السجناء:
العدالة يف عيون ّ
بحث يف التمثّالت االجتامع ّية من داخل السجون التونسية
ال يشء يع ِّو ُض سحر الخارج َني عن القانون
جان جيني

د .محسن بوعزيزي*
املقدّ مــة
ال يشء يع ّوض سحر الخارجني عن القانون ،هكذا يرى جان جيني .وقبله كان نيتشه يف "إرادة الق ّوة" يص ّنف
الجرمية ضمن االنتفاضات ض ّد ال ّنظام االجتامعي القائم ،بل إنه يرى التّم ّرد والعصيان رضورةٌ ،ألنّه يوقظنا
من سباتنا .أ ّما أندريه جيد فيجعل من قرص العدالة مقصده األ ّول عند كل اكتشاف ملدينة جديدة ،لريى
املجتمع عىل حقيقته .فقرص العدالة  ،يف رأيه ،ميثّل املجال االجتامعي الوحيد الذي ميكنه أن يرى الحشود فيه
عىل طبيعتها ويلتقي بها ،ويكتشف فيها ما ال يمُ كنه اكتشافه يف فضاءات أخرى .إنّه واحد من هذه الفضاءات
وبكل ما فيه من ضجيج وتعقيدات اجتامعية
املأهولة بكل ما يف املجتمع من أرسار وتناقضات وسحر ّ
ونفسيّة .فهو قرص وضع من أجل العدالة ،ولك ّنك قد تلمس من خالله قصور املجتمع عن تحقيق العدالة،
فيعمل عىل إخفاء وهنه يف سجون عادة ما تُوضع يف تخوم املدينة أو يف أمكنة معزولة عن الحياة املدين ّية.
بالسجن ليس إالّ
وقد يكون قرص العدالة هذا ،ومن زاوية عمل ّية ،عىل األقل يف نظر املحكوم عليهم ّ
حرمانا من الح ّريّة كبريا ،حرمانا من الضوء ومن الشّ مس ومن مشهد الشجرة والبحر ،ومصنعا للخوف،
يُدفن فيه البعض أحياء فيعيشون العد َم الثقيل ،يَكربون ويَشيخون دون أن يعيشوا الزمن ،ويَ ِصلون
* باحث تونيس
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خاصة إذا حكمت عليهم العدالة مبا يزيد
إىل آخر الحياة قبل أوانها جزاء خطإ مل يرتكبوه يف نظرهمّ ،
عن أعامرهم .هكذا يرون أنفسهم غري مسؤولني عماّ حدث ومع ذلك أَغلقت العدال ُة دون ح ّريتهم
ٍ
ٍ
السجن أفضل مثال تطبيقي لتناول معضلة العالقة
طائش( ،)1غري
األبواب بحكمٍ
منصف .وقد يكون ّ
َ
بني العدالة والح ّريّة؛ معضلة اليزال اإلنسان يصارع من أجلها منذ عصور.
هذا ما يسعى هذا البحث أن يتناوله ّ
فيطل عىل خريف ج ّوا ّين ،يكاد ال ينتهي ،لسجني طويل البال يف
كل مشتقّات فتنة الحياة وأه ّمها الح ّريّة .لقد ز ُّج
إنصاته إىل زمن مييض بال حركة وبال متعة بعيدا عن ّ
السجناء وهم
رصته فيه العدالة لجرم اقرتفه أو اتهم به .فتتقاطع يف ثناياه ِسري ّ
به يف فضاء مغلق ح َ
َمت عليهم ويتد ّربون عىل متثّلها ،فينتبهون إىل هول الفارق بني زمن ق ّررته
يحكمون عىل عدالة َحك ْ
ٍ
السجن.
العدالة وزمن
معيش يف ّ
هي فرصة لتنزل العدالة من عليائها فتنصت إىل من كانوا ال يتكلّمون بل تتكلّم عنهم املرافعات يف
أحسن األحوال أو يصمتون .لذلك تخرج كلامتهم ُح ّمى ،متع ّنتة ،بلهجة "بدائ ّية" ال قواعد تحكمها
يطل عىل العدالة من وراء القضبان ،فيحكم عىل من كانت
سوى العواطف واالنفعاالت ومنطق سجني ّ
السلطة ،باسم القانون ،ويتمثّله بطريقته وبحسب م ّدة الحكم ومعاناته .وإذا ما كان لهذه الدراسة
له ّ
يطل منها املجتمع ويتذكّر بعضا مماّ تصمت عليه األنظمة
من بعض الفضل فليس أكرث من فتح منافذ ّ
السياس ّية إخفا ًء إلخفاقاتها التنمويّة.
ّ
نحن هنا إزاء متثّل للعقاب من قبل من ُسلّط عليه هذا العقاب إثر سلوك ا ُعترب منافيا ملا تعاقدت عليه
الجامعة من قوانني ومعايري .هذا التمثّل للعقاب نُسجت أغلب عنارصه يف سياقات اجتامعية وسياسيّة
السياقات طويل ،واإلنصاف فيه
مل يعرف أهلها العدالة مبا هي إنصاف ،بل إ ّن تاريخ الجور يف هذه ّ
يكاد ال يُذكر .ث ّم إنّنا نعلم منذ جون رولز أ ّن مفهوم اإلنصاف صيغ فقط ملجتمع دميقراطي يُنظر
فيه للمواطنني عىل أنّهم أحرار ومتساوون وعقالنيون ومتعاونون عرب حياة كاملة ومسار طويل من
التعاون املنصف جيال بعد جيل .أ ّما يف سياقنا الثقايف العريب فاألمر مختلف كثريا ،إذ العدالة يف الغالب
تسوغها العقيدة الدينيّة ويتكفّلها أويل األمر منهم ،مماّ قد يجعلها مرتبطة إ ّما بالنصوص الثابتة أو
بأفراد لهم سلطة الوجاهة ،إالّ من تعلّق فيهم مبرشوع الدولة العرصيّة فجعلها رهانا .وعندها تصبح
السلطة
ّ
مختصة تحاول أن تستند إىل مبادئ القانون
مؤسسات قضائ ّية
ّ
لتستقل عن ّ
إدارة العدالة بيد ّ
السياسيّة ،وكذلك إىل ما يف املجتمع من قوى خيرّ ة ومنصفة.
ّ
السجن قد ال
السجناء ؟ أل ّن ما قد يكشف عنه عامل ّ
وملاذا نهت ّم بالعدالة ،الجزائيّة بالخصوص ،يف عيون ّ
السجني قد ينبئنا عن قصور املجتمع يف إدماج أفراده
نراه يف هيبة املحكمة لحظة التقايض ،وأل ّن صوت ّ
مادامت الهوية االنحراف ّية ليست متأصلّة فيه ،بل إ ّن هذا املجتمع هو الذي يح ّدد الهويّة االنحراف ّية
أو الهويّة السويّة ،عىل األقل كام بدا األمر يف الرباديغم الدوركهاميي .فام قد يعترب ُج ْرما يف مجتمع ما،
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ضمن هذا الرباديغم ،قد ال يع ّد كذلك يف مجتمع آخر.
ويتوسلها حينا ،ويجادلها
السجني وهو يتمثّل هذه العدالة الجزائيّة ،ينشدها
ّ
وسرنى كيف يحملنا ّ
ويناورها حينا آخر ،كيف يحملنا دون أن يدري بلغته البسيطة إىل اإلشكاليات الفكريّة والفلسف ّية
الكربى املألوفة حول العدالة ،من قبيل العدالة واإلنصاف ،وعىل غرار املساواة أمام القانون والالّمساواة
االجتامعيّة وحول املساواة يف الفرص واملساواة يف توزيع الرثوة .وسيج ّرنا أيضا إىل التفكري يف ربط
ممكن بني عدالة جزائية وعدالة اجتامعيّة .وسيدعونا وهو يخ ّرج أوجاعه إىل التفكري يف عالقة التالزم
بني الالّمساواة واإلقصاء .اإلقصاء شكل أقىس من الالّمساواة غالبا ما يس ّد منافذ الحياة االجتامع ّية
السجون.
العاديّة لريمي باملقىص يف غياهب ّ
إنّنا ال زلنا ال نعرف الكثري عن الجرمية واملجرم .فاألنا الجامعيّة "مبعايريها املق ّدسة" تضخّمت لدينا
الصواب إالّ يف ما توافق مع
بحكم جهلنا باإلنسان وتعقيداته ووعيه العميق (الالّوعي) حتّى مل نعد نرى ّ
هذه املعايري ،مع أ ّن املشكل قد يكمن يف تص ّورنا عينه للمجرم .فقد يكون بسلوكه اإلجرامي متم ّردا،
ثائرا ،عىل قضائنا وعدالتنا وعىل نظام اجتامعي بأكمله .مجتمعاتنا تسحق املجرم ،الذي خالف القانون،
دون معرفته وربطه بظروفه وأوضاعه التي نحن صانعوها .ولو عرفنا ُحكم املجرم علينا ورأيه يف
نظامنا االجتامعي والقضا ّيئ لرأينا فيه معيارا نحتاجه لقياس درجة انحرافنا ،ألنّه يوقظنا من سباتنا
وين ّبهنا إىل أخطائنا .أوليس املجرم فردا جازف بحياته من أجل هدف ما ،أيّا كان هذا الهدف ؟ أوليس
يحق له هو أيضا أن يتصالح مع مجتمعه بدل سحقه وإقصائه ؟
السجني،
وخاصة السجينة ،إنسانا ّ
ّ
ّ
للسجني ليتكلّم ويرصخ ويخ ّرج وعيه والوعيه .وإذا
هذا ما يطمح إليه هذا البحث الذي يعطي الفرصة ّ
ما متكّن من تحقيق بعض الفائدة فليس أكرث من التنبيه إىل أهميّة املقاربة السوسيولوجية للعدالة،
السجن
وإخراج أصوات املسجونني حولها ،برصف ال ّنظر عن مقدار ص ّحتها أو خطئها ،لتعلو فوق أسوار ّ
رسها)2(.
فرتى ال ّنور .أري ُد ألصوات املبحوثني من املساجني أن تخ ِّرج أوجاعها واختناقاتها وأن تبوح ب ّ
يختص
ويف ذلك مزيّتان عىل األقل :تذكُّ ُر أصوات مغيّبة ومسكوت عنها ومغلوبة عىل أمرها حول ما ّ
السجناء قد
الحس املشرتك من معاين عفويّة قابلة للتنظيم أل ّن ّ
بها ،من جهة ،وإبراز ما قد يبدو يف ّ
يكشفون بعمقهم االجتامعي عن نوع من النسق ّية الثقاف ّية ملا يعترب لديهم عدالة.

 )1البناء النظري واملنهجي:
أ) اإلشكالية:
السجن والعدالة ومتثّالتها لدى من يرون أنفسهم محرومني منها إشكالية تقتحم عاملا ُمح ّرماُ ،م ْغلَقا ،يصعب
ّ
إخضاعه للتحليل يف العادة ،عىل األقل يف السياق السيايس واإلداري التونيس قبل "ثورة"( )3الرابع عرش
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سجني ند ُخلُه باحثني عن رؤية ما مخصوصة للعدال ِة يتمثّلها "الناس
من جانفي  .2011يتعلّق األمر بفضاء
ّ
الصدفة أن
العاديون" من السجناء مبعرفتهم العملية ،وأبنيها تدريجيا استنادا إىل مقابالت مع ّمقة شاءت ّ
السجن املدين مب ّنوبة(.)5
تُجرى داخل سجنني؛ األ ّول لل ّرجال :السجن املدين باملرناقية( )4والثاين للّنساءّ :
أحوج ال ّناس إىل "العدالة كإنصاف"( )6وأكرثهم إدراكا ألهميتها ،خاصة أولئك الذين
فالسجناء هم
ُ
يشكون نقصها ويعتربون أنفسهم ضحاياها ألنّها ،ويف أحسن أحوالها ،تطبّق القانون يف حرفيته دون
أن تبلغ درجة اإلنصاف مبا فيه من تأويل وتلطيف للعدالة القانونيّة بحسب وضعيّة املتّهم وظروفه.
فاإلنصاف ما بقي من العدالة خارج إجابات القانون يدرس القضايا حالة بحالة .أ ّما السائد يف محاكمنا
الصعبة،
فعدالة قانونية مرتجمة من قبل القضاة واملحامني عرب لوائح االتهام واملرافعات والكلامت ّ
وكذلك عرب "ال ّروبة السوداء" و"ال ّروبة الحمراء" اللّتني تثريان ال ّرهبة يف نفوس املتّهمني .وقد تكون هذه
العدالة الحرفيّة مدخال للحيف ما دامت غري معنيّة كثريا بأنسنة القانون.

السجني املوصوم ( )Stigmatiséالذي نقول عنه أنّه "خ ّريج سجون" أو "مجرم خطر" يُنتج متثّال إشكاليا
ّ
للعدالة ،فهي الفضيلة األوىل ،وقيمة كربى ،مق ّدسة ،إله ّية ،ولك ّنه ،وبشكل مفارق ،يع ّرفها بض ّدها
ويقايضها ويستفيد من "أخطائها" ويبحث عن املسالك التي تتيح له مبناورتها هروبا من العقاب.
محل عقاب و ُحجبت عنه الشّ مس وأوصدت دون
بالصمت بعد أن صار جسده ّ
وأحيانا يعبرّ عنها ّ
ح ّريته األبواب .وإن نطق بها كان نطقه نفيا لوجودها" :ليست هناك عدالة"" ،لوال العدالة ملا كنت
ٌ
السجن " العدالة يف السامء" " ،العدال ُة ٌ
ورجال" " ،العدالة طلبت م ّني كثريا" " ،دون املال
مال
يف ّ
إحساس"" ،العدالة اعتربت
وال ّرجال تصبح العدالة ظلماً "" ،ال وجود لعدالة إطالقا" ،ليس للعدالة
ٌ
السجني بض ّدها لرياها
اإلنسان مجرما خطرا" .هكذا يعبرّ عنها من هم يف أش ّد الحاجة إليها ،فيع ّرفها ّ
يف الالّعدالة ،يف الظّلم وعدم اإلنصاف ما دامت ال تراعي "ظروف العدالة" .إنّها ت ُو ِق ُع به األمل باسم
حس فتقصيه من املدينة النعدام األهل ّية ،وأحيانا من الحياة( .)7هذا الوصم
اسرتدادها للقانون دون ٍّ
يصنع املجرم وينتج ردود فعل عكسيّة رافضة للعدالة ،ناقمة عليها .وترت ّد النقمة أحيانا عىل صاحبها
فيعود عىل جسده جرحا ووشام وتشويها بطرق شتّى.

هذه هي إشكالية هذا البحث التي تتعل ُّق مبفارقة قامئة عىل متازج القيمة ( )ambivalenceيف العالقة
بالعدالة ،فهي منشودة ومدانة ،ال غنى عنها ولك ّنها يف نفس الوقت عرضة للمناورة واملقايضة وحتى
السجني املوقوف( )8ال يطم ّنئ إىل العدالة فينازعها
النفي ما مل يربح املتّهم الدعوى ،فدون ذلك الظّلمّ :
الصرب عليها أو يعيش بدونها.
نزاعا انفعاليا ،ولك ّنه ال يستطيع ّ
ما كُتب عن العدالة ،عىل األقل يف حدود معرفة الباحث ،مقاربات تنظر إليها من األعىل دون أن تعود
إىل األرض ،أي إىل تربتها الخصبة التي ت ّربر الجدل حولها ،وتعطي رشعية التعاقد عىل مبادئها .وتربة
بالزج بهم يف فضاء مغلق عدال أو ظلام .هؤالء
العدالة هم املحرومون منها الذين فقدوا ح ّريتهم
ّ
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املعنيون بالعدالة كمثل الفقراء واملهمشني ،وبشكل مفارق ،هم آخر من يتكلّم عنها بل يُتكلّم عنهم ومن
خاللهم رغم أنّهم أحوج ال ّناس إليها وأعرفهم بها .ولو زرنا معارفهم العملية لها يف معيشهم ومعاشهم
لوجدنا عدالتهم تقوم عىل تص ّورات مختلفة ملا قد تراه النخبة عدالة ألنّها ترتبط ِب ُبنى الواقع ومعطياته
املتغيرّ ة .وهذه معضلة أخرى ناتجة عن األوىل .فالنظرة الفوقية للعدالة ال تستطيع أن ترى بعدها املتغيرّ
السياقات والطبقات والثقافات .وهذا ما ميت ّد إليه الطموح يف هذا البحث الذي يسعى
واملتع ّدد بحسب ّ
السجني :كيف يتمثّل
إىل مقاربة العدالة مقاربة سوسيولوجية تراود متثّالت املساجني لها داخل الفضاء ّ
السجناء مفهوم العدالة ؟ وما الفراغات التي تركتها العدالة فتفسح املجال ملناورتها ؟
ومن الفرضيات املمكنة يف هذه الدراسة أن معايري العدل يف متثّالت السجناء ال تقف فحسب عند
املساواة أمام القوانني املدنية بل تبدو أكرث تعقيدا وتطلّبا ما دامت تُقحم مراعاة الظروف والسياقات
السلّمية االجتامعيّة
وحتّى اإلحساس وقيمة ال ّرحمة ضمن رشوط ما ميكن أن يُعترب عدال .فكلّام نزلنا يف ّ
تكون معايري العدالة أقل تجريدا وأقرب إىل معطيات الواقع االجتامعي وأش ّد التصاقا بحاالت ال ّنزاع
التي يفرزها الفعل اليومي وما فيه من معاناة ،ث ّم إنّها عدالة تبدو متد ّرجة يف مدى عدالتها بحسب
الفئات والطّبقات االجتامعيّة.

يتعلّق األمر ،إذن ،ببحث يف سوسيولوجيا العدالة .وهذه زاوية نظر بدت لنا قليلة يف األعامل الكالسيكية
التي اهت ّمت بهذا املفهوم ،والغالب عليها مقاربات سادت فيها الفلسفة األخالقية والنظرية السياسية
تطل عىل االجتامعي مبتغيرّ اته إالّ عىل سبيل املساندة وتقويّة الح ّجة الفلسفية أو السياس ّية.
التي ال ّ
العدالة مفهوم يُب َنى اجتامعياوإنرثوبولوجيا مثلام يُصاغ فلسفيا .فهواجس عامل االجتامع تتعلّق أكرث
ٍ
وتنضيد بعيدا عن
باملنطق االجتامعي للعدالة وما قد يحصل يف النظرة إليها من تناقض واختالف
"الينبغيات" الدينية  -األخالقية والفلسفية والسياسية.

ب) املقاربة النظرية:
يستفيد هذا البحث من املقاربة اإلتنوميتودولوجية كام صاغها هارولد غرفينكل ()Harold Garfinkel
أثناء عمل حلّل فيه ما قام بتسجيله ِخفي ًة من مداوالت كَتَبة املحاكم .فتبينّ له بعد تحليل التسجيالت
أ ّن هؤالء الكتبة يكشفون عن كفاءة قضائية بال تكوين قضايئ مخصوص .وكان سؤال البداية :كيف
تأتيهم الخربة دون أن يكونوا خرباء يف القضاء ومن أين لهم هذه القدرة القضائية عىل بلوغ حكم
مختص دومنا أيّة معرفية تقنية به ؟ إنّهم يعيشون يف مجتمع له أحكامه عىل األشياء ،ويستعملون
قضايئ
ّ
الحس املشرتك إلنجاز مهامهم .يقول غارفينكل" :إنّني إزاء
إجراءات ويكشفون عن منطق ينبع من ّ
هيئة تصوغ منهجيتها...هكذا كانت كلمة إتنومتودولوجيا .وتعني "إتنو" ،ببساطة ،ما ميكن أن يتمتّع به
كل ما يف األمر"( .)9وال يتعلّق األمر فيها بعرض
الحس املشرتك .هذا ّ
فرد ما من معرفة عملية تنشأ من ّ
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عىل العرض ،كام ينقدها بيري بورديو؛ عرض الباحث عىل عرض املبحوث (السجني يف بحثنا هذا) ،بل
تحاول بلوغ املعرفة التي ينتجها الفاعلون حول عاملهم ،فتمسك بالقواعد التي تنتج عنهم وتو ّجه
الحس
ُحكمهم( .)10ويندرج هذا التو ّجه ضمن أحد التقاليد املعرفية األمريكية التي تدرس عامل
ّ
املشرتك مبا هو عامل إشكا ّيل ،وهو تقليد ال يبتعد كثريا عن الفينومينولوجيا خاصة مع هورسل وألفريد
فتتوسله من التجليّ الظاهر.
شوتز وما فيها من حرص عىل بلوغ املعنى مماّ قد يبدو عديم املعنى،
ّ
السجني أيضا ليس "غبيّا ثقافيا" بلغة غرفينكل بل له تص ّوراته وتأويالته للعامل ،بيد أنّني أميل إىل
مفهوم التمثّل االجتامعي عوضا عام يسميه صاحب اإلتنوميتودولوجيا باملعرفة العملية أو "التفكري
السوسيولوجي التطبيقي" .ويحيل التمثّل،عندي ،إىل جملة الصور واألفكار والقيم والقواعد التي
يحملها الفاعل عن حياته وما فيها من معيش.

ج) التقنية املنهجية:
ويستند البحث إىل تقنية املقابلة املع ّمقة التي اقرتحها بيري بورديو يف مؤلّف جامعي" :بؤس العامل"
الذي َ
أرشف عليه مبساعدة ثالثة وعرشين باحثا .واملقابلة املع ّمقة تسعى إىل إقامة عالقة اجتامعية مع
املبحوث( ،)11وتَ ْحذَر من أن متارس عنفا رمزيا عليه بلغة صعبة غالبا ما تؤث ّر يف اإلجابة وتو ّجهها صوب
الفكرة التي قد ينتظرها الباحث .ومن أخطاء املقابلة والتي قد تُن ِت ُج عنفا رمزيا التو ّجه إىل السجني
بأسئلة معقلنة يف صيغتها ،فنسأله عن معنى العدالة والعدل واإلنصاف ،كأن نقول مثال ما هي العدالة؟
راهنت عىل صنعة عامل االجتامع وعي ِنه
أو رتّب يل أولويات العدالة؟ أو ما الذي تراه أنت عدال؟ لذلك
ُ
السوسيولوجية التي تستكشف وتراقب عىل عني املكان ،ومن داخل الفضاء السجني ،حتّى تتط ّور
ٍ
أقرتب من لغة
مبقابالت أوىل استكشافية ومتن ّوعة يف متغيرّ اتها حتّى
املقابلة من ال ّداخل .وهكذا بدأتُ
َ
والسجني وما فيها من كلامت أيقونية مثّلت عندي محامل ساعدت عىل تطوير أسئلة املقابلة.
السجن ّ
ّ
السجن.
دخوله
حتى
املهد
يف
كان
أن
منذ
نفسه
عن
جني
الس
فيه
ث
د
يتح
اجتامعي
مبدخل
املقابلة
وتبدأ
ّ
ّ
ّ
ّ
السجني عن
وضمن هذا املدخل يتأنسن الحوار ويتح ّول إىل عالقة اجتامعية تقوم عىل التبادل ،فيتح ّدث ّ
أرسته ومحيطه االجتامعي وظروفه االقتصادية .ومنها نتح ّول إىل القضية بتفاصيلها ومراحل التقايض
التي م ّر بها ،حينها يجد نفسه تلقائ ّيا يتمثّل العدالة ويحكم لها أو عليها ،ليتح ّول يف األخري إىل حياته
السجن وما فيها من معاناة كان س َب َبها حكم غري منصف يف الغالب من وجهة نظره.
داخل ّ
ث ّم ملاذا املقابلة املع ّمقة ؟ ألنيّ أريد أن أعطي فرصة للسجني َ
ليقول ،وليتكلّ َم ،وليحكُم عىل العدل الذي
الخاصة ،الخالية من التجريد ومن التعايل.
َحكم عليه ،وليخ ّرج ما عنده عن العدالة ،لها أو عليها ،بلغته
ّ
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د) الدراسة امليدانية:
السفر واملسافرين( .)12ومع ذلك شاءت
السجن والس ّجانني مثلام كان كلود ليفي سرتوس يكره ّ
أكره ّ
الظروف أن أدخله باحثا ،بعد ترخيص من وزارة العدل التونس ّية .دخلته من باب أسود كبري ينتابُني شعور
دمت أ ّول من يطأ أرض "سجن املرناقية" بضاحية تونس باحثا ،كام علمت من
الفاتح الخائف؛ فاتح ما ُ
األقل،
الس ّجانون ،بعضهم عىل ّ
السجن ،وخائف من عامل طاملا تخيّ ُ
لت قسوتَه وتص ّورتُ عنفه .هنا ّ
إدارة ّ
وج أوصال زوجته ،ويُقتل
يتناولون أدويّة مهدئة لِهول ما رأوه وعايشوه من قسوة الحياة يقطّع فيه ال ّز ُ
الطّفل الصغري بوحشية بعد اغتصابه ،وتقطع املرأة رأس طليقها وتقيم فوقه احتفاال مع عشيقها .لذلك
فهم يحالون باكرا عىل التقاعد (امل َ َعاش) .ولقد وجدتُ بدوري صعوبة حقيقية خالل اللّحظات األوىل من
الصرب عىل تح ّمل فضائه املغلق ،املراقب ،والذي يحتاج إىل الكثري
السجني؛ صعوبة يف ّ
دخول هذا العامل ّ
من الضرّ اوة .وتتضاعف هذه الصعوبة مل ّا أجلِ ُس لساعات أحاور سجينا ُح ِكم عليه باإلعدام وهو واثق من
براءته فال ينقطع عنه البكاء طيلة م ّدة املقابلة ،وليس بوسعي أن أفيده بيشء .وكِدتُ أن أعدل يف البداية
عن متابعة هذا العمل ضجرا من تلك األبواب الحديدية دامئة اإلغالق ومن تلك األحذية الغليظة وسلسلة
املفاتيح الثقيلة .غري أ ّن صخب البحث عن معنى ما ينتج من العالقة بني العدالة والسجن أعطاين فرصة
السجن
الحفر يف منجم من املعاين الشاردة يف غري مواضعها املألوفة .ينضاف إىل هذا ال ّدافع تحفيز إدارة ّ
للسجني ليتكلّم ،وفتحا لحقل جديد غري مسبوق بالنسبة لهم.
عىل املواصلة إذ رأوا يف هذا فائدة ّ
وت ُجرى هذه الدراسة داخل سجنني :واحد لل ّرجال (املرناقية) والثاين لل ّنساء (م ّنوبة) ،وامت ّدت من
السنة ويف
بداية شهر حزيران/جوان من سنة اثنتي عرش وألفني إىل بداية ايلول /سبتمرب من نفس ّ
كل سجن مكتب وضع
السجني للعدالة عرب املقابلة ،ويل يف ّ
ظروف تساعد ،إىل ح ّد ما ،عىل بناء رؤية ّ
عىل ذ ّمتي طيلة م ّدة الدراسة .غري أن حركتي كانت مق ّيدة داخله فال أستطيع أن أعاين ال ّداخل بح ّريّة
السجن
ألالحظ ّ
السجني إالّ م ّرة واحدة أمكن يل فيها أن أالحظ مورفولوجية ّ
كل ما يحدث يف الفضاء ّ
بالسجناء يف أجنحتهم .ومتت ّد املقابالت ،نظريا ،حتّى تصبح الحاالت ومعطياتها
من الداخل وأن ألتقي ّ
متشابهة تك ّرر بعضها البعض .وقد بلغ عددها ستّاً وأربعني مقابلة ت ّم االكتفاء بها مل ّا تش ّبع ال ّنسق
وصارت متامثلة يف إجابات مبحوثيها( .)13تنضاف إليها مقابالت محدودة أجريتها بحسب الحاجة مع
قضاة كان اللّجوء إليهم رضوريّا للتحقّق من بعض املعطيات القانونيّة والفنيّة ،ومماّ بدا غري متوقّع من
معلومات ظهرت يف رسديات املساجني حني محاورتهم.
السجن من الفقراء
وقد يكون من املجدي ،عىل سبيل املقارنة ،قراءة ما يدور بخلد من هم خارج ّ
حول العدالة كامسحي األحذية ،هؤالء الذين شاءت ظروفهم أن يلتقطوا معاشهم من قارعة الطريق
ويسألوا رزقهم من أقدام غريهم ورؤوسهم ُمنحنية إىل األرض .ولقد اتجهت النيّة إىل ذلك يف البداية
غري أ ّن ما توفّر لناُ ،صدفةً ،من فرصة بحثية مع املساجني ،ذكورا وإناثا ،وحديثي العهد بالسجن
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(باإلضافة إىل قدمائه) ومن داخله بدا يل موفيا بالحاجة املنهجية ومع ّوضا ملن هم خارج الفضاء
السجني ما داموا "مستج ّدين" بلغة أهله .ويتعلّق األمر يف دراستنا امليدانيّة بسجناء الحق العام دون
السجن "كثافةً" يت ّعلمون منه كيف
سجناء الرأي الذين ح ّررتهم « الثورة » .وعند هؤالء قد يكون ّ
الحق العام فيبدو األمر معهم أكرث تعقيدا وإثارة.
يكونوا أكرث تعلّقا بح ّريتهم وح ّريّة غريهم .أ ّما سجناء ّ
وملا كانت السوسيولوجيا عالقات ومتغيرّ ات ،فسيكون من الرضوري محاولة اإلمساك بتمثالت أصناف
مختلفة من مساجني الحق العام ملا يرونه عدالة؛ مبتدئ وموقوف وعائد و"موزّر"( )14وسجني
بالصدفة و"ب ّبوشة"( .)15ومبا أ ّن األمر يتعلّق بربط ممكن بني الحرمان والعدالة فسيمت ّد االهتامم مبا
ّ
هو عدل يف عيون النساء السجينات بحثا عن فروق ممكنة بني املذكّر واملؤنّث.
والفضاء ّ
السجني ليس متامثال بل هو مختلف ،لذلك يُراعي الباحث يف بناء صورة العدالة كام يعبرّ
السجني متغيرّ ات ع ّدة أ ّولها الحالة املدنية واالنتامء االجتامعي :متز ّوج أو أعزب ،عدد األبناء إن
عنها ّ
غني أم فقري ،أنثى أو ذكر ،الجغرافيا االجتامعية .ثانيها متغيرّ العمر :شاب أو كهل
كان لديه أبناءّ ،
أو شيخ .وثالها متغيرّ التّعليم .ويعتمد البحث متغيرّ ا رابعا مي ّيز يف متثّل العدالة بني السجني املوقوف
الصمت.
والسجني املحكوم :املوقوف تكون عالقته بالعدالة عالقة ش ّد ومناورة .فهو حذر ،مراوغ ،كثري ّ
أ ّما املحكوم فتتب ّدل عالقته بالقضية ،وميكنه االعرتاف مبا اقرتف من جرم بعد أن "صفّى" بلغة السجن
وصار الحكم بات ّا .وآخر متغيرّ نعتمده مي ّيز بني العائد واملبتدئ :العائد اكتسب مهارة التعلّم من
فوجل ،باهت ،يعطيك االنطباع بقرب انهياره ،فام زال ال يعرف
األخطاء ملواجهة القانون ،أ ّما املبتدئ ٌ
شاب يف مقتبل العمر بني الرابعة
عن العدالة اليشء الكثري .واملعاينة األوىل أ ّن السجني لدينا عادة ّ
والعرشين والخامسة والثالثني ،فيتعرض لفقدان ح ّريته يف اللّحظة التي يكون يف أش ّد الحاجة إليها.
السجن يف تونس يفتح للشاب البالغ من العمر مثانية عرش سنة واقرتف جرما.
ومعلوم أ ّن ّ
وال نكتفي مبقابلة واحدة مع بعض السجناء بل قد متت ّد الواحدة منها أكرث من ثالث أو أربع م ّرات
السجني وقدرته عىل اإلفصاح عن نفسه ووصف ما حوله وما شاهده من حاالت وما
حسب وضعيّة ّ
م ّرت به من تجارب طيلة عقدين من ال ّزمن عىل سبيل املثال.

د) العدالة :مفاهيم ومقاربات:
بفض
املؤسسات التي تُعنى ّ
للعدالة معنيان يف حدود هذا البحث :معنى قضا ّيئ ،جزا ّيئ ،يشري إىل جملة ّ
اجتامعي ،قيمي ،يشري إىل املبادئ
النزاع بني املواطنني عرب "املراقبة واملعاقبة" طبقا للقانون ،ومعنى
ّ
السجني التونيس يربط بطريقة عفويّة بني
العا ّمة التي تَنشُ ُد املساواة االجتامعية .وسرنى كيف أ ّن ّ
العدالتني ويوحي بأ ّن الجزايئ يف العدالة حتى يكون منصفا يحتاج إىل االجتامعي ودون ذلك الجور.
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كل الفلسفات الكربى منذ أفالطون وأرسطو،
وضمن هذا املعنى الثاين كانت العدالة موضوع تفكري يف ّ
مرورا بقرن األنوار الذي شهد محاولة لعقلنة سؤال العدالة يف تعالقها بالح ّريّة ،كام فعل هوبس
حق األفراد عند تعاقدهم عىل قوانني مت ّيز العدل من ض ّده ،ودون
مؤسس الحداثة حني بحث يف ضامن ّ
ّ
الكل( ،)16وكذلك تبعه جان( )jeanجاك روسو مل ّا سأل عن كيفية تنظّم جامعة
الكل ض ّد ّ
ذلك حرب ّ
ما حول عقد اجتامعي يحكمه القانون واإلرادة ال ّعامة دون إرادة األفراد أو األرس( ،)17وصوال إىل
ماركس الذي رأى يف منط اإلنتاج الرأساميل نفيا للعدالة ،حتّى وإن مل يبلور نظريّة قامئة لهذه األخرية.
وهنا رصاع بني مدرستني منذ منتصف القرن التاسع عرش :مدرسة ماركس ّية ترى العدالة يف محو
الالّمساواة والفروق الطّبق ّية التي يفرزها منط اإلنتاج الرأساميل مل ّا يحدث تباعدا بني مستوى األجور
وبني تراكم رأس املال االقتصادي .ومدرسة ثانية ،خاصة مع جون لوك وأليكسيس دي توكفيل تبدو
عىل طريف نقيض من األوىل ،إذ تتجاوز أسطورة التوزيع العادل للخريات كام تظهر يف املقولة املاركسيّة:
كل حسب قدراته"( )18تتجاوزها بحريّة اقتصاديّة تكافئ العامل مبا
"من كل حسب حاجاته إىل ّ
يستحقّه الجهد( .)19هذه األطروحة مثّلت العمق ال ّنظري لليربالية اقتصادية ساهم يف تطويرها رولز
الذي صاغ نظريّة يف العدالة تبدو ترجمة فلسفية لأليديولوجيا الليرباليّة التي يعيشها املجتمع األمرييك
دميقراطي ،ليربا ّيل ،يقبل "مبدأ االختالف" وتمُ َنح فيه
اليوم( .)20فلقد رأى العدالة حكرا عىل مجتمع
ّ
لألقل حظّا أوف َر الحظوظ ،وتضمن تساوي
األولويّة لضعاف الحال ،مل ّا يُ َنظَّ ُم التفاوت بكيف ّية تعطي ّ
األقل تجاوز للنظريّة النفع ّية التي تربط العدالة باملنفعة:
الفرص بني األفراد( .)21ويف هذا ،عىل ّ
فالفعل العادل ،من وجهة نظر نفعيّة ،هو ذاك الذي يضمن أقىص سعادة ممكنة ألكرب عدد من
ال ّناس( ،)22غري أنّها ال توضّ ح ما إذا كانت هذه املساواة تنسحب عىل املنافع والخيارات أم عىل األفراد
والسياس ّية ،ويصوغ
أنفسهم .رولز ،خالفا لهذا ،يعطي األولويّة للح ّريّة عىل ّ
كل القيم األخرى األخالق ّية ّ
أطروحة تس ّبق العدل عىل الخري ،عكس النظريّة النفع ّية التي تجعل الخري معيارا للعدل ،مبا يف ذلك
من تغليب للمصالح االجتامعية عىل حساب الح ّريّات األساسيّة( .)23ولكن أليست مقولة التساوي يف
الفرص التي ينشدها رولز مج ّرد وهم مضلّل مادامت رشوط الوجود االجتامعي متفاوتة ومادامت
الفرص عينها تخلقها الظروف االجتامعية ويختلف توزيعها باختالف االنتامءات الطبقية ؟ .وهل ميكن
أن يكون ال ّناس متساوين أمام القانون ومتفاوتني يف الواقع ؟ أليس من املفارقة الحديث عن مساواة
يف الفرص يف سياق من التفاوت االجتامعي ؟ .ال ح ّريّة حقيقية وال عدالة حقيقيّة ،يقول كوندوريس،
إن مل تكن هناك مساواة واقعيّة(.)24
هنا بالذّات ،وبعيدا عن نظرية رولز التي ال تنسحب إال عىل مواطنني يعيشون يف مناخ دميقراطي ،تبدو
املقاربات اإلنرثوبولوجية والسوسيولوج ّية مغرية ومفيدة من جهة قدرتها عىل تنسيب مفهوم العدالة
وكشف ما فيه من تراتب مل ّا تربطه بأوضاعه وسياقاته وموازين القوى التي تحكمه ،ينضاف إليها
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خصوصيات ثقافية واجتامعية مع ّدلة له .فاملجتمعات الطائف ّية ،مثال ،ال تستحرض فكرة املساواة يف متثّلها
للشرّ عيّة االجتامعيّة كمثل املجتمعات شديدة التفاوت يف الرتكيبة الطّبقيّة( )25التي تَض ُمر فيها مظاهر
السلّم ّية االجتامع ّية .تلك هي مه ّمة السوسيولوجي حني يرتك جانبا ُمث َُل
العدالة أو تغيب كلّام نزلنا يف ّ
الفيلسوف للعدالة ليم ّيز منطقها االجتامعي ويكشف تناقضاتها املمكنة يف عالقتها بواقع معقّد ومتغيرّ .
يفضح بيري بورديو ،مثال ،ما يعتربه مغالطة أو مخاتلة "تساوي الفرص" ما دامت تُح ّمل ضحايا العدالة
مسؤولية فقدانهم لها ،يف حني أ ّن التفاوت تحكمه مح ّددات اجتامعية تعوز من هم يف أدىن الرتاتب
االجتامعي :املدرسة ،مثال ،تعيد إنتاج التاميز االجتامعي والالّمساواة يف الفرص بني التالميذ والطلبة ،فال
ينجح فيها إالّ من كان يتمتّع برأسامل ثقايف يوفّره له محيطه األرسي واالجتامعي .فالطّلبة متساوون
شكال ومتفاوتون أصال أل ّن الثقافة موزّعة تراتبيا بني الطبقات .ومع ذلك تعيش الطبقة الشّ عبيّة هذا
وكل جهد ينزع إىل تقليص التّفاوت بتمكني أبناء
التفاوت يف توزيع الثّقافة باعتباره قدرا محتوماّ .
الطّبقات ال ّدنيا من تجاوز ضعفهم ميكن أن يعترب تق ّدما بات ّجاه اإلنصاف(.)26
وللعدالة "ظروفها" كام يقول ديفيد هيوم ،ودونها تصبح وهام ،أو تنقلب إىل ض ّدها .هيوم يف رؤيته
للعدالة يقرتب من الواقع املعيش ومن املالحظة ،إذ يطمح إىل دراسة اإلنسان كام هو ،ال كام ينبغي
أن يكون ،أو كام ترسمه لنا أحكامنا املعياريّة .ومن هذه املالحظة وهذا الواقع تظهر الحاجة إىل وضع
قواعد للعدالة تنشئها ظروف مع ّينة :اإلنسان له قدرة عىل العطاء ،ولك ّنه عطاء ينحرص يف أقاربه .إنّه
من جهة متح ّيز بطبيعته ،ومن جهة ثانية ،قليل اإلمكانات .مماّ يدفع باتجاه وضع قواعد للملك ّية(.)27
فالذات عند هيوم مرشوطة ،إذن ،متاما بالتجربة كام تقتيض النظرة السوسيولوجية عندما وصفها
بحزمة أو مجموعة من املدركات املختلفة التي تأيت تباعا برسعة خارقة يف شكل تيّار أو حركة دامئني.

العدالة يف املطلق قيمة متعالية ال مكان لها يف لغة علم االجتامع الذي يربطها بظروف إنتاجها مل ّا يضع هذا
السؤال وما يتف ّرع عنه من أسئلة :عدالة من هي التي تسود ؟ ما هي القوى التي تُسندها ؟ ومن املستفيد
منها ؟ ومن الخارس ؟ وما هي السياقات التي أنتجت مبادئ العدالة ؟ العدالة كإنصاف ،مثال ،مفهوم
صيغ ملجتمع دميقراطي .فعندما" :ننظر إىل املجتمع الدميقراطي نظر ًة تعتربه نظاما منصفا من التعاون
االجتامعي بني مواطنني معتربين أحرارا ومتساوين ،نسأل ،ما هي املبادئ التي تالمئه أكرث من سواها ؟".
ث ّم إ ّن العدالة كإنصاف هي "شكل من أشكال الليربالية السياسية"( )28التي قد توفّرها أجندة سياس ّية
السياق العريب ،وبفعل وطأة الديني عليه وتغلغله يف الثقافة
أمريكيةّ ،
وبكل األحوال ليست عربيّة ،أل ّن ّ
ويف الحياة العا ّمة أحيانا ،زيادة عىل ضيق الفضاء العام فيه قد يعرس عليه ،برسعة ،هضم قيم الليربالية،
تلك التي ال تسعى إىل فرض منط وحيد للحياة بل يُرتك املواطنون أحرارا يف اختيار القيم التي تُرضيهم،
ومنها العدالة التي ال ميكن إالّ أن تكون إله ّية من وجهة نظر دينية .فالعادل هو اللّه وحده دون سواه.

122

محسن بوعزيزي

السجني يتمثّل العدالة
 )2عدالة الق ّوةّ :

العدالة مساواة يف الق ّوة .هكذا رآها نيتشه ،ودون ذلك الجور" :نريد الح ّريّة مل ّا تعوزنا الق ّوة ،وحني
منلكها نروم التّف ّوق ،وعندما نعجز عنها تصبح العدالة مطلبا عىل معنى املساواة يف الق ّوة"( .)29وحسب
هذه النظرة ما كان لسقراط أن يُع َد َم لو توفّرت لديه عنارص الق ّوة ملجابهة املحكمة التي اتهمته بإفساد
الشّ باب وإدخال آلهة جديدة إىل املدينة .لقد أضاعه ،كام بينّ يف دفاعه عن نفسهُ ،س ُم ّوه عن طلب إخالء
متوسلة ،ترضاها محكمة أثينا ويأباها .فال يشء أجدر من أن يكون املرء ح ّرا:
سبيله بعبارات صاغرةّ ،
"أفضِّ ُل املوت عىل أن أستجدي عفوا من أجل حياة ذليلة...ولكن ليس هذا األكرث عرسا بل األصعب
أن تُفلِت من خطر محاكمة ماكرة من خطر داهم رسعان ما يدخل حكمها الجائر حيّز التّنفيذ ...إنيّ
يل باملوت ويرحلون ،هم( ،خصومه من الحكّام) بعد أن ت ُِدينهم
أرحل اآلن مذنبا يف نظركم محكو ًما ع ّ
الحقيقة بعدم ال ّنزاهة والجور( .)30هكذا يكشف سقراط بال هوادة َو ْه َم الخطاب اإلغرايئ حني يُداهن
ويظل بذلك و ِف ّيا لذاته وملبادئه ح ّد املوت ،ودون ذلك يصبح هو اآلخر
العواطف عىل حساب الحقيقةّ ،
مضلِّال إزاء نفسه وإزاء أهل املدينة .فيطعن يف املحكمة الشّ عبيّة ويدعو إىل محكمة الحقيقة والعدل.
وهل كان لسقراط أن يلقى ذلك املصري لو مل يكن ينحدر من "ال ّدهامء" ،إضافة إىل قبح منظره كام يقول
عنه نيتشه .فذاك يف ح ّد ذاته معيارا لل ّرفض عند اإلغريق إذ القبح عالمة هجانة عندهم (.)31
جل املساجني الذين
العدالة مع الضّ عف رضب من الجور .هكذا كانت وبصورة الفتة يف متثّالت ّ
السلطة ،ودونها
حاورتُهم ،ال تتوفّر إالّ متى توفّرت عنارص الق ّوة ومنها املال وال ّرجال ومختلف مظاهر ّ
السجن يوضع فيه الفرد ويُنىس حتّى من أقرب ال ّناس إليه .حتّى أنّه ،ويف لحظة من اليأس ومن
ّ
السجني بينها وبني الق ّوة رغم أنّها يف األصل تطبيق للقانون .ومبا أنّها عدالة غري عادلة
املغاالة يخلط ّ
والتوسل بشتّى رضوب التّحايل عليها .إنّه ينظر حوله فال يرى إالّ الفقراء واملقصيني
فعليه مناورتها
ّ
السجن وضيقه .أ ّما الغ ّن ُي ،صاحب الجاه ،فال يطول ُمكوثه بينهم بل
وامله ّمشني يقاسمونه ظلمة ّ
يغادره فور وصوله أو بعد ذلك بقليل .وقد ال يدخله بامل ّرة ،رغم إدانته الواضحة ،ومبج ّرد إشارة من
رشطي يَع ُد مبا ت ّم االتفاق عليه خفية أو مبج ّرد مكاملة هاتف ّية غامضة .لكأنّنا بالعدالة ظلم متقاسم
ّ
بالتناصف بني الفقراء" :بيت عنكبوت ال ينجو من شرِ اكها إالّ الذّباب الكبري ،أ ّما صغري الحجم فيعلق
بها"( . )32بهذه االستعارة الشّ هرية وضع بلزاك العدالة الفرنسيّة يف امليزان حني دافع بأسلوبه األديب
املبدع عن شخص من العا ّمة ُحكم عليه باإلعدام ج ّراء تهمة بقتل زوجته وعشيقها الخادم(.)33

جل األنظمة العربية التي مل
تتح ّول ق ّوة العدالة يف املجتمعات االستبدادية إىل عدالة الق ّوة كام هو شأن ّ
رشعي ألنّها ق ّوة بال عدالة ،وألنّها مل تجعل
تعرف بع ُد دينامية "الثورة" .فالدولة االستبدادية عنفها غري
ّ
واملؤسسات .ومن هنا يأيت الطغيان ويتنامى الظّلم .العدالة والق ّوة
من العدالة ق ّوة أساسها القانون
ّ
معضلة يجيب عنها بالز باسكال " :العدالة بال ق ّوة عاجزة ،والق ّوة بال عدالة طغيان .العدالة دون الق ّوة
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نفي لها ...والق ّوة دون العدالة متّهمة .لذلك يفرتض املصالحة بينهام ،بأن نجعل مماّ هو عدل ق ّوة ومماّ
هو ق ّوة عدال"( .)34وخالفا لباسكال ،يرى أالن ()Alainغُرب ًة بني املفهومني ،إذ ينتميان إىل حقول
السذاجة الحديث عن ظلم الذئب للخروف أو االحتجاج عىل
مختلفة إن مل تكن متضا ّدة .وسيكون من ّ
قسوة الطبيعة .أ ّما الخطاب الذي ينزع إىل تربير قانون األقوى فذاك هو الجور عينه (.)35
مؤسسة ناجمة عن فقدان التوازن يف مستويات املعيشة بني ال ّناس واستبداد بعضهم بالبعض اآلخر.
السجن ّ
ّ
السجن .أ ّما األغنياء فينفلتون بأشكال مختلفة
وحدهم الفقراء يسجنون ،والفقر ،يف ح ّد ذاته ،أعتى أنواع ّ
السجن حكرا عىل الفقراء واملقصيني .هكذا تح ّدث
من العقوبة .ولو توفّرت العدالة االجتامعية ملا كان ّ
املساجني عن محنتهم :العدل إىل جانبهم ولك ّنهم يخرسون دعاويهم أمام القايض .ولعلّهم يف هذه النظرة
النزاعيّة ،اإلشكاليّة ،ينشدون نوعا من األمن النفيس تصبح فيه العدالة قاهرة للضعفاء أمثالهم .إنّهم ال
السجن دون وهم الرباءة مبا هي اسرتاتيجيا دفاعيّة ،فرتاهم يدينون عدالة ال
يستطيعون العيش داخل ّ
تحكم عىل الفعل بقدر ما تحكم عىل الفاعل .أ ّما فعلهم ،فنادرا ما يظهر يف معرض حديثهم ،وإن ظهر
فرشط القصديّة فيه غري متوفّر " :مل تكن عندي ن ّية قتله"" ،لقد ارتطم رأسه حني سقط بخشبة فامت".
"لطفي الجبايل" هو واحد من أولئك الفقراء  -املساجني الذين أجمعوا عىل عالقة العدالة بالق ّوة ،ترك
منذ أربع عرشة سنة أربعة أطفال أصغرهم بنتا مل تتجاوز السنتني من عمرها وأكربهم مع ّوقا يف مستوى
القدمني ،والبنت التي تليهام تعاين مرضا ج ّراء صدمة تع ّرضت لها مل ّا ارتطمت يف الشّ ارع بخرب والدها،
حينها كان محكوما عليه باإلعدام .لطفي نيس عمره من ش ّدة تشابه الوقت الذي يعيشه هنا ،ولك ّنه
جاوز عىل ما يبدو الخمسني من عمره بسنوات .يف يوم من األيّام جاءه خرب يفيد أ ّن والده تع ّرض إىل
الضرّ ب من قبل فالّح يُدعى رمضان ،فاتّجه إليه ليستفرسه األمر ،وبعد نقاش حا ّد عاد رمضان هذا
وبيده بندقية ص ّوبها نحوه قائال" :إنيّ أريد نسفكم وتطهري املكان منكم" .فام كان من لطفي إالّ أن دفعه
دفعة قويّة ارتطم رأسه إثرها عىل حائط أ ّدت إىل نزيف ،ومع ذلك مل يطمنئ عىل نفسه منه ،فوضع
ظل املجني عليه هناك ينزف ثالثة أيّام دون أن يتفطّن
قدمه بش ّدة عىل صدره حتّى ال يعاود اللّحاق بهّ .
علمت من الجرائد أنّني قاتل ،فسلّمت نفيس إىل الحرس الوطني .وبعد سنة
إليه أحد حتّى قىض .بعدها
ُ
من اإليقاف صدر يف شأين حكم باإلعدام مع غرامة مالية قدرها خمسة آالف دينارٍ ،غري أ ّن التعقيب
رص عىل وضع ح ّد لحيايت" .كان خرب اإلعدام رهيبا نطقه القايض بربو ٍد ،كأ ّن
حذف العقوبة املالية وأ ّ
الغني ،وأنّها
األمر ال يتعلّق
بآدمي مثله .ورغم هذه الجرمية فإ ّن لطفي ي ّ
رص عىل أ ّن العدالة إىل جانب ّ
ّ
القوي فيها يأكل الضعيف" :لقد أعدمت العدالة بهذا الحكم أرسة كاملة دون أن
ال تتحقّق إالّ بالنفوذ،
ّ
تفكّر يف اإلنصاف" .يقول لطفي أنا قتلت "روحا" يف غفلة من أمري ،فهل تقتلني العدالة ؟ عىل العدالة
حتّى تكون عادلة أن تبحث عن دوافع القتل البعيدة والتي قد تجيب عنها ظروف القاتل ،ومنها حالته
جل املساجني .واملنصف ملطّف من ملطّفات العدالة
يلح عليه ّ
األرسيّة .وهذا معنى اإلنصاف الذي ّ
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القانونية ،يتجاوز امللفوظ العام ليغوص يف تفاصيل الحاالت النوع ّية وخصوصياتها(.)36

السجن ،يُ َج ِّرم كمثل
شاب مثري يف هدوئه وصربه وحرصه عىل أن يخلق أفقا حتّى داخل ّ
"مراد حاميدي" ٌّ
غريه التفكّك األرسي والفقر املدقع الذي ج ّره إىل حكم باإلعدام ليت ّم بعد ذلك الح ّط من العقوبة البدنية
رسام بأحد
فتصبح مدى الحياة ،قضىّ منها إىل ح ّد اآلن خمس عرشة سنة .كان مراد يعمل ب ّنا ًء يف بيت ّ
املناطق الغنيّة يف تونس ،فاستعان بابن خالته ليشاركه مهنته ،ولك ّن هذا األخري أرادها لنفسه دونه فعمل
محل مشغّله وقد كان هذا
عىل إقصائه منها ،رغم أ ّن مراد كان صاحب الفضل عليه فيها ،فاتهمه برسقة ّ
األخري يح ّبه ويثق فيه كثريا ،ورسعان ما وجد نفسه مطرودا مبؤامرة ممن أحسن إليه .يتفطّن "مراد"
رسيعا إىل ما فعله به ابن خالته فيرضبه رضبة واحدة مبطرقة عىل رأسه .ومل ّا انتبه إىل ما فعل يف لحظة
من الغضب الشّ ديد ،سارع بغسل دمه ث ّم وضعه يف برميل وحرقه .ومل يكن يعرف أنه ال يزال عىل قيد
ظل مراد بعد ذلك ينتظر حكم اإلعدام
الحياة ،فكانت التّهمة القتل العمد مع سبق اإلضامر والترّ ّصدّ .
وهو سجني م ّدة تسع سنوات .وما كان له ،يف رأيه ،أن ينال هذا الجزاء القايس لو مل يتّبع نصيحة عون
ظل ينتظر عودته إىل الحياة م ّدة
من فرقة مقاومة اإلجرام أشار عليه بأن ي ّدعي أنّه مل يحرقه يف الت ّو بل ّ
السجن وهو يف
ثالثة أيّام .وكان هذا سبب تثبيت الحكم ض ّده .مراد عمره اآلن ست وثالثون سنة ،دخل ّ
ترب يف أرسة شديدة الفقر تقطن جبل الدولة( ،)37بعد أن كان والده ميسورا ولك ّنه
الحادية والعرشين ،ىّ
كل أصناف القهر والعذاب
ب ّدد ما لديه من ثروة عىل الخمر وال ّنساء .تز ّوج والده ثالث نساء ُذقْن منه ّ
وأنجب منه ّن الكثري من األطفال :الزوجة األوىل أبعدها عن أهلها أربعة عقود من ال ّزمن أنجبت له بنتا
إسمها ال ّزهراء .أما الزوجة الثانية ،فضّ ة ،فقد أنجبت بنتا هي األخرى وفقدت بعدها مداركها العقليّة
قهرا وسقط عليها كهف يف الجبل فامتت .والثالثة كانت أ ّم مراد أنجبت ولدين وأربع بنات ،الكربى منه ّن
كان يحملها والدها قرسا إىل البيوت لتعمل بها وهي التزال طفلة حتّى ف ّرت إىل مدينة أخرى مكثت بها
ما يزيد عن العرشين سنة دون أن يسأل عنها والدها .تز ّوجت أخته وأنجبت ولدا افتعل قضية دخل عىل
السجن حني كرب ،فقط لريى خاله مراد .وأنىّ له أن يعرفه وقد ولدته أ ّمه بعيدا عنه .هذا الوالد
إثرها ّ
كان قايس القلب ،يضيف مبحويث .لقد طرد أختا له تُدعى جميلة ألنّها رفضت العمل خادمة يف البيوت،
فرشدت يف الطريق حتّى اعرتضها عون حرس مرور أخذها معه وح ّبلها( )38فأنجبت منه طفلة اسمها
دنيا ،ماتت بعد ذلك من ش ّدة اإلهامل .وتز ّوجت م ّرتني م ّمن ال يعرف مراد عنهام شيئا .مراد الذي صار
السجن بعد طول إقامة فيه يراه مجعوال للفقراء واألميني " :منذ ما يقارب الخمس عرشة
عارفا بحياة ّ
السجن هم من الفقراء واملساكني
سنة مل ألتق م ّرة واحدة بسج ٍني والده معلّم أو أستاذ .كل من يف ّ
السجناء ،ليست يف القانون،
واأليتام" .فكأمنا بالعدالة ال تحكم إالّ عىل هؤالء املعدمني" .إنّها ،يف نظر ّ
جل ّ
بل فيام يحمله القايض من قيم عادلة ،كاإلنصاف وال ّرحمة واألخالق و"الخوف من اللّه" .أ ّما القانون
مكلف( ،)39ناف ٌع ملن ميلك وضا ّر ملن ال ميلك شيئا(.)40
فنادرا ما يأتون عىل ذكره ألنّه ،يف نظرهمٌ ،
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عامل نفسا ٌّين ،ينشأ من تجربة يشعر فيها الطّفل
لقد بينّ التحليل ال ّنفيس أ ّن أول إحساس بالظّلم مر ّده ٌ
الصغري بدونيته أل ّن أ ّمه تخلّت عنه .كذلك كان األمر مع الكثري من املساجني حني ير ّدون بليّتهم وما
ّ
رسهم .وال
يعيشونه اآلن من جور إىل ما استبطنوه من "هيبتوس" الظلّم والالّمساواة الذي شهدته أ ُ
السامء فيصيحون باتجاهها" :العادل هو اللّه وحده".
را ّد لهذه البل ّية إالّ ّ

السجني والعدالة :عالقة املناورة:
ّ )3

حقوقي اتّسم بالدعوة إىل سلطة عقابيّة يتساوى أمامها جميع أفراد
السجن ،عند فوكو ،يف ظرف
ُولد ّ
ّ
املجتمع( ،)41تُل ِغي التعذيب ،وترتكز أ ّوال عىل الشّ كل البسيط للحرمان من الح ّريّة ،لتحرم املحكوم
عادي مل ّا تقيم معادالت كم ّية بني ال ُج ْرم وامل ّدة .إنّه "عقوبة املجتمعات
من أن يعيش وقته بشكل ّ
والسجن تقنية دقيقة ويومية للسلطة عىل الجسد،
املتحضرّ ة" متارسها بذات الشّ كل عىل ّ
كل أفرادهاّ .
تف ّن ٌن يف إخامد ناره وعنارص ق ّوته الجامحة ،والالّمعياريّة أحيانا ،و َح ٌّد من حركته وعنفوانه ال ّزائدين
السلطة املرا ِقبة واملعا ِقبة ،ليست عادلة ،ألنّها
عرب املراقبة والغلق "لتستقيم ال ّروح"( .)42غري أ ّن هذه ّ
ال متارس إالّ عىل الفقراء واملقصيني واملنبوذين الذين يخشاهم الجميع ،وال قدرة لهم عىل مواجهة
األقل .أ ّما األغنياء فلديهم
القانون ومناورته ،أو حتّى مقايضته .هذا ما عاي ّناه يف هذا البحث عىل ّ
غني ،صدفةً ،فله من االمتيازات
هذه الكفاءة ،لذلك ال تراهم إالّ خارج أسوارها .وإذا ما ُوجد فيه ّ
داخله ما ليس لغريه ،من نظام غذا ّيئ خاص يأتيه بوفرة من الخارج ،ويُسمح له بإدخاله ،حتّى العطر
بأفخر أنواعه ميكن أن يوجد عند هؤالء دون سواهم .وألنّه كذلك ،فضاء لإلقصاء وإعادة إنتاج التّاميز
األقل ،كام يقول فوكو إىل
السجن يتح ّول ،عىل ّ
االجتامعي والشعور الدائم بالقهر ،فإ ّن الذي يتخ ّرج من ّ
خبري بارتكاب الجرائم املوصوفة قانونيّا ،عارف بكيفيّة التحايل عىل العدالة بالتّجربةّ .مام قد يعني
املؤسسة
فشل هذا ال ّنظام العقايبّ .
ولعل فشله راجع ،يف وجه من وجوهه ،إىل كونه مل يخرج من رحم ّ
القضائ ّية وتاريخها بل هو سابق لها.
للسلطة ُجعلت للهيمنة
مؤسسة عقاب ّية وتقنية ّ
السجن يف ظاهره بنية إصالح ّية تقومي ّية والحال أنّه ّ
ويبدو ّ
«مؤسسة كليّة «إكراهيّة أكرث من
فالسجن عنده ّ
عىل الطّبقات الشعبية ،دون سواها .أ ّما إيرفينغ غوفامن ّ
غريها ،ومتثّل مجاال لإلقامة والعمل ،يعيش فيها املساجني حياة معزولة ومق ّننة تقنينا خاصا ،إذ ترتاجع سلطة
املؤسسة عىل املعزولني ليشكّلوا عرب تك ّيفات ثانوية نظاما من القواعد مغايرا للنظام ال ّرسمي(.)43
ّ
السجني فال يخضعون للوائحه
السجناء ،قليال مع غوفامن ،قيام خاصة بهم ضمن عاملهم ّ
وقد يستبطن ّ
السجني سقوط .من
بقدر ما يخضعون لنظامهم الخاص مبا فيه من قواعد ،أل ّن ّ
كل ما يأيت من ال ّنظام ّ
جل من حاورتهم ،إقصاء وتعذيب وحرمان وليس إصالحا
َاح" بلغتهم .إنّه ،يف نظر ّ
ُسجن سقط" ،ط َ
السميك ؟ يسألني أحدهم،
السور ّ
السجن ّية .كيف تكون العدالة وراء هذا ّ
املؤسسة ّ
وتطويرا كام تدعي ّ
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السجن شيئا ،إالّ ال ّندى الذي تح ّول إىل رطوبة متأل عروقي" .يشء ما يتكسرّ يف أصواتهم،
"مل آخذ من ّ
وهم يح ّدثونني بوجع عن العدالة ومتثّالتهم لها .حرارة البرش بر َدت فيهم ،برودة بادية عىل وجوههم
الشّ احبة .لقد ابتعدوا عن الحياة وصاروا عىل حافتها ،خاصة أولئك الذين ُحكم عليهم باإلعدام ،ثم ت ّم
الح ّط من العقوبة البدن ّية لتصبح سجنا مدى الحياة .فهذا فالّح يقول «مل أر األرض منذ سنوات ،ومل
بالسواد حتّى ضاعت
فالسجن ٌ
ليل ال نها َر له ،سك ٌن جديد ال ضوء فيه ،رتابة موشّ حة ّ
أش ّم رائحتها «ّ .
التّفاصيل وصارت تتشابه الحكايات .ومن قسوة ما يرون من حرمان ،تنفجر أرواحهم ،وهم يرسدون
قصتهم ،بالقيم والحنني ،عاطفيون ح ّد الضّ عف ،حتّى يجعلك الواحد منهم تتساءل :هل يُعقل أن
يل ّ
ع ّ
يكون بقية برش كهذا قاتال البن خالته ،ومنكّال بجثّته حرقا؟ ويصف أحدهم سلسلة املفاتيح الغليظة،
وأقفال األبواب املوحشة بسوادها ،ولحظات الفتح والغلق ،فيقول »:إنيّ أتع ّرض يوم ّيا إىل شتى أنواع
فالسجن ال ينحرص يف العقوبة البدنيّة ،بل إ ّن أش ّدها قسوة عندي ،تلك األبواب الحديدية
التعذيبّ .
التي تشبه الحائط يف سامكتها ،خاصة لحظة غلقها وما فيها من عنف يكاد يص ّم اآلذان ،ث ّم ذلك الرسير
بالسجني من ش ّدة قتامتها .يعذّبني هذا الفضاء الض ّيق،
ّ
الحديدي ،وبيوت ال ّراحة وما فيها من تنكيل ّ
السجن الذي أرادته
عذاب
هو
هذا
وثباته.
ورتابته
طوله
ة
د
ش
من
قاتل
متطاول
زمن
مع
واملغلق،
ّ
ّ
عدالة جائرة ،زمن ممت ّد يف فضاء محسور .منذ تسع عرش سنة أعيش بال وجه ،فال مرآة هنا غري ما تراه
السجن،
بعينك من ذبول لجسد شاحب .كان باإلمكان أن أحصل عىل مرآة يف السوق السوداء لهذا ّ
مقابل بعض الخبز أو علبة سجائر ،ولك ّني ال أريد أن أواجه نفيس حتى ال أرى غريبا مثيل«  .مشكلة
هؤالء هي العدالة التي سجنتهم دون مراعاة ظروفهم.
جل الذين حاورتهم م ّمن ُحكم عليهم باإلعدام" ،سوق ودالّل"( )44عىل معنى
العدالة ،من وجهة نظر ّ
عرض وطلب" :مل ّا أذهب إىل القايض أشعر أنيّ لست مظلوما أل ّن كالمي ال يصل إليه"(" ،)45املجرم هو
الذي يعرف كيف يتحايل عىل القانون ".هذه بعض آرائهم عنها ،لذلك فهم يناورونها ،ولكن بحسب
كل مراحل
فالسجني املوقوف غري الذي "صفّى" ،أي ذاك الذي استوىف ّ
أشكال وتصنيفات مختلفةّ .
كل طرف يناور اآلخر :النيابة
التقايض .يف فرتة اإليقاف تكون العالقة بالعدالة عالقة جدل ونزاعّ ،
العمومية تطلب األقىص ض ّده ،وهو يطلب األقىص لفائدته .ومل ّا يصدر الحكم االبتدايئ تصبح العالقة
فيتوسل رحمتها وعدالتها اإلنسانية" :زوجتي مريضة ،أبنايئ ال عائل لهم ،إنيّ ُمعدم."...
أكرث هدو ًء،
ّ
وعندما "يصفّي" تكون العالقة بقضيته وبالعدالة أكرث وضوحا ،ويصبح ال ّنقاش حول انتهاز فرص العفو:
«فالن حصل عىل العفو ،مل ال أمتتّع به بدوري ؟ .هكذا تكون عالقته بالعدالة ،يف الغالب ،أخذا ور ّدأ،
السجني املوقوف يعيشه
وتوسال .أ ّما ال ّزمن ،زمن العقوبة ،ف ُيعاش بكيفيات مختلفةّ :
ش ّدا وجذبا ،نزاعا ّ
السجن.
تحت محنة املحاكمة ،فريى ِقصرَ ُه دهرا .وتهدأ زوبعة الذي صفّى فينفتح ال ّزمن عىل إيقاع ّ
الساعة ،فال يقوى عىل ع ّد
السجني ليكتشف محيطه الجديد الذي تعطّلت فيه عقارب ّ
وحينها يلتفت ّ
والسنني .أ ّما املحكوم عليه باإلعدام فله زمنيّة مختلفة ال ينظر فيها
الساعات واأليّام بل يُحيص الشهور ّ
ّ
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إالّ ما تبقّى له من ال ّزمن املمكن ،الكايف للتّصالح مع ما تبقّى له من الحياة القليلة ،وقد أتت عىل عافيته
السجن.
رطوبة ّ
السجن ،تنزع آفاق التح ّرر لديه إىل مل ِء
ويف آخر م ّدة العقوبة ،بال ّنسبة إىل من نجا من التأبيد يف ّ
أي مرشوع
ّ
كل ح ّيزه الذهني ،فتغزوه لهفة الرتقّب .مع أ ّن مج ّرد حكم باإلعدام ،دون تنفيذه ،يعقّد ّ
السجني .لقد ا ُعد َمت فيه فعال بعض الطاقات املتعلّقة بالحياة ومعانيها ،إذ ال ميكن محو
إلعادة إدماج ّ
أمل الحكم باملوت إىل آخر آثاره .وليس سهال ،بعد اإلحساس بالهالك ،ترميم ما انكرس من زمان ومكان.
ظل ينتظر إعدامه م ّدة ثالث عرش سنة،
ولعل اإلحساس باملوت أش ّد من تنفيذه .ومن املساجني من ّ
ّ
السجن املؤبّد.
يوما بيوم ،ليعود بعد ذلك ،ومعه ما تبقّى منه من بقايا حياة ،إىل ّ
قصة السجني عندما يرويها لك شديدة التعقيد ،يتقاطع فيها الخيال بالواقع ،وخيالها يفوق
تبدو ّ
وقائعها .يَ ْحب ُِك حكاية تهدئ من روعه ومتنحه بعض األمن ال ّنفيس ،وتس ّوق عنه صورة إنسان مستقيم،
مريح .وقد
ألنّه يعلم ما ميكن أن يحمله عنه محاوره من أفكار مسبقة .والكذب يف حكايته
عالجيٌ ،
ّ
ينىس أنّه اختلقها من ش ّدة تكراره لها عىل عواهنها ،وضمن هذه السرية الذاتية املركّبة من رسديات
السجني دورات غامضة
بقية املساجني ،تبدو العدالة جائرة ويبدو هو املظلوم .ويف السرية التي ينسجها ّ
وحلقات مفقودة ،تظهر فيها جرميته ،يف الغالب ،محض صدفة دفعته إليها الظّروف .وما كان له أن
السجن لوال هذه الظروف امللعونة التي أوقعت به الرتكاب الجرمية .وأحيانا تكون فعلته
يكون هنا يف ّ
رصتَه بالسؤال.
قضا ًء وقدرا ،ال دخل ملرتكبها فيها .فيم ّر عليها م ّر الكرام ،وال يقف عندها إالّ إذا حا ْ
فهذا "مح ّمد" كهل يف الثالثة واألربعني من عمره ،مل يتجاوز السادسة من التعليم االبتدايئ ،يحاول أن
يعطيك االنطباع بقدرته عىل التحليل ،ومهت ّم بالقضايا اإلقليمية والدوليّة ،يقول ،مبتسام ،عن ذبحه
لج ّدته" :ربيّ سيجازيني ويرحمني ،فام كان قتيل إيّاها إالّ تدبريا من اللّه .إنّها جرمية عادلة"  .مح ّمد
شخص ّية غاية يف التعقيد والرتكيب ،يصعب فرز الصواب من الخطأ فيام يروي من حبكة رسديّة حول
السجن ،محكوم عليه يف األ ّول باإلعدام ليت ّم الح ّط من العقوبة ،إثر عفو رئايس بعد "الثورة"
وجوده يف ّ
السجن أكرث من م ّرة ّ
قصته،
ألفك بعض مفارقات ّ
فتصبح سجنا مدى الحياة .حاورتُ "محمد" من داخل ّ
كل م ّرة بقدرته الفائقة عىل َح ْب ِك الرواية ،وش ّدة إميانه مبا أقدم عليه من ُجرم حني
غري أنّه يفاجئني ّ
السابق إىل إحدى شبكات املافيا يف إيطاليا ،اشتغل فيها
ذبح ج ّدته التي يح ّبها .كان مح ّمد قد انتمى يف ّ
أحس أ ّن رأسه صار مطلوباّ غادر إيطاليا باتجاه مرسيليا حيث حصلت »املعجزة « ،
بقلب ميّت ،ومل ّا ّ
إذ رأى كتلة من الن ّور وصوتا يناديه أن ارجع إىل ربّك يا مح ّمد ،وادع إليه باملوعظة الحسنة .ومل ّا امتأل
قلبه باإلميان عاد إىل تونس داعيا إىل اللّه ،حينها جهر بــ" :رسالته دون خشية" وبدأت املضايقات من
رشطة بن عيل( .)46ولك ّنه مل يتوان عن التذكري باللّه بعد ما يس ّميه "الرحلة األوروب ّية" ،محمد قتل
ج ّدته التي يحبّها من أجل الدعوة إىل اللّه ،كام يزعم ،ولكن أيضا من أجل مراوغة رشطة بن عيل التّي
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ترتبّص به لتتخلّص منه" :وإنيّ واثق من أ ّن اللّه سيسامحني ،كام سامحني والدي ،ألنيّ صاحب رسالة
وسأظل
ّ
كان فيها قتل ج ّديت مرحلة رضوريّة ساعدتني عىل تجاوز عقبة اعرتضت سبييل أثناء الدعوة،
صاحب رسالة حتّى يف القرب .هذا الكون للّه وأنا داعية يف سبيل إعالء كلمته .لذلك فإ ّن ما أقدمت
قصته بثقة عالية ،ال تر ّدد
عليه من قتل لج ّديت يُعترب عدالة .فالعدالة هي العدالة اإلله ّية" .يرسد م ّحمد ّ
يجب ،ويغضب حني يصطدم بسؤال
فيها ،وكثريا ما يغذّي فواصلها بالقيم واملواعظ ،وما يجب وما ال ُ
مشكّك أو مك ّرر .وغالبا ما يستبق سؤاال متوقّعا ،فيضعه بنفسه ليجيب عنه .وبرصف النظر عن مدى
القصة مبا فيها من مفارقات عجيبة ،فإ ّن الحرص عىل مناورة العدالة وتحويل أنظارها قد
متاسك هذه ّ
أ ّدى إىل هالك الج ّدة.
يكشف بعض قدماء املساجني ،خاصة العائدين منهم( ،)47عن معرفة دقيقة مبسالك القضاء وطرقه
املتع ّرجة ومواطن الضعف فيه ،من زاوية نظرهم .فهذا "املنذر الحفناوي" يرى ضعف القضاء يف خضوعه
القرسي لطوق التحقيقات األ ّول ّية التي صيغت من قبل الرشطة وبعيدا عن أعني العدالة ،حتّى أ ّن القايض
مل ّا يطلب من املتّهم إدانة نفسه ،إنمّ ا يبحث عن تربئة حكمه من محرض االتهام ،باتجاه الرباءة أو باتجاه
اإلدانة .وكثريا ما يُر ّجح القايض كفّة الخطإ .فالقضاء ليس درجات ،كام يقول» :القضاء درجة واحدة
السجني أو يتجاهل ما
يو ّرطك فيها محرض االتّهام الذي صيغ يف مركز الشرّ طة ،أو يدينك« .وهنا يجهل ّ
للمحكوم عليه باإلعدام من ضامنات ،ومنها أنّها قضايا ال تبارشها الرشطة ،بل تنتمي لجسم القضاء الذي
يتوسل وسائل الرباءة حتّى وإن كان املتّهم معرتفا بجرميته ،ومنها سامع
بقدر ما يبحث عن وسائل اإلدانةّ ،
الشهود وتشخيص الجرمية قبل ختم البحث ،القابل هو أيضا لالستئناف والتعقيب من قبل املتّهم .وال
يصدر الحكم النها ّيئ باإلعدام إال بعد أن مي ّر مبراحل مختلفة يشارك فيها عرشون قاضيا .مماّ يجعل نسبة
الخطإ شبه منعدمة ،يقول أحد القضاة( .)48وهذا عني الخطر الذي قد يقع فيه القضاء حني يستبطن،
السجناء "مفردا يف صيغة ال ّجمع" من ش ّدة
السجني تجعله يرى ّ
بفعل التجربة ،معتقدات ومنط ّيات عن ّ
التامهي .وقد تشكّل مثل هذه املعتقدات العد ّو األ ّول للحقيقة ولإلنصاف يف الحكم.
السجن وقتامته حتّى بات ال يهاب هذا أو ذاك ،ومن مث ّة
السجني العائد عرف القضاء ومسالكه وألف ّ
ّ
تنتفي الصفة ال ّردع ّية لكليهام عليه .لقد عاش وعايش التجربة اإلجرام ّية والعقاب ّية منذ الطّفولة بدون
السجن ّية إىل أن ينال أعىل األلقاب داخل التنظيامت
سند
ّ
أرسي يف الغالب ،جريء يف خرق القوانني ّ
السجناء فيام يكشف عنه من
السجن ،فيصبح ّ
قصة من قصص ّ
الالّشكليّة التي تفرزها الحياة داخل ّ
والسجنيّة عىل ال ّردع
السجناء يبدو دليل فشل
سلوك المعياري .هذا ّ
للمؤسسة القضائيّة ّ
ّ
الصنف من ّ
السجن يكون العود(.)49
واإلصالح ،فبقدر م ّدة ّ
السجني (منذر) كهل من شامل تونس ،يف الثانية واألربعني من عمره ،مطلّق ،مل يتجاوز مستوى الرابعة
ّ
السجن ع ّدة مرات ،وأخريا ُحكم عليه باإلعدام ،ليصري حكام
من التعليم الثانوي ،سجني عائد ترد ّد عىل ّ
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مؤبّدا بعد الح ّط من العقوبة إثر عفو رئايس ،قضىّ منه خمس سنوات نتيجة جرمية قتل مل يرتكبها ،كام
يقول ،بل ت ّم التغافل عن األدلّة والشّ واهد التي تثبت براءته وتدين أعوان الشرّ طة ،املرتكبني الحقيقيني
قصته فيقول" :كنت حارضا يف جلسة خمرية رفقة إثنني من ندمايئ ،محمد وزياد ،وإذا
للجرمية .يروي ّ
شق رأس هذا األخري بحجرة ،مل تأت عليه يف حينه ،بل قَضىَ بعد
بنزاع ضار يشّ ب بينهام كانت نتيجته ّ
كل أصناف التعذيب من قبل عنارص من الرشطة تصفي ًة لحسابات قدمية .وإذا يب
مثانية أيّام ذاق خاللها ّ
أجد نفيس متّهام بقتله مع سابقيّة اإلضامر والترّ ّصد .فلقد ُحسم أمر القضية قبل وصولها إىل املحكمة.
ومل ّا وقفت أمام حاكم التّحقيق وجدت نفيس مندفعا إليه لرضبه ،إذ رفض سامعي وأيّد التّهمة ،فكان
حكم اإلعدام .هكذا ترى أ ّن القضاء مق ّيد الصالحيات مبحارض الشرّ طة التي غالبا ما تح ّدد مصري العدالة".
الواقعي
للسجني العائد قدرة فائقة عىل املراوغة .ولعلّه ال يدري أنّه يُراوغ ألنّه يعيش بخيال هو
ّ
ّ
السجن ولياليه التي ال متيض ،وقد يراه منطقيّا أيضا .وسيكون من
األكيد عنده ،يستعني به عىل ويالت ّ
بالسجني خالفا ملا ميكن أن تعتربه العدالة منطقا.
الخطأ عدم تص ّور منطق خاص ّ
السجن حتّى
"نور ال ّدين" أيضا ير ّد مأساته إىل الشرّ طة ،ويرى العدل يف توفّر عنارص الق ّوة ودونها ّ
الفناء ،خاصة إذا كان الجاين فقريا واملجني عليه غنيّا ،يقول عن نفسه" :عمري اآلن تسع وأربعون
يل باإلعدام
السجن بسبب تهمة باطلة بقتل ٍ
سنة قضيت نصفها تقريبا يف ّ
قريب ملناضل ،فكان الحكم ع ّ
السجون ،غري أنيّ مل أر تغيرّ ا يف سلويك ويف نظريت
قبل الح ّط منه ليصري مؤبّدا .ورغم طول إقامتي يف ّ
السوق
إىل الحياة وإىل العدالة؛ هذه التي ب ّرأتني مل ّا كنت مذنبا وج ّرمتني حينام كنت بريئا .إنّها مبثابة ّ
ولكل قضية فيها مثن ،تع ّوضه املرأة عند فقدانه".
ّ
السجني املوقوف ،أو املستج ّد ،املبتدئ بلغة القضاة ،يبدو منهارا يف أيّام إيقافه األوىل ،بريئا من وجهة
ّ
قصة وقائ ّية من
السجناء يصنع لنفسه ّ
نظره .يجعل من اإلنكار فرصة لل ّنجاة ،وشيئا فشيئا ،وبنصائح ّ
السجن
السجن ،قد تتبطّن اعرتافا جزئيا بالتهمة املنسوبة إليه .يف ّ
القانون ،وعالج ّية ،يواجه بها عامل ّ
الصنف من املساجني الكثري من الوقت مح ّدقا يف الالّيشء ،ال يفكّر إالّ يف االبتعاد عن عامل
يب ّدد هذا ّ
"العنرب"" :أريد أن أقابل املدير ،عندي ما أقوله له ،أريد أن أرى التّحقيق ،يجب أن أقابل الطّبيب".
يتعلّق بال ّزيارة ح ّد العدوان ّية ،إذ يراها طوق ال ّنجاة الوحيد .يستفيق صباحا ،فيكتشف م ّرة أخرى أنّه
سجني العدالة ،فيزداد فزعا .يف فضاء الفسحة اليوم ّية تتغيرّ نربة الكالم ،لتكون أكرث أمال .هنا يتد ّربون
عىل القضاء ،ويناقشون القضيّة وما يوافقها من فصول قانونيّة ،مناقشة تعطي لألكرث خربة ومعرفة
عمليّة مكانة أرفع يف تراتبيتهم االجتامعيّة ،تجيزه بعضا من خريات "القفّة" .يف فرتة اإليقاف يبحث
أي فسحة أمل ،مهام كانت وهم ّية :التّطيرّ  ،الشعوذة ،تفسري األحالم ،قراءة
السجني املوقوف عن ّ
ّ
الكف ،العرافة .وهنا ينشط املتح ّيلون ،ويتم ّعشون .يف الغرفة وبعد ال ّزيارة يأتيه "ولد القفّة" أو "ولد
ّ
السجني كثري
السجني قليل ،لذلك ترى ّ
املاكلة"( ،)50وتبدأ التحاليل :ماذا ؟ كيف قالت؟ ملاذا ؟ .فضاء ّ
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العناية به حتّى يف مشيته املقتصدة ضمن مساحة ض ّيقة ،ومكتظّة بالسكّان.

كل مراحل
السجن إالّ بعد استكامل ّ
ومت ّر األيّام متثاقلة ،وال يعود املوقوف إىل إيقاع الحياة داخل ّ
التقايض من حكم البداية إىل التعقيب ،حينها يعرف أ ّن حبسه لن يكون أبديّا حتّى وإن طال .ويبدأ
السجناء امتياز األقوياء الذين لهم سندهم ،بل
الحديث عن العفو والسرّ اح .وحتّى هذا ،يف نظر بعض ّ
ما وراء القانون لديهم أل ّن االعتباط فيه هو املعيار الغالب .ومن ضحيّة مغلوبة عىل أمرها ،يتح ّول
املوقوف بعد أن "صفّى" إىل كائن رشس يف ال ّدفاع عن وجوده .ويزداد رضاوة وحقدا دفينا كلّام فقد
عزيزا أو خرس مكانة (وفاة والده ،طلب زوجته للطّالق ،أ ّم مثقّلة بأمل الفراق .)...ويبدأ يف اكتساب
عنارص من الق ّوة متنحه طاقة عىل التح ّمل ،يصبح أكرث صالبة ورباطة جأش ،ويشحذ إحساسه بأنّه ليس
كغريه من ال ّناس ،بل شخصا منبوذا ،أسقطه املجتمع من عقده االجتامعي وتخلىّ عنه ،فتزيد لديه من
ق ّوة املقاومة .غري أ ّن البعض منهم رسعان ما ينهارون ،فإ ّما أن يدخلوا يف رصانة كئيبة وجافّة أو عزلة
بكل ما تطاله أيديهم من آالت حا ّدة ،إذالال طوع ّيا
قاتلة  ،أو ينكّلوا بأجسادهم وشام أو جروحا غائرة ّ
للّنفس ،وإمعانا يف إهانتها .ولك ّن الغالب ّية منهم يعفيهم اتهامهم لإلجراءات القضائ ّية عن الشعور
بالذّنب ،ولوالها ألدان بنفسه ما أقدم عليه من ُجرم .فها هو يرى نفس األعامل ترتكب بضمري مطم ّنئ
باسم العدالة .لقد قرأ القايض ملفّا ومل يقرأ برشا قد يكون بريئا ،أو عىل األقل ساقته أقدار إىل عمله
"السيئ" ،ومل يجد أمامه لسان دفاع يوازن بني الدليل وعكسه .ولوال العدالة واملرأة ملا كان هذا حاله.
ّ
السجناء من ال يتح ّمل العقاب فينهار ،وال يرى ما يحيط به من فرط "حرضة الغياب" ،كام حدث
ومن ّ
لـ( :ص .س) الذي صارت األدوية املهدئة تح ّدد إيقاعه اليومي ودونها الجحيم" .صالح" ُحكم عليه
املحل
بالسجن مدى الحياة ج ّراء حرقه مللهى لييل مبشاركة إثنني من رفاقه عىل إثر خالف مع صاحب ّ
أسفر عن وفاة مواطن أردين حرقا .ومل يحظ بالح ّد األدىن من رشوط املحاكمة العادلة ،كام يزعم،
"وحتى صوت ال ّدفاع كان غري مسموع النتامئه إىل املعارضة يف عهد املخلوع"( .)51وكلّام ضاق به
السجن انهال عىل جسمه تقطيعا حتّى مل تبق فيه بقعة واحدة سلمت من جراحه ،ألنّه ال يرى مخرجا
ّ
السجن أطول.
لعذابه ،فزمن العدالة طويل ولك ّن زمن ّ
املرأة واإلدمان والفقر واألم ّية الهجائ ّية عنارص غالبا ما تك ّون مداخل التو ّرط يف مواجهة العدالة
والحرمان من الحقوق املدن ّية ،وحتّى من الحياة أحيانا .فهذا "لسعد" من منطقة الجريد بالجنوب
بأخف األرضار ،حملته قارورة خمر
التونيس ،تز ّوج خمس م ّرات حتّى صار "خبريا" يف مسالك الطّالق ّ
السجن م ّدة عرش سنوات .نجوى هي الزوجة الخامسة تزوجها بعد سنة ونصف من سكنها
وسكّني إىل ّ
عنده عىل وجه اإلحسان ،كام يقول ،غري أنّها رسعان ما تغيرّ سلوكها لتصبح عدوان ّية خاصة مع أطفاله
السب والشّ تم
محل الزوج ّية لتبدأ بينهام مرحلة جديدة من
الصغار .وبعد توت ّر العالقة غادرت ّ
ّ
ّ
واالستفزاز أفضت إىل متزيق جزء من جسدها بسكّني عىل وجه الخطإ ،فكانت املحاكمة .يقول لسعد
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أ ّن أ ّول األسئلة التي و ّجهها إليه القايض تدور حول دخله السنوي وراتبه الشّ هري .ومل ّا علم بأنّه ميسور
تو ّجه إىل الكاتبة قائال" :أنا مل ّا أجوع أحتاج إىل األكل" ،فأجابته بدورها" :لك أن تأكل وتطعمنا معك".
السجناء
السجن شاركه ّ
رصف مع القايض بن ّديّة وعناد مثريان لل ّريبة .ومل ّا عاد من املحكمة إىل ّ
وكانت تت ّ
يف عمل ّية تفكيك لغة القايض وما فيها من طبقات يف املعنى.
وكان ميكن أن يفلت من املحاكمة بتسوية خفيّة لو مل ينتبه القايض يف آخر لحظة أ ّن املتّهم أخ لرائد
يف األمن ،مماّ قد ميثّل خطرا عليه لو تو ّرط معه يف عمليّة رشوة .فكان الحكم عرش سنوات نافذة .وها
السجن رسطانا من النوع الخبيث وضغط يف ال ّدم ومرض السكّري كذلك ،ومع
هو اآلن يعاين داخل ّ
ذلك تبدو عليه عالمات الق ّوة والثّقة؛ ثقة ال يرت ّدد "لسعد يف الجهر بها كام يف إميانه بأنّه أعلم مبسالك
القضاء من املحامي ،وأعرف بالقانون منه.
السجن إيقاع وقت بال إيقاع من ش ّدة التّشابه ،فيوم واحد يكفي ملعرفة مختلف فقراته اليوميّة
يف ّ
لتكرار املألوف وفقر التبادل ،حتّى تو ّحدت سري املساجني مل ّا يرسدون عليك عالقتهم بالعدالة وما فعلته
السجن ،وغاب عن نظراتهم بريق الحياة" :ب ّرا "route
بهم ،وتشابهوا يف أجسامهم التّي أعاد صياغتها ّ
السجني
كل صباح،
أو "ب ّرا حساب"()52؛ صوت يسمعونه ّ
ّ
فتصطف املجموعات لي ُع َّد ُهم رئيس الجناحّ ،
كل منهم
هو اآلخر .ويستفيق املساجني بتعب األرق بعد ليلة مضنية من كرثة الهواجس .اآلن يتذكّر ّ
كل صبح أنّه مسجون بعد أن غادره مخياليا أثناء ال ّنوم .ينترش املساجني يف فضاء فسحة
مع إرشاقة ّ
محارصة ،ومع ذلك تتغيرّ نربة الصوت عن ال ّداخل ليرسي فيها بعض ال ّنشاط وقليل من األمل" :ماذا
قلت ؟ كيف حدثت املكافحة؟ كيف كان القايض ؟ األرسة ،االستئناف ،التعقيب ،لقد وقعت بني يدي
السجني هو
قايض ال يرحم ،ماذا عليك فعله اآلن ؟ لقد تعبت ،أريد أن أعرف حكمي" .والحكم لدى ّ
السجن ،فيتح ّجر القلب وتتغيرّ اللّغة ،وينقلب من ضح ّية إىل
معرفة تاريخ السرّ اح ،وبعده تبدأ رحلة ّ
السجني مهام اقرتف من جرم.
بالسجن" .هكذا يراه ّ
نزق المبايل ،مت ّردا عىل "حكم جائر ّ
وحينام يتناصف ال ّنهار يُ ْؤىت بغداء يرتكه من كان مريضا .وأثناءه ال بأس من إعادة تفكيك ما قد قيل
سابقا ولكن بأكرث تفصيل .وهنا يُفسح املجال إىل أهل الخربة من "الك ّرا كجية"( ،)53أولئك الذين طال
السجن وعلموا أرساره وخربوا مسالك القضاء .ويف اللّيل تهجع الحركة ،ويت ّم التّعداد م ّرة
مقامهم يف ّ
السجن الحقيقي ،ويؤول األمر إىل حارس اللّيل من بني املساجني ،ومن
أخرى ،فتقفل الغرف ويبدأ ّ
مها ّمه منع التّج ّمعات والوشاية مبن يستهلك املخ ّدرات.

 )4صورة العدالة يف الجسد :لغة الوشم
الوشم عالمات يتواصل من خاللها املساجني بلغة صامتة ال يفهمها غريهم .وقد تنبئ عماّ يستبطنوه
السجن من أحكام ،كهذا الوشم الذي يشري إىل ٍ
قاض (الحاكم بلغة
عن العدالة الجزائيّة التي أودعتهم ّ
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السجني) بفم ذئب وفرو حصان وكرش حنش .فيظهر هنا عىل شاكلة حيوان مركّب من ثعبان وحصان
ّ
وذئب ،حاد الذّنب طويل اللّسان ،بارز األنياب عظيم الرأس ،كثيف الفرو ،وبال عظام(.)54
السجني مدخل تجريبي يق ّدر من خالله مدى
والوشم ،كام هو معلوم كتابة بال ّنقاط ،والنقطة لدى ّ
قدرته عىل التح ّمل من عدمه ،فإ ّما أن مييض يف التجربة أو يعدل عنها ،ويف هذه النقطة الصغرية لعنة
ولعل هذا ما
عىل "الحاكم الظّامل" ومت ّرد عىل سلطة القانون وانطالق يف االنحراف وإعالن العصيانّ .
السجني إىل إخفاء داللتها .وتوضع النقطة بجانب األنف لتشري
يجعل عون األمن ينفر منها ،ويدفع ّ
إىل األنفة واالعتزاز بالذّات ،وقد توضع تحت شحمة األذن عالمة عىل أ ّن حاملها قليل العناية بالقيل
الصبة " ،بلغة املساجني ،عىل معنى عدم الوشاية
والقال ،وتكون بجانب الفم داللة عىل النفور من " ّ
السجني ميتنع عن اإلدالء باملعلومات
مبن حوله .وقد توضع عىل الخد األيرس لتعني " ال أرى " أي أ ّن ّ
التي يعرفها .وتوضع بجانب العني لتعني امتهان تشغيل النساء بالبغاء الرسي .وميكن أن توضع ثالثة
نقاط بجانب كل عني لإلشارة إىل نفس املعنى.
ويف هذا ال ّرسم نقطتان بني سمكة دلفني عىل رأسه شمعة تحرتق .وتعني" :الداخل مفقود والخارج
السجناء بأن النقطتان موجودتان كثريا لدى البحارة
مولود" ويرمز بذلك إىل السجن .ويبدو من تأويالت ّ
السجن الذي ال يعرف ساكنه إن كان سيخرج منه حيّا أم ميّتا.
تلميحا إىل خطورة البحر ،وكمثله ّ

وهذا املثلّث من ثالث نقاط هذه امل ّرة يعني عصيان اللّه والوالدين ،مت ّردا عىل ال ّروابط الدينية
السجن له قيمه ومعايريه
واألرسية واالجتامعية والتعلّق مببادئ خاصة ومنط تفكري مختلف .فعامل ّ
ونظامه االجتامعي الخاص.
وينضاف إىل مثلث النقاط نصف دائرة لتعني التقاء ثالثة أصدقاء يف عصابة مارقة عىل القانون قاموا
تتوسط النقطة مربّعا من ال ّنقاط لتعني اإلحساس
من خالل هذا الوشم باتحاد ثاليث عرب الوشم .وقد ّ
بالغربة يف الفضاء السجني ":وحيدا بني أربعة جدران " .وهي عادة ما ترسم يف ظهر اليد نتيجة النعدام
الزيارة وقلة األصدقاء.
وتصل النقاط إىل مثانية أو ست عرشة يف شكل نجمة وتعني بأن السجني محكوم باألقىص ،وهو حكم
قديم كان يقاىض به األفراد الذين يرتكبون جرائم كثرية ويضاهي حكم مدى الحياة حاليا .ويعني
السجني من خالل الرسم بأنه يرزح تحت حكم طويل األمد.
السجني يف أوشامه ،أحيانا ،غيضا مماّ لعون األمن من نفوذ عىل سلطة القانون وتحكّمه يف
ويعلن ّ
مصري العدالة الجزائ ّية حني يط ّوقها مبحارض قُ ّدت مبكر وإحكام .ويبني ال ّرسم وجه املرأة مت ّوج بصدارة
(خوذة) تعتليها شمعة تحرتق :الرشط ّية امرأة تذوب ،وذاك رضب من رضوب التنكيل عرب الوشم.
تظل أه ّم الد ّوال
السجني خطر محض عليه أن يكون حذرا منها .ومع ذلك ّ
واملرأة بشكل عام يف وشم ّ
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حب آرس .والشمعة
كثافة وداللة؛ رصاع بني رضورة الفراق اتقاء لخطرها والحاجة إليها والتخلّص من ّ
فيه إشارة إىل الذوبان والزوال.
ويظهر رجل األمن أو الحاكم يف بعض األوشام يف صورة امرأة للتحقري والح ّط من الشأن .ويعرف هذا
الوشم بكلمة "البوليسة" وترمز الصدارة عىل رأس املرأة إىل السلطة الغاشمة .وملاذا الرشطة؟ ألنّها
فالسجن مبتدؤه محرض اتهام تع ّده الشرّ طة العدليّة.
املدخل املأزقي األ ّول نحو املحكمةّ ،

ُحب .ويف هذا
وتضاف وردة حمراء كشكل من أشكال املراودة ،فيتح ّول عون األمن إىل أنثى ت ُرا َو ُد وت ّ
والحب فيه تنكيل وانتقام.
رضب من التطاول العلني عىل األمن.
ّ
يلتف حولها ثعبان ،ويتناظر الرأسان والجسدان .األنثى والثّعبان ،داللة عىل التّشابه.
وهنا امرأة عارية ّ
السجن.
واملرأة يف الغالب أفعى ،ويف ذلك موقف متط ّرف منها ج ّراء نهاية سيئة لعالقة ما أ ّدت به إىل ّ

السجني ،يتص ّدرها الثّعبان ث ّم ال ّدلفني فالعقرب فال ّنرس،
ّ
وتظل أوشام الحيوان األكرث حضورا يف مخيال ّ
والسام فيها والكارس قبل الوديع.
وبعد ذلك العنكبوت والتّ ّنني واألخطبوطّ .
السجني عن كوامنه بالوشم مبا هو كتابة مس ّننة ( .)écriture codéeولك ّنه يخلق أيضا قاموسه
هكذا يعبرّ ّ
الستار الذي يوضع أمام
ّفظي القائم عىل املناورة واملواربة والتخفّي ،من قبيل "الد ّراقه" وتشري إىل ِّ
الل ّ
الصندوق املغلق .والد ّراقة من ال ّدرق عىل معنى اإلخفاء .ومن األلفاظ
السفيل ،فتأخذ شاكلة ّ
البالط ّ
السجني البارع يف االنفالت من القوانني والعقوبات
السجن " الكامميص" وتطلق عىل ّ
ال ّدارجة يف لغة ّ
السجنيّة والقادر عىل إلحاق الضرّ ر باآلخرين ،وفعلته تس ّمى "ك ّموصه" .و"للكامميص" مكانة
اإلداريّة ّ
السجنيّة تجمع بني التبجيل وال ّنفور .و" الرقّاص" سجني ق ّواد يتاجر باملعلومة
متميّزة يف الرتاتبيّة ّ
ويصعب تحديد الجهة التي يتعامل معها يف الوشاية .وتكرث األلفاظ التي تحيل إىل الفخاخ والتّوريط
السجن كفاءة يف التّوريط واحرتاف يف
عىل غرار "الخيط" وتعني الف ّخ والوشاية .فرب ُط الخيوط بلغة ّ
خلق املآزق للغري ،وتع ّد مأثرة ضمن هذا العامل الضاري.

 )6سجينة العدالة :الدورة اللولب ّية:

لسجن ال ّنساء تاري ٌخ طويل يف تونس فرضه نظامها األبوي ليعيد إنتاج نفسه عرب جهاز من اإلكراه
واملراقبة ،أبرزه "دار جواد" كصيغة من صيغ العدالة املحلّ ّية تعود إىل ما يزيد عن قرن ونصف القرن.
دار جواد أو "دار العدل" سجن مهني لل ّنساء اللوايت خرجن عن طاعة أزواجه ّن ،أو أحبنب رجال دون
إرادة األب ،وقد تحجر فيه الطليقة حتّى تنتهي أشهر الع ّدة( .)55إنّه سجن لحامية الحياة الحميمية
لحب يف صيغة املؤنّث ما مل يصادف
للذكر وتناسله برصف ال ّنظر عن مشاعر املرأة وإرادتها .فال معنى ّ
كل األرسة يف
قبوال اجتامع ّيا .وما أحطّها صورة المرأة ُسجنت يوما يف "دار جواد" ألنّها تضع رشف ّ
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امليزان .هذا االمتياز الذكوري ال يزال متواصال إىل اليوم ،فقد يتسامح املجتمع مع سجني العدالة فيبقى
يف عيون األهل ،ويف ثياب العهر نقيّا ،تمُ حى خطاياه ويعاد إدماجه بعد سجنه ويستقبله املجتمع بكلمة
تظل دامئا
رس" :كفّارة" .أ ّما املرأة فال تمُ ْحى خطاياها ،وتوصم وصمة مزمنة ال غفران بعدها :القحبة ّ
ال ّ
تابت .وال ّزانية ت ُش َّي ُؤ وتصبح موضوعا للجنس حرصا فال مجال ألنسنتها وعودتها إىل نسيجها
قحبة وإن ْ
خاصة إذا كانت بنتا من ال ّريف .فتم ّر إىل الدائرة اللّولب ّية التي ال خروج منها إىل غريها.
االجتامعيّ ،
املرأة ٌ
رشف قد يُنزع عنها وعن أرستها دون رجعة مبج ّرد توجيه التّهمة إليها .أ ّما ال ّرجل فرشفه مردود
دارج يف االستعامل(.)56
إليه بعد اإلفراج عنه ،وقد يزداد به فخرا .فالحبس للّرجال كام هو ٌ

السجن ،خاصة إذا اتهمت بال ّزنا ،أنّها خسرِ ت محيطها وستقوم
ت َعرِف املرأة بعد الحكم عليها ودخولها ّ
القيامة عليها أل ّن جسدها مسيّج بثقافة ال ّرعب والعيب ،فإ ّما أن تزهد يف ال ّدنيا لتعود إىل ربّها ،وهذا
السجينة
قليل ،أو أن ترتك وراءها ّ
كل يشء مبا يف ذلك قيام أبعدتها .ويف هذه الحالة تنقم املرأة ّ
عىل العدالة وتربيّ مخالبها استعدادا الحرتاف الجرمية فال تكفّر عن ذنوب مل ترتكبها( ،)57بل تح ّمل
املسؤول ّية لظروف خارجة عنها ،ومنها زوج شديد القسوة وأخ أنا ّين وأب كتابوت من الحجر:
"لست امرأة إن مل أخرج من
(ميم) يف السابعة والعرشين من عمرها( )58تتو ّعد بحرق عدالة أحرقتها:
ُ
السجن بإذن اللّه .لقد
السجن مجرمة .لن أطلب ال ّرحمة ولن أطلب العفو ،ال أحرتمكم ،بل سأعود إىل ّ
ّ
يل تحليال لدى الطّبيب الشرّ عي
لطّخوا رشيف وم ّرغوا رأس أرسيت يف الترّ اب .أين العدل ؟ ملاذا مل يُجروا ع ّ
كل الحزن األنثوي .لقد انقطعت عن ال ّدراسة
يف اإلبّان ؟ .وعندما تتح ّدث "ميم" عن حزنها تكاد تختزل ّ
يف الخامسة من التعليم الثانوي وعرفت زوجها شديد الوسامة حني بلغت السادسة عرش من عمرها،
وتز ّوجته يف الثامنة عرش رغام عن إرادة أرستها لتنجب منه ولدين .وفجأة انكشف الوجه العنيف لل ّزوج،
كل م ّرة .ويف ذات
إذ صار يرضبها يف الغد ّو وال ّرواح حتّى أنّه حاول قتلها يوما ،ولك ّنها تُسقط عنه ال ّدعوة ّ
يوم تنتبه إىل حقيقة أخرى الحظتها من الهيئة التي يعود بها إىل البيت :ثياب مم ّزقة وقميص عليه بقع دم
وجسم به آثار خدوش .لقد صار نشّ اال وقاطع طرقات يفتّك ما يصادفه ،باإلضافة إىل إدمانه رشب الخمر.
فشج رأسها برضبة وش ّد وثاقها وه َّم بها.
ومل ّا ساءت العالقة بينهام بعث لها بصديق إىل البيت ليغتصبهاّ ،
بالكل يساهم يف توريطها ،حسب زعمها ،بدءا من أعوان
وإذا بها متّهمة من قبل زوجها بقض ّية زنا .وإذا ّ
إقليم الحرس الوطني الذين قالوا بأنّهم أخرجوها يف لِ َح ٍ
اف َسترْ ا ً لجسدها العاري ،مرورا بالشّ هود الذين
شهدوا عىل ما مل يسمعوا وما مل يروا ،وصوال إىل القايض الذي ر ّد عليها حني طالبت بالتّحليل "أنّها ليست
بالسجن خمس سنوات بتهمة ال ّزنا وخطيّة ماليّة قدرها خمس مائة
يف فرنسا" .وها هي اآلن تقيض عقوبة ّ
دينارا عىل تعنيفها للقايض وعدم احرتامها لهيبة املحكمة ،بعد أن كانت ال ترشب كأس شاي أمام أبيها.
كل يشء:
لــ":ميم" قاموسها اللّفظي الخاص ،فالرضب عندها "شرْ ِ ْم َبة" أو "أعطاين عىل شرُ ْ يب" .اآلن انتهى ّ
"صار الحبس بيتنا ،تعلّمت فيه الجرمية وتع ّرفت عىل املتسكّعة واألفّاقة .سآخذ حقّي بيدي ألر ّد اعتباري.

135

السجناء:
العدالة يف عيون ّ

التقيت زوجي أثناء املكافحة قلت
يف التّعقيب سأتكلّم وسأتّهم القضاء الذي حاكمني مغلولة اليدين .مل ّا
ُ
أدخلت إىل فراشك رجال غريك ،وعليك اآلن أن
كنت رجال ملا
ُ
زنيت ،ولو َ
له إمعانا يف استفزازه :ها أنيّ قد ُ
تريب لقطائك" .ولك ّنها تعود لتستدرك خجلةً" :حاىش ألوالدي أن يكونوا لقطاء" .ث ّم تضيف" :ما تبقّى من
يل فعله
عمري سيكون فسادا يف فساد .لن أخاف التّهمة ولن أرفضها ،بل إنّني سأباهي بها .وسأفعل ما ع ّ
كل الالّفتات
عند الخروج من هنا .أ ّي قانون مينع أُ ًّما من أن ترى ولديها ؟" .هكذا تُسقط "ميم" ،ولو قوالّ ،
تحت األرجل ،ومل تبق إالّ الفتة واحدة عنوانها االنتقام من املجتمع بجسدها الذي أصبح موصوما ،عا ٍر
ِمت بال ّزنا رديف الطّرد من املجتمع بال
وعا ًرا ،نبتة شوك ّية ال تورق وال تزهر .القيم ترتنّح أمام من اتُّه ْ
رجعة .فلم يُبق لها إالّ باب الفساد املوصوف :ال ّرجل يرسق ويقتل ويشل ُِّح عىل الطريق العام ويَذبح املرأة
السامء" ( .)59تُذبح املرأة مبج ّرد تهمة ال ّزنا وتُح َرق اجتامعيا فلم يعد لها
كال ّدجاجة ،و"يبقى أطهر من ماء ّ
من وجود إنسا ّين بني ال ّناس وبني أهلها ،إالّ املوت أو العصيان ،فتثور املذبوحة عىل ذابحها بعد أن مورس
عليها الح ْجر من الجميع ،وال فرق يف اإلقصاء بني قريب وبعيد .فال ّزىن عف ٌن ينبغي أن ال يُبحثَ عن أسبابه
السجون.
بل أن يُوارى فاعله الترّ اب أو يوضع خلف أسوار ّ
حب األنثى لألنثى عقوبة بعرشين سنة سجنا جزاء قتل الحابّة (س .م) لزوج حبيبتها بطعنة
من ال ّزنا إىل ّ
واحدة ج ّرتها إليه جرعة خمر أفقدتها صوابهاّ .توارت معه عن األنظار بعد أن ظ ّن أنّها دعوة أنثى عىل
مأدبة جنس ،فإذا به يصارع املوت بطعنة عاشقة قاومها حتّى وصل إىل املستشفى حيث لفظ أنفاسه
األخرية .عرشة أيّام من التعذيب تولته فرقة مقاومة اإلجرام رغم اعرتافها :دجاجة مسلوقة( ،)60رضب عىل
ال ّرأس ،تف ّنن يف أصناف مختلفة من التّعذيب جعلتها تضحك وتبيك هسرتةً .يف املحكمة اعرتفت مبا فعلت
ومبا مل تفعل ج ّراء الضرّ ب ،فكان الحكم مدى الحياة ،إذّاك كانت م ّدته ثالثني سنة قضّ ت منها عقدين كاملني.
السجن عارفة بعامله ،خبرية يف األحكام القضائ ّية أقدر من محام ،غري أنيّ
تقول (س .م)" :سأخرج قريبا من ّ
حب
ال أرى يف ّ
السجن صالحا بل تدريبا عىل احرتاف الجرمية وعىل اتقان املكر وال ّدهاء .جرعة خمر ونزوة ّ
هربت إليهام من صلف ال ّرجال أشقياين دهرا" .واآلن وقد كفَرتْ بجسدها الذي هدأت حُماّ ه متاما ،ال يزال
ُ
َ
ٍ
ينتظرها عقاب اجتامعي ال ّ
رخيص بعد أن وأدَتْ
السجن ،فلن تكون سوى فحمٍ
يقل إقصا ًء فور خروجها من ّ
السجن إىل َس ْبي
أنوثتها
ّ
السجن ببطء .وتلك الدورة اللولب ّية ملن أح ّبت بغري التّقاليد :من جدران ّ
وامتصها ّ
املجتمع ملا بقي فيها من حياة إثر خروجها ،إىل كف ِر املرأة بهذا املجتمع وعدالته.
السجني يف متثّله للعدالة ويف عالقته بها ،وقلّام ّ
يفك غموضها .فهذه "ح.
مث ّة منطقة عادة ملتبسة يرتكها ّ
ش" ،مطلّقة وبالغة من العمر إحدى وخمسني سنة تبدأ حديثها باتهام القضاء الذي مل ينصفها حتّى
مبج ّرد سامعها قبل الحكم عليها باإلعدام .تقول "حرب ّية" " :كان أ ّول سؤال و ّجهه إ ّيل القايض ،ملاذا تلقّبني
بالسكراين ؟ ث ّم منحني ربع ساعة فقط ألدافع فيها عن نفيس؛ ربع ساعة رآها كافية ألبعد ع ّني شبح
ُّ
املوت .قضّ يت مع هذه املرأة ساعات أغلبها شهادات وفاء لزوج سابقٍ قطّعته إربا ورمت بأشالئه يف
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غياهب ال ُج ّب ،فيعرث عليها راعي غنم عىل مسافة مئة وخمسني كلومرتا ً تقريبا من مكان الواقعة يف تونس
قصتها
السجن .أ ّما ّ
العاصمة ،كام تقول عنها سجينة ،إثر انتهاء املقابلة معها ،كانت تقاسمها نفس الجناح يف ّ
كام ترويها فكلّها جهد لش ّد أزر زوجها وصرب عىل تح ّمل بالئه .درست "حرب ّية" يف مدينة نيس الفرنس ّية
وتع ّرفت عىل زوجها هناك ،وهي يف س ّن العرشين من عمرها ،وأنجبت منه ثالثة أطفال .كان بطّاال ،كام
تقول ،فخلقت له أفقا .غري أ ّن شغفه بالتّدليس وإدمانه القامر أدى إىل إفالسه ،فبدأت تشتغل نيابة عنه
وتح ّركت أسباب ال ّرزق حتّى ج ّمعت بعض املال .ولكن إدمانه التّدليس دفعه إىل تزوير إمضائها ليسحب
بالسجن.
مبلغا مال ّيا مماّ وفّرت له وألرسته ،فصار مطاردا يف فرنسا من قبل فرقة مقاومة اإلجرام ،ومه ّددا ّ
عندها تدخّلت إلنقاذه رغم ما سب ّبه لها من متاعب فه ّربته إىل إيطاليا لتصل به يف األخري إىل تونس .ومل ّا
ه ّمت بالعودة إىل فرنسا أوصد أمامها جميع سبل ال ّرجوع إليها .ومل يكفه ذلك بل أخفى أبناءها عنها مل ّدة
طالت خمس سنوات .ث ّم تف ّر ابنتها إليها بعد أن أفقدها أبوها عذريتها ،فطلّقته بالضرّ ر أخريا مل ّا أثبتت
الضرّ ر الذي لحق بابنتها من أبيها .وحني سمع أنّها خُطبت ،داهمها يف بيتها ليال ،وإذا بخطيبها يدخل يف
شق رأسها بساطور ،فحال دونها ورضبه رضبة أتت عليه .فكانت التهمة
اللّحظة التي كان طليقها يه ّم ّ
لكليهام القتل العمد مع سابقية اإلرصار والترّ ّصد ،وحكمت املحكمة عليهام باإلعدام شنقا ،حكام تراه
"حربيّة" جائرا وغري منصف ،ألنّها يف رسدياتها مل تقتل .ظلّت بعد هذا الحكم مثاين سنوات بدون زيارة،
السجن ،بعد الح ّط من عقوبة اإلعدام لتصري سجنا مدى الحياة.
وها هي اليوم قد جاوزت ثالث عرشة يف ّ
السجن تعذيب نفيس ،موت وحياة حتّى الفناء.
وتزداد قناعة كلّام طالت م ّدة سجنها أ ّن ّ
"فلّة" امرأة يف الثالثة واألربعني مطلّقة ولها بنتان وولد ،أنهت تسع سنوات من عمرها يف سجن ال ّنساء،
تويف والدها حرسة عليها" :ماذا تطلبون م ّني بعد هذا ؟ لقد رشبت سماّ وسقيته البنتي هروبا إىل
سادي ،أذاقني شتّى أنواع العذاب حتّى احرتقت وأحرقت معي كبدي .غري أنيّ بقيت
اآلخرة من زوج
ّ
وتوفّيت ابنتي بعد شهر ونصف ج ّراء إهامل ط ّبي ،نزفت خاللها حتّى ماتت" .كان ال ّزوج فظاً ،ويزداد
السكر ،المعياريا ،يرشب حتّى يوم العيد .طرد إبنه ومل يتجاوز بعد الثانية عرش من عمره.
رشاسة حني ُّ
ومن ش ّدة نقمته عىل سلوك والده نطق االبن يوما قائال ألخته" :بإمكاين قتله وهو نائم ،أدغره بسكّني"

 )6النمط املثايل لسجني العدالة:
نصوغ هنا تأليفة مج ّردة ملا ميكن أن ميثّل عنارص مشرتكة بني مختلف املساجني الذين تقاطعت معهم
للسجني يف تونس ،نِ ْصفه من الواقع ونصفه الثاين تجريد الباحث لهذا
هذه ال ّدراسة ،لنبني ،منطا مثاليا ّ
الواقع( ،)61كمثل البخيل املثايل الذي وصفه موليري يف " ،"L’avareذلك "األربغون" الذي يفقده رصف
املال صوابه ح ّد اإلحساس بالنهاية( .)62كذلك سجيننا ،تفقده العدالة صوابه ح ّد الكفر بها ج ّراء جرم،
للسجني
لألقدار فيه نصيبها .وال يتعلّق األمر يف هذا الجهد البنايئ الذي يحاول أن يبني النمط املثايل ّ
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بنظرة دون ّية له تراه مجرما بال ِج ِبلّة ،كام ذهب إىل ذلك اإليطايل ملربوزو الذي بحث يف العنارص
الطبيعية ،الوراثيّة ،للمجرم؛ هذه ال ّنظرة أفضت به إىل الحديث عن املجرم بالوالدة أو بالفطرةLe « :
» criminel-néيف كتاب سماّ ه اإلنسان املجرم ،بينّ فيه ما يعتربه عنارص التخّلف الحضاري للمجرمني
السجناء.
بالفطرة ،بل إ ّن الجهد هنا ال يع ُد أن يكون بحثا يف العنارص االجتامع ّية املشرتكة بني مختلف ّ
تركيبي يبني من الشّ تات مثاال بعد متيي ٍز وجر ٍد
نحن هنا نحاول يف هذا ال ّنمط املثايل أن نقوم بعمل
ّ
ٍ
شاب ٌ
نزق يف تجلّيه ،سارق يف مرتبة أوىل ومدمن أو مر ّوج يف
وتصنيفّ .
السجني املثال يف هذا البحث ٌّ
مرتبة ثانية وقاتل يف الثالثة وعنيف يف درجة رابعة ومغتصب أو ُموا ِقع يف مرحلة خامسة( ،)63ف ُيقصىَ
لذلك اجتامع ّيا .ويرتاوح عمره بني الثانية والعرشين والخامسة والعرشين ،تر ّىب يف أرسة فقرية ومفكّكة،
األقل ،انقطع عن الدراسة يف س ّن السادسة من التعليم االبتدايئ،
من أبوين يفصله عنهام جيالن عىل ّ
ونيس ما تعلّمه ،جاهل بالقوانني يف أ ّول عهده بالقضاء ،خبري خربة عمليّة مبسالك التحايل عليه بعد فرتة
السجن ّية .متاهى مزاجه وتشابهت مفرداته بلغة "العنرب"( ،)64يرى نفسه دامئا ضح ّية ظرف
من الحياة ّ
ما خارج عن إرادته ،وغالبا ما يرتبط هذا الظّرف بتقصري يف سالمة اإلجراءات العدل ّية.
السجناء عىل اإلمساك ببعض العنارص املشرتكة فيهم لش ّدة تشابهها ،إنّها تكاد تكون
تساعد رسديات ّ
واحدة ،ويكفي أن تسمع واحدة منها حتّى تستخرج عنارصها البنائيّة .تلك ِسريه ّن تداخلت الواحدة
السجن
باألخرى ،فتصاهرت ،لكرثة ما تداولنها فيام بينهن ،يُشبِعنها قيام لينترصن بها عىل خطر ّ
وآثاره عىل أجهزته ّن العصب ّية .إنّهن يخ ّدرن األوجاع باملشاعر كتدبري وقا ّيئ واسرتاتيجي ضد الضّ عف.
بَشرَ نا هؤالء مه ّمشات ،مقتَلَعات ،تضجرهن العودة إىل الوراء ،إىل حارض املايض فيجتهدن يف قتله ،وال
يستدعني منه إالّ ما يساعدهن عىل ال ّنسيان ،ويربكهن حارض الحارض ،فرتاهن يدرن حوله ليقاومن
حرمانه من رشوط الحياة األ ّول ّية ومن الحقوق املدن ّية وليد ّربن الذات عىل البقاء وسط الجحيم .أ ّما
حارض املستقبل ،ومبفردات سانت أوغسطني ،فانتظار يشوبه الغموض .وقد تضيئ شمس الغد أنفاقهن
كلّها .غري أ ّن هذا العامل الصادي يهلكهن بأسواره الشائكة ومفاتيحه الغليظة وأبوابه شديدة القسوة
السجن املهيب املختلف ،يف بعض عالماته عن شعار الدول ّة
لحظة إقفالها عليهن .إنّهن يرين شعار ّ
فريعبهنَ :أسدان ومفتاحان من الحجم الكبري داخل ميزان.
السجني يف منطه املثايل شخص شاحب الوجه ،منكمش ،مرهق من ش ّدة الفراغ ،ض ّيق ح ّد االنفجار .وقليال
ّ
ما يكون قادرا عىل الرتكيز والتفكري ،أث َقلَه ضيق املكان واتّساع ال ّزمان ،يتثاقل يف مشيته ويف حركته.
كل يشء ،شديد الحساسية ،بل إنّه يعاين من التهاباتها؛ نفس واسعة وجسد ضيق ومراقب حتّى
ينتظر ّ
مل يعد ميتلكه متاما .فلوال هذا الجسد ملا كان يف هذه "الحفرة" .لذلك ينطلق يف التنكيل بجسده حرقا
ووشام وجرحا وإرضابا عن الطّعام ،زيادة عىل شتّى أنواع اإلهامل ،والوشم أكرث قدرة عىل رسم معاناته:
إنّه هنا تعبري ساخط بالجسد ،إذ هو كتابة جارحة بال ّنقاط .ومع كل نقطة ،تنزف قطرة دم منه :دلفني
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دب من لحم سجني  ،والياطر يرمز إىل الغرق ،أو
وسلحفاة وغضب منفجر من ٍ
قلب يخرج عىل هيئة ّ
نقطة محارصة من أربع جهات تشري إىل العزلة .ولك ّنه يف نفس الوقت يلجأ إىل تهدئة هذا الجسد ،الذي
أرهقه ،يه ّدئه بالسجائر والقهوة بحثا عن ال ّنسيان .أ ّما السجينة يف منطها املثايل فنزقة هي أيضا ،متم ّرسة
عىل املكر والتّخفّي ،المعياريّة يف متثّلها للعامل الخارجي ،شديدة الذّكاء ،كثرية الشّ ك ،قاسية القلب،
المبالية برأي ال ّناس فيها ليقينها بأنّها أقصيت من الحياة العاديّة وبشكل نها ّيئ لِخَطأ ساهمت يف ارتكابه
تظل مشدودة إليها ،حتّى يكاد ينحرص عند حدودها الكون.
الصدفة .ولك ّنها ال تنس أرستها بل ّ
السجن عىل إثر جرمية ال دخل له
السجني يقيم حربا انفعال ّية عىل عدالة رمت به يف غياهب ّ
هذا ّ
بالصدفة فيقاومها انفعال ّيا" :طُحت (سقطت) عند قاض ال يرحم"" ،مل
فيها بل ساقته الظّروف إليها ّ
يحالفني الح ّظ ذلك اليوم"" ،ال أملك شيئا أعطيه"" ،مل أجد سندا يش ّد أزري يف محنتي"" ،مسحوها
املتوسط يف م ّدة حكمه يرمي بلواه عىل غريه يف الغالب ،طفل صغري
السجني العادي
ّ
ّيف" .هذا هو ّ
وسماَ َحهُ .فالسكّني فلتت
داخل املجتمع ،ينتزع َمتاَع غريه ،يرسق ،ويقتل ،ث ّم ال يقبل غري تف ّهم فعلته َ
من يده ومل يكن ينوي القتل .وإذا ما عوقب يُناور ويبيك ،مس ّبقا العاطفي عىل العقالين .مثل طّفل
السجني لفرتة وجيزة ،وعائد ،فمدمن عىل ما يقرتف من جرم ()Toxicomane
صغري يف انحرافه .أ ّما ّ
لولبي .وأكرث ما يدمن عليه
السجن ليعود إليه ،ويف شكل
ظل بال ّ
ج ّراء مشكل ّ
حل فرتاه يخرج من ّ
ّ
السجني بإضافة
السجني العائد مل ّدة قصرية املخ ّدرات والسرّ قة ،والقحب إذا تعلّق األمر بال ّنساء .ومث ّة ّ
ّ
حرف التّاج "الــ" .إنّه ذاك الذي "صفّى" و"توزّر"( )65بعد مخاوف بلغت أقصاها .ومل ّا يحصل عىل
السجني ،ويبدأ يف تنظيم حياته هناك بربمجتها حسب زمن
حكمه ت َْصفَى نفسيته ويلتفت إىل محيطه ّ
السجن فيتمتّع فيه برأسامل رمزي بعد
العقوبة الذي فرضته العدالة .وشيئا فشيئا يصبح من "خرباء" ّ
السجن يف وسط امل ّدة وتنطلق املغامرة.
أن ُمنح اعرتافا جامعياّ ،
فلكل عامل رموزه وكباره .هكذا يعيش ّ
السجن مثال ،تكرث مخاوف الخروج  ،فيدخل مرحلة
وعند اقرتاب م ّدة نهايتها ،بعد عرشين سنة من ّ
الس ُبل.
جديدة يع ّد فيها اسرتاتيجية العودة إىل مجتمع هجره منذ أمد وانقطعت به ّ

 )7ثقافة املنع وف ّنيات التحايل:

السجناء من " املوزّرين" يتح ّولون بالتدريج إىل "خرباء" يف األحكام القضائ ّية مبا يكتسبونه من
بعض ّ
معرفة عمل ّية واسعة ،يعلّمونها للمبتدئني بالتّلقني .وضمن هذه املعرفة تدقيق يف فصول القضايا،
كل
وطرق البحث فيها ،وما يقال أثناء التّحقيق وما ال يُقال ،وعدد الدوائر ومن يجلس فيها ،وسلوك ّ
قاض وما تع ّود عليه من أحكام " :هذا القايض يعرف ربيّ  ،وذاك ال يعرف ربيّ " ،هذا "يأكل"( )66وهذا
السجن"
السجني املبتدئ أمام هيئة املحكمة يجد أ ّن ما تلقّنه من "خرباء ّ
ال "يأكل"( .)67وعند حضور ّ
يتطابق بصورة مدهشة ،يف الغالب ،مع ما شاهده بأ ّم عينه .الفصول جنحة و"دريبه" و"وزارة"(.)68
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من يُج َرى معه البحث يف االبتدايئ فحكمه خفيف .أ ّما من يبحث لدى التّحقيق فس ُيوزّر ال محالة.
وخاصة تلك التي تتعلّق باإلعدام أو
وت ُحفظ الفصول وأحكامها فصال فصال يف األثناء وعن ظهر قلب
ّ
األحكام الطويلة من قبيل الفصل ( )119الذي يتوافق مع جرمية القتل العمد مع التّنكيل و ُحك ُمه
اإلعدام .ويف هذا الجدول بيان للقضية وفصلها وحكمها مب ّوبة من قبل كبار املساجني أنفسهم (:)69

سلّم األحكام كام يحفظها املساجني
القضية

فصولها القانون ّية

األحكام

القتل عىل وجه الخطأ

الفصل 208

من  10إىل  20سنة

السبق العمد مع سابقيّة القصد

202 – 201

من مدى الحياة إىل اإلعدام

القتل العمد مع التنكيل

205 – 202 – 201

اإلعدام

االعتداء بالعنف الشديد

208 – 207

من خمس إىل عرش سنوات

الناجم عنه موت عن غري قصد
العنف الشديد الناجم عنه

الفصل 119

من خمس إىل عرش سنوات

سقوط مستمر مقداره ما فوق % 21
العنف املتبادل

-

من  6أشهر إىل عام

املفاحشة

بني  205و 208

من  20إىل  25سنة

االغتصاب

نفس الفصول

من  10إىل  20سنة

رشاء مصوغ مرسوق

-

من عامني إىل عرش سنوات

رسقات مج ّردة

-

دريبه :املبتدئ من  4إىل  6أشهر.

		

العائد :من  4أشهر إىل عام ونصف

السري يف شوارعه الفرعيّة دون األصليّة ،ويصبح فيها
يف بعض الحاالت تدفع املعرفة بخفايا القضاء إىل ّ
والرشطي سلطة .وعىل قدر املوانع وكرثة التّعقيد تكون مسالك التحيّل( .)70وبقدر
كاتب املحكمة حاسام
ّ
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تقل الحواجز يف العالقة بالقضاء وتضعف منظومة املنع ،تنكشف مسالك التّح ّيل وتتهاوى تقنيات
ما ّ
املناورة .ومن مسالك التحيّل اإلنكار بالنسبة للمبتدئ ،ورمي املسؤوليّة عىل أعوان األمن بال ّنسبة للعائد.
وهي مسالك تأيت أكلها ،إذ تجعل حاكم التّحقيق يهمل محارض الشرّ طة العدل ّية ليعيدها بنفسه.
السجن ،فبقدر الحواجز وعىل قدر املنع ينشط الرتافيك (( Traficويكرث استهالك
ينسحب هذا أيضا عىل عامل ّ
كل يوم ما
السجون أ ّن أعوانه يحملون معهم ّ
املخ ّدرات واإلدمان عليها داخله .لقد لوحظ يوما يف أحد ّ
يقارب الخمس عرشة "نسكافيه" يستهلكون واحدة منها وتختفي البقيّة .فتبينّ عند التّحقيق أنّها مح ّرمة
السجن َه َوتْ يف
عىل املساجني وأ ّن األعوان يحملونها معهم للترّ فكة .ومل ّا فسح املجال رسم ّيا لبيعها داخل ّ
لحظة منظومة التح ّيل .مماّ قد يعني أ ّن عالقتنا باملنع تحتاج إىل مراجعة .فبقدر إحكام الغلق وتكثيف املنع،
يكون الفتح .لقد كان منع بيع النسكافيه ظلام ،فقُوبل بالتّحيّل .ومن مظاهر الظّلم كذلك املغاالة يف الش ّدة
خاصة" ،أي أ ّن
عند ّ
"السخطة عا ّمة وال ّرحمة ّ
السجنيّة ،كالفرار مثال ،فيقالّ :
كل محاولة اخرتاق للقواعد ّ
العقوبة ترسي عىل الجميع ،أ ّما ال ّرحمة فعىل فرد واحد .ينضاف إىل هذا إرصار عىل الحلول األمن ّية ،يف بعض
الحاالت التي تحتاج إىل حلول ص ّح ّية أو تربويّة ،من قبيل اإلدمان عىل املخ ّدرات أو الخمر أو الرسقة ،وحتّى
ال ُعه ِر أيضا .لقد ُسجنت لُبنى ،التي ال تعرف عمرها عىل وجه التحديد ،ثالث عرشة م ّرة من أجل الرسقة
والسكر ال أل ّن
والسكر ومع ذلك مل ّ
والسكر .لبنى تقول أنّها عن السرّ قة ّ
تكف بع ُد عن إدمان السرّ قة وال ّنشل ّ
ُّ
السجن
السجن قد ق ّوم سلوكها بل أل ّن أ ّمها كفّت عن زيارتها وم ّد العون لها عند حبسها .ومنه ّن من تدخل ّ
ّ
اإلجرامي .وهذه املعاودة قد تكون أكرب دليل عىل
أربعني م ّرة من أجل املراودة بال أمل يف التوبة عن فعلها
ّ
السجن حالّ للح ّد من الجرمية.
فشل املنظومة العقابيّة الراهنة التي ال ترى غري ّ

الخامتــة:
مؤسسةً ،وهم إذ
السجناء يف متثّلهم لها ،ينشدونها قيم ًة ويدينونها ّ
العدالة مرج ّو ٌة ومدانةٌ .هكذا هم ّ
يفعلون ذلك إنمّ ا يُحا ّجون نظاما اجتامع ّيا يف وعيهم العميق ،نظاما لطاملا عاشوا عىل تخومه .املشكلة،
إذن ،ليست مع العدالة يف العمق بل يف وضع اجتامعي أقصاهم ،فتشابكوا مع عدالة مل تفهمهم ،عىل
معنى أنّها مل تأخذ يف حكمها بظروفهم .والجور عندهم يأيت ،يف وجه من وجوهه ،وفيام يجمعون عليه،
من التطبيق الحريف لعدالة انحازت إىل هذا ال ّنظام االجتامعي الذي مل يجدوا فيه مكانا .وألنّها عدالة
منحازة ،أي ال تأخذ بالظروف واألسباب ،فإ ّن السجني املوقوف يناورها ويبحث عن مسالك للتّحايل
عليها من داخلها ،أ ّما املحكوم فقد سلّم أمره لها.
املوقوف ال يرى يف العدالة غري قاض سيحكم عليه ،برصف النظر عن القوانني التي تحكمه؛ هذه القوانني ال
تعنيه إالّ مبقدار ما فيها من ثغرات وفراغات قابلة للتأويل واملناورة .ومن املثري مالحظة أ ّن ما دعا إليه
السجني
أرسطو منذ ما يزيد عن ثالثة آالف سنة ونصف من تعديل للعدالة باإلنصاف هو عينه ما يطلبه ّ
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السياسة يف تعاليهم عىل واقع العدالة بحثا عن مثُلها.
اليوم حني يراها أخذا باألسباب .وكأنّه يجادل فالسفة ّ
بالسجن .لكأ ّن به إخفاء لعجز
السجناء ُوضعت لتحكم عىل الفقراء دون غريهم ّ
العدالة يف عيون ّ
كل أفراده .ومتى ضاقت مساحة العدالة االجتامعية واملساواة بني الطبقات ،انترشت
املجتمع عن إدماج ّ
السجن
السيايس واالجتامعي إليها .وإذا ما حاولنا البحث يف عالقة ّ
السجون وازدادت حاجة ال ّنظام ّ
ّ
مبختلف الطبقات االجتامعيّة لوقفنا عند معاينة الفتة لالنتباه مفادها أن الطبقة الوسطى هي األكرث
للسجن بأهله .بعض
السجن تليها طبقة األغنياء ،أ ّما الطبقة الفقرية فهي األكرث تزويدا ّ
تحصينا من عامل ّ
املتوسطة
األغنياء قد تدفعهم المعياريتهم املالية إىل االستخفاف بالقانون والتّطاول عليه ،أ ّما الطبقة
ّ
متسكا بالقانون والتزاما به ورغب ًة يف
ومنها القضاة ورجال التعليم واألطباء واملحامون فتبدو األكرث ّ
ومحص ٌن لها ،وأ ّما الفقراء فتدفعهم ظروفهم دفعا
محص ٌن عندها ((Inviolable
ِّ
التعاقد عليه .فالقانون َّ
إىل انتهاكه ،فرتاهم ال يقبلون أحكام العدالة الجزائيّة وال يتح ّملون مسؤولية ما فعلوا بل يناورونها ،أو
اجتامعي ،فينادون
يبحثون لهم عن رشيك يف املجتمع ،وغالبا ما يكون هذا الشرّ يك أبا أو قاض أو محيط
ّ
رشدين وبؤساء وع ّجز
باإلنصاف .وكم يف ّ
السجن من مع ّوقني ذهن ّيا أو نفس ّيا أو عضويّا ،وكم فيه من م ّ
كان ميكن أن تؤويهم دور لل ّرعاية االجتامعيّة والنفسيّة والص ّحيّة بدل املراقبة واملعاقبة.

السلطة إىل أن تخفيه بعيدا عن املدينة
السجن إقصاء اجتامعي وسيايس يف العمق ،فقد ا ُضط ّرت ّ
وأل ّن ّ
لتضعه يف تخومها وأطرافها وعىل مسافة أميال منها در ًء لضعفها وصيانة لتجلّيها ومظهرها ،بإخفاء
السلطة يف ما هو اجتامعي،
تناقضاتها وعنارص فشلها يف تحقيق العدالة االجتامع ّية .وكلّام عجزت هذه ّ
السجون باملقصيني وامله ّمشني والفقراء الذّين نالوا حظّا من التعليم قليال.
نشط الجزايئ لتمتلئ ّ

والسجني مجرم بطبيعته .هكذا يت ّم تبادل االتّهام بينهام .فام كان للقايض أن
العدالة قاهرة يف األصل ّ
للسجني أن ينال هذا املصري ،فيعاين حكام مجحفا لو
السجن لو مل يكن قد ارتكب ُجرما ،وما كان ّ
يودعه ّ
مل يكن القايض غري منصف ،رسيع يف حكمه .تنضاف إىل هذا رشوط اجتامع ّية تتح ّمل معه بعض الوزر.
فالجرمية متقاسمة عنده ،مشرتكة بني أطراف ع ّدة :ظروف هيّأتْ وقايض َحك َم وصدفة كانت مواتية
السجني عنه ما علق به من صفة إجرام ّية لريى نفسه ضح ّية العدالة واملجتمع.
ومه ّم ٌش نفّذ .هكذا ينزع ّ
السج ُني صورتُنا ألنّه يكشف عماّ فينا من قدرة عىل أن نكون خ َِطرين؛ نسخ ٌة م ّنا ولك ّنها ذهبت إىل
ّ
األقىص يف ر ّدة فعل ج ّرته إليها تناقضات اجتامع ّية قاهرة ،وظروف ما كان له أن يرتكب جرمه لوالها.
السجن ،مبا هو تقنية سياسيّة
وإذا ما كانت هذه هي الدوافع الحقيقيّة يف الغالب الرتكاب الجرمية ،فإ ّن ّ
والحق يف املدرسة،
ملعاقبة الجسد ،يبدو حالّ هاربا من تح ّديات أخرى كالتنمية والتوزيع العادل للرثوة
ّ
السجون دعوة طوباوية وراديكال ّية ،ومع
فا ّرا من الحلول اإلصالح ّية العميقة .وقد تكون الدعوة إىل غلق ّ
السجن ال ترتفع إالّ يف وجه الفقراء واملقصيني لتنغلق عليهم،
ذلك ّ
يظل واقع اإلقصاء قامئا مادامت أسوار ّ
السجني بل يف إيجاد حلول موازية له :تنموية
مماّ قد يدفع باتّجاه التفكري مج ّددا ال فقط يف تطوير العامل ّ
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وصح ّية ووقائ ّية ،فبعض األفعال التي تعترب جرم ّية قد ال تحتاج ألكرث من موطن شغل يعفي فاعله من
املصحة حلّها األنجع من قبيل اإلدمان الذي متتلئ به أجنحة
السرّ قة مثال ،وبعضها اآلخر ميكن أن يجد يف ّ
الحق العام أو الخاص.
والسجن يعاقب .وليس يف إدمانه ما يضري ّ
السجون يف تونس .املص ّحة تشفي ّ
ّ
السجن عن املدينة ،إمعان ال ّنظر يف
يتج ّنب املجتمع ،وهو يختار أن يعاقب الجسد بالغَلقِ ويُبعد ّ
والسجني يعي ذلك حني ال يجد حوله ممن
قصوره والوقوف عند مظاهر فشله عىل إدماج ضعفائهّ .
كل األوقات ،سوى أمثاله من امله ّمشني ،فيكفر بالعدل
السجن شتا ًء وح ّره صيفا وظلمته يف ّ
يقاسمه ق ّر ّ
رسا أو علنا ،من الثأر لنفسه من مجتمع تخلىّ عنه وعدالة مل تجد لديها متّسعا من
والعدالة ويتو ّعدّ ،
السجني والعدالة،
الوقت حتّى لسامعه .هكذا تبدو املعضلة ،يف وجه من وجوهها ،معضلة تواصل بني ّ
السجن هي أيضا يف هذه النظرة
ولذلك تُبنى متثّالته لها عىل هذا ال ّنحو من القتامة .وتتو ّرط إدارة ّ
للسجني حني ال ترى فيه إالّ مجرما قد يحتاج يف أحسن الحاالت إىل رعاية نفسيّة ،أ ّما الرعاية
القارصة ّ
االجتامعية فمغ ّيبة من االهتامم ،بل إنّها ترى يف الضغط االجتامعي شكأل من أشكال العقاب الشرّ عي
والحرمان من الحقوق املدن ّية ملجرم مف ّر ٍغ من لقا ٍء مع محيطه االجتامعي .ال ّرعاية ال ّنفس ّية إدانة
للسجني وال ّرعاية االجتامعيّة ،إن متّت ،ستكون اعرتافا مبسؤولية املجتمع ومعه عدالته بالتقصري.
ّ
إ ّن تاريخ العقوبة يف تونس وما فيه من حيف قد جعل مخيال ال ّناس عن العدالة يتامثل مع ما يحملونه
السياس ّية املتتابعة من قهر بد ًء من عهد البايات مرورا باالستعامر الفرنيس الغاشم وصوال إىل
عن السلطات ّ
السياس ّية جائرة
مرحلة االستبداد األخرية التي عرفها حكم بن عيل .فالعدالة جائرة بقدر ما تكون السلطة ّ
"السجن لل ّرجال" يف التمثّل االجتامعي
يف مجتمع يتح ّدد إيقاع القضاء فيه بإرادة غري قضائيّة .لذلك كان ّ
التونيس ،أي رشفا ال يناله إالّ من كان رجال .وهي عبارة ا ُطلقت عىل املساجني الذين قاوموا االحتالل
الفرنيس وع ّممت بعد ذلك عىل غريهم .وقبل ذلك ُرمي بقائد ثورة القبائل يف الظهري التونيس سنة 1864
وبكل
السجن حتّى قىض ،وامتألت السجون التونس ّية يف العرشيتني األخريتني باملعارضني لنظام بن عيل ّ
يف ّ
من رفض االمتثال لجور حكمه وفساده حتّى انتهى إىل ما انتهى إليه هاربا من "ثورة شعبيّة" أطاحت به:
"والظّلم مؤذن بخراب العمران...وعائدة الخراب يف العمران عىل الدولة بالفساد واالنتقاض"(.)71
فالسجن ،من هذه الوجهة ،إصالح
السجن عىل مفارقة مفادها إعادة اإلدماج باإلقصاءّ .
تقوم عدالة ّ
السجن ،غري أنّها ال تصل إىل قناعة
وتأهيل بالغلق واإلبعاد عن الحياة العاديّة واألرسيّة .هذه بداهة ّ
السجني الذي ال يرى فيها إالّ لف َظ املجتمع له وتخلّيه عنه ،برصف ال ّنظر عماّ اقرتفه من جرم حتّى
ّ
السجون واعتبارها إحدى عورات املجتمع ،إنمّ ا يف خلق
وإن كان قتال .وقد يكون ّ
الحل ليس يف غلق ّ
السجني مع محيطه وينزل فيها القايض من عليائه ليستمع
مؤسسات اجتامعية يتواصل من خاللها ّ
ّ
السجني عليه ،فيتواصل معه ويفهم منطقه .وعىل املجتمع إعادة التفكري يف معنى العقوبة
حكم
إىل
ّ
السجني وكرامته .وآدميته تكمن أ ّوال يف اجتامعيته وتواصله مع
وكيفياتها باتّجاه املحافظة عىل آدمية ّ
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حياته األرسيّة .فاملجرم ليس مجرما بالطّبع كام ذهبت إىل ذلك املدرسة الوضعية اإليطالية منذ الربع
السجني
األخري من القرن التاسع عرش حني اهت ّمت بالخصائص العضوية للمجرمني .ومتى ما عومل ّ
معاملة املجرم املوصوم ات ّسم سلوكه بنزعة انفالت ّية ،متم ّردة ،غري قابلة للرقابة التنظيمية املؤسسات ّية،
والسجن ّية .وكلّام ضاق الخناق عىل
املؤسسة العقاب ّية ّ
وخلَق أشكاال من التحايل واملناورة تجهلها ّ
السجن ّية
السجني ،ابتدع له أساليب جديدة من التخفّي واملراوغة والتعويض .وهي من إفرازات الحياة ّ
ّ
كالقدرة عىل مخاتلة القانون بالقانون ،والرشوة واملخ ّدرات واللّواط.
السجني التونيس هذه األيّام متطاوال عىل عدالة يراها غري منصفة ،جريئا جرأة است ّمد بعض
هكذا بدا ّ
عنارص ق ّوتها من ثورة أطاحت بال ّنظام السيايس القائم يف تونس وطردت رئيسه .وها هي اآلن تحكم
بالسجن املؤبّد .والثّورة الكربى عند نيتشه( )72أن يتطاول العبيد وال ّدهامء عىل أسياد ليسوا
عليه ّ
أسيادا ،وأن ال يعتقد قليل الذّكاء يف الق ّديسني ويف أصحاب الفضائل الكربى ،وأن ال تعتقد الطبقة ال ّدنيا
يف الطّبقة الحاكمة ،وأن ال تعتقد ال ّنساء يف تف ّوق الرجال عليه ّن .تلك هي الثّورة عند نيتشه ،وها إ ّن
السجون التونس ّية ّ
السحر
يفك ّ
السجني التونيس ،عىل األقل كام بدا يف هذا البحث امليداين من داخل ّ
ّ
عن العدالة ( )désenchanter la justiceويع ّرفها بالضّ ّد يف الغالب.

ماسة اليوم ،مبا أ ّن األمر عىل ما هو عليه ،إىل إعادة ال ّنظر يف أشكال "املراقبة واملعاقبة" ويف
ولعلّنا يف حاجة ّ
مؤسسة عقاب ّية ،كالتخليّ عن طابعها املشتمل ،البانوبتي .panoptique
السجن مبا هو ّ
تص ّور مورفولوج ّية ّ
هذا الطّابع يقوم عىل وجود برج مرتفع يف الوسط تحيط به زنزانات مكشوفة تساعد عىل املراقبة
السجون ،لو متّت،
والتحكّم ،فتشتمل داخله بنظرة واحدة .ومن األفكار املمكنة والتي قد تُحدث ثورة يف ّ
طبيعي ولك ّنه مغلق .فالنظرة البانوبتية التي تقوم
تحويلها إىل أحياء سكنيّة متارس فيه الحياة بشكل شبه
ّ
السجني ومتثّالته فبعيدة عن اإلدراك
السجون ال ترى إالّ الخارج ،ال ّرباين ،أ ّما ال ّداخل ومنه نفس ّية ّ
عليها ّ
ومؤسسات
ضمن هذا التص ّور الفوقي ،املتعايل .وكم تحتاج بعض سجون اليوم إىل أن تصبح مستشفيات ّ
لل ّدفاع االجتامعي ولخلق حياة جديدة ال تنفي العقوبة ولك ّنها تج ّدد األمل والحياة بشكل مختلف.

السجن ّية ،ولك ّنها عمل ّيا تنتج
املؤسسة ّ
العدال ُة االستقامةُ( ،)73هكذا رآها الجرجاين ،وهكذا تراها ّ
السجني ويتو ّعدها ،وهذا كنزعة سائدة،
ض ّدها ،أي غري االعتدال عىل معنى الشّ طط .كذلك يتمثّلها ّ
السجن ألنّه يستفي حقّه منه دون أن يوفّر
فيه ّدد بامليل إىل ض ّدها واحرتاف الجرمية عند خروجه من ّ
له حقّه يف العيش الكريم داخله وخارجه .أفال نحتاج ،إذن ،مبا أن الوضع عىل ما هو عليه إىل إعادة
النظر يف أشكال املراقبة واملعاقبة وإىل مراجعة منظومة املنع يف الثقافة العربية؟

الهوامش:

 -1ال يتّخذ الباحث أ ّي موقف من العدالة الجزائ ّية معها أو ضدّها ،وال ينحاز يف استخراج ما يدور بخلد املساجني إليهم .وكلّ ما يعنيه رفع
أصواتهم حتّى تخرج من وراء أسوارها مبا لها وما عليها .والباحث ،إذا ما بلغ هذا الغرض ،مطم ّنئ إىل اكتساب ما زاد عىل ذلك.
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املختصون به من القضاة .ما يه ّمني هو أن أخ ّرج متثّالت
السجني عن نفسه ،فذاك أمر له أهله
ّ
 -2برصف ال ّنظر عن صدق أو كذب ما ينقله ّ
السجني للعدالة الجزائ ّية ،خطأ أو صوابا.
ّ
 -3نضع الثورة بني معقفني (قوسني) لقناعتنا بأ ّن الثورة مسار طويل ال ميكن الحكم لها أو عليها قبل أن تحقّق األهداف التي اندلعت من
والحق يف التشغيل والعيش الكريم وتطوير مق ّومات الدولة العرصيّة.
أجلها ،ومنها يف الحالة التونسيّة ،الح ّريّة والكرامة ّ
 -4السجن املدين باملرناقية يقع عىل بعد حوايل  24كلم من تونس العاصمة ،ويع ّوض سجن تونس الذي متّت إزالته منذ ما يزيد عن أربع
سنوات ،وكادت أرضه تؤول حسب ما تداوله الشارع التونيس إىل ليىل بن عيل زوجة الرئيس السابق لتونس الذي ف ّر تحت ضغط ثورة
شعبية أطاحت به وبحزبه الحاكم .ويحتوي سجن املرناقية نظرا لجدّته عىل هندسة عقابية متط ّورة يف مختلف أبعادها األمنية واإلصالحية.
وتعتمد الهندسة السجنية عىل استقاللية الخدمات املقدمة للمساجني وإفراديتها ضمن وحدات إقامة تسمى املج ّمعات التي تنقسم بدورها
السجن مبنى قديم كان قرصا للباي ح ّوله بعد ذلك إىل حبس.
إىل أجنحة .يُجاور هذا ّ
السجن املدين مب ّنوبة يعترب الوحيد الذي يأوي العنرص النسايئ فقط .وهو يف نفس الوقت سجن إيقاف وسجن تنفيذ حسبام جاء بالفصل
ّ -5
السجينات املحكومات بعقوبة سالبة للح ّريّة وبعقوبة أشدّ.
 3من القانون املنظّم للسجون إذ يأوي السجينات املوقوفات تحفّظيّا وكذلك ّ
 -6العدالة كإنصاف كتاب مرجعي كالسييك لدجون روولز ترجمه إىل العربية حيدر حاج إسامعيل ،بريوت ،املنظمة العربية للرتجمة2009 ،
 -7كام يف حالة اإلعدام.
ُ
السجني الذي استكمل مختلف
ن
إ
م
ث
إيقاف.
سجن
يعترب
ّراسة
د
ال
هذه
حوله
جريت
ا
الذي
جن
الس
ن
أل
التحديد
وجه
عىل
املوقوف
السجني
ّ
ّ
ّ ّ
ّ
 -8أقول ّ
السجني يبحث فيه عن موقع وحياة بعد أن ريض باألمر الواقع.
مراحل التّقايض تنتهي معركته مع العدالة لتستق ّر نفسه ويلتفت إىل محيطه ّ
9- GARFINKEL, Harold, « Proceedings of the Purdue Symposium on Ethnomethodology », Institute Monograph
series, n° 1, Institute for the Study of Social Change: Purdue University, 1968.
10- COULON, Alain, Ethnométhodologie et éducation, Paris, P.U.F, 1993, p. 17.
11- BOURDIEU, Pierre (sous la direction de), « comprendre », in La misère du monde, Paris, Seuil, 1993, p. 1391.
12- STRAUSS, Claude Lévi : (1955), Triste Tropiques, Paris, Plon, p. 3
 -13ينبغي اإلشارة إىل أ ّن عدد املقابالت فاقت هذا العدد إذا ما احتسبنا املقابالت االستكشاف ّية ،وتلك التّي مل تنجح لسبب أو آلخر
قصته مع العدالة ويتذّكر مالبسات املشكلة التي وقع فيها .ومث ّة أخرى
كاضطرارنا أحيانا إيقاف مقابلة من شدّة انفعال ّسجني وهو يروي ّ
السجني لخيبة رجائه فينا ،إذ كان يتوقّع منا خريا مبارشا بعدها .وعند مصارحته بأنّه ،وبهذه املقابلة ،إنمّ ا هو يساعد الباحث عىل
عدل عنها ّ
السجن .ومن املقابالت ما
إنجاز بحثه ،يعدل عنها ويغادر القاعة التي تجرى فيها املقابالت .ومث ّة من ساوره أمل بإمكانيّة إخراجي إيّاه من ّ
السجني وعجزه عن التعبري عن ذاته .هكذا كان الجهد شاقّا كلّ م ّرة يف إقناع السجني بأنّني لست سوى
ال تضفي إىل فكرة ما لفقر يف لغة ّ
السياق حتّى نتج ّنب املغالطة يف
توضيح
عىل
اإلرصار
ورغم
للعدالة.
جني
الس
ّالت
ث
مت
حول
كتاب
إنجاز
باحث يف علم االجتامع يرغب يف
ّ
ّ
الصعوبة استثنائيّة الحالة البحثّية التي ال عهد له مبثلها.
اإلجابة ومع ذلك فإ ّن انتظاراته م ّنا كانت غالبا تفوق ما ال قدرة لنا عليه ،ومصدر ّ
السجن يعني املوزّر السجني الذي عوقب بحكم طويل من قبيل مدى الحياة مثال.
 -14بلغة ّ
السجن ،املرأة التي تقيض عقوبة سجن ّية قصرية عىل غرار حكم بثالثة أو ستّة أشهر.
 -15تس ّمى ب ّبوشة ،بلغة ّ
16- HOBBES, Thomas, Leviathan, Trad. F. Tricaud, Ed. Sirey, 1971, pp. 124126 17يقول روسو " :ميكن للقانون أن يق ّر امتيازات معيّنة ،ولك ّنها بكلّ األحوال ال ميكنها أن تُس َن َد أل ّي فرد كان" .فالقانون ،يف رأيه،مبادئ عامة تنظّم املجتمع ويتعاقد عليها األفراد .ا ُنظر:
ROUSSEAU, Jean-Jacques, Du contrat social, Livre 2, chapitre 6,éd. Garnier Flammarion, 1966, pp. 74-75
18- MARX, Karl, Programme du parti ouvrier allemand, trad. M. Rubel et L. Evrard, coll. « Bibliothèque de la
Pléiade », Ed. Gallimard, 1965, p. 1420
19- De Tocqueville, Alexis, De la démocratie en Amérique, Coll. Garnier-Flammarion, éd. Flammarion, 1993 et 1999
20- PERLMAN, C. (1984), « Les conceptions concrètes et abstraites de la raison et la justice », J. Ladrière et P.
Van Parijs (dirs.) Fondements d’une théorie de la justice : essais critiques sur la philosophie politique de J. Rawls,
pp. 195211-. Louvain-la-Neuve : Institut Supérieur de philosophie.
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21- RAWLS, John, Théorie de la justice, Paris, Seuil, 1971, p. 41
22- BENTHAM, J., An Introduction to the principles of morals and legislation, éd. J. H. Burns and H. L. A., Hart,
Oxford, 1970.
23- SPERBER, Monique Canto, (Sous la direction de), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, Tome 1,
Paris, PUF, 1966, 4ème édition, Dicos, poche, 2004.
24- CONDORCET, Journal d’instruction sociale, 1793.
25- AKOUN, André et Pierre Ansart, (sous la direction), Dictionnaire de Sociologie, « Terme Justice » Le Robert,
Paris, Seuil, 1999, p. 300
26- BOURDIEU, Pierre, et Jean Claude Passeron, Les Héritiers : les étudiants et la culture, Paris, Minuit, 1985, pp. 107 – 114.
27- HUME, DAVID, Traité de la nature humaine, trad. A. Leroy, Ed. Aubier, 1962, pp. 612 – 613
يقول هيوم" :بالنظر إىل ما متيل إليه قلوب البرش حاليا ،قد يكون من الصعب أن نجد مثاال تاما ملثل هذه العواطف الواسعة .ومع ذلك،
ميكننا أن نلحظ أن حالة العائالت تقرتب من هذا الوضع ،إذ كلّام كان اإليثار املتبادل قويا بني أفرادها اقرتبت العائلة من ذلك إىل أن يزول
كل متييز يف امللكية لتصبح ملكية واحدة إىل أبعد الحدود .وهكذا ،تعترب القوانني الوشائج بني الزوجني من القوة مبكان ميحو كل متييز يف
السياق" :هكذا تقوم قواعد اإلنصاف كلها عىل األوضاع والرشوط التي يوجد عليها
املمتلكات ويضفي عليها طابع اإللزام" .ويضيف يف نفس ّ
البرش ويعود مصدرها وعلة وجودها إىل تلك املنفعة التي يجدها الناس عندما يحرتمون هذه القواعد بحذافريها".
 -28جون رولز ،العدالة كإنصاف ،مرجع سبق ذكره ،ص.144 .
29- NIETWSCH, Friedrich, La volonté de puissance, Tome 2, Paris, Gallimard, 1995, pp. 158 – 159.
30- PLATON, Apologie de Socrate, 38d-39b, trad. L. Robin, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », Ed. Gallimard,
1950, pp. 17817931- NIETZSCH, Friedrich, Crépuscule des idoles, Paris, Gallimard, 2004, p. 20
) 32- DE BALZAC, Honoré, La maison Nucingen, 1989,( édition de référence : Alexandre Houssiaux, 1855
33- BALZAC, « Lettre sur le procès de Peytel », in œuvres complète, Paris, Calmann-Lévy, 1879
34- PASCAL, BLAISE, Pensées, « Bibliothèque de la Pléiade », éd. Gallimard, 1954, p. 1160
35- ALAIN, Eléments de philosophie, coll. « Idées », Ed. Gallimard, 1941, pp. 312313 -36يع ّرف أرسطو املنصف كالتّايل" :إ ّن املنصف ،وإن كان يف نفس الوقت عادال ،ليس ما هو عادل مبقتىض القانون ،وإنمّ ا ملطّف من ملطّفات
والسبب قائم يف أ ّن القانون هو عىل الدّوام أمر عام ويف أ ّن مثّة حاالت نوع ّية ليس بوسع املرء أن يصوغها يف ملفوظ عام ينطبق
العدالة القانون ّيةّ .
عليها انطباقا يقينيا ...وهكذا ندرك بوضوح ما هو املنصف وندرك أ ّن املنصف هو العادل وندرك أنّه متف ّوق عىل نوع من أنواع العادل" ا ُنظر :
RICOEUR, Paul, Le juste, Op.cit., p. 5
بالسكان مل يجد ساكنه من حلّ سوى العيش فيه.
 -37جبل للدولة غري مأهول ّ
 -38وهنا يختنق مراد بالعبارة ث ّم يُجهش بالبكاء.
 -39يتحدّث السجناء بإطناب عن كلفة املرافعة وعجزهم عن تسديدها.
40- ROUSSEAU, Jean Jacques, Du contrat social, Op.cit., p. 16
41- FOUCAULT, Surveiller et punir: naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1971.
42- DROIT, Roger-Paul, Michel Foucault, Entretiens, Paris, Odile Jacob, 2004, p. 65
43- GOFFMAN, Erving, Aziles : étude sur les conditions sociales des malades mentaux, Paris, Minuit, 1968, p. 41
والسجون واملساجني.
 -44الكلامت التي وضعت بني ظفرين جلّها من الدارجة التونسيّة وبالذّات من لغة املحاكم ّ
 -45يقصد السجني من هذه الفكرة أن التحقيقات األ ّول ّية التي تُجرى يف مراكز (مخافر) الشرّ طة العدل ّية تحدّد يف الغالب حكم القايض.
 -46الرئيس الذي أطيح به يف  2011إثر ثورة شعب ّية انطلقت من األطراف املقص ّية.
الصنف من
السجن أكرث من م ّرة حتّى أ ّن بعضهم يرتك أمتعته داخله ألنّه واثق من عودته .هذا ّ
السجني العائد هو ذاك الذي دخل ّ
ّ -47
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املساجني يصبح عارفا مبداخل القانون ومخارجه ،وتتك ّون لديه ثقافة قضائ ّية وسجن ّية عمل ّية.
السجني تقصريا يف اإلجراءات القضائ ّية.
 -48هنا أجريت مقابالت محدودة مع بعض القضاة ألسألهم عماّ يعتربه ّ
املؤسسة
 -49ا ُ نظر يف نفس هذا املعنى أطروحة دكتوراه لسامي نصرّ  ،سوسيولوجيا العود :دراسة سوسيولوجية لظاهرة العود داخل ّ
السجنيّة وخارجها ،كلّيّة العلوم اإلنسانية واالجتامعيّة بتونس ،السنة الجامعيّة  ،2008-2007ص.387 .
ّ
السجن.
 -50ولد القفّة أو ولد املاكلة تعني رفيقه الذي يشاركه األكل ويتقاسمه كلّ يشء يف ّ
 -51املخلوع نعتٌ صار يُطلق عىل الرئيس الفار بن عيل .وقلّام يذكره التونيس باالسم بل بنعوت يف الغالب.
 -52خذوا مواقعكم للقيام بعمليّة التّعداد املعتادة.
 -53املقصود بالك ّراكجيّة املتع ّودون عىل اإلجرام ،وطالت مدّة سجنهم حتّى ألفوه ومت ّرسوا بنمط الحياة فيه .ومنهم من صار عاجزا عن
مغادرته ،ولو أُفرج عنه.
 -54الباحث مدين لألخصايئ النفيس بسجن املدين باملرناقية السيد منري الدريدي عىل ما قدّمه لهذا البحث من مساعدة مبا يف ذلك هذه الرسوم واألوشام.
55- LARGUECHE, Dalenda, « Dar Joued ou l’oubli dans la mémoire », in Dalenda et Abdelhamid Larguèche,
Marginales en Terre d’Islam, Tunis, Cérès EDITIONS, 2000, pp. 85 - 111
 -56أطلقت هذه العبارة يف البداية عىل سجناء املقاومة ضد املستعمر الفرنيس .واستُ ِغلّت بعد ذلك مدخال إلعادة إدماج ال ّرجال ضمن
السجن يش ّد من عزم ال ّرجال ويع ّزز ق ّوتهم.
نسيجهم االجتامعي فكأ ّن شيئا مل يكن ،بل إ ّن ّ
 -57ذنوب مل ترتكبها عىل ح ّد زعمها ،طبعا ،فلسنا معنيون يف هذا البحث ،مثلام سبق أن أرشنا يف موضع آخر ،ببلوغ الحقيقة ،بقدر ما
السجني للعدالة.
نتعلّق ببلوغ متثّل ّ
رص عىل ذكر اسمها كامال،
ت
مثال
"ميم"
ن
أ
مع
لحرمتها.
احرتاما
جغرافيتها
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ت
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ى
ت
ح
مدينة
وال
النص
هذا
يف
 -58املرأة ال اسم لها
ّ
ُ
َ
ّ
ّ
ينّ
ّ
ولك ّني ال أفعل ذلك تج ّنبا ملا قد يحصل من إحراج لألرس املعن ّية ،والتي قد تلجأ إىل مقاضاة الباحث لو كشف عن هويّة السجينة املبحوثة.
 -59نزار قبّاين ،يوميات امرأة المبالية ،بريوت ،لبنان ،منشورات نزار قبّاين ،الطبعة  ،1999 ،17ص28 .
 -60شكل من أشكال التّعذيب يوضع فيه املتّهم عىل شاكلة دجاجة حني تسلق.
 -61النمط املثايل مفهوم ط ّوره ماكس فيرب انطالقا من دراسته للفكر الرأساميل ليكون دليال يساعد عىل صياغة الفرضيات ،ويتعلّق األمر فيه
بجملة من املفاهيم التي تتمفصل فيام بينها لبلوغ الواقع وما فيه من ترابطات دالّة .وميكّن من بناء الظاهر يف أكرث تجلّياتها صفاء ووضوحا
بتكثيف وجهات نظر الباحث يف اتجاه واحد حتّى يحصل عىل ترسيمة مج ّردة لها نصفها من الواقع ونصفها الثاين تجريد الباحث لهذا
الواقع .ا ُنظر مثال أطروحة ماكس فيرب "األخالق الربوتستانتية والفكر الرأساميل"WEBER, Max, L’Ethique protestante et l’esprit :
du capitalisme, Paris, Plon, 1905, 1920
62- MOLIERE, L’Avare, Cérès éditions, Tunis, 1994, p. 17.
للسجون واإلصالح للسجناء املودعني حسب الجرائم والوضعيّة الجزائيّة ا ُقفلت بتاريخ  24أفريل .2012
 -63إحصائيات اإلدارة العا ّمة ّ
 -64غ ُ
تنغلق عىل املساجني تس ّمى عنابر يف لغة ساكنيها.
السجنِ التي ُ
ُرف ّ
 -65توزّر بلغة السجناء تعني صارت قضيته قضية وزارة وعوقب عقابا طويال يف مدّته ،وأضحت تشري يف االستعامل االجتامعي التونيس إىل
السجن ؟
الهالك وإىل املصري السيئ .فيقال" :تحب توزّرين ؟ عىل معنى تريد اإليقاع يب وهاليك يف ّ
 -66األكل هنا استعارة تونسيّة تعني ال ّرشوة.
 -67يحرص بعض املساجني عىل ذكر أسامء القضاة ولك ّني أتج ّنب دامئا إدراج أ ّي اسم ضمن بحثي هذا ،إذ قد يكون الدّافع ردّة فعل عىل
الصور فإ ّن األسامء ال تفيد يف تطوير إشكال ّية البحث.
السجني غري منصف .وبكلّ ّ
حكم يراه ّ
 -68توافقها أحكام سجن ّية قصرية .أ ّما الوزارة ،بلغة املساجني ،فأحكامها طويلة.
 -69هذا الجدول صيغ من قبل بعض املساجني القدامى والعائدين .ومل يتم تغيري أ ّي يشء مماّ ذكروه إالّ الصياغة.
السجينات حني رأت يف نفسها كفاءة تفوق املحامي.
 -70وقد يكون هذا ما قصدته إحدى ّ
 -71عبد الرحامن ابن خلدون ،املقدّمة ،الجزء األول ،تونس ،الدار التونسية للنرش – املؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،1984 ،ص.348 .
72- Nietzsche, La volonté de puissance, op.cit., p. 97
 -73عيل بن محمد الرشيف الجرجاين ،كتاب التعريفات ،غوستاف فلوغل ،تحقيق ليبزغ ،بريوت ،لبنان( ،ب .ت) ،ص152 .
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