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مقدمة
بينمــا يســتعد الشــعب التونســي إلحيــاء الذكــرى العاشــرة للثــورة التــي
وضعــت حــدا لعقــود مــن االســتبداد والحكــم االنفــرادي ،ال تــزال دولــة القانون
لــم تــرس مقوماتهــا بصفــة تامــة.
ويرتبــط مســار التحــول الديمقراطــي يف تونــس ارتباطــا وثيقــا بمــدى نجــاح
مســار العدالــة االنتقاليــة الــذي انطلــق بعــد الثــورة ،مســار يعكــس مــدى
اســتعداد وجاهزيــة الدولــة التونســية يف القطــع مــع ماضــي االنتهــاكات
الجســيمة لحقــوق اإلنســان وثقافــة اإلفــات مــن العقــاب.
وال يــزال هــذا املســار إلــى اليــوم متعثــرا ومهــددا .فمنــذ تأسيســها يف
جــوان  ،2014لــم تكــن هيئــة الحقيقــة والكرامــة يومــا بمنــأى عــن الحمــات
اإلعالميــة التــي تهــدف إلــى تشــويهها يف ظــل غيــاب اإلرادة السياســية
الحقيقيــة لتســهيل عملهــا.
يف  24جــوان  ،2020بعــد مــرور عــام ونصــف ىلع تقديمــه للعمــوم يف
صيغتــه النهائيــة ،تــم نشــر التقريــر الختامــي لهيئــة الحقيقــة والكرامــة
بالرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية ،ممــا يمثــل خطــوة هامــة يف هــذا
ورد االعتبــار للضحايا
املســار الــذي يجــب أن يتواصــل حتمــا متضمنا جبــر الضــرر ّ
ومواصلــة املســار القضائــي الجــاري أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة
يف العدالــة االنتقاليــة ،ملســاءلة ومحاســبة مرتكبــي الجرائــم يف النظــام
الســابق ،والــذي انطلــق منــذ مــاي .2018
تمكنــت هيئــة الحقيقــة والكرامــة طيلــة مــدة عملهــا التــي انتهــت يف 2018
مــن إحالــة  200ملفــا قضائيــا إلــى الثالثــة عشــر دائــرة جنائيــة متخصصــة
يف العدالــة االنتقاليــة ،1بينمــا تنظــر اليــوم هــذه الدوائــر ىلع أرض الواقــع
يف  205ملفــا ، 2وهــذا بعــد أن ارتــأى رؤســاء الدوائــر تفكيــك بعــض امللفــات
وجمــع البعــض اآلخــر حســب الصــات والروابــط بيــن بعــض الضحايا والشــهود
واملنســوب إليهــم االنتهــاك.
 .1حسب التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة ،امللخص التنفيذي ،ص 84-70
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وتشــمل القضايــا التــي تمــت إحالتهــا انتهــاكات جســيمة
لحقــوق اإلنســان وجرائــم ماليــة تــم ارتكابهــا يف الفتــرة
املمتــدة مــن  1955إلــى  ،2013والتــي لــم يمتثــل فيهــا
املنســوب إليهــم االنتهــاك لالســتدعاءات املوجهــة
إليهــم مــن طــرف الهيئــة خــال مرحلــة التحقيــق.
وتتميــز التجربــة التونســية يف العدالــة االنتقاليــة
بتغطيتهــا لتجــاوزات متنوعــة امتــدت طــوال ســتة
عقــود ،إذ تســتحضر القضايــا التــي تــم التحــري فيهــا
وإحالتهــا إلــى الدوائــر املتخصصــة كل األحــداث الهامــة
التــي طبعــت تاريــخ تونــس املعاصــر :ســياق مقاومــة
االســتعمار ،االنتهــاكات التــي حصلــت آلخــر عائلــة
للبايــات الحســينيين ،الصــراع البورقيبي-اليوســفي،
معركــة بنــزرت  ،1961ضحايــا املحاولــة االنقالبيــة لســنة
 ،1962قمــع املناضليــن اليســاريين و القومييــن ،الخميــس
األســود لســنة  ،1978أحــداث الخبــز لســنة  ،1984قمــع
املناضليــن اإلســاميين ،االنتهــاكات التــي رافقــت أحداث
الحــوض املنجمــي بقفصــة ،االنتهــاكات املســجلة أثنــاء
ثــورة  ،2011وأحــداث الــرش بســليانة ســنة  ،2012باإلضافة
الــى  49قضيــة فســاد مالــي واعتــداء ىلع املــال العــام.
مهمــة اســتكمال
وبهــذا أوكلــت إلــى الدوائــر املتخصصــة ّ
العمــل الــذي انطلقــت فيــه هيئــة الحقيقــة والكرامــة
لحفــظ الذاكــرة الوطنيــة وكشــف الحقيقــة ،و مهمــة
إنصــاف آالف الضحايــا وإدانــة مرتكبــي االنتهــاكات و ذلــك
ضمانــا لعــدم تكــرار الفظائــع التــي عانــت منهــا تونــس
ملــدة عقــود.

 .3متابعة الجلسة األولى املنعقدة أمام الدوائر املتخصصة

https://www.asf.be/fr/blog/observation/-18-05-29premiere-audience/

تــم عقــد أول جلســة أمــام الدوائــر املتخصصــة يــوم 29
مــاي  2018وتــم تخصيصهــا لقضيــة «كمــال املطماطي»،
أحــد ضحايــا االختفــاء القســري ســنة .1991 3ومنــذ ذلــك
التاريــخ ،توالــت بقيــة املحاكمــات أمــام الدوائــر الجنائيــة
املتخصصــة وتواصلــت بنســق متفــاوت .بعــد ســنتين
مــن انطــاق أول جلســة ،نالحــظ أن حصيلــة عمــل
الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة متباينــة ويشــوبها بعــض
التعطيــل ،حيــث تتقــدم املحاكمــات ببــطء ،وتنكشــف
الحقائــق شــيئا فشــيئا مــن جلســة إلــى أخــرى ّ
ملــا تمــت
مســاءلة البعــض مــن وجــوه النظــام الســابق ،يف حيــن
تغ ّيــب العديــد منهــم عــن قاعــات الجلســات.

و إلــى يومنــا هــذا ،لــم يتــم
إصــدار أي حكــم ولــم يتــم
الفصــل يف أي قضيــة.

ا .حجم
القضايا

أحالت هيئة الحقيقة والكرامة إلى الدوائر الجنائية املتخصصة:

69
الئحــة اتهــام مــع تحديــد هويــة املتهميــن
بارتــكاب االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق االنســان
ووظيفتهــم أثنــاء وقــوع االنتهــاكات ،مصحوبــة
باألدلــة وباالســتماعات للضحايــا والشــهود
وبعــض املنســوب إليهــم االنتهــاك الذيــن مثلــوا
أمــام الهيئــة ،وقــد أدت كل هــذه اللوائــح إلــى
بــدء املحاكمــات أمــام الدوائــر املتخصصــة.

131

قــرار إحالــة بخصــوص القضايــا التــي لــم تتمكــن
هيئــة الحقيقــة والكرامــة مــن إنهــاء التحقيــق
فيهــا لضيــق الوقــت ولعــدم تمكنهــا مــن جمــع
األدلــة واالثباتــات ،ىلع أن تتعهــد بهــا املحكمــة
وأن تمــارس صالحياتهــا االســتقرائية لكــي يتواصل
التحقيــق واألبحــاث التكميليــة الالزمــة وفــق
إجــراءات لــم تحــدد بعــد.

اا .العراقيل التي
واجهتها الدوائر
املتخصصة

أ .ضعف وتيرة املحاكمات
تتالــت جلســات العدالــة االنتقاليــة منــذ ســنتين ولكــن دون نتيجــة واضحــة إذ لــم يتــم إصــدار أي
حكــم ولــم تصــل أي قضيــة حتــى إلــى طــور املرافعــة .هــذا وســبق أن ص ّرحــت رئيســة الدائــرة
املتخصصــة بالــكاف يــوم  18أكتوبــر  2019أثنــاء جلســة االســتماع الســابعة بخصــوص قضيــة
ّ
للبــت وأن الوقائــع واضحــة والدائــرة بذلــك جاهــزة
«نبيــل بركاتــي» ،أن امللــف كامــا وجاهــزا
تعيــن جلســة للمرافعــة إلــى يومنــا.
لطــور املرافعــة ،ورغــم ذلــك لــم ًّ
حســب نتائــج مراقبــة املحاكمــات التــي نقــوم بهــا والتــي تشــمل ال 205ملــف 43 ،منهــا فقــط
بلغــت ثــاث جلســات يف حيــن أن  83قضيــة أخــرى لــم تتجــاوز الجلســة الواحــدة مثلمــا يبيــن
الرســم البيانــي التالــي :

الرسم  – 1تقدم سير

القضايا4
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1

0

وكانــت القضيتيــن األكثــر تقدمــا مــن حيــث عــدد الجلســات هــي قضيــة اغتيــال نبيــل بركاتــي و
قضيــة أحــداث الثــورة بتالــة و القصريــن ،اللتــان بلغتــا  9جلســات5.
ويعــود طــول املحاكمــات أساســا إلــى التأجيــل املتواصــل للجلســات بســبب غيــاب املنســوب
إليهــم االنتهــاك أو غيــاب محاميهــم و أحيانــا غيــاب بعــض القضــاة ممــا ال يوفــر النصــاب يف
تركيبــة القضــاة الجالســين .كمــا يعــود انخفــاض وتيــرة املحاكمــات إلــى طــول املــدة الفاصلــة
بيــن الجلســات والتــي تصــل إلــى معــدل  116يومــا أي مــا يقــارب ثالثــة أشــهر و نصــف مــن االنتظــار
بيــن الجلســة األولــى و الثانيــة مثــا ،و  70يومــا أي مــا يقــارب شــهرين و نصــف بيــن الجلســة
الســابعة و الثامنــة.

الرسم  – 2معدل اآلجال الفاصلة بين الجلسات

(باليوم)6

الدائرة املتخصصة بتونس مقارنة ببقية الدوائر
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معدل األيام الفاصلة

.5رســم بيانــي تــم رســمه اعتمــادا ىلع مصفوفــة جلســات محاكمــة العدالــة االنتقاليــة ملحامــون بــا حــدود بعــد حســاب
عــدد األيــام التــي تفصــل بيــن جلســتين
 .6رســم بيانــي تــم رســمه اعتمــادا ىلع مصفوفــة جلســات محاكمــة العدالــة االنتقاليــة ملحامــون بــا حــدود بعــد حســاب
عــدد األيــام التــي تفصــل بيــن جلســتين

كمــا نالحــظ أيضــا يف بعــض القضايــا تأجيــا ملفتــا للنظــر يبلــغ  336يومــا أي مــا يقــارب الســنة
بيــن الجلســة األولــى والثانيــة وذلــك يف قضيــة «أحــداث الثــورة بحــي التضامــن  -مجــدي
منصــري» و  308يومــا يف قضيــة «ســحنون جوهــري» إثــر الجلســة الثانيــة.
والجديــر بالذكــر أ ّنــه مــن جملــة ال 13دائــرة متخصصــة يف العدالــة االنتقاليــة ،تنظــر الدائــرة
الجنائيــة بتونــس وحدهــا مــا يفــوق نصــف القضايــا املحالــة ملجمــوع الدوائــر الجنائيــة
املتخصصــة ،مــا نســبتة  %61.5مــن مجمــل القضايــا املنشــورة أمامهــا ،ويضــاف إلــى هــذا الحجم
الثقيــل مــن القضايــا إشــكالية عــدم تفــرغ قضــاة الدوائــر املتخصصــة لقضايــا العدالــة االنتقاليــة
ومواصلــة قيامهــم بمهامهــم يف القضــاء العــادي ،و هــو مــا يدفعهــم إلــى التأجيــل املتواصــل
للجلســات وبذلــك إطالــة املــدة الفاصلــة بينهــا لتفــوق املعــدالت الوطنيــة.

الرسم  - 3معدل اآلجال باليوم بين جلسات الدائرة املتخصصة باملحكمة
االبتدائية بتونس مقارنة ببقية املحاكم االبتدائية7
الدائرة املتخصصة بتونس مقارنة ببقية الدوائر
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املعدل تونس لأليام الفصلة

 .٧رســم بيانــي تــم رســمه اعتمــادا ىلع مصفوفــة جلســات محاكمــة العدالــة االنتقاليــة ملحامــون بــا حــدود بعــد حســاب
عــدد األيــام التــي تفصــل بيــن جلســتين

و لهــذا التأجيــل املتكــرر للجلســات و طــول اآلجــال بينهــا تأثيــر ســلبي ىلع الضحايــا الذيــن يواصــل أغلبهــم
التوافــد ىلع قاعــات الجلســات مدفوعيــن باألمــل يف تحقيــق العدالــة ،ولكــن ســرعان مــا يتحــول األمــل إثــر
كل تأجيــل أو انتظــار إلــى خيبــة جديــدة .ولهــذا التأخيــر نفــس التأثيــر ىلع املنســوب إليهــم االنتهــاك الذين
يضمــن لهــم الفصــل  108مــن الدســتور التونســي والفصــل  14مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة
والسياســية ،الحــق يف أن يحاكمــوا يف آجــال معقولــة.
و لتجــاوز هــذه الظاهــرة و مــع انطــاق الســنة الثانيــة مــن عمــل هــذه الدوائر أي اثــر انقضــاء العطلــة القضائية
بســنة  ،2019اتخــذت دائــرة تونــس إجراءيــن جديدين :
Mesure 1

Mesure 2
التفــرغ التــام لرئيــس الدائــرة الجنائيــة بتونــس
لقضايــا العدالــة االنتقاليــة.

مضاعفــة وتيرة الجلســات :جلســتين باألســبوع
(يــوم االثنيــن و يــوم الخميــس) عوضــا عــن
جلســة واحــدة.

وقــد كان لهــذه اإلجــراءات األثــر املأمــول ،مثلمــا يبينــه الرســم البيانــي عــدد  3مكــرر ،إذ نالحــظ انخفاضــا
واضحــا وفجائيــا يف عــدد األيــام الفاصلــة بيــن الجلســة الرابعــة و الخامســة لتســتق ّر يف مســتوى أقــل مــن
معــدل اآلجــال التــي تنتجهــا الدوائــر األخــرى ،و التــي لــم تطبــق بعــد مثــل هــذه اإلجــراءات.

يجــب ىلع املجلــس األىلع للقضــاء ولرؤســاء املحاكــم أخــذ إجــراءات مــن شــأنها
أن تكفــل الحــق يف التقاضــي يف اجــال معقولــة ،وأن تخصــص للدوائــر الجنائيــة
املتخصصــة كل الوســائل الالزمــة الضامنــة لتحقيــق هــذا املبــدأ وذلــك بضمــان
تفــرغ رؤســائها مللفــات العدالــة االنتقاليــة.

ب .ضعف وتيرة املحاكمات
منــذ إحداثهــا بمقتضــى األمــر عــدد  ،2014-2887تواجــه الدوائــر
املتخصصــة عوائــق هيكليــة متعلقــة بتنظيمهــا و تركيبتهــا و
اســتقرارها .ووجــب هنــا التذكيــر بــأن مســؤوليات التعييــن والنقلــة
والتنظيــم الهيكلــي للقضــاة موكولــة إلــى مجلــس القضــاء العدلــي
طبقــا للفصــل  48مــن القانــون األساســي عــدد  43مــؤرخ يف 28
أفريــل  2016املتعلــق باملجلــس األىلع للقضــاء.
و يجــب اإلشــارة إلــى أن تعييــن أعضــاء أو رؤســاء الدوائــر املتخصصــة
مــن طــرف املجلــس األىلع للقضــاء يكــون أحيانــا تعيينــا أحاديــا
دون رغبــة صريحــة ومعلنــة مــن طــرف القضــاة .هــذا باإلضافــة إلــى
تأثيــر الحركــة الســنوية للقضــاة التــي تفــرغ الدوائــر بنســبة عاليــة،
وقــد شــهدت الدوائــر تأثيــر الحركــة القضائيــة يف  4مناســبات .فإثــر
ـاض مــن جملــة ،91
الحركــة الســنوية األخيــرة مثــا ،تمــت نقلــة  29قـ ٍ
بمــا يقــارب الثلــث .ونالحــظ أن دائــرة نابــل ودائــرة املدنيــن ودائــرة
تونــس هــي األكثــر تضــررا مــن جــراء الحركــة القضائيــة األخيــرة.
ّ
إن عــدم اســتقرار القضــاة بالدوائــر الجنائيــة املتخصصــة هــو اإلشــكال
الهيكلــي األكبــر والــذي مــن شــأنه أن يضعــف هــذه الدوائــر ويبطــئ
عملهــا .فمثلمــا يقتضيــه قانــون العدالــة االنتقاليــة ،يجــب أن يتلقــى
كل قضــاة الدوائــر املتخصصــة تكوينــا مختصــا قبــل مباشــرة مهامهــم
وســرعان مــا يفقــد هــذا التكويــن أهميتــه ونجاعتــه بمفعــول الحركة
أي اعتبــار لألمــوال العموميــة التــي تــم إنفاقهــا ىلع
القضائيــة ،دون ّ
هــذه البرامــج التكوينيــة .إضافــة إلــى أن كل تعييــن جديــد لقــاض

يســتوجب مــدة زمنيــة كافيــة لضمــان التكويــن واالطــاع املناســب ىلع امللفــات .فتتســبب بذلــك
الحركــة القضائيــة بدورهــا يف تأجيــل الجلســات ويف خفــض وتيــرة املحاكمــات باإلضافــة إلــى العوامل
األخــرى املذكــورة يف هــذا التقريــر8.
نوصــي املجلــس األىلع للقضــاء بضمــان اســتقرار قضــاة الدوائــر الجنائيــة
املتخصصــة وبتمتيــع القضــاة بنفــس الترقيــات واالمتيــازات التــي يتمتــع بهــا
زمالؤهــم يف األقطــاب القضائيــة األخــرى ،وبعــدم إجــراء حــركات قضائيــة تضــرب
وتعطــل عمــل الدوائــر الجزائيــة املختصــة.
ـد الشــغور
نوصــي املجلــس األىلع للقضــاء بضمــان تكويــن القضــاة املعينيــن لسـ ّ
بعــد الحركــة القضائيــة حســب القانــون عــدد  .2013-53هــذا باإلضافــة إلــى ضــرورة
تكويــن قضــاة بصفحــة احتياطيــة لســد الشــغور ســريعا

للجنــة الدوليــة للحقوقييــن ،تقريــر مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم املتحــدة للنظــر يف التقريــر الــدوري الســادس
لتونــس بموجــب املــادة  40مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق املدنيــة والسياســية ( ، )2020ص 12-10 .متوفــر باللغــة
اإلنجليزيــة ىلع الرابــط التالــي:

https://www.icj.org/icj-submission-to-the-un-human-rights-committee-on-tunisia/.
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ج .الغياب املتواتر
للمتهمين
إن كشــف الحقيقــة هــو مــن األهــداف الرئيســية للعدالــة االنتقاليــة ،وســوف
ُتنحــت هــذه الحقيقــة بالذاكــرة الوطنيــة لتمكــن الشــعب مــن تضميــد جراحه و
إعــادة بنــاء ذاتــه ىلع أســس متينــة تضمــن عــدم العــود إلــى جرائــم املاضــي.
إن كشــف الحقيقــة – وتحقيــق املصالحــة املترتبــة عنهــا -يتطلــب مشــاركة
جميــع األطــراف املعنيــة باملســار ،مــن منتهكيــن و ضحايــا ىلع حــد ســواء.
ويمكــن للمحاكمــات املنعقــدة أمــام الدوائــر املتخصصــة أن تمثــل إطــارا مالئمــا
لكشــف الحقيقــة ،إال أن واقــع األمــور يضــع هــذه العمليــة موضــع شــك بســبب
الغيــاب الفــادح للمنســوب إليهــم االنتهــاك عــن املحاكمــات .
إذ نشــهد يف كل جلســة حضــورا مكثفــا للضحايــا يقابلــه شــبه شــغور يف
مقاعــد املتهميــن رغــم أن القانــون الجزائــي يف تونــس و يف القانــون
الجزائــي الدولــي ينــص ىلع أن حضــور املتهــم يف املحاكمــة ليــس اختياريــا.
فقبــل كل جلســة ،تصــدر املحاكــم االبتدائيــة اســتدعاءات يف حــق املعنييــن
بهــا ،وحيــن ال يمتثــل هــؤالء ،تصــدر املحاكــم بطاقــات جلــب تلــزم الشــرطة
العدليــة بتنفيذهــا و جلــب املتهميــن بالقــوة إلــى قاعــة املحكمــة.
و قــد اســتجاب بعــض مــن املنســوب إليهــم االنتهــاك الســتدعاءات املحكمــة
بالحضــور يف جلســة أو حتــى جلســات متتاليــة مــن القضايــا املتعلقــة بهــم
و تمكــن بذلــك القضــاة مــن اســتنطاق بعــض الوجــوه املعروفــة مــن النظــام
الســابق و التــي كانــت ىلع رأس الجهــاز القمعــي و نذكــر منهــم «عبــد اهلل
قــال» ،وزيــر الداخليــة األســبق ،الــذي مثــل أمــام القضــاء يف القضايــا املتعلقــة
بــه بخصــوص «رشــاد جعيــدان» و «كمــال املطماطــي» ،نذكــر أيضــا املســؤول

الســابق للحــرس الرئاســي ،علــي الســرياطي الــذي تــم
االســتماع اليــه بخصــوص قضايــا اغتيــال «فتحــي خيــاري»
و «عبــد العزيــز محواشــي» و بخصــوص «أحــداث الثــورة -
تالــة و القصريــن» ،و نذكــر أخيــرا الجينيــرال «محمــد فــرزة»
املديــر الســابق لألمــن العســكري الــذي مثــل أمــام القضــاء
بخصــوص قضيــة محاولــة االنقــاب العســكري املعروفــة
بقضيــة « -براكــة الســاحل».

يف  8أكتوبــر  ،2018تمســكت الجبهــة الوطنيــة للنقابــات
األمنيــة بنفــس الخطــاب و أصــدرت بالغــا شــديد اللهجــة
تصــف فيــه العدالــة االنتقاليــة بالعدالــة «االنتقاميــة»
التــي مــن شــأنها أن تمــس بمعنويــات أعــوان قــوات األمن.
و دعــت النقابــة كافــة األعــوان ،املباشــرين و املتقاعديــن،
إلــى التمســك بوحدتهــم و التصــدي لــكل محــاوالت ضــرب
املؤسســة األمنيــة10.

و رغــم هــذا ،تظــل نســبة مثــول املتهميــن ضعيفــة جــدا.
ففــي قضيــة اغتيــال «فيصــل بــركات» مثــا ،لــم يمثــل
ســوى  12مــن مجمــوع  33متهــم يف جلســة واحــدة ىلع
األقــل و يف قضيــة «ســحنون جوهــري» فقــط  4متهميــن
ســجلنا غيابــا تامــا للمتهميــن يف
مــن أصــل  .10وقــد
ّ
جلســتين مــن مجمــوع الســبع جلســات املنعقــدة يف
هــذه القضيــة9.

والزالــت تبعــات هــذه الدعــوات لتأجيــج النزعــة القطاعيــة
وعــدم االمتثــال للقانــون وللبطاقــات القضائيــة تلقــي
ّ
وتمثــل اليــوم إحــدى التهديــدات الرئيســية
بظاللهــا
ملســار العدالــة االنتقاليــة.

يعــود هــذا أساســا إلــى التقــارب الوظيفــي والقطاعــي
بيــن املنســوب إليهــم االنتهــاك و بيــن املوظفيــن
العمومييــن الذيــن مــن املفتــرض أن يضمنــوا حضورهــم
يف املحاكمــات ،فأغلبيــة املنســوب إليهــم االنتهــاك هــم
أعــوان حاليــون أو ســابقون يف أجهــزة األمــن بمــا فيهــا
إدارة الســجون ،و أمــا الطــرف الثانــي فيتكــون عــادة مــن
ضبــاط الشــرطة العدليــة ،أي مــن قــوات األمــن كذلــك .و
لذلــك ،فإنهــم ال يــرون أن املنســوب إليهــم االنتهــاك
كمجــرد متقاضيــن يجــب أن يطبــق عليهــم القانــون دون
تهــاون مثــل ســواهم ،وهنــا تكــون العالقــة بيــن املنســوب
إليهــم االنتهــاك و ضبــاط الشــرطة العدليــة قطاعيــة
متجــذرة و خاضعــة ملنظومــة والئيــة بحتــة.
إن هيمنــة فكــرة االنتمــاء للقطــاع ىلع احتــرام و تطبيــق
القانــون كانــت واضحــة منــذ البدايــة و قــد عبــرت عنهــا
نقابــات األمــن منــذ انطــاق مســار العدالــة االنتقاليــة.
ففــي  25جــوان  ،2018نشــرت نقابــة موظفــي اإلدارة
العامــة لوحــدات التدخــل بالغــا تدعــو فيــه أعــوان األمــن
املتهميــن يف قضايــا تعذيــب بعــدم تلبيــة االســتدعاءات
املوجهــة إليهــم مــن طــرف هيئــة الحقيقــة والكرامــة .و

وإلــى يومنــا هــذا ،يلجــأ قضــاة الدوائــر الجنائيــة
املتخصصــة لوســيلة ضغــط رئيســية وحيــدة ملعالجــة
تغيــب املتهميــن وهــي إصــدار بطاقــات جلــب ،و لكــن
برهــن هــذا اإلجــراء عــدم نجاعتــه يف ظــل مواصلــة
مقاطعــة املنســوب إليهــم االنتهــاك قاعــات الجلســات.
وســبق أن بــررت الشــرطة العدليــة ذلــك بادعائهــا بــأن
عناويــن املنســوب إليهــم االنتهــاك غيــر صحيحــة أو
بأنهــم لــم يتمكنــوا مــن تحديــد مــكان إقامــة املنســوب
إليهــم االنتهــاك يف حيــن أن أغلبهــم كانــوا إطــارات
ســابقة هامــة يف الجهــاز األمنــي و أن العثــور ىلع
عناوينهــم ليــس بأمــر صعــب .هــذا وقــد صــ ّرح بعــض
الضحايــا أنهــم ملحــوا بعــض املنســوب إليهــم االنتهــاك
يف عديــد املــرات يف الطريــق العــام و هــو مــا يفنــد
ادعــاءات أعــوان الشــرطة العدليــة.
إن تقاعــس الشــرطة العدليــة بــل تواطؤهــا لتســمح
بتهــرب بعــض املنســوب إليهــم االنتهــاك مــن العدالــة
يتعــارض بصفــة واضحــة مــع الخطــاب العــام الــذي ال
ينفــك يــردد بــأن عهــد اإلفــات مــن العقــاب قــد ولــى و
انقضــى .فغيــاب املنســوب إليهــم االنتهــاك يولــد خيبــة
أمــل كبيــرة يف صفــوف الضحايــا.

 .9املعلومــات مســتمدة مــن مراقبــة جلســات االســتماع مــن قبــل املنظمــة الدوليــة ملناهضــة التعذيــب  ،وهــي قائمــة
بالحــق الشــخصي يف كلتــا القضيتيــن
رد هيئة الحقيقة والكرامة ىلع بيان نقابات قوات األمن يوم  29جوان 2018
ّ .10
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يف مــا عــدا الخيبــة التــي تصيــب الضحايــا إثر كل جلســة،
فــإن غيــاب العديــد مــن املنســوب إليهــم االنتهــاك عــن
املحاكمــات يمــس بمبــدأ دولــة القانــون وســيادته،
ويؤســس لرجــوع مبــدأ العدالــة بمكياليــن :عدالــة
فعليــة تطبــق ىلع املتهمين-املواطنيــن العادييــن
مقابــل عدالــة اســتثنائية أكثــر تســامحا تجــاه املتهميــن
مــن أســاك األمــن يف حيــن أن الهــدف األساســي مــن
العدالــة االنتقاليــة هــو القطــع مــع ممارســات املاضــي و
خاصــة مــع الالمســاواة أمــام القانــون .فاملحاكمــات التــي
تعقــد أمــام الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة يجــب أن تكــون
محاكمــات نموذجيــة ألنهــا ســتحدد طريقــة تطبيــق
القانــون يف الســنوات القادمــة.

«لــن نقبــل بتحويــل العدالــة إلــى
مهزلــة»،
هكــذا صــرخ رضــا بركاتــي و هــو يــرى جــادي أخيه
«نبيــل بركاتــي» يقاطعــون محاكماتهــم ،كذلــك
الشــأن بالنســبة إلــى «جمــال بــركات» الذي يشــعر
بنفــس الخيبــة بعــد أن صــ ّرح قبــل انطــاق
املحاكمــات بأنــه يتوقــع حضــور املنســوب إليهــم
االنتهــاك لكــي يدلــوا بالحقيقــة كاملــة أمــام
العدالــة

«يجــب ىلع هــؤالء الجالديــن أن
يعترفــوا بجرائمهــم ال أن يتقاذفــوا
املســؤوليات و االتهامــات مثلمــا
يحاولــون فعلــه منــذ البدايــة .كيــف
نســامح و كيــف يمكننــا االنخــراط
يف مســار املصالحــة أمــام كل هــذا
النكــران للعدالــة؟»

إذا تواصلــت املحاكمــات يف مثــل هــذه الظــروف ،فــان
عــددا كبيــرا مــن املتهميــن ســيحاكمون غيابيــا وســتصدر
يف حقهــم أحــكام غيابيــة ،وال تصبــح األحــكام الغيابيــة
با ّتــة إال إذا لــم يمثــل املتهميــن أمــام املحاكــم أو لــم يتــم
إيقافهــم خــال آجــال تقــادم العقوبــة .يف كل الحــاالت،
فــإن تواصــل تقاعــس قــوات األمــن يف ضمــان حضورهــم
إلــى املحكمــة ال يبعــث ىلع التفــاؤل يف عالقــة بضمــان
تنفيــذ األحــكام التــي ســيتم النطــق بهــا ،ممــا ســيطيل
االجــراءات الجزائيــة ويفــرغ الحــق يف معرفــة الحقيقــة
مــن كل محتــوى.
لقضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة إمكانيــة
اســتعمال كل الصالحيــات اإلجرائيــة املتاحــة
لهــم لضمــان حضــور املنســوب إليهــم االنتهــاك
للجلســات بمــا يف ذلــك امكانيــة إصــدار بطاقــة
جلــب ،أو بطاقــة إيــداع ،أو بتجميــد األمــوال
ووضــع أمــاك املنســوب إليهــم االنتهــاك تحــت
التصــرف القضائــي حســب مقتضيــات الفصــل
 124مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة .و يجــب أيضا
و خاصــة -أن تعتمــد الشــرطة العدليــة عنــدتنفيــذ اإلجــراءات املذكــورة يف هــذه القضايــا
نفــس درجــة الحــزم الــذي تظهــره حيــن يتعلــق
األمــر بقضايــا الحــق العــام و التــي يكــون فيهــا
املتهــم مــن غيــر أعــوان األمــن .فامتنــاع ضابــط
الشــرطة العدليــة عــن تنفيــذ بطاقــات الجلــب
يعــد جريمــة جنائيــة تســتوجب التحقيــق
ّ
واإلجــراءات التأديبيــة ،أو املالحقــة القضائيــة.

د .التحديات املتعلقة
بالتحقيق يف القضايا
املنشورة لدى الدوائر
الجنائية املتخصصة
يعطــي القانــون األساســي عــدد  53للعدالــة االنتقاليــة الســلطة يف
التحقيــق (بمــا يف ذلــك البحــث والتقصــي) لهيئــة الحقيقــة والكرامــة ،و
هــو مــا يكــون عــادة حســب اإلجــراءات الجزائيــة املعمــول بهــا يف تونــس
بيــد وكيــل الجمهوريــة و قضــاة التحقيــق و دوائــر االتهــام .ويعطــي نفــس
القانــون للهيئــة كذلــك الحــق يف تحديــد القضايــا التــي يجــب أن تحــال
للدوائــر املتخصصــة و كذلــك يف إعــداد لوائــح اتهــام.
إال أن القانــون عــدد  53لــم يحــدد أحكامــا خاصــة بتطبيــق القانــون العــام
واإلجــراءات الجنائيــة العاديــة وال كيفيــة تطبيقهــا مــن طــرف الدوائــر
املتخصصــة ،و هــو مــا نتــج عنــه عديــد التأويــات بخصــوص القوانيــن
املطبقــة و التــي أعطــت لهيئــة الحقيقــة و الكرامــة الــدور الحصــري
إلجــراء التحقيقــات بخصــوص امللفــات املقدمــة إليهــا يف إطــار مســار
العدالــة االنتقاليــة .و تمــت اثــر ذلــك إحالــة القضايــا مــن طــرف الهيئــة
إلــى النيابــة العموميــة التــي تحيــل بدورهــا امللفــات آليــا إلــى الدوائــر
الجنائيــة املتخصصــة دون أن تتدخــل أكثــر يف األمــر حســب مــا يضبطــه
الفصــل  3مــن القانــون عــدد  .2014-17اليــوم ،و بعــد انتهــاء عمــل هيئــة
الحقيقــة والكرامــة ،انطلقــت كل املحاكمــات تقريبــا أمــام الدوائــر
املتخصصــة يف حيــن تظــل النيابــة العموميــة مغيبــة عــن الحلقــة
الجزائيــة و تلعــب دورا ضئيــا إن لــم يكــن منعدمــا يف ســير املحاكمــات
إلــى حــد هــذا اليــوم11.
اللجنة الدولية للحقوقيين  ،تونس :تعزيز املساءلة من خالل الدوائر الجنائية املتخصصة (، )2020
متاح باللغة العربية ىلع الرابط التالي
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وباللغة اإلنجليزية ىلع الرابط
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و ينتــج عــن تطبيــق هــذا النظــام «الخــاص» باملســار مــن
حيــث دور النيابــة العموميــة و حصريــة مهمــة التحقيــق
املوكولــة لهيئــة الحقيقــة و الكرامــة العديد من املشــاكل
التــي مــن شــأنها أن تهــدد ســير املحاكمــات.
ذلــك أن قــدرة هيئــة الحقيقــة و الكرامــة ىلع تجميــع
اإلثباتــات و قرائــن االتهــام بصفــة مســتوفاة كانــت مك ّبلــة
بعديــد التعطيــات مثــل ضعــف تعــاون األجهــزة األمنيــة
للدولــة و اســتحالة إجبــار املتهميــن ىلع االســتجابة
لالســتدعاءات املوجهــة إليهــم مــن طــرف الهيئــة .و
هــو مــا يــؤدي أحيانــا إلــى أن القضايــا املحالــة للنيابــة
العموميــة قصــد إحالتهــا إلــى الدوائــر املتخصصــة تبــدو
منقوصــة بمــا فيهــا امللفــات التــي تضمنــت لوائــح اتهــام.
وتشــمل هــذه النقائــص ضعــف أدلــة النفــي ،نقــص
الوثائــق الرســمية ،نقــص تقاريــر الطــب الشــرعي مثــل
ملفــات إخــراج و تشــريح الجثــث و تقاريــر االختبــار.
و يقــوض ضعــف األدلــة املشــار إليــه حــق الضحايــا يف
أن تكــون قضاياهــم موضــوع تحقيــق جــدي و فــوري و
يف التمتــع بجبــر الضــرر بمــا يف ذلــك إدانــة املتهميــن
جزائيــا .و يف نفــس الوقــت ،يمكــن أن تهــدد النقائــص
املســجلة يف التحقيقــات املنجــزة مــن قبــل هيئــة
الحقيقــة و الكرامــة حــق املتهميــن يف محاكمــة عادلــة
واملرتبطــة بالضــرورة بالتــزام الســلطات القضائيــة بإجــراء
األبحــاث الراميــة للتبرئــة و اإلدانــة .فخالفــا للتحقيقــات
الجزائيــة االعتياديــة ،القليــل مــن املتهميــن يف قضايــا
العدالــة االنتقاليــة تمتعــوا بضمانــات محــدودة يف مرحلــة
التحقيــق و توجيــه االتهامــات ،بمــا يف ذلــك حــق الدفــاع.
و بمــا أنــه لــم يقــع البــت يف أي قضيــة إلــى اليــوم ،و لــم
تنتــه املحاكمــات بعــد ،فــازال هنالــك وقــت أمــام الدوائــر
املتخصصــة لفــرض إجــراء بحــوث تكميليــة .ويكــون ذلــك

إمــا عبــر إحالــة القضيــة مــن طــرف وكيــل الجمهوريــة إلــى
قاضــي التحقيــق أو عبــر تعييــن قــاض مقــرر داخــل الدائــرة
املتخصصــة تــوكل إليــه مهمــة البحــث التكميلــي شــرط أن
ال يشــارك بعدهــا يف الحكــم يف القضيــة.
ويخــص هــذا األمــر ال 131قضيــة املحالــة إلــى الدوائــر
الجنائيــة املتخصصــة دون اســتكمال التحقيــق فيهــا.
فلضحايــا هــؤالء القضايــا الحــق يف أن تم ـ ّر ملفاتهــم عبــر
تحقيــق جــدي ،مســتقل و محايــد يكفــل لهــم جبــر الضــرر.
هنــاك أيضــا عشــرات اآلالف مــن الضحايــا الذيــن توجهــوا
لهيئــة الحقيقــة والكرامــة ولكــن لــم يتــم إحالــة ملفاتهــم
إلــى الدوائــر املتخصصــة .خــال مــدة واليتهــا ،تلقــت
هيئــة الحقيقــة والكرامــة  62720ملفــا واســتمعت إلــى
 49654ضحيــة انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان.
وبينمــا كان مــن املســتحيل ىلع الهيئــة إجــراء تحقيــق
مفصــل يف كل حالــة مــن هــذه الحــاالت وإحالتهــا إلــى
الدوائــر املتخصصــة ،فــا يــزال هــؤالء الضحايــا يتمتعــون
بالحــق يف النفــاذ إلــى العدالــة والتحقيــق يف االنتهاكات
التــي تعرضــوا إليهــا ً
وفقــا للمعاييــر الدوليــة ،وإذا توف ـ ّرت
األدلــة الكافيــة ،فــإن مرتكبــي هــذه االنتهــاكات يخضعــون
للمالحقــة الجزائيــة.

لضمــان حــق جميــع ضحايــا االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان يف النفــاذ إلــى العدالــة ،ىلع
الســلطات القضائيــة:
إحالــة جميــع القضايــا التــي ال تتضمــن لوائــح اتهــام إلــى النيابــة العموميــة
الســتكمال التحقيقــات فيهــا ،وإن ألــزم األمــر ،إحالــة امللفــات مــن قبــل النيابــة
إلــى قاضــي التحقيــق إلصــدار الئحــة اتهــام وفقــا ملقتضيــات مجلــة اإلجــراءات
الجزائيــة والقانــون الدولــي ،بمــا يف ذلــك حــق التمتــع بقرينــة البــراءة؛
التأكــد عنــد إجــراء التحقيقــات التكميليــة أثنــاء طــور املحاكمــة ،مــن إعــام
املنســوب إليهــم االنتهــاك والقائميــن بالحــق الشــخصي باإلجــراءات املطبقــة
طيلــة طــور التحقيــق واملالحقــة ،وتذكيرهــم بحقوقهــم فيمــا يتعلــق بالتحقيــق
واملحاكمــة واآلجــال الزمنيــة املكفولــة لهــم للتمتــع بهــذه الحقــوق .يجــب كذلــك
منــح املنســوب إليهــم االنتهــاك والقائميــن بالحــق الشــخصي الفرصــة لـــ :
أ .إجراء مواجهة مع أي شهود إضافيين،
ب .طلب اتخاذ إجراءات تحقيق معينة،
ج .تقديــم أدلــة خبيــر مســتقل ،مــع االمتثــال الكامــل للحقــوق املنصــوص
عليهــا يف القانــون الدولــي يف تكافــؤ األســلحة (وســائل الدفــاع)
والدفــاع عــن النفــس واســتجواب الشــهود؛
يجــب ضمــان ،عنــد تعليــق القضيــة مؤق ًتــا الســتكمال التحقيــق ،إبــاغ املتهــم
بطبيعــة التهــم املوجهــة إليــه وتمكينــه مــن الوقــت الــكايف و مــن حقــه إلعــداد
دفاعــه  ،وأن يحاكــم يف آجــال معقولــةً ،
وفقــا للقانــون الدولــي ؛
إخضــاع جميــع ملفــات االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ىلع النحــو املحــدد
يف القانــون األساســي رقــم  2013-53والتــي تــم تقديمهــا إلــى هيئــة الحقيقــة
والكرامــة والتــي لــم تتــم إحالتهــا إلــى الدوائــر الجنائيــة املتخصصة ،إلــى تحقيقات
شــاملة وناجعــة ومحايــدة  ،ومالحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم ىلع معنــى القانــون
الجزائــي الدولــي أو الوطنــي جزائيــا ووفقــا ملحاكمــة عادلــة.

?

ه .الغموض املتعلق
بمبدأ التقاضي ىلع
درجتين
لــم ينــص القانــون األساســي للعدالــة االنتقاليــة ىلع إمكانيــة اســتئناف
القــرارات الصــادرة عــن الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة .و لكــن هــذا الصمــت
ال يعنــي بتاتــا عــدم إمكانيــة التقاضــي ىلع درجتيــن بمــا أن هــذا اإلجــراء
حــق مكفــول بالدســتور لكافــة املتقاضيــن كمــا ينــص ىلع ذلــك الفصــل
.108
إلــى اليــوم ،ال يــزال هــذا الغمــوض املســتمر بشــأن التقاضــي ىلع درجتيــن
يلقــي بثقلــه ىلع ســير املحاكمــات أمــام الدوائــر املتخصصــة .لذلــك يجب
أن يكــون األمــر تحــت أنظــار للحكومــة واملجلــس األىلع للقضــاء ،وال ســيما
مــن خــال:
إحــداث دوائــر جنائيــة مختصــة يف العدالــة االنتقاليــة يف
محاكــم االســتئناف بأمــر حكومــي؛
كآليــة بديلــة ،ىلع املجلــس األىلع للقضــاء تحديــد الدوائر
التابعــة ملحاكــم االســتئناف التــي ســتنظر اســتئنافيا
يف األحــكام الصــادرة عــن الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة
باملحاكــم االبتدائيــة؛
تكويــن القضــاة املتعهــدون بهــذه امللفــات يف محاكــم
االســتئناف تكوينــا خاصــا يف مســائل العدالــة االنتقاليــة،
مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لقضــاة الدوائــر املتخصصــة يف
الطــور االبتدائــي.

خاتمة

إن الدوائــر املتخصصــة يف العدالــة االنتقاليــة ،و رغــم كل العوائــق التــي جابهتهــا طيلــة العاميــن
املنقضييــن ،تمكنــت مــن تحقيــق بعــض االنتصــارات لتذكرنــا بدورهــا األساســي يف كشــف الحقيقــة و
حفــظ الذاكــرة الوطنيــة

ففــي يــوم  11جــوان ُ ،2019
مثــل عبــد اهلل القــال أمــام الدائــرة
الجنائيــة املتخصصــة بقابــس التــي تنظــر يف قضيــة «كمــال
ـدم
مطماطــي» وبينمــا أنكــر كل التهــم املوجهــة إليــه ،فقــد قـ ّ
اعتذاراتــه مباشــرة وألول مــرة ،لوالــدة الضحيــة التــي كانــت
حاضــرة يف الجلســة كقائمــة بالحــق الشــخصي وكشــاهدة.
وقــد كانــت لحظــة فارقــة و مؤثــرة لوالــدة كمــال مطماطــي
التــي كانــت طيلــة أربــع ســنوات تخــال أنهــا تــزور ابنهــا محملــة
يدعــون تســليمها له،
بقفــة األكل ،وكان أعــوان اإلدارة الســجنية ّ
والحــال أن الضحيــة كانــت قــد فارقــت الحيــاة تحــت التعذيــب
وتــم إخفــاء جثتهــا بصفــة قســرية.

ويف يــوم  11جويليــة  ،2019خــال الجلســة األولــى لقضيــة
املحاولــة االنقالبيــة لســنة  ،1962أدلــى الضحيــة قــدور بــن
يشــرط بشــهادته بخصــوص زيــارة الباجــي قائــد السبســي ملــا
كان وزيــرا للداخليــة ،لســجناء بــرج الرومــي و معاينتــه لســوء
املعاملــة و التعذيــب و تدهــور الحالــة الصحيــة للســجناء ،و لكن
حالتهــم قــد تدهــورت إثــر زيارتــه .و قــد أكــد الضحيــة فرضية أن
الزيــارات الرســمية كان تهــدف فقــط للتأكــد مــن تنفيــذ األوامر و
«حســن ســير» عمليــات التعذيــب .وكانــت الشــهادة حدثــا هامــا
إذ أشــارت إلــى إمكانيــة ضلــوع الباجــي قائــد السبســي وهــو
رئيــس للجمهوريــة أثنــاء الجلســة ،يف ارتــكاب جرائــم تعذيــب
و انتهــاكات جســيمة لحقــوق اإلنســان.
إن هذيــن املثاليــن يذكــران بالــدور الهــام الــذي يمكــن أن تلعبــه هــذه الدوائــر املتخصصــة يف خلــق مجال
للتعبيــر بالنســبة للضحايــا ،ويف كشــف للحقيقــة وتحقيقــا للمصالحــة التــي غالبــا مــا يعتمدهــا الفاعلــون
كأداة لغلــق مســار العدالــة االنتقاليــة بشــكل فــوري و أحــادي الجانــب.
ولكــي تســتمر الدوائــر املتخصصــة يف لعــب دورهــا يف كشــف الحقيقــة وتحقيــق العدالــة وربمــا تحقيــق
املصالحــة الوطنيــة ،يجــب ىلع الســلطات التونســية األخــذ بعيــن االعتبــار الحلــول التــي تــم التوصــل
إليهــا يف هــذا التقريــر.

و لنذكــر يف هــذا اإلطــار ببعــض التجــارب املقارنــة التــي لــم تجــن شــعوبها ثمــار املصالحــة التــي لطاملــا
طالبــت بهــا خاصــة ىلع الصعيــد االجتماعــي و السياســي و الثقــايف .و لنذكــر يف هــذا الســياق مثــال
دولــة جنــوب افريقيــا حيــث كان «االئتــاف املدنــي الجنــوب افريقــي املدافــع ىلع العدالــة االنتقاليــة»
و منظمــات حقوقيــة أخــرى يشــككون يف وجاهــة العفــو الــذي تمتــع بــه الجــادون رغــم رفضهــم اإلدالء
العلنــي بشــهاداتهم و كشــف جرائمهــم .إن مثــال افريقيــا الجنوبيــة التــي يعانــي مجتمعهــا إلــى اليــوم مــن
تفاوتــات اجتماعيــة صارخــة يذكرنــا بــأن أي مصالحــة ســيتم فرضهــا يف تونــس لــن تضمــد جــراح املاضــي مــا
لــم ترافقهــا مســاءلة قضائيــة ملرتكبــي االنتهــاكات خاصــة يف ظــل استشــراء ثقافــة اإلفــات مــن العقــاب
التــي يعيشــها التونســيون يف كل املســتويات.

إنــه ألمــر حســاس للغايــة ،إدارة العالقــة بيــن هذيــن العنصريــن
(املصالحــة والتحــول) .إنهــا ليســت بعمليــة حســابية  ...إذا
نجحنــا يف إدارة تحــول دون تغييــر للوضــع الراهــن ،ســيتمرد
وداعــا للمصالحــة».
املظلومــون ،حينئــذ،
ً
ثابو مبيكي  ،رئيس جنوب إفريقيا 2008-1999

وبهــذا ،تمثــل هــذه الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة فرصــة تونــس الوحيــدة ملعالجــة ارث مثقــل باالنتهــاكات
وضمــان للتصــدي لإلفــات مــن العقــاب خاصــة وأن مؤسســات قضائيــة تونســية تعالــج هــذه االنتهــاكات،
ويف إطــار املعاهــدات الدوليــة و مبــادئ املحاكمــة العادلــة.

توصيات
يجــب ىلع الســلطات القضائيــة بمــا يف ذلــك املجلــس األىلع للقضــاء
ورؤســاء املحاكــم أن تأخــذ اإلجــراءات الالزمــة والناجعــة لدعــم عمــل الدوائر
الجنائيــة املتخصصــة وجعلهــا تنظــر يف امللفــات املنشــورة أمامهــا يف
آجــال معقولــة ،وذلــك بضمــان تفــرغ قضاتهــا وإعفائهــم مــن قضايــا الحــق
العــام.
يجــب أن يســهر املجلــس األىلع للقضــاء ىلع اســتقرار القضــاة الجالســين
بالدوائــر الجنائيــة املتخصصــة و ىلع تمتيعهــم يف نفــس الوقــت
بالترقيــات و االمتيــازات التــي يتمتــع بهــا زمالؤهــم يف األقطــاب القضائيــة
األخــرى مــع تنويــع أشــكال التحفيــز ،وأن ال تأثــر الحــركات القضائية الســنوية
ىلع قــدرة الدوائــر ىلع القيــام بعملهــا وتحقيــق العدالــة للضحايــا.
يجــب أن يســهر املجلــس األىلع للقضــاء ىلع تكويــن القضــاة الجــدد الذين
يتــم تعيينهــم بالدوائــر املتخصصــة تكوينــا مناســ ًبا يف مجــال العدالــة
االنتقاليــة ،ويف الوقــت املناســب ،كمــا هــو منصــوص بالقانــون األساســي
رقــم  .2013-53باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب وضــع ضمانــات للتأكــد مــن أن أي
تغييــر يف تركيبــة الدوائــر املتخصصــة خــال املحاكمــات ال يقــوض عدالــة
اإلجــراءات ،وأن يتمتــع جميــع القضــاة الجالســين بالدوائــر بنفــس مســتوى
الفهــم للملفــات والقرائــن والحجــج التــي قدمهــا أطــراف القضيــة.

لقضــاة الدوائــر الجنائيــة املتخصصــة إمكانيــة اســتعمال كل الصالحيــات اإلجرائيــة
املتاحــة لهــم لضمــان حضــور املنســوب إليهــم االنتهــاك للجلســات بمــا يف ذلــك
امكانيــة إصــدار بطاقــة جلــب ،أو بطاقــة إيــداع ،أو بتجميــد األمــوال ووضــع أمــاك
املنســوب إليهــم االنتهــاك تحــت التصــرف القضائــي حســب مــا مقتضيات الفصــل 124
مــن مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة .و يجــب أيضــا -و خاصــة -أن تعتمــد الشــرطة العدليــة
عنــد تنفيــذ اإلجــراءات املذكــورة يف هــذه القضايــا نفــس درجــة الحــزم الــذي تظهــره
حيــن يتعلــق األمــر بقضايــا الحــق العــام و التــي يكــون فيهــا املتهــم مــن غيــر أعــوان
ـد جريمــة
األمــن .فامتنــاع ضابــط الشــرطة العدليــة عــن تنفيــذ بطاقــات جلــب يعـ ّ
جنائيــة تســتوجب التحقيــق واإلجــراءات التأديبيــة ،أو املالحقــة القضائيــة.
إحالــة جميــع القضايــا التــي ال تتضمــن لوائــح اتهــام إلــى النيابــة العمومية الســتكمال
التحقيقــات فيهــا ،وإن ألــزم األمــر ،إحالــة امللفــات مــن قبــل النيابــة إلــى قاضــي
التحقيــق إلصــدار الئحــة اتهــام وفقــا ملقتضيــات مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة والقانــون
الدولــي ،بمــا يف ذلــك حــق التمتــع بقرينــة البــراءة؛
التأكــد عنــد إجــراء التحقيقــات التكميليــة أثنــاء طــور املحاكمــة ،مــن إعالم املنســوب
إليهــم االنتهــاك والقائميــن بالحــق الشــخصي باإلجــراءات املطبقــة طيلــة طــور
التحقيــق واملالحقــة ،وتذكيرهــم بحقوقهــم فيمــا يتعلــق بالتحقيــق واملحاكمــة
واآلجــال الزمنيــة املكفولــة لهــم للتمتــع بهــذه الحقــوق .يجــب كذلــك منح املنســوب
إليهــم االنتهــاك والقائميــن بالحــق الشــخصي الفرصــة لـــ :
(أ) إجراء مواجهة مع أي شهود إضافيين،
(ب) طلب اتخاذ إجراءات تحقيق معينة،
و (ج) تقديــم أدلــة خبيــر مســتقل ،مــع االمتثــال الكامــل للحقــوق املنصــوص
عليهــا يف القانــون الدولــي يف تكافــؤ األســلحة (وســائل الدفــاع) والدفــاع عــن
النفــس واســتجواب الشــهود ؛
إخضــاع جميــع ملفــات االنتهــاكات الجســيمة لحقــوق اإلنســان ىلع النحــو املحــدد
يف القانــون األساســي رقــم  2013-53والتــي تــم تقديمهــا إلــى هيئــة الحقيقــة
والكرامــة والتــي لــم تتــم إحالتهــا إلــى الدوائــر ،إلــى تحقيقــات شــاملة وناجعــة
ومحايــدة ،ومالحقــة مرتكبــي هــذه الجرائــم ىلع معنــى القانــون الجزائــي الدولــي أو
الوطنــي جزائيــا ووفــق محاكمــة عادلــة.

إحــداث دوائــر جنائيــة مختصــة يف العدالــة االنتقاليــة يف محاكــم االســتئناف بأمــر
حكومــي؛
كآليــة بديلــة ،ىلع املجلــس األىلع للقضــاء تحديــد الدوائــر التابعــة ملحاكــم
االســتئناف التــي ســتنظر اســتئنافيا يف األحــكام الصــادرة عــن الدوائــر الجنائيــة
املتخصصــة باملحاكــم االبتدائيــة؛
تكويــن القضــاة املتعهــدون بهــذه امللفــات يف محاكم االســتئناف تكوينــا خاصا يف
مســائل العدالــة االنتقاليــة ،مثلمــا هــو الحــال بالنســبة لقضــاة الدوائــر املتخصصــة
يف الطــور االبتدائــي.

بمساندة
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