مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب  2015أشار إىل أن الترشيع الفرنيس شهد تطور رسيع
للنصوص املتعلقة مبكافحة اإلرهاب ملواكبة تطور التنظيامت اإلرهابية وآخرها يف  2014بالتنصيص عىل منع السفر إىل بؤر التوتر ،وأن التوجه إىل التنصيص صلب
مرشوع القانون عىل تحجري السفر مبقتىض قرار من وزير الداخلية .لكن النص املصادق عليه مل يتضمن هذا التوجه .تقرير لجنة الترشيع العام حول مرشوع
قانون مكافحة االرهاب .ص 28
 -40ينص الفصل  79منه أنه” لرئيس الجمهورية يف حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وامن البالد واستقاللها يتعذر معه السري العادي لدواليب الدولة ،ان
يتخذ التدابري التي تحتمها تلك الحالة االستثنائية ،وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعالم رئيس املحكمة الدستورية ...وبعد
مرور ثالثني يوما عىل رسيان هذه التدابري ،ويف كل وقت بعد ذلك يعهد إىل املحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب او ثالثني من أعضائه البت
يف استمرار الحالة االستثنائية من عدمه .وترصح املحكمة بقرارها عالنية يف اجل أقصاه خمسة عرش يوما».
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وميكن القول إن وزارة الداخلية مل تلتزم الرشعية القانونية عند تطبيقها ملقتضيات أمر  ،1978إذ أكد جميع
من وضعوا تحت اإلقامة الجربية أن اإلدارة مل متكنهم من قرار معلل ،كام أنها مل تتخذ التدابري املناسبة
لضامن معيشتهم ومعيشة عائالتهم.
لكن الرئيس األول للمحكمة اإلدارية أصدر بتاريخ  17ماي  2016قرارا يف مادة توقيف التنفيذ تحت عدد
( 419701غري منشور) أذن مبوجبه بتوقيف تنفيذ القرار الصادر عن وزير الداخلية والقايض بوضع العارض
تحت اإلقامة الجربية وذلك جزئيا فيام يخص إجباره عىل مالزمة بيته وعدم مغادرته ،بناء عىل أنه « :لنئ
نصت أحكام الفصل  5من األمر عدد  1978/50املذكور عىل أنه ميكن لوزير الداخلية أن يضع تحت اإلقامة
الجربية يف منطقة ترابية أو ببلدة معينة أي شخص ،فإنه ال ميكن تحويل تلك اإلقامة إىل ما يشبه السجن
للمعني باألمر وهو ما يشكل انتهاكا للحقوق األساسية املضمونة بالدستور.»...
علام وأنه سبق للمحكمة اإلدارية أن وضعت مبدأ عاما مفاده « :أن نظرية الظروف االستثنائية قد أق ّرها
الدستور (القديم) يف فصله  46وهي عالوة عىل ذلك رضورة واقعية وحتمية موضوعية تسهر اإلدارة تحت
ظلها عىل تسيري الشؤون العامة ولو بطرق ووسائل منافية للرتاتيب القانونية لكن بدون أن تخلع عنها
ثوب الرشعية وهو ما أثبته ودأب عليه فقه القضاء املقارن وترى املحكمة اتجاه إقرار هذه النظرية ضمن
عملها» .41
واعتامدا عىل ما سبق فإن تطبيق وزارة الداخلية ألمر  1978بحد ذاته هو أمر مخالف للرشعية الدستورية
والقانونية الناتجة عن التحول الدميقراطي بعد ثورة  ،2011ويبلغ عدم الرشعية مداه األقىص حني يكون
هذا التطبيق تعسفيا وغري معلل وال مقيد بأجل ،فالتذرع مبكافحة اإلرهاب ال ميكن أن يكون سببا لالعتداء
غري املربر عىل الحريات.

 -41القضية عدد  105بتاريخ ( 15/7/1977تجاوز سلطة) ،املختار الطريفي ضد وزير الرتبية القومية .مجموعة اإلحكام الصادرة عن املحكمة اإلدارية .1977
ص .177
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جاء القانون األسايس عدد  26لسنة  2015مؤرخ يف  7أوت  2015املتعلق مبكافحة اإلرهاب ومنع غسل
األموال كجزء من خطة اتخذتها الحكومة ملقاومة اإلرهاب ،فيها البعد الزجري والبعد القانوين والبعد
األمني اال ان عقب التصويت عىل القانون من قبل مجلس نواب الشعب مل تقع االشارة ال من قريب وال من
بعيد اىل مكانة حقوق االنسان يف هذا القانون الجديد .42
وبالتايل فمن الطبيعي أن تكون مالحظات وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة إثر
مناقشة التقرير الدوري الثالث لتونس خالل شهر أفريل  2016فيام يتعلق مبكافحة اإلرهاب قاسية يف هذا
االتجاه ،إذ جاء فيها ما ييل« :تسجل اللجنة الظرف الصعب الذي يواجه تونس بسبب االعتداءات اإلرهابية
لكنها منشغلة بسبب املصادقة عىل القانون عدد  26لسنة  2015والذي ال يعرف بوضوح العمل اإلرهايب
وميدد مدة االحتفاظ لتصل إىل خمسة عرش يوما وإمكانية تأجيل حضور املحامي مع موكله يف امللفات
اإلرهابية ملدة  48ساعة من تاريخ االحتفاظ.
ولبيان مدى وجاهة هذه القراءة لقانون مكافحة اإلرهاب  2015فإنه يتجه تحليله من كافة جوانبه.

أ .التوجهات العامة للقانون:
• التنصيص عىل مرجعية حقوق االنسان والقانون الدويل اإلنساين  :تضمن قانون مكافحة اإلرهاب 2015
يف فصله الثاين تنصيصا رصيحا عىل املرجعية الدولية وخاصة مواثيق وقرارات األمم املتحدة والقانون
الدويل اإلنساين باعتباره املرجع واألساس لحقوق اإلنسان وللمحاكمة العادلة .ففي اسرتاتيجية األمم
املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب ،التي أعادت توكيدها الجمعية العامة يف قرارها  ،43 297/64ت ُسلِّم
الدول األعضاء يف األمم املتحدة بأن األعامل اإلرهابية ترمي إىل تدمري حقوق اإلنسان والحريات األساسية
والدميقراطية  .44وقد تلحق تدابري مكافحة اإلرهاب بدورها رضرا ً بالتمتع بحقوق اإلنسان وسيادة القانون
أو إنها قد تنتهك تلك الحقوق .لذا فإن التقيد باحرتام حقوق اإلنسان رضوري للتصدي للظروف الطويلةاألمد التي تساعد عىل انتشار اإلرهاب  ،45والتدابري الفعالة ملكافحة اإلرهاب وحامية حقوق اإلنسان هدفان
متكامالن ومتعاضدان لذا فمن الرضوري ان تنعكس فلسفة ومرجعية الفصل  2عىل كامل احكام هذا
القانون.

 -42جاء يف كلمة السيد رئيس مجلس النواب الشعب عقب التصويت عىل مرشوع قانون مكافحة اإلرهاب  2015ما ييل « :هذا القانون هو جزء من خطة اتخذتها
الحكومة ومبوافقة هذا املجلس ،ملقاومة اإلرهاب فيها البعد الزجري وفيها البعد القانوين والبعد األمني ،ولكن اللجنة أو الهيئة التي تكونت ملقاومة اإلرهاب
ستقدم لنا مقرتحات يف إنجازات أخرى وخطوات وقرارات أخرى يف اتجاه مقاومة مختلف جوانب اإلرهاب وتجفيف منابعه والعناية بالنواحي االجتامعية
واالقتصادية والرتبوية والثقافية والعقائدية التي تتطلب العناية بها ويف نطاق نظرة شاملة ملقاومة اإلرهاب’’.
 - 43القرار  A/RES/64/297بتاريخ  8/9/2010املتعلق باسرتاتيجية األمم املتحدة العاملية ملكافحة اإلرهاب.
 - 44انظر أيضاً بيان رئيس مجلس األمن بتاريخ  27أيلول/سبتمرب  ،)S/PRST/2010/19( 2010الفقرة .2
 - 45انظر ،مثالً ،الفقرة  6من مرفق القرار  ،)2003(1456والفقرة  4من القرار  )2005(1624ملجلس األمن؛ والفقرة  3من مرفق قرار الجمعية العامة 60/288؛
والفقرة  12من بيان رئيس مجلس األمن (الحاشية )3؛ والوثيقة .A/HRC/16/51/Add.4
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متويل اإلرهاب

غسل األموال

موجودات أو أموال مرشوعة
أو موجودات أو أموال من أعامل إجرامية

أموال من أعامل إجرامية

اإليداع
إيداع املوجودات يف النظام املايل .مثل  :بنوك الدولة,
و البنوك التجارية ,و البنوك الربيدية و رشكات األوراق املالية
الرتقيد
نقل األموال إىل مؤسسات أخرى إلخفاء أصلها .مثل:
رشكات التأمني و املؤسسات املالية غري املرصفية
اإلدماج
توزيع األموال لتمويل األعامل اإلرهابية و الكتساب ممتلكات
مرشوعة و أسهم و تجهيزات

اإلدماج
األموال املستخدمة يف متويل األعامل اإلجرامية و الكتساب املوجودات
املرشوعة .مثل  :العقارات و املمتلكات و األسهم و التجهيزات

املصدر :البنك الدويل 2004

• إحداث لجنة وطنية ملكافحة اإلرهاب :أحدثت مبقتىض الفصلني  66و 67من قانون مكافحة اإلرهاب
2015اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب ،كام صدر األمر الحكومي عدد  1777لسنة  2015مؤرخ يف  25نوفمرب
 2015املتعلق بضبط تنظيمها وطرق سريها  .46لكن هذه اللجنة ال تتمتع بالشخصية القانونية وال االستقالل
املايل ومع هذا فهي مكلفة مبهام متنوعة وواسعة.
• منع الرتحيل القرسي :تستوجب الجرائم اإلرهابية املنصوص عليها بقانون  2015التسليم وفقا لألحكام
واإلجراءات املنظمة له اال انه ال مينح التسليم كلام توفرت أسباب حقيقية تدعو إىل االعتقاد بأن الشخص
موضوع طلب التسليم سيكون يف خطر التعرض للتعذيب أو أن طلب التسليم يرمي إىل تتبع أو عقاب
شخص بسبب عنرصه أو لونه أو أصله أو دينه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية.
• إقرار مبدأ التعويض للضحايا :بتوفري املساعدة االجتامعية الالزمة لضحايا اإلرهاب ورعاية صحية مجانية
يف املستشفيات ،ومساعدة قانونية خاصة  .47فضحايا اإلرهاب يحتاجون إىل اعرتاف قانوين بصفتهم تلك وإىل
حامية حقوقهم اإلنسانية يف جميع األوقات ،مبا يف ذلك حقوقهم يف الصحة واملساعدة القانونية والعدالة
والحقيقة والتعويض الكايف والفعال والرسيع .48
 -46تجدر االشارة إىل أنه خالل اجتامع مجلس األمن القومي بتاريخ  12فيفري  2015تم إحداث اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب والتطرف ،بإرشاف وزارة
الشؤون الخارجية إلعداد االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة اإلرهاب والتطرف ،وتنتهي مهامها بوضع الوثيقة التي ستسلم الحقا إىل اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب
املنصوص عليها يف قانون مكافحة اإلرهاب ،وذلك بعد تكوينها.ووفق وثيقة مخترصة نرشتها وكالة تونس أفريقيا لألنباء»وات» ،ت ّم الرتكيز يف الجانب املتعلّق
بالوقاية عىل ان التهديد اإلرهايب يف تونس هو نتاج لعوامل متنوعة مرتبطة أساساً بالتشدد والتطرف العنيف والجرمية املنظمة العابرة للحدود وانتشار السالح
والذخرية إىل جانب عدم االستقرار السيايس باملنطقة.وش ّد دت االسرتاتيجية يف هذا الجانب عىل أن التص ّدي لهذه املخاطر يت ّم بقطع الطريق أمام محاوالت
االستقطاب التي تقوم بها املجموعات اإلرهابية بصورة مبارشة وغري مبارشة ويف املساجد واملؤسسات السجنية لضامن مجتمع غري متش ّد د وال يتأثر باالستقطاب.
والثقافات.ونصت االسرتاتيجية عىل
كام بيّنت ان التص ّدي يت ّم كذلك عرب العمل عىل بناء ثقافة الحوار والسالم والتسامح واحرتام جميع األديان واملعتقدات
ّ
رضورة املنع القانوين للتحريض بأي شكل كان عىل ارتكاب أعامل إرهابية وتعزيز مناهج التعليم والحوار ملقاومة الفكر املتطرف إضافة إىل التصدي للتطرف يف
جل نقاط االسرتاتيجية عىل أن مكافحة اإلرهاب والتطرف يف
املؤسسات السجنية ودعم البحوث التحليلية حول دور املرأة يف منع التطرف.وقد تم التأكيد يف ّ
تونس تت ّم يف مختلف مراحله يف إطار سيادة القانون واحرتام حقوق االنسان.أما بقية األسس الواردة باالسرتاتيجية فقد تم الرتكيز فيها عىل تتبع املتسببني يف
اإلرهاب يف مستويات التنفيذ والتخطيط وااليعاز وكيفية الرد عىل االعامل االرهابية .وتتكون اللجنة التي سهرت عىل صياغة هذه االسرتاتيجية من ممثلني عن
رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وعدد من ممثيل وزارات الخارجية والعدل والداخلية والدفاع اىل جانب قضاة من القطب القضايئ ملكافحة االرهاب وعن
الديوانة واللجنة التونسية للتحاليل املالية والوكالة الفنية لالتصاالت.
 -47وسع قانون املالية لسنة  2016يف مجال التعويضات التي سيسندها صندوق مكافحة اإلرهاب لضحايا اإلرهاب من شهداء وجرحى لتشمل املدنيني.
 -48انظر قرار الجمعية العامة  ،288/60املرفق ،الركن األول ،والقرار  ،168/64الفقرة (6ن)؛ والبيان الذي أدىل به رئيس مجلس األمن بتاريخ  27أيلول/سبتمرب
 ،)S/PRST/2010/19( 2010الفقرة .10
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• حامية املعطيات الشخصية :مكافحة اإلرهاب تقتيض رضورة احرتام الحقوق والحريات األساسية وهو
التزام محمول عىل الدول يف إطار سيادة القانون وعىل الرغم من ان قانون  2015يفرض املراقبة القضائية
عىل اعرتاض االتصاالت ،ووجوبية إعدام التسجيالت السمعية البرصية بحضور ممثل عن النيابة العمومية
مبجرد صدور حكم بات يف القضية أو عند حفظها اال ان اللجوء اىل أساليب التحري الخاصة و سوء استعاملها
غالبا قد يؤدي اىل عديد االنتهاكات منها رسية املراسالت و االتصاالت و حرمة الحياة الخاصة و املعطيات
الشخصية.
• حامية الشهود وتقييد مبدأ املواجهة :من املبادئ الجوهرية للمحاكمة العادلة هو مبدأ املواجهة قصد
إظهار الحقيقة وتجنب الحيف والظلم .إال أن الفصل  46من قانون  2015خرق ذلك املبدأ بأن خول
للشاهد االمتناع عن كشف هويته وعن مكافحة ذي الشبهة أو غريه من الشهود وبالتايل فإن قايض التحقيق
يجد نفسه مجربا عىل حجب هوية الشاهد عن املتهم وعن محاميه بتعلة حامية الشاهد وهو ما يحرم
املتهم ولسان دفاعه من معرفة الشهود والقدح فيهم والطعن يف ترصيحاتهم وهو ما يشكل خرقا واضحا
لنزاهة اإلجراءات وشفافيتها وملبدأ املواجهة خصوصا.
فمخاطر استهداف األشخاص الذين يكشفون الشبكات اإلرهابية ويبلغون عن أعضائها تكتيس طابعا جديا.
فاالعتداء عىل هؤالء الشهود يهدف إىل االنتقام منهم أو من ذويهم وبث الرعب يف غريهم من الشهود
لحملهم عىل عدم اإلبالغ عن ما يتوفر لديهم من معلومات .ولهذه األسباب اتخذ املرشع التونيس بعض
التدابري لحامية الشهود يف القضايا اإلرهابية ،وذلك عىل مستويني إثنني:
أوال :نص القانون عىل أن جميع املعطيات التي من شأنها الكشف عن هوية الشهود وغريهم ممن شاركوا
يف معاينة الجرمية والكشف عنها يجب أن تُض ّمن مبحارض مستقلة تحفظ مبلف منفصل عن امللف األصيل.
رسي مرقم وممىض من طرف وكيل الجمهورية بتونس .وال تكشف
كام تُض ّمن املعطيات واإلمضاءات بدفرت ِّ
هذه املعطيات إال إذا اقتىض حق الدفاع املمنوح للمتهم ذلك وبرشط التأكد من عدم إمكانية تع ّرض حياة
الشخص أو مكاسبه أو حياة أو مكاسب أفراد عائلته إىل الخطر.
ثانيا :ميكن للهيئة القضائية إذا اقتضت الرضورة ذلك اإلذن بإجراء أعامل البحث أو بانعقاد الجلسة بغري
مكانها املعتاد .ويشكل إذن تأمني مكان البحث أو الجلسة ضامنا إضافيا للشهود .فقد مكن القانون قايض
التحقيق أو رئيس املحكمة من إجراء األبحاث أو عقد الجلسة بغري مكانها واستنطاق املتهم وسامع الشهود
وتلقي الترصيحات بإستعامل وسائل اإلتصال السمعية والبرصية دون رضورة حضور املعنيني باألمر شخصيا
وإتخاذ التدابري الكفيلة بعدم الكشف عن األشخاص الواقع سامعهم وإجراء الجلسات بصورة رسية كام
نص عىل تضمني هويات املعنيني باألمر ومقراتهم األصلية بدفرت رسي لدى وكيل الجمهورية باملحكمة
االبتدائية بتونس .كام ميكن يف حاالت الخطر امللم وإن اقتضت الرضورة تضمني جميع املعطيات التي من
شأنها الكشف عن هوية املترضر والشهود مبحارض مستقلة تحفظ مبلف منفصل عن امللف األصيل .ولنئ
نص الفصل  70أن بإمكان ذي الشبهة ونائبه أن يطلب من الجهة القضائية املتعهدة الكشف عن هوية
األشخاص املذكورين فإن لتلك الجهة القضائية السلطة املطلقة يف اتخاذ القرار وميكنها أن متنع الكشف
عن هوية الشايك وشهوده .إن كل هذه اإلجراءات متس جوهريا بحقوق الدفاع وتشكل إنتهاك للمعايري
الدولية خاصة وأن العبارات املضمنة بالفصول املذكورة أنفا “خطر ملم ،إقتضت الرضورة” هي عبارات
فضفاضة وميكن إستعاملها يف كل مناسبة واستخدامها لجعل كل األبحاث والتتبعات يف القضايا اإلرهابية
تتم بصفة رسية األمر الذي ميس من مصلحة املتهم الرشعية ومن حقه يف الدفاع عن نفسه ومناقشة أدلة
اإلدانة املوجهة ضده.
• تقييد الرس املهني :یعاقب الفصل  35من قانون  2015بالسجن من عام إىل خمسة أعوام وبخطیة من
خمسة آالف دینار إىل عرشة آالف دینار كل من یمتنع ،ولو كان خاضعا للرس املھني ،عن إشعار السلط
ذات النظر فورا مبا أمكن له اإلطالع علیه من أفعال وما بلغ إلیه من معلومات أو إرشادات حول ارتكاب
إحدى الجرائم اإلرھابیة املنصوص علیھا بھذا القانون أو احتامل ارتكابھا .مع استثناء بعض أفراد العائلة،
وكذلك املحامني إالّ إذا كانت “املعلومات التي يطلعون عليها يُؤدي إشعار السلط بها إىل تفادي ارتكاب
جرائم إرهابية يف املستقبل”.
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• اإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام :كام بينا سابقا يف هذا التقرير فإن املرشع حافظ عىل عقوبة اإلعدام التي
ولنئ مل يكن قانون مكافحة اإلرهاب  2003ينص عليها ضمن أحكامه فإنه كان يحيل إىل النصوص الخاصة
املتعلقة بها ولعل أبرزها:
 املجلة الجزائية فيام يتعلق ببعض حاالت القتل أو االختطاف أو االغتصاب. مجلة املرافعات والعقوبات العسكرية بعدد هام من الجرائم املعاقب عليها باإلعدام تصل إىلالثالثني ،وهي موزعة عىل عرشين فصالً من بينها الفصول  62و 69-1و 70-4و 74و 79و99-1
و  115و.117
 الفصلني  93و 94من املجلة التأديبية والجزائية البحرية ،ويتعلقان بجرميتي االستيالء عىل سفينةبالعنف من كل ربان أو ضابط وتسليم السفينة إىل العدو من طرف أي عضو طاقم سفينة.
 الفصل  2 53-من القانون عدد  74لسنة  ،1998املؤرخ يف  19أوت  1998املتعلق بالسكك الحديدية.الذي يعاقب باإلعدام كل من تعمد تخريب السكة الحديدية أو أحدث خلالً بها أو وضع أشياء أو
قام بأي فعل من شأنه إخراج األرتال عن السكة ،وتسبب ذلك يف وفاة شخص.
 جرمية تعمد تعريض املالحة أو سالمة طريان طائرة للخطر الناجم عنه الوفاة التي كانت تعاقببالسجن مدى الحياة مبوجب النص األصيل للفصل  150-3من مجلة الطريان املدين .ثم أصبحت
العقوبة املستحقة للجرمية نفسها هي اإلعدام مبوجب التنقيح املدرج بالقانون عدد  84لسنة 2005
واملؤرخ يف  15أوت )2005
بينام ذكرت عقوبة اإلعدام يف قانون  2015يف  19فصال هي :الفصول من  14حتى  .29وهو ما ولد اعتقادا
بأن هذا القانون أعاد العمل بعقوبة اإلعدام التي ألغاها سابقه ،لكن الحقيقة هي أن مرشع  2015كان
مبارشا وأراد وضع نظام جزايئ مستقل للجرائم اإلرهابية دون إحاالت إىل نصوص خارجية ،وهو التطبيق
األسلم ملبدأ رشعية الجرائم والعقوبات ،كام أن الجرائم املعاقب عن ارتكابها باإلعدام يف قانون اإلرهاب،
هي ذات الجرائم التي يعاقب عليها النص العام أيضا باإلعدام ،وبالتايل من غري املنطقي أن تكون عقوبتها
يف سياق عمل إرهايب أخف من عقوبتها يف حاالت الحق العام .وعليه فإن إلغاء عقوبة اإلعدام من مجال
مكافحة اإلرهاب يستوجب بداية إلغاؤها من مجال جرائم الحق العام .فالفصل  22من الدستور ينص عىل
أن « الحق يف الحياة مقدس ،ال يجوز املساس به إال يف حاالت قصوى يضبطها القانون» .أي أنه أجاز اإلبقاء
عىل عقوبة اإلعدام ،مع اإلشارة إىل أن تونس ملتزمة عمليا بوقف تنفيذ عقوبة اإلعدام ،حيث مل يت ّم تنفيذ
هذه العقوبة منذ سنة  .1991كام أن تونس ص ّوتت لفائدة قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة حول وقف
تنفيذ عقوبة اإلعدام (القرار  176/67بتاريخ  20ديسمرب .)2012
• اعتامد آجال احتفاظ استثنائية :يجيز الفصل  39من قانون مكافحة االرهاب  2015ملأموري الضابطة
العدلية االحتفاظ بذي الشبهة ملدة  5أيام بعد إعالم وكيل الجمهورية يف مكان االحتفاظ  ،49فيام مينح الفصل
 41من ذات القانون لوكيل الجمهورية لدى املحكمة االبتدائية بتونس وحده إمكانية التمديد كتابيا يف أجل
االحتفاظ مرتني ولنفس املدة ( ،)5 + 5ويكون ذلك مبقتىض قرار معلل يتضمن األسانيد الواقعية والقانونية
التي تربره .وهو ما يالحظ معه أن املدة األولية لالحتفاظ طويلة جدا وهي قابلة للتمديد مرتني ليبلغ الحد
األقىص  15يوما ،وهذا يتعارض مع املعايري الدولية ،فلنئ كانت الجرائم اإلرهابية تتطلب أبحاث معقدة
ومتشابكة فإن ذلك يجب أن يتم تحت رقابة القضاء لذا يتجه إلغاء هذه املدة واإلبقاء عىل اآلجال العادية
لالحتفاظ ،أي مدة أولية بـ  48ساعة كام هي مكرسة يف الفصل  13مكرر من م ا ج عند بداية االحتفاظ،
وجعلها قابلة للتمديد مرة واحدة ال تتجاوز  48ساعة .وإن كان هناك رضورة حقيقية إلجراء أبحاث عن
طريق الضابطة العدلية فيكون ذلك مبوجب إنابة عدلية ،ويف حاالت الرضورة فقط.
• القطب القضايئ املختص :أحدث قانون مكافحة اإلرهاب  2015قطبا قضائيا مختصا يف دائرة مرجع نظر
محكمة االستئناف بتونس ،وهذا التخصص من شأنه ان ينمي روح الخلق واإلبداع لدى القايض ويجعل منه
ذا أفق واسع يف إدراك املسائل املعروضة عليه ووضع الحلول األنجع لها ،وبناء عليه ميّكن السامح بالتعامل
مركزيا مع قضايا معينة عن طريق تعيني مجموعة من القضاة املؤهلني لنظر أنواع معينة من القضايا ،مبا
يف ذلك القضايا التي تشمل جرائم إرهابية ،لتمكينهم من اكتساب كفاءة قصوى ،مبا يسمح ملجموعة من
القضاة وامل ّد عني العامني وهيئات الدفاع كذلك بالتخصص يف هذه القضايا .وتتفادى هذه املركزية معالجة
 -49أصبح األمر يتعلق بالحصول عىل إذن باالحتفاظ منذ صدور القانون عدد  2016/5املؤرخ يف  2016/2/6املتعلق باالحتفاظ.
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كام تكفل هذه املركزية وجود معرفة عميقة بالبيئة التي يعمل فيها اإلرهابيون والوسائل التي يستخدمونها.
ويؤدي ذلك إىل تسهيل التعاون الفعال عىل الصعيدين الوطني والدويل بني األجهزة املسؤولة عن مكافحة
اإلرهاب ،مبا يف ذلك التعاون مع األجهزة األمنية واالستخباراتية الداخلية والخارجية.
وهذه املركزية ال يجب أن تكون عىل حساب حقوق املتهمني وعائالتهم ،كام هو حال القانون الحايل الذي
فرض آجال احتفاظ استثنائية ومطولة بحجة ضامن الوقت الالزم لنقل املتهمني من مكان الجرمية إىل مقر
القطب القضايئ ،كام أنه يجب متكني عائالتهم من ظروف مناسبة للزيارة.
لكن هذا القطب املختص وما يتبعه من إحداث دائرة اتهام مختصة ودائرة حكمية مختصة عىل مستوى
محكمتي االستئناف واالبتدائية بتونس من شأنه أن يثري عدة إشكاالت قانونية تتعلق خاصة بعدم إمكانية
تطبيق الفصول املتعلقة بإحالة القضية إىل هيئة قضائية برتكيبة مغايرة يف صورة النقض مع اإلحالة من
طرف محكمة التعقيب (الفصل  272م ا ج) ،وتحديدا حالة النقض املتكرر يف نفس القضية ،ونفس األمر
بالنسبة ألحكام إحالة القضية من محكمة إىل أخرى (الفصل  294م ا ج) يف صورة وجود شبهة جائزة ،فإىل
أي محكمة سنذهب وهناك قاعدة اختصاص حكمي حرصي؟ ،أي تهم النظام العام .وكذلك مسألة التجريح
يف الحكام (الفصل  296وما بعده م ا ج) ،وهل سيقع احداث دوائر قضائية صيفية أم ستحال امللفات يف
العطلة القضائية للدوائر العادية وهو ما يحصل اآلن فعال رغم أنه مخالف لقاعدة قانونية تهم النظام
العام .فهذه جميعا إشكاليات متوقعة مستقبال وسكت عنها قانون  ،2015مبا يتجه معه إقرار حلول خاصة
لها.
عالوة عىل أن قانون  2015مل يضع نصا خاصا ميكن مبوجبه للدوائر الحكمية يف القطب القضايئ ملكافحة
اإلرهاب أن تواصل النظر وتصدر حكام يف األصل إذا تبني لها بعد املرافعة أن القضية ال تكتيس صفة
إرهابية ،ولو أن جريان العمل اآلن سائر يف اتجاه عدم التخيل ،وهذا غري مقبول قانونا.

ب .تجريم التحريض والتمجيد واإلشادة :بني متطلبات األمن العام
وقمع حرية التعبري
دعا مجلس األمن مبوجب قراره ( 2005/1624املؤرخ  14سبتمرب  )2005جميع الدول األعضاء إىل اتخاذ
عدد من الخطوات املتعلقة برضورة مكافحة اإلرهاب ،مبا يف ذلك الخطوات الرامية إىل حظر التحريض
عىل ارتكاب عمل أو أعامل إرهابية ومنعه مبوجب القانون ،واتخاذ كافة التدابري الرضورية واملالمئة وفقا
اللتزاماتها مبوجب القانون الدويل من أجل التصدي للتحريض عىل ارتكاب أعامل اإلرهاب بدافع التطرف
والتعصب ومنع اإلرهابيني ومنارصيهم من تخريب املؤسسات التعليمية والثقافية والدينية  .50وحسب
الفقرة  3من املادة  19من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية فإنه ُميكن فرض قيود عىل
حرية التعبري رشيطة أن تكون محددة بالقانون وأن تكون رضورية الحرتام حقوق اآلخرين أو سمعتهم،
ولحامية األمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو اآلداب العامة.وبالربط بني قرار مجلس األمن
ومقتضيات العهد الدويل ميكن القول أنه ينبغي للدول األطراف يف العهد ،ومن بينها تونس ،أن تضمن بأن
تكون تدابري مكافحة اإلرهاب متامشية مع الفقرة  3من املادة .19
فتجريم التحريض عىل القيام بجرائم إرهابية ،ال يجب أن يطبق إال عىل األفعال التي تهدف إىل القيام
بأعامل عنف ،عىل أن تكون العالقة بني الفعل وخطاب التحريض مبارشة وسببية .ويف هذا الصدد ،يتوقف
إثبات املساءلة عن التحريض يف بعض الدول عىل وجود دليل يشري إىل أن أي تحريض يدعى وقوعه يحتمل
أن يفيض إىل ارتكاب عمل إ جرامي أو محاولة ارتكابه.
 -50الحظ املركز األفريقي للدراسات والبحوث املتعلقة باإلرهاب ،الذي أنشئ برعاية االتحاد األفريقي ،أن جميع صكوك االتحاد األفريقي ذات الصلة ،مبا يف
ذلك االتفاقية املتعلقة مبنع ومكافحة اإلرهاب ،تشري إىل خطر التحريض ورضورة تجرميه ورضورة االستجابة الدولية املنسقة .كام تم تجريم التحريض يف القانون
النموذجي الشامل ملكافحة اإلرهاب الذي اعتمده االتحاد األفريقي يف جولية .2011
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وال يكفي يف تلك الدول ،مجرد وجود نية معقودة عىل ارتكاب فعل التحريض لدى الشخص املدعى عليه
دليال يؤخذ به .وذكرت إحدى الدول أنه بسبب ذلك الرشط مل تتوفر لديها مطلقا قضية اعترب فيها مجرد
نرش مواد مكتوبة مدعاة لوجود جرمية موجبة للعقوبة.
إن جرائم التحريض عىل اإلرهاب أو متجيده أو اإلشادة به يجب أال تُفيض إىل تقييد حرية التعبري إال مبا
هو رضوري لحامية األمن الوطني أو النظام العام والسالمة العامة أو الصحة العامة أو اآلداب العامة  51؛
لذا يجب أن تكون محددة يف القانون بلغة دقيقة ،مع تجنب أي تعابري غامضة مثل «متجيد» أو «تشجيع»
اإلرهاب  52؛ كام يجب أن تنطوي عىل خطر (موضوعي) فعيل بارتكاب العمل الذي تم التحريض عليه  53؛
وينبغي أن يشري نصها رصاحة إىل عنرصين من عنارص القصد هام قصد إيصال رسالة وقصد التحريض عىل
ارتكاب عمل إرهايب  54؛ كام ينبغي أن يحفظ نصها حق إثارة الدفوع أو املبادئ القانونية التي تؤدي إىل
استبعاد املسؤولية الجنائية عن طريق اإلشارة إىل تحريض «غري قانوين» عىل اإلرهاب . 55

ج .مبدأ الرشعية وغياب تعريف دقيق للجرمية اإلرهابية
إن اعتامد تعاريف فضفاضة جدا ً لإلرهاب ميكن أن يُفيض إىل إساءة استخدام هذا التعبري بشكل متع َمد
للر ّد  ،مثالً ،عىل مطالبات الشعوب وحركاتها االجتامعية وإىل انتهاكات غري مقصودة لحقوق اإلنسان  . 56كام
أن عدم حرص قوانني مكافحة اإلرهاب وتدابري تنفيذها يف مكافحة السلوك اإلرهايب الفعيل يف طبيعته عىل
خطر يتمثل يف أن ما تفرضه هذه القوانني والتدابري من قيود عىل التمتع بالحقوق والحريات يُشكل خرقاً
ملبدأي الرضورة والتناسب اللذين يحكامن مرشوعية أي قيود عىل حقوق اإلنسان . 57إن جوهر املشكلة يف
قانو ّين مكافحة اإلرهاب  2003و 2015يكمن يف حقيقة أنهام ال يقدمان تعريفا محددا وواضحا من الناحية
املفاهيمية لإلرهاب .فقد اكتفى قانون  2015مبقتضيات الفصل  13منه الذي ينص عىل أنه »:يعد مرتكبا
لجرمية إرهابية كل من يتعمد بأي وسيلة كانت تنفيذا ملرشوع فردي أو جامعي ارتكاب فعل من األفعال
موضوع الفصول من  14إىل  36ويكون ذلك الفعل هادفا ،بحكم طبيعته أو يف سياقه ،إىل بث الرعب بني
السكان أو حمل دولة أو منظمة دولية عىل فعل أوترك أمر من عالئقهام» .لكن عند املرور اىل الفصول
من  14اىل  36نجد أنها جميعا تبدأ بعبارة « يعد مرتكبا لجرمية إرهابية « وهي عبارة من شأنها أن تفقد
الفصل  13طابعه املرجعي املؤطر لتكييف األفعال املذكورة يف الفصول من  14حتى  36ومتييزها عن جرائم
الحق العام ،إذ يفرتض أن األفعال املذكورة يف تلك الفصول توصف باإلرهابية كلام توفرت فيها األهداف
املنصوص عليها بالفصل  ،13وإال فكيف سنميز مثال بني القتل كجرمية حق عام عىل معنى الفصل 201
جل الجرائم
م ج والقتل كجرمية إرهابية عىل معنى الفصل  14من قانون 2015؟ وهو أمر ينطبق عىل بقية ّ
الواردة يف قانون مكافحة اإلرهاب املجرمة يف ذات الوقت مبوجب أحكام املجلة الجزائية وغريها من
املجالت والنصوص الخاصة.
وميكن القول أن سوء صياغة قانون  2015راجع اىل أن واضعيه نقلوا عن الفصل الرابع من قانون 2003
مقتضيات الفصل  13دون أن يراعوا الفلسفة العامة لذلك القانون واملؤسسة عىل منطق اإلحالة الخارجية
يف تجريم بعض األفعال عندما ترتكب ألغراض إرهابية ،فقانون  2003مل يكن شامال لكل ما «يعد جرمية
إرهابية»
 -51العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،املادة .)3(19
 -52اإلعالن املشرتك الصادر عن املقرر الخاص املعني بحرية الرأي والتعبري ،وممثل منظمة األمن والتعاون يف أوروبا بشأن حرية وسائل اإلعالم ،واملقرر الخاص
ملنظمة الدول األمريكية بشأن حرية التعبري21 ،كانون األول/ديسمرب .2005
 -53الوثيقة  ،A/61/267الفقرة 28؛ مبادئ جوهانسربغ بشأن األمن القومي وحرية التعبري والحصول عىل املعلومات ( ،)E/CN.4/1996/39املبدأ .6
 -54الوثيقة  ،A/61/267الفقرة .28
 -55مجلس أوروبا ،تقرير توضيحي التفاقية مجلس أوروبا ملنع اإلرهاب ،الفقرات .83-81
 -56انظر الوثيقة  ،)E/CN.4/2006/98 )2005الفقرة  ،27والوثيقة  ،E/CN.4/2006/78الفقرة .44
 -57مرفق الوثيقة  ،E/CN.4/2002/18الفقرة (4ب)؛ والوثيقة  ،E/CN.4/Sub.2/2005/39الفقرة 33؛ واملبادئ التوجيهية ملجلس أوروبا بشأن حقوق اإلنسان
ومكافحة اإلرهاب ،املبدأ التوجيهي الثالث ()2؛ ومرفق الوثيقة  ،E/CN.4/1985/4ال فقرتان 10و51؛ والتعليق العام رقم  ،29املرجع السالف الذكر ،الفقرات
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وإمنا كان يقسم تلك الجرائم بعد تنقيح  58 2009إىل صنفني وهام« :الجرائم املتصفة باإلرهابية»،
و «الجرائم املعتربة إرهابية» ،فاألوىل هي جرائم حق عام ترتكب لغاية من الغايات التي ضبطها الفصل
 2003/4الذي يقابله الفصل  ،2015/13بينام الثانية هي الجرائم اإلرهابية بذاتها التي كان يضبطها قانون
مكافحة اإلرهاب  2003يف الفصول من  11حتى  .24بينام تقوم فلسفة قانون  2015عىل جمع كل الجرائم
املعتربة إرهابية يف نص واحد دون إحاالت خارجية  ،59وذلك من خالل تعدادها جميعا يف الفصول من 14
حتى  36يف ضوء مرجعية الفصل  13الذي يضبط معيار التمييز بينها وبني جرائم الحق العام .مبعنى أنه
ال جرمية إرهابية يف قانون  2015دون توفر غايات الفصل  13منه  .60كام اتفقت لجنة الترشيع العام عىل
العنارص األساسية املستوحاة من مجلس األمن عدد  1373التي ال بد أن تتوفر يف التعريف املقرتح وتتمثل
يف التنصيص عىل أن الفعل اإلجرامي انه ال يقبل التربير وإن الهدف منه يتمثل يف الرتويع وأثاره املتمثلة يف
61
حمل دولة أو منظمة دولية عىل القيام بعمل ما أو تركه.
فالفصل  13هو جزء من البند  3من قرار مجلس األمن رقم  1566لسنة  2004والتي جاء فيها »:األعمـال
اإلجراميـة ،مبـا يف ذلـك تلـك الـتي ترتكـب ضـد املـدنيني بقصد القتل أو إلحاق إصـابات جـسامنية
خطـرية ،أو أخـذ الرهـائن ،بغـرض إشـاعة حالـة مـن الرعب بني عامة الجمهور أو جامعـة مـن األشـخاص
أو أشـخاص معيـنني ،أو لتخويـف جامعـة من السكان ،أو إرغام حكومة أو منظمة دولية عىل القيام بعمـل
مـا أو عـدم القيـام بـه ،والـتي تـشكِّل جـرائم يف نطـاق االتفاقيـات والربوتوكـوالت الدوليـة ذات الـصلة
باإلرهاب» .وأعادت الجمعية العامة لألمم املتحدة تأكيد هذا التعريف يف (القرار  )43/60الصادر يف كانون
الثاين /يناير  2006والذي يُع ِّرف األعامل اإلرهابية بأنها “أعامل إجرامية يقصد أو يراد بها إشاعة حالة من
الرعب بني عامة الناس أو جامعة من األشخاص أو أشخاص معينني ألغراض سياسية”.
فالنموذج جرمية التحريض عىل اإلرهاب يجب أن ينص عىل أنه يعترب جرمية توزيع أي رسالة إىل الجمهور
بشكل متعمد وغري قانوين أو توجيه أي رسالة للجمهور بأي طريقة أخرى ،بقصد التحريض عىل ارتكاب
جرمية إرهابية ،حيث يتسبب هذا السلوك ،سواء دعا بطريقة رصيحة أو غري رصيحة إىل ارتكاب جرائم
إرهابية ،يف نشوء خطر ارتكاب جرمية أو أكرث» . 62

 -58قانون عدد  65لسنة  2009مؤرخ يف  12أوت  2009يتعلق نقيح وإمتام بعض أحكام القانون عدد  75لسنة  2003مؤرخ يف  10ديسمرب  2003املتعلق بدعم
املجهود الدويل ملكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال ،فقد كانت قبل هذا التنقيح تقسم اىل ثالثة أصناف وهي« :الجرائم املوصوفة باإلرهابية» ،و «الجرائم
املعتربة إرهابية» و «الجرائم املعاملة معاملة اإلرهابية» واملقصود بهذه األخرية هو» التحريض عىل التعصب الديني أو العنرصي أو الكراهية وهي تعامل معاملة
الجرائم املتصفة باإلرهابية.
 -59حدد قانون اإلرهاب  2015جملة من األفعال التي تعد جرائم إرهابية عىل وجه الحرص يف الفصول من  14حتى  34وهي* :القتل *جرائم العنف مهام كانت
آثارها من رضب وجرح*إلحاق أرضار باملنشآت العامة والحيوية أو استغاللها قصد تعريض صحة وحياة املتساكنني للخطر* .التكفري أو الدعوة إليه بالتحريض
عىل الكراهية و التباغض بني األجناس واألديان واملذاهب* .استهداف الطائرات املدنية والسفن املدنية* .استهداف منصة ثابتة يف الجرف القاري سواء بالعنف
تجاه األشخاص أو استهداف منشآتها* .تسليم أو وضع أو إطالق أو تفجري جهاز متفجر أو حارق أو مصمم لنرش مواد كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعات مع قصد
إلحاق الرضر باملنشآت واألشخاص* .استهداف املنشآت النووية*.االعتداء عىل الشخصيات التي تتمتع بحامية دولية أو استهداف املنشآت التابعة لهم*.القبض
عىل شخص أو إيقافه أو سجنه أو االعتداء عليه بالفاحشة أو العنف والتهديد بالقتل من أجل إكراه طرف ثالث سواء الدولة أو منظمة دولية أو شخص طبيعي
عىل القيام أو االمتناع عن القيام بفعل معني كرشط لإلفراج عن تلك الرهينة* .االنضامم عمدا إىل التنظيامت اإلرهابية* .تأسيس تنظيامت إرهابية يف الداخل أو
يف الخارج أو العبور بينهام لتنفيذ جرائم إرهابية يف الداخل والخارج* .توفري الدعم و املساعدة للتنظيامت اإلرهابية* .التعامل بأي شكل كان باألسلحة الدفاعية
و الحربية و ذخريتها سواء كانت مفككة أو تامة الرتكيب .و * .التمجيد و اإلشادة بعمل إرهايب أو تنظيم إرهايب.
 -60وهو ما يؤكده تقرير لجنة الترشيع العام مبجلس النواب عند النظر يف مرشوع قانون  2015إذ اعترب أغلب األعضاء أن الفصل  13هو املرجع يف تعريف
الجرمية اإلرهابية إذ تضمن يف فقرته األوىل األهداف املقصودة من األفعال املجرمة صلب مرشوع القانون وأوجب الربط بني هذه األهداف والفعل املجرم مام
يعطي تعريفا أدق للجرمية اإلرهابية .واقرتح ...أن تتم اإلحالة إىل الفصل  13يف الفصل  14ويف كل الفصول املوالية املتعلقة بجرائم إرهابية .يف املقابل رأى
أعضاء آخرون أن ال رضورة لذلك فمن الواضح أن الفصل  13هو إطار عام لبقية الفصول املوالية بحيث تأيت األفعال املجرمة يف الفصل  14وما بعده كأفعال
خاصة سواء ارتكبت يف طائرة أو سفينة أو مبواد متفجرة أو مشعة أو غري ذلك ،ويبقى إطارها العام الفصل  13الذي يحدد أركانها العامة ورشوط قيامها .وبعد
النقاش والتداول ،وبالرجوع إىل نص القانون الفرنيس املتعلق مبكافحة اإلرهاب ،تم التوافق عىل إضافة «و» يف بداية كل فصل يرد بعد الفصل  13للتأكيد عىل
التواصل املوجود يف املرشوع بني الفصل  13والفصل  14وما بعده ،إذ يجب الرجوع إىل الفقرة األوىل من الفصل  13يف تكييف األفعال الوارد تجرميها يف الفصول
الالحقة إىل حدود الفصل 34
 -61تقرير لجنة الترشيع العام حول مرشوع قانون مكافحة االرهاب .ص .10-9-8
 -62تقرير املقرر الخاص املعني بتعزيز وحامية حقوق اإلنسان والحريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب ،السيد مارتني شاينني .مجلس حقوق اإلنسان،
الدورة الثالثة عرشة .2010/12/22 ،ص 29
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د .الحق يف الخصوصية ووسائل التحري الخاصة
أساليب التحري الخاصة هي تلك العمليات أو اإلجراءات والتقنيات التي تستخدمها الضابطة العدلية
تحت املراقبة واإلرشاف املبارش للسلطة القضائية ،بغية البحث والتحري عن الجرائم الخطرية املقررة يف
القانون وجمع األدلة عنها والكشف عن مرتكبيها وذلك دون علم ورضا األشخاص املعنيني وأهمها :إعرتاض
اإلتصاالت ،املراقبة السمعية البرصية واالخرتاق.
وقد متيزت هذه األساليب بطابع خاص كونها:
 ارتبط تقنينها دوليا ووطنيا بالتغريات العاملية واتساع نطاق اإلجرام املنظم وارتباط هذا األخري بجرائمأخرى كجرائم اإلرهاب وتبييض األموال والفساد.
 ال يتم اللجوء إليها إال يف ظروف استثنائية أي أن نطاقها املوضوعي يتحدد بالجرائم الخطرية. ال ميكن استخدامها إال بإذن رصيح ومكتوب من السلطة القضائية وتحت رقابتها وإرشافها املبارش. اصطدمت مببدأ املرشوعية حيث نجد بعض الباحثني والفقهاء ال سيام العاملني يف مجال حقوقاإلنسان قد اعتربوها وباألخص ،اعرتاض املراسالت وتسجيل األصوات والتقاط الصور ،انتهاكا الهم
ضامنات حقوق اإلنسان واملتمثلة يف الحق يف الخصوصية ،ومبدأ حرمة الحياة الخاصة ،نظرا لعدم
علم ورضا األشخاص املعنيني الذين سيتم استخدام هذه األساليب يف شأنهم كوضع أجهزة االتصال
والتنصت داخل املحالت السكنية وغريها لتسجيل األصوات.
كام ان اغلب آليات األمم املتحدة اعربت عن قلقها من أن مثل هذه األحكام قد ال متتثل لاللتزامات الدولية
التي تع ّهدت بها الدول يف مجال حقوق اإلنسان.
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التوصيات

التوصيات
-----------------------------------------------------------------------------------

 -1استحداث اسرتاتيجية وطنية ملكافحة اإلرهاب شاملة ومتكاملة مع وضع آليات لتنفيذها تشمل
الوسائل السياسية واالقتصادية والدبلوماسية واالمنية والقانونية مع الرتكيز عىل العوامل االجتامعية
واالقتصادية املؤدية إىل ارتكاب جرائم إرهابية حتى يتم دراسة ومجابهة الظاهرة ،وذلك عمال
بااللتزامات املنوطة بتونس مبوجب القانون الدويل.
 -2تعزيز الحوار عىل الصعيدين املجمتعي والوطني ،واإلنصات باهتامم أكرب إىل الضحايا وعائالتهم
واالستعانة بهم ملواجهة نداءات من يحرضون عىل اإلرهاب.
 -3الحد من االكتظاظ داخل السجون بفرض عقوبات بديلة والتصدي لظاهرة االستقطاب داخل
السجون.
 -4أهمية إقامة رشاكات واسعة يف هذا املجال بني الحكومة والجامعات املحلية واملجمتع املدين ووسائل
اإلعالم والقطاع الخاص ،ورضورة معالجة وضعية الفئات املهمشة أو املستبعدة عن طريق متكني
الشباب واملرأة اجتامعيا واقتصاديا ،بوسائل منها برامج التعليم املوجهة.
 -5إنشاء برامج للتوعية تدعو للوسطية واالعتدال يف طرح األفكار الدينية ،وتدعيم دور وسائل اإلعالم
بتكليف اإلذاعات والقنوات التلفزية بتعزيز الجهود الرامية إىل نرش ثقافة السالم والتسامح ،مبا يف ذلك
عىل صعيد برامج األطفال وإنشاء مواقع إلكرتونية تتعلق مبختلف املوضوعات الدينية وذلك لوضع حد
للتطرف واالستقطاب الديني.
 -6استحداث برامج إلعادة التأهيل تساعد األفراد الذين يُطلق رساحهم او العائدين من مناطق النزاع
عىل االندماج مجددا يف املجمتع ،مبا يف ذلك من خالل تعزيز فرص حصولهم عىل التعليم ومساعدتهم
يف العثور عىل عمل.

-----------------------------------------------------------------------------------

 -----توصيات للسلطة التنفيذية

-----------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

 -7رضورة االمتناع عن فرض تحجريات تتعلق بالحريات دون وجود حكم أو إذن قضايئ يف الغرض ،مع
وجوب إعالم املعني باألمر باإلجراء املتخذ ضده وسببه ومدته ،ومنحه فرصة للتظلم اإلداري أو الطعن
أمام القضاء.
 -8إقرار الحق يف التعويض لكل من شملته إجراءات قانون مكافحة اإلرهاب دون االنتهاء اىل إدانة
وطلب تتقيح قانون 94لسنة  2002املؤرخ يف  29أكتوبر  2002املتعلق بالتعويض للموقوفني واملحكوم
عليهم الذين ثبت براءتهم يف إطار إقرار حق التعويض اآليل لكل من كان محل تتبعات جزائية او حكم
عليه ثم ثبتت براءته.
 -9عىل السلطات التونسية أن تضمن عدم تقليص الحق يف حرية التنقل داخل وإىل خارج البالد ،إال
يف حاالت الرضورة القصوى لحامية األمن الوطني ،ومبوجب قرار قضايئ ،وتناسب التقليص مع الهدف
املراد تحقيقه ،وإتاحة الطعن أمام املحاكم للشخص املمنوع من التنقل .وينبغي أن يتمكن الشخص
من االطالع عىل األدلة التي استند إليها قرار املنع ،ومدته .عالوة عىل هذا فإن عىل السلطات أن
تتوقف عن اشرتاط حصول املسافرين الرشد عىل إذن من آبائهم وذلك يف إطار احرتام احكام الفصل
 49من الدستور.
 -10االلتزام التام مبقتضيات القانون وتعليامت القضاء عند اللجوء إىل وسائل التحري الخاصة.

------------------------------------------------------------------

 -----توصيات لسلطات إنفاذ القانون

----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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التوصيات

-------------------------------------------------------------------------------

 -11فصل قانون مكافحة اإلرهاب عن قانون غسل األموال النتفاء موجب الربط بينهام موضوعيا
وشكليا.
 -12السعي إلعادة إدماج مقتضيات التجريم والعقاب الواردة يف قانون اإلرهاب ضمن مرشوع املجلة
الجزائية الجاري إعدادها ،لتجنب االنطباع القائم بشأنه من أنه قانون استثنايئ.
 -13السعي لتوحيد إجراءات التتبع ودمج وسائل التحري الخاصة وحامية الشهود والتعاون الدويل
والتسليم املراقب ،واألحكام املتعلق بالقطب القضايئ ملكافحة اإلرهاب ضمن مرشوع أحكام مجلة
اإلجراءات الجزائية الجاري إعدادها ،لتجنب تكرارها يف كل قانون ذي صلة باإلجرام املنظم.
 -14رضورة إدراج أي قيد عىل حرية التنقل داخل أو إىل خارج البالد ضمن قانون أسايس ،مع بيان
رشوط فرضه ومدته وقابليته للتجديد ،وطرق الطعن فيه ،وعدم ترك األمور إىل أمر  1978املتعلق
بإعالن حالة الطوارئ.
 -15السعي لتعجيل سن قانون جديد ينظم حالة الطوارئ يوازن بني الظروف االستثنائية التي قد متر
بها البالد دون أن يتعارض مع املبادئ األساسية والحقوق الدستورية ،التي ال يراعيها أمر  1978الذي
سن يف ظروف استثنائية.
 -16الغاء عقوبة اإلعدام والتي مل تنفذها تونس خالل الـ  25سنة املاضية نهائياً واستبعادها من سلم
العقوبات األصلية الوارد ضمن أحكام الفصل  5من املجلة الجزائية ،يك يكون باإلمكان إلغاؤه أيضا
من قانون مكافحة اإلرهاب والتصديق عىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل الخاص
بالحقوق املدنيـة والـسياسية؛ بصفته صكاً الزماً لزيادة تعزيز التمتع بالحق يف الحياة.

-------------------------------------------------------------------------------

 -----توصيات لنواب الشعب

----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------

 -17رضورة أن تقوم املحكمة بتذكري كل متهم بحقه يف االستعانة مبحام يف كل أنواع الجرائم مع إعالمه
بحقه يف اإلعانة العدلية بالنسبة لبعض الجنح ان مل يكن قادرا عىل تكليف محام.
 -18إقرار حق كل متهم بجرمية إرهابية أو جرمية منظمة ،بتسخري محام له ولو تعلق األمر بجنحة،
نظرا للتعقيدات الفنية والقانونية والواقعية لهذا النوع من الجرائم.
 -19توسيع نطاق التسخري الوجويب ليشمل مرحلتي البحث االبتدايئ وقضاء التحقيق بدرجتيه دون
ترك األمر لرغبة املعني باألمر.
 -20لضامن مبدا تكافؤ وسائل الدفاع ينبغي ان يكون املحامي املسخر يف قضايا اإلرهاب كفؤا ،ويفضل
أن يكون ممن تلقوا تكوينا خاصا يف هذا املجال.
 -21الرتكيز عىل تكوين القضاة واملحامني يف جميع املجاالت الضامنة للمحاكمة العادلة بصفة عامة،
ومقتضيات التتبع واملحاكمة يف القضايا اإلرهابية واإلجرام املنظم بصفة خاصة.
 -22إقرار وجوبية حق ضحايا الجرائم اإلرهابية يف الحصول عىل تسخري عند القيام بالحق الشخيص
أمام القطب القضايئ لإلرهاب ،إن مل تكن لهم القدرة عىل تكليف محام.
 -23رضورة امتناع القضاة عن منح تسخري حيني دون إتباع اإلجراءات القانونية.
 -24رضورة التزام املحامني باالمتناع عن قبول التسخري الحيني يف قاعة الجلسة.
 -25وجوبية حضور املحامي يف كامل أطوار البحث والتحقيق واملحاكمة ورفع جميع القيود والتحجريات
املتعلقة مبنع اتصال املحامي مبنوبه عند بداية االحتفاظ.
 -26رضورة تهيئة أماكن الزيارة املخصصة للمحامني داخل السجون وأماكن االحتفاظ مبا يضمن انفراد
املحامي مبنوبه بكل حرية وضامن احرتام الرس املهني.

-----------------------------------------------------------------------------------

 -----توصيات للمحامني والقضاة

----------------------------------------------------------

التوصيات
-----------------------------------------

-----------------------------------------

 -27حثّ املحامني عىل التواصل مع الهيئات الدستورية والقانونية لضامن حقوق منوبيهم ،وخاصة
هيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
 -28رضورة ان يلتزم املحامي بضامن مبدأ املحاكمة يف اجال معقولة ،وتجنب طلب التأخري دون رضورة
ثابتة تهم مصلحة املتهم.
 -29وجوب أن يعمل الدفاع عىل دعم املرافعة الشفاهية بتقرير كتايب ،وتقديم نسخ منه لجميع
األطراف مبا فيهم النيابة العمومية.
 -30رضورة التزام قضاة القطب القضايئ لإلرهاب باختصاصهم الحكمي ،وحتمية تخليهم عن القضية
ان تبني لهم أنها ال توصف باإلرهابية وارجاع امللف إىل النيابة العمومية إلحالته بصفة فورية عىل
املحكمة املختصة حكميا وترابيا.
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