
 

والمواطنة بالكاف  لرئیسة جمعیة المرأة بیان مساندة منظمات المجتمع المدني

 

تعبر الجمعیات الممضیة أسفلھ عن مساندتھا التامة لرئیسة جمعیة النساء والمواطنة بالكاف "كریمة البریني" 

إثر تعّمد وكیل الجمھوریة بالكاف مسائلتھا حول عدم اشعار النیابة العمومیة بتعرض رفقة الشارني إلى 

التھدید بالذبح من قبل زوجھا في صورة عدم اسقاطھا لشكایتھا ضده. 

 وتندد جمعیاتنا بالتصریحات الواردة على لسان الناطق الرسمي للمحكمة االبتدائیة بالكاف بما فیھا من خرق 

لسریة األبحاث ولمبدأ حمایة المعطیات الشخصیة وھو ما من شأنھ أن یمثل خطرا على حیاة رئیسة جمعیة 

المرأة والمواطنة بالكاف وتھدیدا جدّیا لسالمتھا.  

إن ھذه التصریحات الخطیرة تتنّزل في سیاق كامل من محاولة التملّص من المسؤولیات القانونیة واالعتباریة 

 وتأتي الیوم لتعّري من جدید عدم فھم وكیل 2017 لسنة 58للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبیق القانون عدد 

الجمھوریة وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة االبتدائیة بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة 

ولدوره في نجدة النساء وحمایة حیاتھن وتأمین سالمتھن وكرامتھن. 

فبعد أن أوحى في تصریح لھ بإحدى القنوات الخاصة بأنھ قد اختصر اآلجال معتبرا أنھ لو قام بإیقاف المعتدي 

وسجنھ ربما سیقوم باالنتقام من الضحیة بعد تنفیذ العقوبة وبعد أن تعلّل بالعید واإلسقاط، ھا ھو الیوم یحاول 

أن یجعل من جمعیة المواطنة والمرأة بالكاف التي ساھمت في توعیة الرأي العام بخطورة ھذه القضیة ودأبت 

منذ سنوات على نجدة الضحایا ومرافقتھن، تلك الّشماعة التي یعلّق علیھا تخاذل الدولة ومؤسساتھا في حمایة 

النساء.   

كما تعتبر جمعیاتنا أن توجیھ أصابع االتھام إلى منظمات المجتمع المدني ھو اصطفاف قطاعي وتغییر لمسار 

القضیة ومحاولة لترھیب وإخراس المجتمع المدني واقصاءه بتعلة التقصیر خاصة بعد نقد قرار النیابة 

العمومیة المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وھو ما ساھم في موت الضحیة 

"رفقة الشارني"باإلضافة إلى أن اإلشعار یفقد جدواه طالما تعھدت السلط المعنیة بالقضیة.  

إن ھذه المساعي والتصریحات اإلعالمیة التي تلتھا تمثّل محاوالت فّجة لمغالطة الرأي العام إذ الھدف من 

وراءھا تخفیف الضغط علیھ لتقصیر المحكمة الواضح في حمایة الضحیة من العنف رغم كافة عناصر 



الخطر الجدي والوشیك التي توفّرت لدیھ إلیھام الرأي العام بأن المسؤولیة مشتركة مع أطراف أخرى من 

ضمنھا المجتمع المدني. 

إن ھذه الممارسات والتصریحات تجعلنا نتأّكد كم یصعب على النساء ضحایا العنف والنساء عموما أن یثقن 

بكم وكم طریق تحقیق القضاء العادل والناجز الذي یحمي الضحایا ما زات طویلة. 

 إن ھذه الممارسات تدخل في باب الھرسلة القضائیة للمدافعات عن حقوق اإلنسان للنساء وبناء علیھ، من 

جدید تعبّر جمعیاتنا الممضیة عن تضامنھا المطلق مع السیدة كریمة البریني وتتوّجھ جمعیاتنا إلى وزارة 

العدل وإلى المجلس األعلى للقضاء وكافة الھیاكل المعنیّة من جدید لتحمیلھا مسؤولیتھا في رسم معالم سیاسة 

جزائیة واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء أولویتھا ومن محاربة على اإلفالت من العقاب 

ھدفھا بما في ذلك عبر تدریب كافة المتدخلین في الشأن القضائي حول قضیة العنف المسلّط على النساء 

وادوارھم في التصدّي لھ.   
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