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التحقيق اجلنائي يف مدينة تونس غداة احلامية الفرنسيّة (1881-1860): 
تقنيات التحقيق ومقاومة اجلريمة 

حممد البشري رازقي
سلک الدكتوراة، كلية العلوم االجتامعية واإلنسانية بتونس

األمنيّة  األجهزة  اتّبعتها  التي  اجلنائي  التحقيق  تقنيات  دراسة  إىل  العمل  هذا  يسعى 
يف مدينة تونس خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش (1860 - 1881). وقد اعتمدنا 
املحفوظة  احلارضة1  ضبطيّة  جملس  وثائق  عىل  الدراسة  هذه  إلنجاز  مصدريّة  نة  كمدوّ
باألرشيف الوطني التونيس. ويعود سبب اختيارنا هذا املوضوع إىل نُدرة البحوث العلميّة 
املهتمة بدراسة تقنيات التحقيق اجلنائي، ليس يف البالد التونسية فقط، بل حتّى يف البلدان 
الغربية. 2ويكمن هاجسنا البحثي هنا يف دراسة جانب أسايس من معارف الفاعل االجتامعي 
وأنّ  ة  خاصّ الفرنسيّة،  احلامية  فرض  سبقت  التونسيّة  البالد  تاريخ  من  مهمة  فرتة  خالل 
جوانب  معرفة  يف  اجلريمة  (Criminologie) تسهم  علم  حقل  ضمن  املُنجزة  الدراسات 

أساسية وبالغة األمهية من تواريخ املجتمعات سواء عىل مستو املامرسة أو التمثّالت.3
ة هذا املجلس ”حفظ األمن داخل  ست يف 20 يوليوز 1860، ومهمّ 1.  جملس الضبطيّة هو مؤسسة أمنيّة (رشطة) أُسّ
ى أحيانا يف الوثائق الضبطيّة باحلارضة، انظر: توفيق برشوش، موسوعة مدينة  أسوار املدينة،“ أي مدينة تونس، وتُسمّ

تونس (تونس: مركز الدراسات والبحوث االقتصادية واالجتامعية، 1999)، 310.
Houssein Boujarra, “Histoire des mouvements sociaux et usages des archives: Le cas de la Tunisie 

des années soixante du 19e siècle,” in Les archives, la société et les sciences humaines. Textes réunis et 
présentés par: K. Bendana-Kchir, H. El-Annabi, H, Belaid, H. Jallab, M. Jebahi, Cahiers du C.E.R.E.S, 
Série Histoire, 21, Tunis, (2012): 351-69.

2. Jean-Paul Brodeur, et Geneviève Ouellet, “L’enquête criminelle,” in Criminologie, Numéro 
spécial: La police en pièces détachées (38) (2) (2005): 39- 64.

وانظر أيضا ياسني العوين، جهاز الرشطة بتونس زمن االستعامر (صفاقس: دار حممد عيل للنرش- كلية اآلداب والعلوم 
اإلنسانية بصفاقس: خمرب البحوث والدراسات املقارنة واملتداخلة، 2017)؛ وانظر أيضا ما ييل:

3. Ruth Ann Triplett (Editor), The Wiley Handbook of the History and Philosophy of Criminology, 
(U.S.A: Wiley-Blackwell, 2018); Herbert Reinke, “Crime and criminal justice history in Germany. A 
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يف  اجلنائي  التحقيق  كان  هل  هي:  البحث  هذا  يعاجلها  التي  الرئيسيّة  واإلشكالية 
احلارضة وحاجياته خالل  جمتمع  رغبات  لبّي  ويُ وحديثا  اال  وفعّ ناجعا  تونس  مدينة 

سنوات النصف الثاين من القرن التاسع عرش (1860 - 1881)؟
1. تقنيات التحقيق اجلنائي يف مدينة تونس (1860 - 1881)

أ. التحقيق امليداين
اإلقامة  ومكان  والكنية  الشخيص  االسم  تونس  مدينة  ضبطيّة  جملس  وظّف 
ف عىل األفراد واملشبوه فيهم،4  واألوصاف اجلسديّة خالل عمليّات التحقيق بغية التعرّ
مثل حالة ”حممد بن عبد القادر ... الوساليت نسبا القروي مسكنا،“ هذا الرجل هرب من 
سجن ”املجلس الزال جيتهد يف البحث عنه وقد عرف اسمه ولقبه ونسبه ومسكنه.“5 
وإىل جانب هذه الركائز التصنيفيّة األربعة يُضاف عند عمليّة التحقيق الرؤية بالعني أو 
املعاينة، وذلک كام ورد يف أحد الوثائق حيث أن ”... شهود يشهدون ... معرفة األجل 
ف عىل املشتبه به عرب  ... معرفة صحيحة وتامة عينا واسام ونسبا وموطنا.“6 ويتم التعرّ
”الوجه أو الصفة أو العينني أو اللباس أو الطول و القرص،“7 إىل جانب العنارص املذكورة 

report on recent trends,” in Crime, Histoire et Sociétés/Crime, History and Societies (13) (1) (2009): 
117- 37; Xavier Rousseaux, “Historiographie du crime et de la justice criminelle dans l’espace français 
(1990-2005): Partie 1: du Moyen-Âge à la fin de l’Ancien Régime,” in Crime, Histoire et Sociétés/
Crime, History and Societies (10) (1) (2006): 123-58; Ibid., Partie 2: de la Révolution au XXIe siècle,” 
in Crime, Histoire et Sociétés/Crime, History and Societies (10) (2) (2006): 123-61.

قبل  من  وحتليال  ودراسة  فهام  حتتاج  للمجتمعات  بالنسبة  بامتياز  رماديّة“  ”منطقة  يمثّل  اجلريمة  عامل  أنّ  هنا  نعترب 
الباحثني. ولالطالع عىل إطار منهجي بخصوص هذه النقطة انظر: وائل حالّق، قصور االسترشاق: منهج يف نقد العلم 

احلداثي، ترمجة: عمرو عثامن، (بريوت: الشبكة العربية لألبحاث والنرش، 2019)، 78 -  79؛ وانظر أيضا ما ييل:
Mitchel P Roth, Crime and Punishment: A History of the Criminal Justice System (U.S.A: Wadsworth/

Cengage Learning, 2010).
ة هاجس الكشف عن اجلسد أو اجلثّة كانت ممارسة منترشة  ف عىل املشتبه فيهم أو الضحايا وخاصّ 4.  وسائل التعرّ

أيضا يف أوروبا، انظر:
Zoe Dyndor, “The Gibbet in the landscape: locating the criminal corpse in Mid-Eighteenth-Century 

England,” in A Global History of Execution and the Criminal Corpse, Edited by Richard Ward (UK: 
University of Sheffield, Palgrave Macmillan, 2015): 102-25; Laurent Lopez, “L’identification: Genèse 
d’un travail d’État,” Crime- Histoire, et Société-Crime, History and Societies (12), (1) (2008): 137-40.

وظلّ هاجس معرفة املميّزات اجلسديّة للمشبوه فيهم مصاحبا لعمل جهاز الرشطة العدلية يف البالد التونسية خالل 
الفرتة االستعامرية، انظر: العوين، جهاز الرشطة بتونس، 325 - 26.

رقم   ،13 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة  التونيس،  الوطني  األرشيف    .5
ة 1278/23 يونيو 1862). الوثيقة  71365 (25 ذي احلجّ

ل 1299/21 مارس 1882). 6. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 65، امللف عدد 793، عدد الوثيقة 1 (1 مجاد األوّ
ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 158 (21  ر، امللف عدد 337 مكرّ 7. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ

ل 1296/15 مارس 1879). ربيع األوّ
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ف عىل األفراد سواء تعلق األمر  سابقا. ويعتمد التحقيق اجلنائي أساسا عىل تقنيات التعرّ
باملجرم أو بالضحيّة.8

ف الصارمة التي يعتمد عليها جملس الضبطيّة درجة وعيه بأمهيّة  د تقنيات التعرّ وتؤكّ
توفري األدلّة امللموسة حيث أنّ ”الدعو عىل املجهول ليست من الكالم املقبول.“9 كام 
يعدّ   إذ  ف.10  التعرّ هذا  إىل حتقيق  وسعي  بامتياز،  ف“  ”تعرّ فعل  هو  اجلنائي  التحقيق  أنّ 
الوصف الدقيق ألجساد املتّهمني والرتكيز عىل العالمات البارزة واملثرية لالنتباه من أهمّ 
الطرق املستخدمة يف القبض عليهم،11 ويتمثل هاجس جملس الضبطيّة يف توفري الدليل 
عىل  لالطالع  توصله  بنايره،12  أو  رشعيّة  ”شهادة  يف  األدلّة  قائمة  وتنحرص  املتّهم،  ضدّ 

كيفيّة االختالس (أو القتل...) أو بشهادة من أناس.“13
عدّ عرض املتّهمني أمام الضحايا أو الشهود من أهم طرق الكشف عن املعتدين.  ويُ
َعَ من لعارفته من اجلريدية وأتى هلم باليهودية  ونجد يف أحد الوثائق مثال ما ييل: ”... مجَ
ت عىل مجيعهم بالنظر رجاءً أن تعرف منهم الفاعل  تابعة النرصاين الذي مات قتيال، ومرّ
رجل  مثل  اجلريمة،  متثيل  إعادة  عىل  العمل  التحقيق  يف  املتّبعة  اإلجراءات  ومن  به.“14 
ويفعل  الباب  يقفل  بأن  فعُورض  فانفتح،  برجله  الباب  وكز  إنّه  قايال   ...” خمزنا  رسق 
رضبة  برجله  ورضبه  الباب  عن  فانفرد  كذلک،  فكان  احلال،  ويتبنيّ  دعواه،  طبق  به 
يف  ثغرة  الصطياد  خمتلفة  أوقات  يف  ات  مرّ ة  عدّ املتّهم  استجواب  يتمّ  كام   15“... ة  بقوّ
ة،  ل مرّ ة، وهو جييب بام أجاب به أوّ ة بعد املرّ األقوال: ”... والزلنا نحرضه لإلقرار املرّ

8. Caroline Cuénod, “Une signalétique accusatoire: les pratiques d’identification judiciaire au 18e 
siècle,” Crime, Histoire et Sociétés/Crime, History and Societies (12) (2) (2008): 5-31.

م 1277/27 يوليو 1860). م 1277 (8 حمرّ 9.  دفرت 3461، حمرّ
10. Dominique Guillo, “Bertillon, l’anthropologie criminelle et l’histoire naturelle: des réponses au 

brouillage des identités,” in Crime, Histoire et Sociétés/Crime, History and Societies (12) (2) (2008): 
97-117.
ة  11. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 19، رقم الوثيقة 72973 (25 ذي احلجّ

1288/6 مارس 1872).
ليل. ارجة التونسيّة تعني الدّ 12. ”النّايره“ كلمة بالدّ

ال 1292/3  13. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 29، رقم الوثيقة 75475 (4 شوّ
نونرب 1875).

شوال   28)  74822 الوثيقة  رقم   ،27 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .14
1286/31 يناير 1870).

15. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 27، رقم الوثيقة 74929 (5 ذي القعدة 
1287/27 يناير 1871).
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ولو كان اختلس لک الدراهم ... لكان وقع له اضطراب يف دعواه.“16 ويعتمد التحقيق 
واآلخر  احلني  وبني  الكالميّة،  واملغالطات  واملختلفة  عة  املتنوّ األسئلة  عىل  واالستنطاق 
مع  املستجوب،  الشخص   كالم  يف  يرد  خطأ  عىل  العثور  نفسه بغية  السؤال  إعادة  يتمّ 

اإلحلاح يف إلقاء أسئلة دقيقة.17
عنيّ يُرسل طبيب الضبطيّة،18  وعندما يعلم جملس الضبطيّة بوقوع جريمة يف مكان مُ
ومعه عدل إشهاد وأعوان من الضبطيّة، حيث نجد يف أحد الوثائق ”رجل قتيل“ قرب 
امليت)  ملعاينة  خروجهم  ريال (عىل   19.75 عدول  زوج  أجر  كان  و”...  الطابية،  رأس 
وتُوظّف  ريال.“19   6 الكروسه  وكراء   19.75 ضبطية  والزوج   19.75 أجره  والطبيب 
تعبري  حسب  أو  اآلثار  اتّباع  مثل  والتقنيات  املهارات  من  جمموعة  اجلريمة  مكان  يف 
إحد الوثائق ما  يف  ونجد  وخملفاته.20  الدمّ  آثار  أو  األقدام  سواء  ة،“  ”اجلرّ الوثائق 
من  ة  اجلرّ واقتفت  الضارب  عىل  ن  للتمكّ املوصلة  االجتهاد  طرق  عملنا   ...” ييل: 
 (Paolo) ض املالطي باولوا حيث املحلّ الذي وجد به امليّت ...“21 ويف وثيقة أخر تعرّ
عىل  بالدم  متّصلة  ة  اجلرّ فوجدوا  الدم،  ة  جرّ تتبّع   ...” فتمّ  لالعتداء  إنجلرتا،  محاية  من 

األرض إىل أن وصلت باب خمزن كاين قرب الدباغني ...“22
رجب   24)75539 الوثيقة  رقم   ،29 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .16

1293/15 غشت 1876).
17. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 32، رقم الوثيقة 76294 (5 ربيع الثاين 

1280/19 يوليو 1863).
18. وظّفت وثائق الضبطيّة بداية من سنة 1860 مصطلح ”طبيب“ باملعنى العرصي هلذا املصطلح، وقد كانت تُكتب 
الثاين  النصف  خالل  التونسيّة  البالد  يف  الصحية  املامرسة  ر  تطوّ وبرز  ”دكتور،“  أو  ”طبيب“  بصيغة  أحيانا  الكلمة  هذه 
ي   يف 24 شتنرب  ة بعد تأسيس احلجر الصحّ من القرن التاسع عرش بسبب كثرة اعتامد اإليالة عىل األطبّاء األجانب خاصّ

1835، انظر:
François Arnoulet, “La médecine européenne à Tunis et dans la régence de 1800 à 1881,” Revue 

d’histoire maghrébine (93) (94) (1999): 25-56; Ibid, “Conception de l’assistance sanitaire en Tunisie 
au 19 siècle,” in La vie intellectuelle dans les provinces arabes à l’époque ottomane, Etudes réunies et 
présentées par: Abdeljelil Temimi, (Zaghouan: publication du centre d’étude et de recherche ottomanes, 
morisques, de documentation et d’information, 1990), Tome 3, 17-22.
العثامنيّة،  للدراسات  العربيّة  التارخييّة  املجلّة  العثامين،“  العهد  يف  التونسيّة  بالبالد  ”التطبيب  قاسم،  أمحد  أيضا  وانظر 

.188 - 165 :(2000) 22
ذي   5) 71006 الوثيقة:  رقم   ،13 عدد  الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .19

ة 1277/14 يونيو 1861). احلجّ
 2) 74601 و   74594 الوثيقة  رقم   ،26 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .20

مجاد الثاين 1282/23 أكتوبر 1865 - 12 رجب 1282/1 دجنرب 1865).
ال  شوّ  24)  71792 الوثيقة  رقم   ،15 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .21

1279/15 يناير 1863).
دجنرب   1282/1 12 (رجب   74601 الوثيقة  رقم   ،26 الفرعي  602،امللف  امللف   ،55 احلافظة  التارخيية،  السلسلة   .22
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س  ”للتجسّ أي  اجلريمة  مكان  خصائص  عىل  ف  بالتعرّ الضبطيّة  جملس  يقوم  ثمّ 
والبحث باملكان،“ حيث ال يمكن فهم اجلريمة إال عند توطينها داخل حدودها اجلغرافية 
املنطقة  ان  سكّ باستجواب  املجلس  قبل  من  املكلّف  هنا  ويقوم  اجلريمة.“23  ”مرسح  أي 
يعمل  ثمّ  احلادثة،  يوم  وقابله  بالضحيّة  ة  خاصّ عالقة  له  من  وكل  وعائالهتم  واملتّهمني 
يف  به  تفظ  حيُ اجلريمة  سالح  د  جِ وُ وإن  ببعضها.24  األقوال  مقارعة  عىل  بعدئذ  املجلس 
مقرّ جملس الضبطيّة لتوظيفه يف عمليّة التحقيق كدليل إثبات من بني األدلّة التي يسعى 

املجلس لتوفريها.25
ف  للتعرّ أُناس“  ومعهم ”بعض  املنطقة  شيوخ  إحضار  يتمّ  جثّة  عىل  العثور  وعند 
رجل  قبل  من  للجثّة  الدقيق  الوصف  اجلريمة  إثبات  يستلزم  إذ  الضحيّة،26  عىل 
ض  ثم تُعرَ احلقيقي.27  املجرم  ضبط  وربّام  املوت،  طريقة  معرفة  ل  يسهّ ما  وهذا  األمن، 
االستناد  يتمّ  ذلک  من  د  وللتأكّ صاحبها،  وفاة  سبب  ملعرفة  الضبطيّة  طبيب  عىل  اجلثّة 
التالية:  الوثيقة  يف  ورد  كام  وقتئذ،  املتوفّرين  أوروبيّني)  (عادة  األطبّاء  أفضل  خربة  إىل 
 ، الشکّ إلزالة   (Nounes Paice) نونس بايص  املاهر  احلكيم  إليه  هنا  وجّ ثمّ   ...”
فوافق عىل ذلک ...“28 ويساعد األطبّاء يف استجالء حقيقة موت الضحيّة كام يتالفون 
التأويالت اخلاطئة،29 مثل حالة حسني بن حممد اهليرشي الذي وجد ميّتا، فـ”... أجاب 
من  موته  سبب  وإنّام  املوت،  منهام  يتسبّب  ال  املذكورين  اجلرحني  أنّ  املذكورين  األطبّاء 

السلسلة  74369؛  الوثيقة  رقم   ،25 الفرعي  امللف   ،602 امللف  احلافظة55 ،  التارخيية،  السلسلة  أيضا:  وانظر   ،(1865
التارخيية، احلافظة 55، امللف 602، امللف الفرعي  25، رقم الوثيقة 44 (28 شعبان 1279/18 فرباير 1863).

23. Dominique Kalifa, “Les lieux du crime. Topographie criminelle et imaginaire social à Paris au 19e 
siècle,” Sociétés et Représentations (17) (1) (2004): 131-50.

رجب   24)  71960 الوثيقة  رقم   ،16 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .24
1280/4 يناير 1864).

25. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 16، رقم الوثيقة 72118 (14 مجاد الثاين 
1281/18 نونرب 1864).

26. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 16، رقم الوثيقة 71924 (26 ربيع األول 
1280/10 شتنرب 1863).

27.  Sylvie Châles-Courtine, “La place du corps dans la médiatisation des affaires criminelles,” 
Sociétés et Représentations (18) (2) (2004): 171-90.
 24) 71960 - 71959 الوثيقة  رقم   ،16 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .28

رجب 1280/4 يناير 1864).
29. Michel Porret, “Médecine du crime, médecine de l’âme,” Crime, Histoire & Société/Crime, 

History & Societies (2) (2) (1998): 121-26.
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سقوط البري فقط.“30 ويربز هذا أيضا يف وثيقة أخر حيث نجد رجال يعمد إىل االنتحار
غري  من  شعره  هبط  بدليل   ... رشبه  سمّ  موته  سبب   ... عليه  السوداء  الستيالء   ...”

تكلّف واحلمرة التي بساعده إذ ذلک عالمة املسموم.“31
زوجته،  مته  سمّ رجل  مثل  التسميم،  نوازل  يف  للطبيب  املهمّ  الدور  يربز  كام 
ق  حتقّ البحث  بعد   ... لونه  واسودّ  الطعم  أثر  فيه  أنّه  عليه  وحكموا  ”األطبّاء  فعاينه 
كبري  مقدار  الكسكسو  بقيّة  يف  جد  وُ هذا  ودون   ، الطّعم بالسمّ فيها  النازلة  أن   ... هلم 
من  قدرا  أعطوا  الطعام،  تسميم  من  األطبّاء  د  يتأكّ وحتى  (السم).“32  السليامين  من 
وجود  األطبّاء  الحظ  كام  ومات،33  فأكله  التجربة،  سبيل  لكلب، عىل  الكسكيس 
 مثل التقيّؤ قبل املوت.34 ويف وثيقة أخر أعراض عىل جلد املريض، وأعراض أخر
ة يف ظاهر الكفّ (بكف الضحيّة)  ورد احلديث عن رجل مقتول، فتبنيَّ ”... أنّ العضّ
بفمّ غري املعضوض بدليل أنّ الرباعيّات العليا أثرها يف ظاهر الكفّ وأنّ سبب موت 
اهلالک من خنق باألصابع ... وأنّ الذي استدىل به عىل أنّ الروح ما زهقت إالّ باخلنق 
خروج املنيّ (من ذكر الضحيّة) كام ذلک يف غالب املخنوقني.“35 كام أنّ املهارة واخلربة 
ن الضبطي من معرفة زمن إطالق النار من السالح حيث ”... عاين وسط جعبتها  متكّ

فوجدها هبا أثر الرصخ حديث.“36
ففي  العقالين،  واالستنتاج  واملقارنة  التحليل  طرق  الضبطيّة  جملس  يستخدم  كام 
إحد احلاالت تم العثور عىل رجل مقتول، و”... بوجود رماد حواجيه فوق بدنه ... 

ال 1287/8  30. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 19، رقم الوثيقة 72919 (4 شوّ
دجنرب 1870).

ة  31. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي، 15، رقم الوثيقة 71868 (18 ذي احلجّ
1279/6 يونيو 1863).

ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 281 (23  ر، امللف عدد 337 مكرّ 32. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ
خالل  التونسيّة  البالد  يف  املُستخدمة  السمّ  أنواع  أشهر  من  السليامين  سمّ  ويُعترب   ،(1860 دجنرب   1277/7 األوىل   مجاد

ظّف كثريا، استنادا إىل وثائق الضبطيّة، يف عمليّات القتل والتسميم. القرن التاسع عرش، وقد وُ
33.  أما الكسكيس فهو طبق غذائيّ متداول يف البالد التونسيّة وبالد املغارب عموما، يُصنع يف شكل حبّات صغرية 

من طحني احلبوب، ويُؤكل باملالعق أو باليد مبارشة عىل شكل لقامت.
ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 283 (29  ر، امللف عدد 337 مكرّ 34.  السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ

ربيع الثاين 1277/14 نونرب 1860).
ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 61 (29  ر، امللف عدد 337 مكرّ 35.  السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ

ال 1288/10 ماي 1861). شوّ
شعبان   16) 74190 الوثيقة  رقم   ،25 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  36.  السلسلة 

خ“ إطالق النّار. 1277/27 فرباير 1861)، واملقصود بلفظة ”الرصّ
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بحبّ  هناک  رضب  املذكور  القتيل  أنّ  بالكاشف  بان  باملكان،  اجلرّ  أثر  وجود  وعدم 
الرصاص،“ واالستنتاج هنا أنّ الرماد املوجود عىل الثياب دليل عىل احرتاقها بالبارود، 
وثيقة  يف  ونجد  بعيد ...“37  مكان  من  بسالح  الرجل  إصابة  عىل  دليل  اجلرّ  أثر  وغياب 
أخر أنّه قد ”... وقعت رسيقة يف دراهم من خزانة املجلس 38... وملّا بلغني ذلک تتبّعنا 
مل  اخلزانة  عديده، منها أنّ  أجنبي لوجه  يقع من  مل  هذا الفعل  فوجدنا أنّ  حتقيق النازلة، 
يكن هبا تكسري، وال بالكوبة أيضا خذعان حتّى يقع الظنّ أنه من أجنبي،39 وال يكن هذا 
الفعل إالّ ممّن بيده املفتاح، كام بلغني أنّ الدراهم املوجودة باخلزانة كانت حتسب إال بعد 
أربعة أو مخسة أشهر، واآلن حتسب كلّ نصف شهر، فلعىلّ عند أهل املجلس ريب من 

سالف التاريخ.“40
رجال  مثال  نجد  إذ  ألغاز اجلريمة،  فکّ  آليّات  أهمّ  من  املنطقي  االستنتاج  عدّ  ويُ
ارتكب جريمة وهرب دون أن يراه أحدا، ومل يسمعوا غري صوت هروبه، وقالت امرأة 
قت  رت وحتقّ تسكن هناک ”سمعت إنسانا جيري جريا كثريا ... ومن حسّ اجلري تصوّ
أنّ اجلاري البس يشء كالبلغه التي يلبسها العرب، وبمقتىض ما يظهر هلا أنّ اجلاين مسلم 
وليس نرصاين،“ وبالفعل فقد تأكد بأنّ املجرم احلقيقي هو املدعو حسني التومي.41 كام 
بعبارة  أو  اجلثّة،  بترشيح  وذلک  املوت وتوقيته،  سبب  ملعرفة  الطبيب  مهارة  عىل  عتَمد  يُ
“ اجلثّة.42 وحيرص املجلس عىل تدوين وتوثيق وحفظ األوصاف اجلسديّة  الوثائق ”شقّ
بمراجعة  أذنت   ...” مثل:  وثائق،  يف  األوصاف  هذه  حفظ  ويتمّ  فيهم  املشبوه  جلميع 
مع  أوصافه  قابلنا  املتهومني ... وقد  أوصاف  أوصافه  من  جيد  أن  عسى  ملا  أوصافه 

األوصاف التي عندنا فلم يقابل منها يشء.“43
شعبان   7)  72284 الوثيقة  رقم   ،17 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  37.  السلسلة 

1282/26 دجنرب 1865).
38.  أي رسقة.

39.  ”الكوبة“ كلمة عاميّة تونسية تعني قفل البّاب، أما ”خذعان الكوبة“ فهو يعني إزالة القفل.
40.  السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 23، رقم الوثيقة 74071 (20 ربيع الثاين 

1292/26 ماي 1875).
 41. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 30، رقم الوثيقة 75697 (27 - 28 مجاد

األول 1297/7 - 8 ماي 1880).
42. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 30، رقم الوثيقة 75686 (19 مجاد الثاين 

1297/29 ماي 1880).
ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 63 (24  ر، امللف عدد 337 مكرّ 43. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ

ذي القعدة 1288/4 فرباير 1872).
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ومن طرق التحقيق أيضا إخراج اجلثّة من القرب ومعاينتها من جديد، ففي أحد النوازل 
ا بالغت يف جلد ابنة  ة من دفنها ”... فشى خرب من امرأة عن أخر أهنّ ماتت امرأة، وبعد مدّ
أخت هلا بالعىص حتّى قتلتها وأرسعت بمواراهتا (أي دفنها) ... (فتم) توجيه طبيب وعدلني 
برقبتها  فوجد  منها  الطبيب  لها  فتأمّ قربها ...  من  امليّتة  إلخراج  وقابله  الضبطيّة  من  وحرس 
ساقها  ووجه   اليرس ساقها  وبكعبة   ... تكسري  به  باجلوزه  عنه  املعربّ  مذبحها  وحملّ  زروقه 
اليرس أيضا جرحان يشبهان جرح املوس، وبحول الرجلني سلخ يف اجللد ... كلّ من النسوة 
م  املذكورات من العواهر.“44 وقد توجد هناک عالقة بني التحقيق واألدلّة الزمنيّة، حيث اهتّ
ق يف التحقيق شهد رجل بأنّ املتّهم مهنته  رجل بأنّه اعتد بالعنف عىل هيودي، فلامّ وقع التعمّ
قهواجي، وأنّه بقي ليلة كاملة أمام أعينهم وهو يعمل باملقهى ومل يغب ”... ولو برهة تقتيض 
اخلروج من البلد املذكور.“45 كام أنّ التغريّ املفاجئ لظروف الفرد االجتامعيّة واملالية قد جيعله 
م بالقتل والرسقة ألنّه كان ”... يف أشدّ حال وتعب من أمل  مثارا للشبهة، مثل حالة رجل اهتّ

الفقر وعليه نحو من ألفي ريال دينا، واآلن قد ظهر عليه أثر الثروة والكسب.“46
وسائل  أهمّ  من  البالد  أرجاء  خمتلف  يف  املنبثّني  أعواهنا  عىل  الدولة  اعتامد  عدّ  يُ كام 
رياح.“48  وطن  ”عامل  أو  وطنهم،“47  ”خليفة  أو  البلد“  ”شيخ  مثل  املتّهم،  عىل  القبض 
ر املتّهم بجريمة قتل وقد وجدت  ده إحد الوثائق، إذ نجد احلاج حممد املعمّ وهذا ما تؤكّ
ملجلس  الدين  خري  األكرب  الوزير  ردّ  فكان  عليه،  يُعثر  ومل  هرب  ولكنّه  منزله،  يف  اجلثّة 
الضبطيّة أن ”... خياطب رئيس الضبطيّة بتشديد البحث عن احلاج حممد ... وإذا تغيّب 
ونالحظ  عنه،“  البحث  يف  ل  العامّ لنخاطب  أوصافه  لنا  فلريسل  احلارضة  عن  املذكور 
هنا أمهيّة األوصاف اجلسديّة للعثور عىل املشتبه به، ويتمّ إبالغ تفاصيل هذه األوصاف 

44. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي، 17 (3 رجب 1278/4 يناير 1862).
ر، امللف الفرعي 2/3، رقم الوثيقة 47 (8 ربيع  ر، امللف عدد 337 مكرّ 45. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ

اآلخر 1290/5 يونيو 1873).
رمضان .46  3)  71731 الوثيقة  رقم   ،15 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،   السلسلة 

1279/22 فرباير 1863).
47. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 20، رقم الوثيقة 73019 (4 ربيع األول 

1288/24 ماي 1871).
م 1291/9  48. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 22، رقم الوثيقة 73738 (20 حمرّ
مارس 1874)، ويعترب كال من ”الشيخ“ واخلليفة“ والعامل“ من أهمّ األعوان ممن تعتمد عليهم اإليالة التونسيّة ملراقبة 

اخيل. جماهلا الدّ
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إىل أعوان الدولة،49 وقد استجاب املجلس هلذا الطلب وأرسل للوزارة أوصاف املتّهم 
كثري  العينني ...  أكحل  البدن،  لطيف  القامه،  قصري  اللون،  أمحر   ...” أنه  فيها  جاء  التي 
ن  هان يف احلال للتمكّ الشعر بشاربه وذقنه ...“50 وكان ردّ الوزير ”حانبه وصباحيي يتوجّ
ن به مع بيان أوصافه  عليه ... وخياطب عامل ماطر بإذكاء العيون يف البحث عنه والتمكّ
به، عامل زغوان، عامل بجاوه، عامل بنزرت، عامل  له، ويكاتب بمثل ذلک عامل طُربُ
بنزرت  عامل  من  بلغني   ...” حيث  القاتل  من  ن  التمكّ تمّ  وقد  باجه،“  عامل  الكاف، 
تلقراف (Télégraphe) مضمونه أنّ احلاج حممد ... قد وقع العثور عليه ببلد العالية وأنّه 
مسجون اآلن حتت يده ببنزرت.“51 ونالحظ هنا أنّ الدولة توظّف كلّ أعواهنا للقبض 
ر التكنولوجي احلاصل يف  عىل املجرم، فضال عن  استفادهتا أيضا من بعض نتائج التطوّ
ل تناقل املعلومة بأقىص  تلک الفرتة من خالل استخدامها جلهاز ”التلقراف“ حتى تسهّ
عمليّة  تبدأ  ثمّ  فقط،  الشبهة  إىل   أوىل  مرحلة  يف  االشتباه  عمليّة  وتستند  ممكنة.  رسعة 
التحقيق، ومثال ذلک أنه من ”... قامت عليه الشبهة  يف النازلة نجلبوه ونستنطقوه عىل 

يد العدالة ... ونبقوه موقوفا.“52
اجلهود  بذل  عىل  أعواهنا  حثّ  يف  الدولة  به  تقوم  الذي  األسايس  الدور  ل  ونسجّ
هنا إىل  نفيضة أوالد  للكشف عن املجرم والقبض عليه، إذ جاء يف إحد الوثائق: ”توجّ
سعيد، أوضه بايش وحانبه وصباحي متعيّنني من سيّدنا نرصه اهللا يف البحث عن الفاعل 
بقتل اليهودي بقنطرة سلوم، ملّا بلغنا إىل بوفيشه،53 اتّفقنا مع املشايخ الرجال الكبار أن 

ة  49. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 23، رقم الوثيقة 73950 (27 ذي احلجّ
1293/13 يناير 1877).

م  حمرّ  14)  73954 الوثيقة  رقم   ،23 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .50
1294/19 يناير 1877).

م 1294/9  51. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 23، رقم الوثيقة 73957 (25 حمرّ
ا ”باجة وبنزرت  ة، أمّ فرباير 1877)، وجتدر اإلشارة إىل أن مصطلحات ”احلانبه“ و“الصباحيي“ حتيل عىل مراتب عسكريّ
والكاف وطرببه وزغوان وبجاوه، فهي أسامء ملدن تونسيّة، انظر: برشوش، موسوعة مدينة تونس، 297، 310، 390 - 
391، 394؛ الشيباين بنبلغيث، النظام القضائي يف البالد التونسيّة: 1857 - 1921 (صفاقس: مكتبة عالء الدين، 2002)، 
(تونس:األرشيف   (1881 - 1705) احلسيني  العهد  خالل  التونسية  باإليالة  املخزن  عائالت  جراد،  املهدي  101 - 141؛ 
 ،(2011 واالجتامعي،  االقتصادي  التاريخ  البحث  وحدة  بتونس:  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  التونيس/كلية  الوطني 

. 152 - 19
م 1295/3  52. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 30، رقم الوثيقة 75683 (10 حمرّ

فرباير 1878).
53.  ”بوفيشة“ اسم قرية صغرية يف البالد التونسية.
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افة وأعيان الوطن... لنتّفقوا معهم عىل ذلک يف اليوم الذي  نجمعوا مجلة املشايخ والوقّ
وأنّ   هذا  بالفاعلني،“  ن  والتمكّ البحث  عىل  بالنفيضه  التي  بدار  الوطن  أهل  فيه  جيتمع 
افة وهو عمر ... أرسّ خفيّا (أي خفية) إىل املهاذبة أهل عني حلّوف وغريهم  ”أحد الوقّ

قبل بلوغي إليه واملقابلة به وأفسد علينا اخلدمة.“54
ومن أسباب اعتامد الدولة عىل أعواهنا مثل شيخي الربضني هو أنّ ”املشايخ أعرف 
اهنا.“55 وبعد حدوث اجلريمة يقوم املجلس  النّاس وأعلمهم بأنساب أبناء احلارضة وسكّ
ة  ببثّ جمموعة من املخربين يف جمموعة من املواقع ذات األمهية، فإىل جانب األماكن العامّ
يرسل املجلس خمربيه إىل  أماكن متركز اجلامعة اإلثنيّة التي ينتمي إليها الضحيّة ومجاعة 
ض للقتل ”فبادرت بإرسال ضبّاط وأعوان من  املتّهم، ومثال ذلک نجد بأن نرصانيا تعرّ
هو  له  القاتل  وأنّ  اليهود  بعض  ألسنة  بني  اخلرب  فشاع  القاتل،  عن  س  للتجسّ الضبطيّة 

(اليوناين نكوله Nicolas)، فرصفت العناية يف البحث عليه.“56
ة عن اعتامد الدولة عىل أعواهنا يف عمليّات التحقيق  ومن بني أهمّ احلوادث املعربّ
اختذته  إجراء  أول  وكان   .1861 سنة   (Rinoix) رينوا  الفرنيس  املهندس  قتل  حادثة 
(أي  اهللا  أبقاه  عيّنهم  صباحيية،  ومخسة  حوانب  واخلمسة  ”الشاوش  تعيني  هو  السلطة 
”أحرضنا  فقد  الثاين،  اإلجراء  أما  املهندس،“57  قاتيل  عن  والفحص  للبحث  الباي) 
عن  والفحص  البحث  عن  وحرضناهم  رياح  ومشايخ  وخلفاواهم  الطرابلسية  مشايخ 
هنا كل  املتهومني، ووجهنا  معهم الشاوش واألوضبايش، فرقنا اخليل مع كل طايفة  ووجّ
مجاعة لناحية.“58 ومتثال إلجراء الثالث يف اعتقال ”زوج انفار ... من املتهومني (شاهدا 
عملية القتل دون املشاركة فيها) الذين كانوا فروا حني بلغهم موت املهندس.“59 وبعدئذ 
ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 162 (7  ر، امللف عدد 337 مكرّ 54. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ
شعبان 1296/27 يوليو 1879)، (رسالة من األوضه بايش حممد بن األخرض الغريب إىل الوزير األكرب مصطفى)، أما لفظة 

”الوقّاف“ فتعني الرجل املرشف عىل خدمة األرض الفالحيّة.
55. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 15، رقم الوثيقة 71818 (10 ذي القعدة 

1279/29 أبريل 1863).
56. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 27، رقم الوثيقة 74690 (29 صفر 1284/ 

2 يوليو 1867).
 57. السلسلة التارخيية، الصندوق 219 مكرر، امللف 337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي: 80، رقم الوثيقة 76 (26 مجاد

األوىل 1278/29 نونرب 1861).
58.  الوثيقة نفسها ومن السلسلة ذاهتا.

 59. السلسلة التارخيية، الصندوق 219 مكرر، امللف 337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي: 80، رقم الوثيقة 82 (3 مجاد
الثاين 1277/17 دجنرب 1860).
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تم اعتقال ”ثالثة من نسوة املتهومني،“60 فتاله اعتقال أب ”عوض ابنه،“ وذلک لفرار 
مجلة  عندنا  ”اجتمعوا  رينوا  املهندس  قاتيل  عن  البحث  جهود  فشلت  أن  وبعد  االبن.61 
من املشايخ الطرابلسية وخلفاواهتم، وأخربونا بأنه مل يبق هلم موقع متهوم إال وفتشوه، 
وطافوا مجيع األماكن التي وقع فيها الشک يأووهنا املتهومني، وكل من توجه منهم ملكان 
طافه بجميع من معه من املخزن املتعني ... والبعض بلغ لوطن األعراض، والبعض بلغ 
”إهنم  ثم  إلينا،  وجهوه  عليه  متكنوا  من  ومجيع  للساحل ...  بلغ  والبعض  صفاقس  لبلد 
توقفوا وعجزوا عن البحث والفحص ... طلبوا منا إعالم سيدنا ... بعجزهم وتوقفهم 
عن ما ذكر، فأجبناهم بعدم املوافقة ... وألزمناهم بالرجوع لزيادة البحث و الفحص.“62
نالحظ هنا أن السلطة استنفذت كل وسائل املراقبة املوجودة رهن إشارهتا (املشائخ، 
ل، واحلوانب، والصباحيية ...)،63 ووظّفت عدة أساليب للضغط عىل املتهمني مثل  العامّ
ربنا به هذه ”النازلة“  اعتقال املتّهمني أو أقارهبم رجاال ونساء. كام اعتُمد أسلوب آخر ختُ
من أجل التضييق عىل املتهمني، ويتعلق األمر بمحاولة اقتفاء أثر  املتهم وحتركاته حتى 
وهو خارج اإليالة، إذ وصلت أخبار إىل  قنصل فرنسا مفادها أن املتهمني بقتل املهندس 
املشري  إىل   باي  باشا  الصادق  حممد  فبعث  طرابلس،“64  إىل   العاملة  من  ”خرجا  الفرنيس 
فيه  يقول   ،1861 /1277 احلجة  ذي  يف  مكتوب  طرابلس  حاكم  باشا  نديم  حممود  السيد 
لقد ”... بلغنا أهنام استقرا بإيالتكم (أي بطرابلس) فاملؤمل من جنابكم ... إصدار اإلذن 
وسائل  متتد  أن  يمكن  وهبذا  لنا.“65  وإرساهلم  منهام  ن  والتمكّ عليهام،  بالبحث  الالزم 

 60. السلسلة التارخيية، الصندوق 219 مكرر، امللف 337 مكرر،3/7، امللف الفرعي: 80، رقم الوثيقة 84 (7 مجاد
الثاين 1277/21 دجنرب 1860).

 61. السلسلة التارخيية، الصندوق 219 مكرر، امللف 337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي: 80، رقم الوثيقة 86 (8 مجاد
الثانية 1277/22 دجنرب 1860).

 62. السلسلة التارخيية، الصندوق 219 مكرر، امللف 337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي: 80، رقم الوثيقة 93 (17 مجاد
الثاين 1277/31 دجنرب 1860).

ل) واحلانبه (مجعها حوانب) والصباحيي (مجعها صباحييّة) هم أعوان  63.  الشيخ (مجعها مشايخ) والعامل (مجعها عامّ
عائالت  جراد،  انظر:  املخزن،  لصالح  واملراقبة  احلكم  بأعباء  لون  يتكفّ التونسيّة  الدولة  خدمة  يف  وإداريون  عسكريون 

املخزن باإليالة التونسية، 19 - 152.
64.  السلسلة التارخيية، الصندوق 219 مكرر، امللف 337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي: 80، رقم الوثيقة 98 (22 شعبان 

1277/5 مارس 1861).
65.  السلسلة التارخيية، الصندوق 219 مكرر، امللف 337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي: 80، رقم الوثيقة 103 (1 ذي 

القعدة 1277/10 يونيو 1861).
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املراقبة وتتبع املعتدين عىل حياة األوروبيني و”أهل احلامية“ خارج إيالة تونس يف النصف 
الثاين من القرن التاسع عرش.

ل عىل املجلس اإلمساک باملتّهمني اعتامد تبادل املعلومات  ومن اآلليّات التي تسهّ
توفّر  ظلّ  يف  ة  خاصّ التونسيّة  والضبطيّة  التونسيّة  للبالد  املجاورة  الدول  ”ضبطيّة“  بني 
املحرتم  أرسل   ...” أن  فبعد  التواصل،  طرق  تيسري  أتاح  الذي  التلغراف  جهاز  خدمة 
حاله  عن  لالستكشاف  فسعيت   ... بالدريبة  مسجونا  نرصاين  اإليطاليا  دولة  قنصل 
ما  قتل  إنّه  قيل  ببالريموا،  الفساد  وأهل  اللصوص  مشاهري  من  وأنّه  فبلغني  خارج،  من 
يتجاوز العرشون نفسا، ويف الواقعة األخرية ملّا أرادت الضبطيّة (يف إيطاليا) أن تقبض 
عليه بسيسيليا قتل منهم مخسة أنفار وكر بابور بألف دورو وأتى للعاملة التونسيّة ونزل 
عىل مرسى املنستري، ويف أثناء فراره أرسع وأتى اإليطاليا إلخبار القنصل هنا باحلارضة 
ابه من أحدهم  عن طريق التلقراف بنيّ له فيها أوصافه ... والقنصل املذكور أعلم ساير نوّ
ن به  اين مع مقارنة األوصاف فتمكّ ق منه أنّه برّ ضت له بسوسة فتحقّ نايبه بسوسه ... تعرّ
هه للقنصل وهو أرسله مسجونا للدريبة كيف ذكر، حتّى يوم التاريخ أتت ضبطيّة  ووجّ

هوا به يف الفابور.“66 اإليطاليا يف طلبه فسلّمه بأيدهيم ليتوجّ
بالرضورة  األمر  يستدعي  فيها،   طرفا  اليهود  أحد  يكون  ما  جريمة  اقرتاف  وعند 
آليّات  تفعيل  الضبطيّة  جملس  عىل  ل  يسهّ ما  وهذا  معاجلتها،  يف  اليهود“  ”قايد  تدخل 
يف  ا  أمّ للمتّهم.67  املحيلّ  واملجتمع  السلطة  سات  مؤسّ بني  والتعاضد  والعقاب،  املراقبة 
”نصف  مثل   أعوانه  أحد  يعنيّ  قد  القنصل  فإن  للعنف  األوروبيّني  أحد  ض  تعرّ حالة 
القنصل،“ ويذهب معهم مرتجم ملرافقة أعوان الضبطيّة أثناء معاينة اجلثّة، كام هو احلال 
مع حادثة مقتل رجل محاية إيطاليا بمدينة ماطر حيث ”إنّ الرتمجان املذكور خاطب أهل 
ال  القنصل)  اجلوديش (نائب  وأنّ  النرصاين  يف  املطلوبون  أنتم  هلم  بقوله  واخلليفة  البلد 
وسة حتّى يأتوا إليه به ... فصاروا باحثني عليه مع الضبطيّة حتّى ظفروا  ينزل من الكرّ
به خمتفيا يف داموس خارج البلد.“68 كام يمكن للقنصل االستعانة بأعوان الضبطيّة، ففي 
رجب   18)  72272 الوثيقة  رقم   ،17 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة    .66
بني  من  نقدية  عملة  فهو  ”الدورو“  أما  الباخرة،  هو  ”الفابور“  أو  ”البابور“  بلفظتي  واملقصود   ،(1865 دجنرب   1282/7

العمالت املتداولة خالل الفرتة املدروسة.
م  حمرّ  27)  74111 الوثيقة  رقم   ،24 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة    .67

1297/10 يناير 1880).
68.  السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 26، رقم الوثيقة 74597 (6 مجاد الثاين 

1282/27 أكتوبر 1865).
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إحد احلاالت طلب قنصل إيطاليا من أحد أعوان الضبطيّة القيام بالبحث عن سارق، 
وقد ”كتب املحرتم قنصل الطليان تلغراف جلميع نيّابه ببلدان التلغراف.“69

واعتمد جملس الضبطيّة عىل تقنية ترشيح اجلثّة ملعرفة سبب الوفاة وهويّة املجرم،  
ضبطية  تقارير  أحد  يف  نجد  فمثال  ”الشق.“70  بمصطلح  الوثائق  يف  الترشيح  عن  ويعربّ 
احلارضة بتاريخ 17 ماي 1880، أنه قد وجد نرصاين من رعايا إيطاليا ”ميتا قرب البحرية 
قال  اجلثّة  عىل  الطبيب  اطّلع  وملّا  اليمنى،“  أذنه  عىل  مرضوبا  فوجده  الطبيب،  عاينه   ...

”أنه ال يعلم اآلن سبب موته إال بالشق.“71
ة عند  ا يف احلوادث الغامضة خاصّ كام يُعترب حضور الطبيب عند التحقيق رضوريّ
. ففي ربيع الثاين 1277/ نوفمرب 1860، اهتمت املرأة عائشة بنت  الشکّ يف استخدام السمّ
الحظ  وقد  السم،  بواسطة  السويف  بوغدير  مربوک  احلاج  زوجها  بقتل  اجلريب  حسني 
الطبيبان (الطبيب كوتون (Cotton) وزميله فريني (Ferrini) املعاينان جلسد الضحية أن 
القتيل ”وقع له قيء شديد وانسهال (أي إسهال) وعطش شديد ومغص يف كل جسده 
... فهذا االنتقال الرسيع من حالة الصحة إىل حالة العدم بعد أكل الكسكيس (الزوجة 
) ... وملا  وضعت السمّ يف الكسكيس) هو دليل قاطع يف الشبهة باستعامل القتال (السمّ
را  سكّ تكون  أن  تشبه  بيض  أجرام  أطراف  فيه  وجدنا  الكسكيس،  من  تبقى  فيام  تأملنا 
ا، فأخذنا منها وألقيناه يف النار فأخرج رائحة ثوم حمروق قوي ...  يدً ليس بمسحوق جِ
ولزيادة التدقيق أعطينا بعض  الرائحة من عالمات تركيب القتال ...  حدة  ومعلوم أن 
ما  وبعد  التقطري،  بطريق  فيه  ليتأمل  الدواء،  بيّاع   (Marlinoix) مارلينوا  ملسيو  كسكيس 
أن  نشهد  وهلذا   ،( السمّ (نوع  السليامين  وجود  بسهولة  له  ثبت  كيفيات  بعدة  فيه  تأمل 

احلاج مربوک مات مقتوال بطعم هذا القتال.“72

69.  السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 29، رقم الوثيقة 75398 (29 ربيع الثاين 
1292/4 يونيو 1875).

70.  الترشيح هو ”خربة أساسية تتيح حتديد سبب الوفاة بدقة حتى ولو بدا معروفا متاما والكشف عن أعامل العنف 
التي ربام مل يعرتف هبا املتهم،“ انظر: جان ماركيزييه، اجلريمة (بريوت: منشورات عويدات، 1986)، 113 - 114.

71.  السلسلة التارخيية، احلافظة55، امللف 602، امللف الفرعي 30، رقم الوثيقة 75686 (19 مجاد الثاين 1297/29 
 20)  74228 الوثيقة  رقم   ،25 الفرعي  امللف   ،602 امللف   ،55 احلافظة  التارخيية،  السلسلة  أيضا:  وانظر   ،(1880 ماي 

مجاد الثاين 1278/23 دجنرب 1861).
72. السلسلة التارخيية، الصندوق219 مكرر، امللف337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي 22، رقم الوثيقة 283 (23 رجب 

1270/21 أبريل 1854).
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االختصاص  أهل  به  اضطلع  الذي  املهم  الدور  الوثيقة  هذه  خالل  من  ونالحظ 
هوية  عن  أيضا  والكشف  الوفاة  سبب  معرفة  من  للتمكن  األدوية)  وحتضري  الطب  (يف 
القاتل. كام نعاين من خالل هذه احلالة اعتامد أسلوب التجربة ثم االستنتاج (التأمّل يف 
بقايا األكل، ثم رمي بقايا األكل يف النار وانتظار نوع الرائحة الناجتة عن عملية االحرتاق، 
وكذا اعتامد ”طريقة التقطري“ مع ”التأمل فيه بعدة كيفيات“)؛ أي أن عملية التحقيق يف 
حيثيّات هذه ”النازلة“ مل يقع فيها االستخفاف بأي عنرص، كام مل يرتک فيها شيئا للصدفة.

القضايا.  وحلّ  األخبار  ملعرفة  س  التجسّ تقنيات  عىل  الضبطيّة  جملس  واعتمد 
ويندرج عمل التجسس هنا ضمن إطار ”العنف الرشعي“ الذي عادة ما حتتكره الدولة 
ز أعوان الضبطيّة عىل استقاء األخبار من  حسب ما هو متداول عند ماكس فيرب.73 ويركّ
وثيقة  يف  ييل  ما  نقرأ  حيث  البحر،  باب  ساحة  ة  خصّ مثل  احلارضة  يف  ة  العامّ الساحات 
يتجسسون  جعلتهم  أناس  من  التاريخ  يوم  عشية  بلغني   ...”  :1868 أبريل   16 بتاريخ 
ببيّاصة باب البحر، عىل أهنم نظروا أنفار يبحثون عن طبيب فاتبعوا أثرهم للبحث عن 
 75“،... البحر  بباب  التاريخ  يوم  القال  و  ”القيل  أنّ   أخر وثيقة  وختربنا   74“... ذلک 
أو“القيل والقال متكاثر يف عشية أمس التاريخ بباب البحر.“76 وبناء عليه، نالحظ هنا أن 
ة  باب البحر يمثل مكانا حيويا للنجاح يف عملية التجسس. وتم توظيف التجسس خاصّ
 مجاد  6 بتاريخ  تقرير  يف  جاء  إذ  املتّهمني.  عن  والبحث  ومناهضته،  العنف  ردع  بغية 
األوىل 1285 / 13 غشت 1868 أن ”بستيانو الطليان (Bastiano)،“ وهو حمل تفتيش من 
صور  حتت   نصار بطاحونة  ”خمتفي  بأنه  التجسس“  ”أفاد  حيث  الضبطية،  جملس  قبل 
باب سويقة.“77 وختربنا وثيقة أخر بتاريخ 26 مارس 1873 بقدوم عدد من اليونانيّني 

73. ماكس فيرب، االقتصاد واملجتمع: االقتصاد واألنظمة االجتامعية والقو املخلفات. السيادة، ترمجة: حممد الرتكي 
(بريوت: املنظمة العربية للرتمجة، 2015)، 101 - 148، 183 - 203.

أبريل   1285/28 م  حمرّ  5)  74739 الوثيقة  رقم   ،27 الفرعي  امللف   ،602 امللف   ،55 احلافظة  التارخيية،  السلسلة   .74
احة. 1868)، وتعني لفظة ”البيّاصة“ السّ

ماي   1285/17 م  حمرّ  24)  74748 الوثيقة  رقم  الفرعي27،  602،امللف  امللف   ،55 احلافظة  التارخيية،  السلسلة    .75
.(1868

ماي   1285/28 صفر   5)  74751 الوثيقة  رقم   ،27 الفرعي  امللف   ،602 امللف   ،55 احلافظة  التارخيية،  السلسلة   .76
.(1868

77.  السلسلة التارخيية، احلافظة 55، امللف 602، امللف الفرعي 27، رقم الوثيقة 74773 (2 مجاد األوىل 1285/21 
غشت 1868).
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واإليطاليني إىل احلارضة وتؤكد بأهنم ”فعلوا خبايث بمرص املحروسة، وبمقتىض ذلک 
رصفنا العناية يف التجسس عنهم خفية لنكشفوا أحواهلم يف إقامتهم باحلارضة ...“78

ويكون هدف السلطة األسايس يف مثل هذه احلالة هو التمكن من إحكام السيطرة 
عىل جماهلا، ومعرفة هوية مجيع الغرباء ممن يدخلون هذا املجال. ونشري إىل وثيقة نموذجية 
فيه  املشبوه  تتبع  عند  خاصة  الضبطيّة  أعوان  قبل  من  املتّبعة  التجسس  تقنيات  لنا  تبنيّ 
ومراقبته. ونجد يف تقرير أمني بتاريخ 2 ماي 1875 معطيات تطلعنا عىل عملية مالحقة 
”نرصاين“ ومعه شخصني آخرين عن كثب، حيث ”... توجهوا أمس التاريخ حللق الوادي 
املحرتم  لدار  ذهبوا  ثم  ساعة،  بربع  الزوال  بعد  رجعوا  ثم  ساعات،  بثالثة  الزوال  قبل 
خرجوا  ونصف  ساعات  مخسة  مايض  إىل  للوكنده،  ذهبوا  هناک  ومن  الطليان،  قنصل 
ساعة،  نصف  قدر  هبا  مكثوا  السبنيول،  قنصل  املحرتم  لدار  وذهبوا  الوكالة  من  اجلميع 
ثم رجعوا من هناک إىل دار املحرتم قنصل الطليان، إىل باقي نصف ساعة للغروب أتوا 
للبياصة ومكثوا هبا، إىل  وقت العشاء رجعوا للوكنده ومل خيرج أحد منهم.“79 ونالحظ 
من مضمون هذه الوثيقة أن املصطلحات املتعلقة باإلشارة إىل عنرص الزمن تتميز بالدقة 
مثل ”بعد الزوال بربع ساعة،“ أو ”مكثوا هبا قدر نصف ساعة،“ أو مثل ”باقي نصف 
ساعة للغروب.“ وهذا ما يؤكد أن عمليات التجسس مل تكن اعتباطية، وإنام هي عملية 

منظمة وهلا آليات اشتغال دقيقة.
ب. التحقيق املكتبي

ز الشاهد يف وصفه  يُعترب االعتامد عىل شهود العيان من أهمّ آليات التحقيق، ويركّ
يتمّ  وعندما  امليش،  وطريقة  اإلعاقة  مثل  لالنتباه  املثرية  اجلسدية  واألعضاء  الثياب  عىل 
ف  التعرّ بغية  الشهود  أمام  مبارشة  عرضهم  يتمّ  فيهم  املشتبه  من  بمجموعة  اإلمساک 
الرجل  هو  من  له  وقيل  باملالطي  أويت   ...” الوثائق:   إحد يف  وارد  هو  كام  عليهم، 
الذي ابتاع تلک األعواد ... فبادر املالطي برسعة ومدّ يده إىل  النفر ...“80 ومن أدوات 
أبريل   1290/7 صفر   8)  75141 الوثيقة  رقم   ،28 الفرعي  امللف   ،602 امللف   ،55 احلافظة  التارخيية،  السلسلة    .78

.(1873
79.  السلسلة التارخيية، احلافظة 55، امللف602، امللف الفرعي 29، رقم الوثيقة 75397 (28 ربيع الثاين 1292/8 يونيو 

1875)، واملقصود بلفظة ”اللّوكندة“ النّزل أو الفندق اخلاص بإيواء الغرباء.
80. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 26، رقم الوثيقة 74549 (1 مجاد الثاين 

1281/1 نونرب 1864).
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حالة  مثل  وفاته،  قبل  اليوميّة  حياته  يف  الضحيّة  ترصحيات  القاتل  هوية  عىل  االستدالل 
م سمعوه قبل موته  صالح الوساليت الذي وقع العثور عليه مقتوال، فشهد الشهود بأهنّ
األسباب  من  جمموعة  وهناک  حريز.“81  صالح  هو  يل  القاتل  فإنّ  متّ  ”إن  يقول:  وهو 
يستند إليها العاملون يف جملس الضبطيّة إلعداد قائمة املتّهمني واملشتبه فيهم إثر اقرتاف 
ل  ا األوّ م بقتله“ جمموعة من األفراد، فأمّ جريمة قتل، فقد ”... وجد رجل قتيال ... واهتّ
ا املتّهم الثاين فقد اعتد الضحيّة عىل  ده بالقتل،“ أمّ وقعت بينه والقتيل ”معركه وتوعّ
ل من يقع الشکّ فيهم هم األفراد ممن وقعت  أحد أقاربه بالفاحشة.82 وبناء عليه، فإن أوّ

ق مع أصدقائه.83 قّ هلم مشاحنات مع الضحيّة، ويف املقام الثاين حيُ
ويعترب االستجواب أو ”االستنطاق،“ من بني الطرق املستخدمة عادة يف التحقيق، 
إذ جاء يف أحد تقارير الضبطيّة ما ييل: ”متى عرفنا عىل أحد قامت عليه الشبهة يف النازلة، 
الطليان.“84  بقنصالت  األول  املرتجم  بمحرض  العدالة  يد  عىل  ونستنطقوه  نجلبوه 
كلّ  وشهد   ...” حدة:  عىل  منهم  واحد  كلّ  الشهود  مجيع  يُستنطق  االستجواب  وأثناء 
منهم بانفراده،“ ثمّ تقع بعدئذ مقابلة الشهادات فيام بينها بحثا عن التناقضات يف حال 
استعمل   ...” إذ  املنطقي،  والتفكري  العقل  حتكيم  عىل  التحقيق  يف  ويُعتمد  وجودها.85 
الفكر الكيلّ يف استنطاق مثل هذا ...“86 ويف حال اعتقال أعضاء املجلس ملتّهم ما، يتم 
اإلمساک به،  وتوثيقه، ”قيّده من يديه“ ومحله لسجن الضبطيّة، أي إىل  ”الدريبة.“87 أما 

81. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 121، امللف عدد 424، رقم الوثيقة 1692 (21 رجب 1277/2 فرباير 1861).
م  حمرّ  26)  71904 الوثيقة  رقم   ،16 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .82

1280/13 يوليو 1863).
و75183 (18   75155 الوثيقة  رقم   ،28 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .83

مجاد األوىل 1290/14 يوليو 1873 - 29 صفر 1290/28 أبريل 1873).
 1297/12 الثاين   مجاد  2) 75683 الوثيقة  رقم   ،30 الفرعي  امللف   ،602 امللف   ،55 احلافظة  التارخيية،  السلسلة   .84

ماي 1880).
نونرب   1278/21 األوىل   مجاد  18) 936 الوثيقة  رقم   ،419 عدد  امللف   ،119 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .85

.(1861
86. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 14، رقم الوثيقة 71532 (14 ربيع الثاين 

1279/9 أكتوبر 1862).
رجب   18)  72272 الوثيقة  رقم   ،17 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .87

1282/7 دجنرب 1865).
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عن طرق توثيق املتّهم عند االعتقال فقد يتمّ ربط يديه إىل  اخللف، أو ربط إهبامي يديه 
إىل  اخللف، مثل  أحد املعتقلني الذي ”فرّ منه أحدمها والوثاق بإهباميه.“88

كانت  إن  ا  أمّ استنطاقه.“89  و”يقع  املجلس“  ”جيتمع  املتّهم  عىل  القبض  وبعد 
املشكوک فيها أو الشاهدة امرأة، فحينها يُؤذن ”بسجنها“ بدار عدل، وتقوم زوجة العدل 
س  ى عادلة بمراقبتها واستدراجها لقول احلقيقة حيث ”... أمرت العادلة بالتجسّ وتسمّ
عىل استخراج كامنها ... ثمّ بعد ذلک أتت العادلة وأخربت بأنّ القاتل حممد بن فرج.“90 
ونجد امرأتني ورد ذكر السميهام يف جريمة قتل ”وأويت هبام،“ فأنكرتا معرفتهام بتفاصيل 
القتيل  خرب  سمعتا  ملّا  ام  أهنّ العادلة  تلک  أخربت  عادلة  بدار  أوقفتا  وملّا   ...” اجلريمة، 
أرادت إحدامها أن تعلم بأمره فزجرهتا األخر، وقالت هلا إيّاک أن ختربي،“91 أي أنه 
يف  إيداعها  يتم  املحققني،  مع  تتعاون  مل  وإن  الضبطيّة،  جملس  يف  املرأة  مع  ال  أوّ ق  َقَّ حيُ قد 
دار عدل فتقيم هناک حتت رقابة العادلة زوج العدل، ويكون هناک اتّصال بني املجلس 
يؤخذ  ال  األسامء،  ببعض  يعرتف  قد  الذي  الشاهد  مع  التحقيق  وعند  العدل.  ودار 
”رجال  إليهم  ويضاف  الضحيّة،  أو  الشاهد  أمام  املتّهمون  يعرض  وإنّام  مبارشة،  برأيه 
ر من ساير املساجني“ وحيرض يف الشهادة عدلني، ”وقيل هلا بمحرض العدلني أعرف  أُخُ
ف  غرمايک.“92 وبعد توقيف اجلميع، أي املتّهم وبقيّة املساجني، يتوىل الشاهد أمر التعرّ
عىل املتّهم.  وتضطلع العادلة بدور آخر ال خيلو من أمهية، غري مراقبة املتّهامت، أال وهو 
مرافقتها ألعوان الضبطيّة حلظة اقتحام منزل أحد املشتبهني، فتتوىل مهمة تفتيش غرف 
األعوان  وخترب  بداخله  من   لرت للمنزل  دخلت  عادلة  نجد  النوازل  أحد  ويف  النساء، 

الواقفني يف اخلارج.93

ال  شوّ  11)  71767 الوثيقة  رقم   ،15 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .88
1279/1 أبريل 1863).

ال  شوّ  24)  71792 الوثيقة  رقم   ،15 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .89
1279/14 أبريل 1863).

م  حمرّ  29)  71905 الوثيقة  رقم   ،16 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .90
1280/16 يوليو 1863).

م 1281/6  91. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 16، رقم الوثيقة 72055 (1 حمرّ
يونيو 1864).

م  حمرّ  29)  71905 الوثيقة  رقم   ،16 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .92
1280/16 يوليو 1863).

م  حمرّ  23)  71432 الوثيقة  رقم   ،14 الفرعي،  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .93
1279/21 يوليو 1862).
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إذ  بالتعذيب،  بالرضب  املتّهم  هتديد  عىل  الضبطيّة  أعوان  يعتمد  االستنطاق  وعند 
ده الرئيس بالرضب...،“  “ أو ربام أيضا  ”توعّ ده بام يؤمله يف بدنه إن مل يقرّ باحلقّ يقع ”توعّ
 أخر وثيقة  ويف  وتنكيله.“94  برضبه  الرئيس  ”أمر  ربام  للكالم  املتّهم  رفض  حالة  ويف 
ال ختويفا باجللد، ثمّ طلب (أي  م بالرسقة،“ فوقع إقراره أوّ نجد ”عيل بن عيل بن فايزه اهتّ
املتّهم) اإلعفاء عنه باجللد ورساحه من السجن ويقرّ بالواقع، فأجبناه لذلک وأحرضنا له 
ا املرأة ”املتّهمة بقتل الصبيّ ابن سلفها“ جلدت مخسني جلدة  العدول وأقرّ لدهيام.“95 أمّ
املعاينة  أو  االستنطاق  عمليّة  ويف  بالعدالة.“96  برسم  املبني  باإلقرار  ذلک  عند  ت  ”وأقرّ

حيرض عادة عدلني إىل جانب أعوان الضبطيّة لكي يتمّ تدوين كلّ ما ينطق به الشاهد أو 
للمتّهم  املؤثر  بالكالم  ه  التوجّ وهو  أمهية  من  خيلو  ال  آخر  بفعل  العدالن  ويقوم  اجلاين، 
فه شهداه عقاب اهللا والدار اآلخرة،“ أن أهنام يقومان بالضغط بطريقتهم عىل اجلاين  ”فخوّ
حتى يعرتف، واملصطلح املستخدم يف الوثائق بخصوص تقنية املكافحة هو ”كاشحه.“97 
والضحيّة  باملتّهم  يؤتى  حيث  االستنطاق،  طرق  أهمّ  من  فهي  الشهود  بني  املكافحة  ا  أمّ
وجها لوجه، ويواجهوهنم بشهادة كلّ منهام أمام اآلخر، ويف حالة أخر يُسأل كل منهام 
عند  مضبوطة  تقنيات  ل  ونسجّ بانفراده.“99  كالّ  ”سأل  أي  األسئلة،98  نفس  انفراد  عىل 
الضابط  ”فجعل  بالرسقة  متّهام  رجال  الضبطيّة  استجوبت  إذ  املتّهم،  عىل  األسئلة  طرح 
ه رضر من ذلک وأنّ شأنه بعيد  يلنيّ السؤال ... وأن حيكي له حقيقة الواقعة وال يمسّ

عن التهمة بمثل هذا إىل الخ ما يقال عند اللّني.“100
واحلادثة  ومنظمة،  مضبوطة  لتقنيات  واالستجواب  التحقيق  عمليات  وختضع 
النموذجية التي تعرب عن هذه اآلليات هي قضية مقتل اليهودي ابراهم نطاف ابن الريب 
94. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 20، رقم الوثيقة 73229 (20 ذي القعدة 

1288/21 يناير 1872).
95. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 21، رقم الوثيقة 73426 (12 مجاد األوىل 

1289/18 يوليو 1872)
96. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 22 (27 مجاد اآلخرة 1291/11 غشت 

.(1874
م  حمرّ  28)   72986 الوثيقة  رقم   ،20 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .97

1288/29 أبريل 1871).
98. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 26، رقم الوثيقة 74553 (14 مجاد الثانية 

1281/14 نونرب 1864).
99. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 26، رقم الوثيقة 74459 (23 ربيع الثاين 

1281/25 شتنرب 1864).
100.  الوثيقة نفسها.



195At-taḥqīq al-jinā’iy fī madīnati Tūnus ghadāt al-ḥimāya al-faransiyya

بداية  ففي  بقتله.  وابنه  النوري  أمحد  الشيخ  اهتام  تمّ  حيث  بصفاقس،  فرنسا  محاية  من 
صفاقس،  مدينة  يف  النوري“  ”أمحد  بمخزن  وجدت  اليهودي  جثة  أن  نجد  ”النازلة“ 
وبعد أن وجدت اجلثة ”وجه اخلليفة أناسا ليزدموا (أي ليقتحموا) عىل حرمهم (منزل 
املتهمني) ويفتشوه ... فدخلوا إىل  احلرم وفتشوا ساير األماكن حتى من صناديق ثياهبم 
أفرعوها، وحرسها ينتقل من بيت إىل بيت فأذن اخلليفة بتوجيههم إىل  السجن، ومكن 
هبم (أمحد النوري وابنه) أتباعه فقبضوا عىل يديه بمحارم ... ووالده معه أيضا و قرطوه 
من  جللوسهم  حصرية  طلبوا   ...” ملا  و  قصرية“  احلايط  يف  ودقّت  بسلسلة،  (ربطوه) 
النوري  أمحد  مع  التحقيق  عملية  تبدأ  أن  قبل  هنا  يأذن.“101  فلم  محيده  بن  عيل  البنبايش 
وابنه تم استفزازهم بمجموعة من املامرسات العنيفة (اقتحام املنزل بعنف؛ تفتيشه بدون 
احرتام ألي خصوصية ”حتى ثياهبم أفرغوها“؛ وكذا سجن املتهمني يف ظروف صعبة، 
حيث تم توثيقهم ”بسلسلة ... قصرية“؛ رفض متكينهم من ”حصرية“ ليجلسوا عليها) 
هدفها األسايس إضعافهم نفسيا وإرهاقهم جسديا لتسهيل عملية التحقيق معهم. وبعد 
أن انتهت مرحلة الضغوطات املقصودة تبدأ عملية التحقيق وطرح األسئلة. وقد الحظنا 
قدمها  شهادات  من  مستخلصة  أساسا  هي  وابنه  النوري  ألمحد  املوجهة  األسئلة  أن 
الشهود، أي أهنا مل تكن أسئلة ارجتالية. واهلدف من ذلک، هو أنه بعد جتميع أكرب عدد 
ممكن من احلقائق التي يتأتَّى التأكد من صحتها من عند الشهود، وخاصة عند احلصول 
عىل إمجاع الشهود حول خرب أو شهادة ما، يمكن صياغة األسئلة انطالقا من معلومات 
موثوق من صحتها.102 والحظنا أيضا أن األسئلة التي طُرحت عىل األب (أمحد النوري) 
قد استعملت أيضا عند استجواب االبن، يف حماولة من أعوان الضبطية إلجياد ثغرة يف 
إجابة أحد الطرفني، وذلک أمال يف معرفة تفاصيل عملية القتل.103 ونالحظ أيضا أنّه من 
مل له  د طرح أسئلة عامة حيث ”جيُ بني أساليب طرح األسئلة أثناء إجراء التحقيق تعمُّ

يف السؤال ... حتى ال يشعر بالقصد عسى أن يقر.“104
 28) 253 الوثيقة  رقم   ،44 الفرعي  امللف   ،3/7 مكرر،  امللف337  مكرر،  الصندوق،219  التارخيية،  السلسلة    .101

مجاد األوىل 1293/21 يونيو 1876).
102.  قارن بني إفادات الشهود يف الوثائق: السلسلة التارخيية، الصندوق219 مكرر، امللف337 مكرر، 3/7، امللف 
التالية:  الوثائق  يف  الضبطية  أعوان  قبل  من  املتهم  عىل  طرحت  التي  باألسئلة  و248،   238 الوثيقتني  رقم   ،44 الفرعي 
ل  السلسلة التارخيية، الصندوق219 مكرر، امللف337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي 44، رقم الوثيقة 254 (13 ربيع األوّ

1293/8 أبريل 1876).
103. السلسلة التارخيية، الصندوق219 مكرر، امللف337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي 44، رقم الوثيقتني 253 و 256 

(28 مجاد األوىل 1293/21 يونيو 1876).
 28) 254 الوثيقة  رقم   ،44 الفرعي  امللف   ،3/7 مكرر،  امللف337  مكرر،   219 الصندوق،  التارخيية،  السلسلة   .104

مجاد األوىل 1293/21 يونيو 1876).
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”فعل  فيها  اختلط  قد  وابنه  النوري  أمحد  استجواب  آليات  فإن  عليه،  وبناء 
حتضريات  يشبه  ما  يسبقها  االستجواب  مرحلة  ألن  العقاب.“105  بعنرص  االستنطاق 
االعتقال، هدفها األسايس التأثري عىل نفسية املعتقل  مرسحية وطقوسية خاصة لعملية 
وإرهاقه جسديا بغية تسهيل مهمة االستجواب. أما األسئلة املطروحة، فتكون موجهة 
ملعرفة  أيضا  الشهود  عىل  ويُعتمد  مضبوط.  وختطيط  مسبق  تفكري  عن  ونابعة  ودقيقة 
نوعيّة السالح الذي وقع االعتداء به عىل الضحية مع حماولة معرفة صاحبه.106 وللشهادة 
ها أن يُقسم الشاهد قبل اإلدالء بإفادته، حيث أنّ  ”... اليمني  دة أمهّ مة ضوابط حمدّ املقدّ
(أي القسم) الذي هو رشط يف ثبوت الشهادة.“107 وال تُقبل الشهادات املضطربة، مثل 

شهود  ”... يقبل نايب الرئيس شهادهتم لوقوع اخللل فيها واالضطراب.“108
ويقوم املجلس أيضا بتوقيف املتّهمني يف منازهلم، أي ما يشبه اإلقامة اجلربيّة إىل  أن 
ا كان يرتدّد عىل الوجيه املحرتم يس احلاج  ح األمور مثل حالة خصت ”... هيوديّ تتوضّ
ام ... جنابكم أذنتم بإيقاف يس احلاج املذكور  محده األرصم، وفُقد اآلن تسعة أو عرشة أيّ
املفروضة  اجلربيّة  اإلقامة  تأمني  يتسنى  وحتى  املفقود ...“109  حال  يتّضح  أن  إىل   بداره 
املعروفون  ضبطيّة  أعوان  ثالثة   ...” مثل  عنارصه  أفضل  املجلس  يُعنيّ  فيه،  املشتبه  عىل 
وا البال من يس سليامن بن جالّب ويمنعونه من اخلروج من داره  بالنجابة واحلزم لريدّ
مهام أمكنه اخلروج ... وهم منه ببال ليال وهنارا.“110 وأيضا مصطفى بن أوالد سيدي 
ح من سجن باردو املعمور ووقعت وصايته بأن يبتعد عن حملّ الشبهات، وال  عقبه ”رسّ
الوزارة  قبل  من  ورئيسه  املجلس  توصية  بعدئذ  ومتت  ة،“  املدّ هاته  احلارضة  من  خيرج 
الكرب: ”... نظرک يكون وراءه بحيث تطّلع عىل سريته، وإن اطّلعت عىل يشء منها 

فنا.“111 ينايف وصايته تعرّ
105.  ميشال فوكو، املراقبة والعقاب: والدة السجن، ترمجة: عيل مقلد (بريوت: مركز اإلنامء القومي، 1990)، 77.

106. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 24، رقم الوثيقتني 74143 و74153 (11 
شعبان 1299/28 يونيو 1882).

107. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 120، امللف عدد 422، رقم الوثيقة 1474 (11 صفر 1278/18 غشت 1861).
صفر   23)  70790 الوثيقة  رقم   ،11 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .108

1282/18 يوليو 1865).
109. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 17، رقم الوثيقة 72254 (6 مجاد الثاين 

1282/27 أكتوبر 1865).
ال  شوّ  22) 74926 الوثيقة   رقم   ،27 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .110

1287/15 يناير 1871).
111. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 19، رقم الوثيقة 72940 (8 ذي القعدة 

1287/30 يناير 1871).
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ويمكن القول إن من أهمّ آليّات التحقيق يف اجلرائم خالل النصف الثاين من القرن 
التاسع عرش يف حارضة تونس احلصول عىل إفادة شهود العيان، وتوفري األدلّة امللموسة 
(األسلحة، عقود البيع والرشاء...) وحلف اليمني.112 ويؤدّي الشهود القسم إىل جانب 
رسقة،  حدوث  أو  جريمة  وقوع  وعند  الصدق.“113  عىل  الدالّة  ”اليمني  أداء  أي  املتّهم، 
يتمّ  كام  املقاهي.114  ة  خاصّ ة  العامّ ع  التجمّ أماكن  إىل  نظرهم  ال  أوّ الضبطيّة  أعوان  يوجه 
سبب  معرفة  يف  الطبيب  ومهارة  ة،“  ”اجلرّ تتبّع  يف  الضبطيّة  أعوان  مهارة  عىل  االعتامد 
املوت وزمنه والسالح املستخدم، فضال عن االعتامد عىل مهارات أعوان الضبطيّة عند 

استنطاق املشتبه فيهم.
2. االستجواب والتعذيب والعقوبة: الوجه اآلخر للتحقيق اجلنائي

أ. االستجواب والتعذيب
ة أساليب للتعذيب. وجاء يف شهادة السجني عبد  اعتمدت يف عمليّات التحقيق عدّ
ة اليعقويب عن أحد أساليب التعذيب أنّه ”ملّا كانوا داخلني دريبة املجلس  العزيز بن بوقرّ
ة يليّنون هبا كلّ  ا عدّ رأ بيد كلّ واحد منهم (أي املساجني) حبل جديد ... أجابوا إهنّ
دون عىل كلّ مسجون بذلک احلبل  م يشدّ تني (كرموس) أبطأ طيبه، وهو إشارة إىل  أهنّ
وثاقا  بيده  الذي  باحلبل  أوثقه  الستّة ...  املساجني  ن  مكّ وملّا  شاءوا ...  ما  يعطيهم  حتّى 
مت يداه وانحال لوهنا إىل الزرقة، بحيث لو ذهب عىل تلک احلال لتلفت  عنيفا حتّى تورّ

... أو انقطعت حركة يديه.“115
ومن األساليب األخر، تقييد السجني ومنعه بإحكام من  احلركة.116 وهناک حالة 
دخوله  بعد  وتويفّ  بحبل،“  يده  يف  ”موثّق  أي  جزئيّة  بطريقة  عقاله  تم  آخر  رجال  ختص 
ة وثاق الكتّاف ومرض  السجن وقد فحصه األطبّاء وأخربوا أنّ سبب هالكه هو ”شدّ
112. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 25، رقم الوثيقة 74332 (7 مجاد الثانية 

1279/30 نونرب 1862).
صفر   12)  74432 الوثيقة  رقم   ،26 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .113

1280/29 يوليو 1863).
م 1282/1  114. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 26، رقم الوثيقة 74579 (6 حمرّ

يونيو 1865).
ال  شوّ  16)  71893 الوثيقة  رقم   ،15 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .115

ريبة“ مقرّ جملس الضبطيّة. 1279/6 أبريل 1863)، واملقصود بلفظة ”الدّ
صفر   20)  72079 الوثيقة  رقم   ،16 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .116

1281/25 يوليو 1864).
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حتّى دخلته األنقرية،“ ووجد يف جسده ”... نفاخ كثري وسواد كثري وأثر كتاف و... قال 
الطبيب بأنّ أصابع يده ميّتة لكونه دخلته األنقرية.“117 وقد يتم تقييد بعض املساجني من 
رقبتهم، أي ”أوضع يف رقبتي غالّ،“118 أو يكون  مقيّد الساقني باحلديد،119 مثلام ورد يف 
شهادة أحد السجناء ممن ”قبضوا عىل يديه بمحارم، كلّ مسكه من يده، واآلخر من كتفه 
األيمن وآخر من األيرس ... قرنوا بسلسلة ودقّت إىل احلايط قصرية وبقوا  عىل الرخام، 

... جعلوا هلم أغالال يف أعناقهم بسلسلة وأثبتت يف احلايط.“120
وط أو بالعىص.121  كام يُستخدم  ومن أساليب التعذيب األخر نجد ”اجللد“ بالسّ
ومن  ام.122  اهتّ دون  طويلة  ة  مدّ احلبس  يف  برتكه  السجني  عىل  الشديد  النفيس  الضغط 
عىل  وتسليطهم  املساجني  بعض  احلبس  إدارة  حتريض  أيضا  النفيس  الضغط  جتلّيات 
بعض  عرب  حبسه  يف  جني  السّ منها  يعاين  التي  النفسيّة  الصعوبات  وتُرتجم  آخرين.123 
الوحشه  دار   ...” يمثّل  السجن  أنّ  قبيل   من  الوثائق  يف  املنبثّة  املُوحية  املصطلحات 
جن،“125 ومن ذلک أيضا التربم الذي عرب  والوبال،“124 ونجد يف وثيقة أخر ”كرب السّ
عنه أحد املحبوسني حني قال: ”عبدكم العريب بن حممود القيّاس استوثق عليه السجن 
واحتكم، ولعبت به أيد الزمان وتوالت عليه خطوب احلدثان، وظهر عجزه وبان.“126 
ب شخص آخر ”بربط يديه ... وصبّ اخلمر  وقد يقع ما هو أدهى من ذلک، حيث عذّ

117. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 17، رقم الوثيقة 72229 (9 ربيع الثاين 
1287/9 يوليو 1870).

السلسلة  76609؛  الوثيقة  رقم   ،33 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .118
التارخيية، الصندوق عدد 119، امللف عدد 419 (21 رمضان 1280/9 فرباير 1864).

ل 1277/29 شتنرب 1860). ل 1277 (13 ربيع األوّ 119.  دفرت 3464، ربيع األوّ
ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 257 (28  ر، امللف عدد 337 مكرّ 120. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ

مجاد األوىل 1293/21 يونيو 1876).
شعبان   7)  73143 الوثيقة  رقم   ،20 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .121

1288/22 أكتوبر 1871).
122. الوثيقة نفسها من السلسلة نفسها.

123. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 33، رقم الوثيقة 76657 (6 ربيع الثاين 
1288/25 يونيو 1871).

124. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 33، رقم الوثيقة 76661 (8 ربيع الثاين 
1286/18 يوليو 1869).

125. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 33، رقم الوثيقة 76667 (6 ربيع الثاين 
1288/25 يونيو 1871).

شعبان   26) 76696 الوثيقة  رقم   ،33 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .126
1288/18 نونرب 1871).
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 أخر ألوانا  الوثائق  وتذكر  التعذيب.“127  أنواع  من  ذلک  وغري  رأسه  عىل  القاذورة  أو 
من التعذيب، من قبيل ”الشتم والرضب وشدّ الوثاق ما ال يوصف ... وطرحنا يف بيت 
مقفولة ليس فيها منفذ ثالثة أيام بال أكل وال رشب إىل أن أذقنا يف ذلک حرارة املوت، 
ومن  والرضب.“128  الروع  بنا  ويشتدّ  لرضبنا،  بالسياط  فيأيت   ... احلركة  عن  وعجزنا 
ألحد  شهادة  ذلک  تؤكد  كام  التعذيب،  هذا  اء  جرّ من  املساجني  جسد  يتأثر  أن  الطبيعي 
وأهلنا،  أبنانا  وضاعت  السجن،  بنا  وطال  مساجني  ”إنّنا  قوله:  فيها  ل  سجّ املحبوسني 
، ومن منّا من أصيب  نا الرضر يف أبداننا، فمنّا من أصيب يف سمعه من كثرة احلسّ ومصّ
املادي  التعذيب  عن  وفضال  الشمس.“129  عن  وحجبها  راحيه  قبح  من  نرضه (نظره)  يف 
بعض  سنّ  وكرب  ث  والتلوّ الضجيج  مثل  الداخليّة  السجن  ظروف  تأثري  قوة  ل  نسجّ
سجن  من   ...” الوثائق  بعض  يف  ورد  إذ  اجلسد،  مكونات  عىل  سلبيا  تأثريا  املساجني 
 األخر العقاب  أنواع  بني  من  ونذكر  السجن.“130  نطيقو  مل  السنّ  كبري  وأنا  الزندالة، 
يف  ووضعه  زمالءه  عن  السجني  تفريق  أو  اليوميّة؛131  اجلوالت  من  احلرمان  السجن  يف 
أقىص  عقوبة  فرض  األمر  يتجاوز  قد  بل  األعراب؛“132  مع  احلبس  ”وسط  عنهم  معزل 

جن.“133 ة السّ حني يتقرر أحيانا ودون مربر ”متديد مدّ
ا أدوات التعذيب التي تكشف عنها الوثائق فمنها آلة بسيطة الرتكيب عبارة عن  أمّ
”قطعتان من خشب جتعل بينهام ساقي الشخص يف نصف القصبة وتشدّ أطراف ذينک 
يد املعروف بالسمطه حتّى إذا أحسّ الشخص باألمل يف ساقني نطق بام  القطعتني بقرنب جِ
كان خيفيه يف النازلة املتّهم هبا،“ ويمكن هلذه اآللة أن تسبّب خروج الدم من الفم واألنف 
عيل  حتقيق:  التونيس،  القطر  الثاين:  املجلّد  واألقطار،  األمصار  بمستودع  االعتبار  صفوة  اخلامس،  بريم  حممد    .127
بيت  والفنون:  واآلداب  للعلوم  التونيس  املجمع  منصور (تونس:  احلفيظ  وعبد  املرزوقي  ورياض  الشنويف  الطاهر  بن 

احلكمة، 1999)، 600.
128. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 33، رقم الوثيقة 76659 (2 ربيع الثاين 

1282/25 غشت 1865).
شعبان   5)  76693 الوثيقة  رقم   ،33 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .129

1282/24 دجنرب 1865).
شعبان   7)  76695 الوثيقة  رقم   ،33 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .130

1282/26 دجنرب 1865).
شعبان   1)  76689 الوثيقة  رقم   ،33 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .131

1282/20 دجنرب 1865).
132. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 33، رقم الوثيقة 76648 (9 ذي احلجة 

1280/16 ماي 1864).
م 1277 (26 شعبان 1277/9 مارس 1861). 133.  دفرت 3461، حمرّ
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خشب  من   ...” املصنوعة  اآللة  وهذه  بـ”العصا،“134  الرضب  أيضا  نجد  كام  والعينني. 
عَل للخيل حال تصفيده أو مداواته والكن هذه اآللة أكرب،“ ويقول  ار الذي جيُ يَّ تشبه الزَّ
بمحرض  ساعات   3 نحو  ساقيه  عىل  ب)  املعذّ ”كبسها (أي  تم  قد  أنه  اآللة  هذه  ضحايا 
جسده  يف  دمه  وانحرص  أصابعه ...  انتفخت  أن  إىل   احلالة  تلک  عىل  بقي  ضابطني ... 
وخرج من أنفه وفمه وعينيه وأغمي عليه.“135 وقد عاد أعوان الضبطيّة مرة أخر هبذا 
الرجل الذي سبق تعذيبه، الستنطاقه من جديد فـ”ألقي بنفسه ببري الزنداله ... قال ... 
ه وال أالقي ذلک التعذيب الواقع عيلّ باألمس من كبري الضبطية.“136 واألداة  فعَ أموت دَ
وط،“ حيث سبق ألحد األفراد أن  األخر الشائعة االستخدام داخل السجن هي ”السّ
ل النهار وزاده 500 مثلها يف املساء حتّى أغمي عليه،“137  وقع ”رضبه 500 أسواط يف أوّ

فضال عن أنواع شتى من العيصّ وحبال التوثيق.
دع والعقوبة ب. الرّ

متثّل مشهديّة العقوبة ودورها يف ردع الفاعلني قطب الرحى يف املامرسة العقابيّة، 
إذ نجد حاالت تتعلق بأفراد تونسيّني بتاريخ سبتمرب 1866 قتلوا ”صباحيي فرنساوي“ 
 (Bridger) ة، وذلک ما تطلعنا عىل فحواه رسالة من اجلنرال بريقور عىل احلدود اجلزائريّ
من  هو  القتيل   ...” أن:  فيها  جاء  اجلزائر  عموم  حاكم  للامرشال  قسنطينة  عمل  حاكم 
عازمني  إنا  أنّه  عروشنا  يف  ليبان  احلكم  يف  العظيمة  الشهرة  وقوع  فاملراد  احلكم،  أعوان 
نا،“ والعقوبة يف هذه احلالة هي ”... حكم عظيم  عىل تأمني املسافرين من األجانب يف برّ
يكون عربة للناس يف عدم وقوع مثل هذا األمر يف املستقبل ... يقع احلكم عليه بعقاب 
ة التي يعيّنها  بدين وبخطيّة قدرها 6 آالف فرنک دية املقتول، وأنّه أيضا يقع سجنهم املدّ
م لنا هذه الوثيقة فكرة عن هدف آخر يتم توخيه من وراء العقوبة،  القنصالت.“138 وتقدّ
ويتمثل يف ترويع الفاعلني االجتامعيّني، وحتذير كلّ من تسول له نفسه أن ينسج أفعاال 

134. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 5، رقم الوثيقة 67980 (19 مجاد األوىل 
مطه.“ 1301/17 مارس 1884)، و”القرنب“ نوع من احلبال املتينة، ويُعرف أيضا باسم ”السّ

135. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 5، رقم الوثيقة 79980 (19 مجاد األوىل 
1301/17 مارس 1884).

رس. ندالة“ اسم معروف لواحد من سجون تونس خالل الفرتة قيد الدّ 136. الوثيقة نفسها من السلسلة نفسها، و”الزّ
137. الوثيقة نفسها من السلسلة نفسها.

الوثيقة  رقم   ،3/7 عدد  الفرعي  امللف  ر،  مكرّ  337 عدد  امللف  ر،  مكرّ  219 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .138
126 - 130 (8 مجاد األوىل 1283/18 شتنرب 1866).
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يف  العقوبة  تنفيذ  مشهديّة  توظّف  اإلطار  هذا  ويف  القاتل.  ارتكبه  ما  منوال  عىل  شنيعة 
احليّز العام أمال يف بثّ السلم األهيل وذلک برتويع النفوس من خالل صورة الضحيّة.139

ة الفرنيس  ويف السياق نفسه، أي مشهديّة العقوبة، قُتل يف سنة 1854 مهندس السكّ
يوم  حكم   ... باي)  (أمحد  موالنا  ”املعظم  فإن  وعليه   ،(Charles Binoix) بينوا  شارل 
عىل  بعضهم  أقرّ  الذين  األربعة،  بنوا  الفرنيس  املهندس  قتلة  يديه  بني  وأحرض  التاريخ 
رهم هل معهم أحد فلم يقرروا، فأمر بتعليقهم يف  بعض وظهرت عندهم نايرات، وقرّ

السور قصاصا يف القتل وقطع الطريق.“140
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن شارل بنوا شخصية مؤثرة يف إنتاج السكة يف عهد أمحد 
باي،141 ويعني املساس به إىل حد التجرؤ عىل قتله نوعا من اجلسارة الرامية، يف الوقت 
عىل  أو  االقتصادي   املستو عىل  سواء  وهتديدها،  املركزية  بالسلطة  املساس  إىل  ذاته، 
من  خاصة  باي  أمحد  عند  جليّة  بنوا  شارل  أمهية  وتظهر  ومكانتها.  السلطة  هيبة  صعيد 
خالل رسالة بعثها إىل القنصل الفرنيس بتاريخ 6 أبريل 1854، كتب فيها: ”... نؤكد لكم 
أين استعملت والزلت أستعمل ما يف وسع البرش من البحث عن فاعل ذلک، وأذكيت 
وجهنا  فراره ...  خشية  العاملة  أطراف  يف  عاملنا  بذلک  وكاتبنا  واجلواسيس ...  العيون 
أن  مصابه،وأمرناه  ملوضع  الفرسان  من  عقد  يف  حانبه  باش  زيد  صالح  ابننا  اللواء  أمري 
يأيت لنا بساير من يسكن تلک الناحية، فأتى بجميعهم، وأودعناهم السجن حتى يظهر 
لنا من حاهلم ما نرجوا االطالع به عىل احلق. واحلاصل أن إعامل الفكر وإظهار ما عندي 
من العناية يف هذه النازلة هو عمل لييل هناري حتى أذهلني عن كل نازلة غريها، ألنني 
املخلوقات  ساير  عىل  االحتفاظ  من  عيل  جيب  ما  عىل  زيادة  تأثري،  أوجع  منها  تأثرت 
معناه  الفرنيس  املهندس  قتل  عىل  اإلقدام  فإن  املعطيات،  هذه  عىل  وبناء  بإيالتي...“142 
رضورة  احلال  معه  يقتيض  وقت  يف  والسياسية،  االقتصادية  اإليالة  بمصالح  املساس 

139. فوكو، املراقبة واملعاقبة، 47 - 100.
140. السلسلة التارخيية، الصندوق219 مكرر، امللف337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي 73، رقم الوثيقة 21 (3 شعبان 

1270/1 ماي 1854).
141.  Abdelhamid Fenina, Les monnaies de la régence du Tunis sous les H’usaynides. Etudes de 

numismatique et d’histoire monétaire (1705-1891) (Tunis: Université de Tunis, Faculté des sciences 
humaines et sociales de Tunis, 2003), 195-99.
142. السلسلة التارخيية، الصندوق 219 مكرر، امللف337 مكرر، 3/7، امللف الفرعي 73، رقم الوثيقة 22 (23 رجب 

1270/21 أبريل 1854).
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إحلاق  عن  فضال  وهذا  منهم،  األجانب  وخاصة  البالد  سكان  محاية  بمهمة  االضطالع 
األرضار أيضا بمكانتها وهيبتها.

هذا  يف  بنوا  شارل  املهندس  بقاتيل  أحلقت  التي  اجلسدية  العقوبة  نضع  أن  ويمكن 
أوال،  أنفسهم  املجرمني  حق  يف  للعقوبة  تنفيذا  السور،“  يف  ”تعليقهم  تم  إذ  اإلطار، 
ل له نفسه مستقبال ارتكاب مثل هذا الفعل. واستنادا إىل ما جاء  وحتذيرا لكلّ من تسوّ
عند فوكو يف هذا الصدد، فإنه أثناء ”احتفاالت التعذيب، يبدو الشعب كشخصية رئيسية 
إذا  معروفا،  كان  ولو  حتى  فالتعذيب  الستكامهلا،  مطلوب  واملاثل  احلقيقي  وحضوره 
جر بصورة رسية قلام يكون له معنى والعربة كانت مطلوبة، ليس فقط بإيقاظ الوعي 
يف أن أقل خمالفة سوف تلقى العقاب القوي، بل بإثارة مفعول الرعب بمشهد السلطة 

وهي تصب سعار غضبها عىل اجلاين.“143
دون  فقط  الشبهة  إىل  استنادا  ض  تُفرَ العقوبات  بعض  بأنّ   أخر وثائق  وتفيدنا 
واحد  عام  بقضاء  عليه  كم  حُ فرد  ذلک  ومثال  للجريمة،  الفعيل  االقرتاف  من  التأكد 
ممن  الشبهة  أهل  أن  بمعنى  الشبهة.“144  أهل  ”من  اعتباره  ملجرد  اكه  الكرّ بسجن  حبسا 
هلم تاريخ يف ارتكاب العنف اجلسدي قد يتمّ ”تغريبهم“ أو ”نفيهم،“ عىل غرار املدعو 
بالتغريب.“145   ... باحلارضة  اجلنائي  املجلس  عليه  ”حكم  الذي   املثلوثي  عيل  بن  أمحد 
ويقع التغريب إىل أرايض بعيدة مثل اجلزائر أو أوروبا، أو إىل  أماكن تقع داخل اإليالة 
اجلنائي  املجلس  عليه  ”...حكم  الذي  اجلريدي  العبيدي  ة  بوقرّ الرجل  حالة  مثل  ذاهتا 
حق  يف  أوروبا  إىل   التغريب  حكم  ينفذ  ما  وعادة  سنني.“146  ثالثة  جربة  يف  بالتغريب 
خمتلفة  أماكن  إىل  بون  يُغرّ ما  فغالبا  التونسيّون  ا  أمّ اإليالة،  بأرايض  املقيمني  األوروبيّني 
يف اإليالة.147 كام يمكن ”تغريب“ الفرد إىل  إسطنبول أو طرابلس، و”إن هذا النوع من 

143.  فوكو، املراقبة والعقاب، 88.
144. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي عدد 16، رقم الوثيقة 72070 (10 صفر 
يف  جتديدا  ويوجد  الدرس  قيد  الفرتة  خالل  تونس  بمدينة  قائام  كان  فقد  اكة“  ”الكرّ سجن  أما   ،(1864 يوليو   1281/15

منطقة حلق الوادي.
م  145. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي عدد 16، رقم الوثيقة 72037 (21 حمرّ

1281/26 يونيو 1864).
م  146. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي عدد 16، رقم الوثيقة 71012 (6 حمرّ

1281/11 يونيو 1864).
147. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي عدد 25، رقم الوثيقة 74184 (5 رجب 

1277/17 يناير 1861).
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اهلجرة، التي اصطلح عىل تسميته بـ −الغربة−، هو عملية يف األصل ذات أبعاد تأديبية 
... تستهدف التقويم واإلصالح وإتاحة الفرصة للمراجعة واالستقامة.“148 وتُعدّ عقوبة 
البالد  يف  تطبيقها   جر التي  العقوبات  أهمّ  من  اإلطار،  هذا  يف  النفي،  أو  ”التغريب“ 
هناک  التغريب،  عن  وفضال  عرش.149  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  خالل  التونسيّة 
جمموعة من العقوبات املبتدعة للتعامل مع املجرمني املشاكسني والبالغي اخلطورة، مثل 
عمر بن حممد عسكري من عسكر البحرية، وهو ”... من أهل الشبهة وذو جرايم عديدة 
وخبيث ال يبايل يف جذب احلديد والرضب به ... وإن ظهر جلنابكم حفظه بأحد سفن 
ه ...“150  البابورات حتّى ال جيد مسلک للنزول من البحر إىل  الربّ وتسرتيح العباد من رشّ
وحتيلنا عقوبة احلجز عىل متن السفن إىل طريقة تعامل األوروبيّني يف العصور الوسطى 
مع املجانني واملجذومني، إذ كانوا يودعون عىل ظهر سفينة ما ويُرتكون للضياع واملوت 

جوعا وعطشا يف عرض البحر.151
3. املتّهمون ورهانات اجلريمة

أ. آليّات جتنّب العقاب وطمس معامل اجلريمة
واجه الفاعل االجتامعي يف البالد التونسيّة خالل النصف الثاين من القرن التاسع 
بغية  ومعارف  مهارات  بابتكار  األمنيّة  السلطات  اعتمدهتا  التي  التحقيق  تقنيات  عرش 
جتنّب العقاب واإلفالت من العقوبة. ومن بني أهمّ الطرق املتّبعة لطمس معامل اجلريمة 
ملقى   ...” ميّت  رجل  جثة  عىل  العثور  وقع  إذ  األنظار،  عن  املقتول  جثّة  إخفاء  حماولة 
أوصافه  لت  تبدّ  ... حاله  وكشفوا  يس،  الدّ من  بيشء  مغطّى   ... وب  خرّ شجرة  أسفل 
حتّى مل يُعرف،“152 واهلدف من إخفاء اجلثّة تركها زمنا طويال قبل اكتشافها حتى تتحلّل 
148.  منري عبيد، ”املغرتبون التونسيّون بإستانبول وطرابلس خالل الثلث األخري من القرن التاسع عرش،“ ضمن: 
العرص  يف  واملعامالت  واإلصالحات  لألزمات  جديدة  دراسات  حول:  العثامنية  للدراسات  عرش  الثالث  املؤمتر  أعامل 
احلميدي، إرشاف وتقديم: عبد اجلليل التميمي (تونس:مؤسسة التميمي للبحث العلمي واملعلومات، 2010)، 219 - 

.236
املجلّة  عرش،“  التاسع  القرن  يف  التونسيّة  البالد  يف  واملنفيّني  واملنايف  النفي  حول  ”وثائق  املكني،  الواحد  عبد    .149

التارخييّة املغربيّة (85) (86)، (1997): 319 - 334.
 13)  72295 الوثيقة  رقم   ،17 عدد  الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .150

رمضان 1282/30 يناير 1866).
151.  ميشيل فوكو، تاريخ اجلنون يف العرص الكالسيكي، ترمجة سعيد بنكراد (املغرب: املركز الثقايف العريب، 2006)، 

23 وما بعدها.
ال  شوّ  25)  72165 الوثيقة  رقم   ،16 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .152

1281/23 مارس 1865).
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وتُصبح عبارة عن جثّة جمهولة اهلوية. ونجد ذلک يف وثيقة أخر، إذ تم العثور يف ”مكان 
لت أوصافه حتّى مل يعرف  خرب ... بزنقة هناک غري نافذة ... رجال ميّتا منتفخا قد تبدّ
ل هناک ودفن باملقربة  هل هو من العربان أو بلدي ... مل يعرفوه لتبديل أوصافه ... غسّ
التي هناک.“153 وبناء عىل مثل هذه احلالة، حيث يدفن الضحيّة دون معرفة هويته التي 
تظل جمهولة إىل األبد، فإنّ مثل هذا اإلجراء يُساعد عىل إخفاء هويّة القاتل. كام يسعى 
املجرم، عىل سبيل احليطة واحلذر، إىل  ارتكاب اجلريمة يف مكان يقع بعيدا عن العمران، 
وعادة ما يتمّ اللجوء يف مثل هذه احلاالت إىل دفن اجلثّة أو الرمي هبا يف بئر ما  طمسا 
بذلک ملعامل اجلريمة.154 ويعمد القاتل عادة إىل دفن اجلثّة عميقا يف األرض،155 مع إمكانيّة 
اختيار القاتل أحيانا ملسكنه كمكان مناسب لدفن جثث ضحاياه، مثل حالة احلاج حممد 
أهنم  ذلک  إثر  يف  تبني  إذ  منزله،  داخل  دفنه  ثم  رجل  روح  أزهق  الذي  عمر  احلاج  بن 
باجلبس  مفروش  زليزها  بعض  املذكورة  الدار  من  املفتح  جوفيّة  ببيت  وجدوا   ...” قد 
اجلديد، فطلب أخ القتيل حفران األرض التي فوقها ذلک الزليز، ملّا حفرت األرض بان 
حتتها رجال ميّتا.“156 وأقدم شخص آخر عىل قتل رجل ثم دفنه حتت ”أجرار  (أي جرار) 
، فحفر ذلک الرتاب فوجد  بحانوته ... وملّا أخرجهم وجد حتت األجرا مكان تراب حمريّ
آدمي ... حفرة هبا قدر ذراع واحد ونصف الذراع (عمقها) ... لسانه خارج من شفتيه 

وأنّ ذلک دليل عىل خنقه.“157
ومن الوسائل املستخدمة للحيلولة دون الكشف عن اجلريمة بعد اقرتافها أن تُرمى 
حالة  مثل  املاء  سطح  عىل  تطفو  ال  حتى  باحلجارة  تثقيلها  عىل  احلرص  مع  بئر  يف  اجلثّة 
بوسط  وهو  عظمه،  من  جلده  لَ  نَصَ  ... ببري  ميّتا  ملقى  نفر   ...” عىل  فيها  العثور  وقع 

م  حمرّ  21)  72190 الوثيقة  رقم   ،17 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .153
1282/10 يونيو 1865).

 مجاد  13) 72585 الوثيقة  رقم   ،18 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .154
الثانية 1284/12 أكتوبر 1867).

155. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 22، رقم الوثيقة 73756 (21 ذي القعدة 
1290/10 يناير 1874).

صفر   27)  73958 الوثيقة  رقم   ،23 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .156
ليز،“ واجلليز أو الزليج، نوع من البالط املرصص املُستخدم كثريا يف البالد  1292/4 أبريل 1875)، املقصود بلفظة ”الزّ

التونسيّة وغريها من بلدان املغارب واألندلس منذ زمن بعيد.
157. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 24، رقم الوثيقة 74079 (5 ربيع الثاين 

1296/29 مارس 1879).



205At-taḥqīq al-jinā’iy fī madīnati Tūnus ghadāt al-ḥimāya al-faransiyya

شبكة بطريف سفساريه حجرتني ... ملفوف يف خرقه، وأعال اخلرقه املذكورة جانبا من 
قا، وما بني ذلک من الشقّ األيمن من أسفل الصدر حجارة ... ومزال مجيع  سفساريه خمرّ
ة هناک تقرب من  جلد جسمه بالكلّية ... وإنّ إزالة اجللد املذكور من جسده من كثرة املدّ
نحو شهر فارط.“158 ويبدو هنا أن هدف القاتل من تثقيل اجلثّة يف املاء هو تركها أطول 
دون  حيول  قد  الذي  الكايف  بالقدر  وتتحلّل  صاحبها  هويّة  معها  تندثر  حتى  ممكنة  ة  مدّ

معرفة صحيحة هلوية الضحيّة.
وقد خيشى القاتل عند دفنه جثث ضحاياه أن ينكشف أمرها بانتشار الرائحة، ويف 
العثور  ذلک  ومثال  الرائحة،  ترسب  ملنع  دفنها  قبل  اجلري  ة  بامدّ اجلثّة  تُغطَّى  احلالة  هذه 
أسفل،  من  رأسه  فوق  من  جاله  رِ  ...” املنازل:  بأحد  ومدفون  مقتول  رجل  جثة  عىل 
قدر  ته  هويّ إخفاء  املعتدي  حياول  كام  راحيته...“159  خترج  ال  حتّى  اجلري  فوقه  وموضوع 
اإلمكان، عىل غرار ما جاء يف وثيقة ختربنا عن ”... ثالثة أنفار مسلمني مغطيني وجوههم 
باألحرمة...“ قتلوا نرصاين.160 كام يمكن أن يسعى القاتل إىل نقل اجلثّة نحو مكان بعيد 
 ... ”ملقى  مقتول  رجل  عىل  العثور  تم  فقد  الضحيّة،  إقامة  وحمل  موضعاجلريمة  عن 
ده وثيقة  بوادي قرب بري القصعة ... ومنقول من املكان الذي قتل فيه.“161 وهذا ما تؤكّ
ل عىل ما يفهم  أخر جاء فيها أن ”أمني الغابة أخربنا أنّه وجد رجال قتيال ... إالّ أنّه منقّ
ة ألنّه وقع فيه العدم يف أكثر بدنه ومل يعقله أحد (وهذا هو اهلدف األسايس من  ... وله مدّ
ر أمد العثور عليها) ... ودفن يف ذلک املحلّ الذي وجد فيه إلفساد  نقل اجلثّة حتى يتأخّ
حني  اجلريمة،  مرتكب  لصالح  األسايس  اهلدف  يتحقق  احلالة  هذه  مثل  ويف  بدنه.“162 

ف عىل هوية صاحبها. تدفن اجلثّة بالرضورة دون التعرّ

158. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 23، رقم الوثيقة 73849 (16 ربيع الثاين 
اف يُصنع من القطن أو احلرير  1292/22 ماي 1875)، واملقصود بلفظة ”السفساري“ نوع من اللباس النسائيّ يف شكل حلِ

يسميه أهل املغرب األقىص احلايک. 
ة  159. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 23، رقم الوثيقة 73958 (27 ذي احلجّ

1292/24 يناير 1876).
ال  شوّ  24)  74821 الوثيقة  رقم   ،27 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .160

1286/27 يناير 1870).
ال  شوّ  2)  74096 الوثيقة  رقم   ،24 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .161

1296/19 شتنرب 1879).
162. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 25، رقم الوثيقة 74204 (23 ذي القعدة 

1277/2 يونيو 1861).
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ثمّ  الضحيّة  قتل  الفاعل،  عن  الشبهة  تُبعد  والتي  القتل  يف  املستخدمة  احليل  ومن 
ربطه بدابّة وترک الدابّة تبتعد عن مكان ارتكاب اجلريمة. واهلدف األول من مثل هذا 
أعضاء  إصابة  يف  فيتمثل  الثاين  اهلدف  ا  وأمّ القاتل،  تواجد  مكان  عن  اجلثّة  إبعاد  الفعل 
ف عىل املجرم  ة كدمات جراء احتكاكها باألرض ممّا يقلّل من إمكانيات التعرّ اجلثّة بعدّ
فيها  ته  كرّ التي  ”املسافة  حيث  الوفاة،  وراء  احلقيقي  السبب  حتديد  ويعرقل  احلقيقي، 
الضحايا  آثار  من  التخلّص  إىل  أيضا  املعتدي  يعمد  وقد  أميال.“163  ثالثة  قدرها  البغله 
و”رمى  نقود،  فيها  ”جبرية“  له  فأخذ  رجل  قتل  عىل  أحدهم  أقدم  حيث  وحوائجهم، 
يقع  وقد  منزله.165  داخل  البيوت“  بأحد  بالرتاب  اخلدمي  وردم  بامليحاض،164  اجلبرية 
التخلّص من اجلثّة نفسها كام حدث مع املدعو ”ولد مرزوق سبق منه قتل األرواح ... 
ويذكر أنّه كان قتل هيودي نابيل سابق التاريخ ثمّ حرقه بعد القتل، وإىل  اآلن مل يظهر له 
أثر.“166 ويسهم اللجوء كام هو احلال يف هذه اجلريمة إىل احلرق يف طمس مالمح الضحيّة 

رق كاملة إىل درجة االندثار. وتشوهيها، وهذا إن مل حتُ
كام  خارجها،  أو  البالد  داخل  اهلروب  يمكنه  القاتل  هويّة  عن  الكشف  حالة  ويف 
حدث مع أحدهم حني ”...هرب يف فابور انقليزي...؛“167 ومع متّهمني آخرين الذوا 
ومن  طرابلس.“169  بلد  إىل   ه  توجّ  ...” فقد  آخر  متهام  أما  اجلزائر؛168  اجتاه  يف  بالفرار 
هبذه  الالجئ  إخراج  جيوز  وال  الزوايا.170   إحد بحرم  االحتامء   خيتار  من  املتهمني  بني 
ة، كام ال يمكن ألعوان الضبطيّة اقتحام حرم الزاوية  الطريقة من الزاوية باستخدام القوّ

163. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 32، رقم الوثيقة 76249 (7 مجاد األوىل 
1291/22 يونيو 1874).

164. ويعني املرحاض.
ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 195 (2  ر، امللف عدد 337 مكرّ 165. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ

ال 1286/5 يناير 1870). شوّ
ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 346 (13  ر، امللف عدد 337 مكرّ 166. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ

شعبان 1296/2 غشت 1879).
صفر   26)  75277 الوثيقة  رقم   ،29 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .167

1291/14 أبريل 1871)، واملقصود بلفظة ”الفابور،“ الباخرة.
شوال   30)  75473 الوثيقة  رقم   ،29 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .168

1292/29 نونرب 1875).
م 1298/9  169. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 30، رقم الوثيقة 75729 (6 حمرّ

دجنرب 1880).
170. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 17، رقم الوثيقة 72381 (28 ربيع األول 

1283/10 غشت 1866).
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حرم  إىل  بالدخول  الضبطيّة  ألعضاء  يٌسمح  قد  األحيان،  بعض  ويف  اعتقاله.171  بغية 
الزاوية، لكن مع االقتصار عىل استجواب املتّهم دون اعتقاله، كام أفادتنا به وثيقة جاء 
أنه  غري  باحلرم.“172  الستنطاقه  وعدلني  فسياال  له  أرسلت   ...” الضبطية  بأن  اخلرب  فيها 
عند احتامء املتهم باقرتاف اجلرم بحرم الزاوية، فقد يتمّ ”تثقيله،“ أي ربطه باحلديد من 
رجل  حالة  يف  حصل  مثلام  الضبطيّة،  مع  التشاور  بعد  وذلک  اوية،  الزّ عىل  القيِّمني  قبل 
اخلروج  طلب  التاريخ  يوم  ليلة  ويف  بتثقيله،  اإلذن  وصدر  حمرز  سيدي  بزاوية  ن  ”حتصّ

هذا  مثل  يرتک  وقد  بالسجن.“173  اآلن  هو  حسبام  برضاه،  منها  فأخرجناه  الزاوية  من 
املآل بعض األسئلة املعلقة تستدعي دون شک مزيدا من البحث لتحديد طبيعة العالقة 
والذين  الزاوية  عىل  املرشفني  والقيِّمني  للدولة  التابعة  الضبطية  بني  تربط  التي  احلقيقية 
الشک أهنم قد يضعون أنفسهم طوعا أو كرها يف خدمة السلطة املركزية، ألسباب قد 

يطول اخلوض فيها هنا. 
ومن ناحية أخر، قد يستغلّ املجرم مورفولوجيا احلارضة وتداخل أزقتها وطرقها 
العقاب  من   األخر التملّص  آليّات  بني  ومن  الفرار.174  من  للتمكن  اخلرائب  د  تعدّ أو 
حماولة االختفاء بمنزل أحد األصدقاء، إذ تنبه أعوان الضبطيّة يف إحد احلاالت إىل أنّ 
خ،“ فاكتشف أعوان  صاحب أحد املنازل قد كان ”... يذهب باللبس النظيف ويأيت باملوسّ
املجلس يف إثر تلک املالحظة أنّه متسرتّ عىل رجل مبحوث عنه.175 وتعدّ العشرية واجلامعة 
من أهم الوسائل املستخدمة حلامية الفرد من العنف أو العقاب، إذ أقدمت الضبطيّة عىل 
أو  هيودي  الثالثامية  قدر  عليهم  خلطوا   ... الوادي  حللق  هبام  ”وأرادوا  هيوديّني  اعتقال 
وا هلم اليهودي واليهوديّة.“176 ويمكن  أكثر من رعايا األجانب ورعايا احلارضة ... وافتكّ
لكبار القبيلة أو علية القوم اإلسهام يف تفادي تطبيق العقاب يف حق املجرم، ومثال ذلک 
صفر   29)  72641 الوثيقة  رقم   ،18 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .171

1285/21 يونيو 1868).
م  حمرّ  9)  73314 الوثيقة  رقم   ،21 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .172

1289/19 مارس 1872).
ال  شوّ  6)  75088 الوثيقة  رقم   ،28 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .173

1289/7 دجنرب 1872).
شعبان   7)  74561 الوثيقة  رقم   ،26 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .174

1281/5 يناير 1865).
175. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 26، رقم الوثيقة 74543 (5 مجاد األوىل 

1281/6 أكتوبر 1864).
م 1284/6  176. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 27، رقم الوثيقة 74682 (2 حمرّ

ماي 1867).
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إثر  يف  ل  تدخّ ثم  بالسجن،  إيداعه  فتم  فرنسيا،  مواطنا  شتم  باجة  يف  برجل  تتعلق  حالة 
كان  وإذا  اجلاين.“177  عن  العفو  يف  الفرنيس)  (املواطن  عليه  وأحلّوا  باجه  ”أعيان  ذلک 
الرجل  حالة  مثل  القنصل،  دار  إىل  يلجأ  ما  عادة  فإنه  القنصليّة  احلامية  أهل  من  املتّهم 
ن بدار قنصل الدولة (اإليطاليّة) ...  املبحوث عنه من قبل املجلس، لكنه ”الزال يتحصّ
وأتى بعض ترمجانات القنصالت، وذكر للمجلس أنّ املطلوب الزال بالقنصالت وال 

سبيل لكم إليه.“178
بغية  باجلنون  اإلصابة  املجرمني  بعض  فيها  ادّعى  التي  احلاالت  بعض  ونجد 
هلم  ممّن  أنفار  ة  عدّ من  ”شهادات  توفري  جاهدا  فيحاول  املقرتفة،  اجلريمة  من  التملّص 
نّبه العقوبة مثل  خلطه معه.“179  كام  أنّ تسرتّ السلطات األمنيّة عىل املجرم يمكن أن جيُ
حقهام  يف  الشهود  أحد  فذكر  العقاب،  من  التملص  حاوال  بالقتل  متّهامن  رجالن  حالة 
ام من قرابة خليفة البلد ... ولذلک مل يبذل  ام بالبلد، يأتيان ليال وخيتفيان بالنهار وأهنّ ”أهنّ
ة بأسهام.“180 ومن األساليب املُعتمدة يف  ن عنهام ... والناس ختافهام لشدّ جهده يف التمكّ
ة بعد ارتكاب جريمة القتل هي احلصول عىل املُساحمة  جتنّب العقاب والتملص منه خاصّ
”نصّ  ى  تُسمّ وثيقة  حترير  رشوطها  أهمّ  ومن  الدية،  دفع  بعد  الضحية  أولياء  قبل  من 
املُساحمة“ لتكون شاهدا عىل حتقيق التفاهم بني الطرفني املتنازعني وتُكتب عىل يد العدل، 

وقد تكون هيكلة نصّ املساحمة كاآليت:
”حيث حرض جمموعة من الشهود كتبت أسامءهم،  وأشهد أنّه عفى عن ابنه، 

املذكور  العريب  لألب  أخيه  قتل  بسبب  أمامه  املذكور  القاتل  بلقاسم  حرض  أيضا 
باجلرحات املذكورة أمامه، عفوا كليّا وساحمه هللا تعاىل وأسقط عنه ما وجب له (أي 
ا ال يُطالبه بعده ما دام حيّا وال  ما وجب له من الثأر) بسبب ذلک القتل إسقاطا أبديّ

ر، امللف الفرعي 2/3، الوثيقة غري مرقمة،  ر، امللف عدد 337 مكرّ 177. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ
بتاريخ شعبان 1294 (24 رجب 1294/ 4 غشت 1877).

178. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 25، رقم الوثيقة 74321 (3 مجاد األوىل 
1279/27 أكتوبر 1862).

179. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 31، رقم الوثيقة 75938 (19 ربيع األول 
1290/17 ماي 1873).

180. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 121، امللف عدد 424، رقم الوثيقة 1698 (28 مجاد اآلخرة 1277/9 يناير 
.(1861
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ما  ا  تامّ إبراء  املذكور  به    جترّ بام  املؤاخذة  من  وإبراء  اآلن،  من  بوجه  بذلک  يتبعه 
عرف قدر ذلک ومنتهاه والتزم حكمه معروفا منه هللا تعاىل.“181

وجود  تستلزم  الثأر  عن  التنازل  وثيقة  أنّ  النصّ  هذا  نموذج  خالل  من  ونالحظ 
شهود وحضور ويلّ الضحية والقاتل وأولياءه، كام جيب حترير هذه الشهادة وتدوينها عىل 
أولياء  ة  وخاصّ الطرفني  التزام  وذاک  هذا  من  واألهمّ  دامغة،  ة  حجّ تبقى  لكي  عدل  يد 
مبلغ  استالم  بعد  وذلک  كليّا“  ”إسقاطا  القاتل  جتاه  حقوقهم  عن  يا  كلّ بتنازهلام  الضحيّة 
م الوثائق التي استخدمناها يف هذه الدراسة نامذج ملقدار الدية،  الديّة املتّفق عليها. وتقدّ
احلرص  أسباب  أهمّ  ومن  ة.“182  فضّ ريال   600 بقيمة  ”الدية“  دفع  رجل  ذلک  ومثال 
عىل كتابة عقد الصلح جتنّب الثأر واالنتقام و”... قصّ للنزاع والشحنا(ء) والتقاطع،“ 
عىل  املعتدي  قبل  من  ال  ع“  ”متطوّ شخص  من  مدفوعا  لح  الصُّ مال  يكون  أن  ويمكن 

الضحية أو عائلته.183
ب. الفاعل االجتامعي184 وممارسة مهارات القتل

تعقيد  يف  الدرس  قيد  الفرتة  خالل  التونسية  البالد  يف  العنف  أشكال  ع  تنوّ أسهم 
التحقيق.  بمهام  القيام  عند  البالغة  الصعوبة  طابع  إضفاء  ويف  األمنيّة  األجهزة  ة  مهمّ
عىل  الوثائق   إحد يف  نقرأ  حيث  العنف،  هذا  أنواع  بني  من  اجلامعي  العنف  ويوجد 

181. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 22، رقم الوثيقة 73675 (9 صفر 1290/ 
5 أبريل 1873).

182. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي عدد 21، عدد رقم الوثيقة 73568 (2 
رمضان 1289/3 نونرب 1872).

183. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي عدد 20، رقم الوثيقة 73213 (12 ذي 
القعدة 1288/23 يناير 1872).

184. وظّفنا مصطلح ”الفاعل االجتامعي“ ألسباب منهجيّة ومعرفيّة، فهذا املصطلح حيُيل إىل قدرة الفرد عىل املناورة 
ة، وضمن هذا املنحى املعريف يتشابک مع التاريخ  واإلبداع والتفاعل مع حميطه عن وعي ودراية وفهم ال عن فطرة وعفويّ
فاعلني  قبل  من  حمليّا  نتجة  مُ معرفة  إنتاج  أجل  من   (Subaltern Studies) التابع  ودراسات   (Microstoria) املجهري 

اجتامعيّني، بعيدا عن الصور النمطيّة   (Stereotypes) ورهانات إنتاج الوصم، (Stigmatization)، انظر:
د،“ ترمجة: ثائر ديب، أسطور، 6 (2017): 151-121؛ ديبيش شاكراباريت، ”دراسات  ها، ”نثر مكافحة التمرّ راناجيت غُ

التابع والتأريخ ما بعد الكولونيايل،“ أسطور 3 (2016): 7 - 23؛ وانظر أيضا:
Jacques Revel, “Microstoria,” in Historiographies, Tome 1: Concepts et débats, Sous la direction de: 

C. Delacroix, F. Dosse, P. Garcia, et N. Offenstadt (Paris: Gallimard, folio histoire, 2010), 529-34; Gyan 
Prakash, “Postcolonial Criticism and History: Subaltern Studies,” in The Oxford History of Historical 
Writing, Volume 5: Historical Writing since 1945, Edited by: Axel Schneider, and Daniel Woolf (England: 
Oxford University Press, 2011), 74-92.
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:قوا له ثيابه.“185 وجاء يف وثيقة أخر سبيل املثال ما ييل: ”حتاموا فيه ... ورضبوه ومزّ
يف  األعني  عن  بعيد  ملكان  الضحيّة  وا  وجرّ اهلرب،  من  ليمنعوه  ال  أوّ حصانه  قتلوا   ...”
ة قتلوه، ومل يقتلوه بسالحه، بل بالعيصّ  اجلبل مع ما معه من النعمة ورسجه، ثمّ بعد حصّ

واحلجر كحيوان مكروه.“186
عدّ الذبح من أهمّ أشكال العنف، ويف بعض األحيان يمكن للمعتدي أن يقطع  ويُ
رأس الضحيّة متاما إلخفاء معامل اجلريمة، فقد وجد حممد عيل اجلريب مقتوال ”... قرب 
برج اجلالّز ... وعنقه مقصوص.“187 ويمكن للذبح أن يسبق القتل أو يعقبه مثل حالة 
مي يف  بِح ثمّ رُ بِح ...“188 ورجل آخر ”... ذُ رجل وجد ميّتا رضب بالرصاص و”... ذُ
بئر،“ ”... وجدوه ملفوف بوزره ودرباله ...“189 وإنسان ”عريب“ وجد قتيال ملقى حتت 
زيتونة ”بغابة شطرانه“ وهو مذبوح، و”... الظاهر أنّه منقول هلناک لكوهنم مل جيدوا أثر 

جرّ تدلّ عىل نقله من املكان ...“190
الذبح،“   ...” مبارشة  عند  خمتلفة  القتلة لتقنيات  استخدام  عىل  الوثائق  وتطلعنا 
فاملرأة حليمة بنت املعربي تم ”... وجودها مذبوحه بدارها بزنقة سيدي زهري ... وجد 
هبا أربعة جراح بجنبها األيمن ... ووجدها مذبوحة من األذن إىل  األذن ...“191 ورجل 
ميّتا  فصار  باحلديد،  بطنه  وا  وشقّ الوريد،  إىل   الوريد  من  ذبحوه   ...” رجالن  منه  ن  متكّ
فالزوج   ...” ”مذبوحان“  ميّتان  وزوجته  رجل  عىل  أيضا  العثور  حينها.“ 192ووقع  من 

ال  شوّ  27)  70174 الوثيقة  رقم   ،9 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .185
1278/27 أبريل 1862).

ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 127 (5  ر، امللف عدد 337 مكرّ 186. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ
رجب 1283/13 نونرب 1866).

187. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 24، رقم الوثيقة 74108 (14 ذي احلجة 
1296/29 نونرب 1879).

 9) 74155 - 74153 الوثيقة  رقم   ،24 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .188
رمضان 1295/6 شتنرب 1878).

189. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 20، رقم الوثيقة 73161 (20 رمضان 
1288/3 دجنرب 1871).

190. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 18، رقم الوثيقة 72677 (7 ربيع الثاين 
1286/17 يوليو 1869).

صفر   16)  74130 الوثيقة  رقم   ،24 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .191
1298/18 يناير 1881).

 مجاد  14) 76602 الوثيقة  رقم   ،33 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .192
الثاين 1280/26 نونرب 1863).
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محده ... مذبوح من قفاه من اجلهة اليمنى ... وذبح الزوجة ... ذبح معتاد قطع احللقوم 
والودجني ...“193 كام تم الكشف عن جثة شاب ”... مذبوح من مقدم رقبته ...“194

ومن بني أهمّ متظهرات العنف املادي خالل الفرتة املدروسة اإلقدام عىل رمي جثّة 
الضحية يف بئر، مع وجود مجلة من التقنيات للتعامل مع اجلثّة؛ فإن كان املعتدي يريد أن 
يقع اكتشافها برسعة فقد يرتكها فوق املاء، وإن كان يفضل إخفاءها متاما فقد حياول قدر 
اإلمكان إبقاء اجلثّة حتت املاء، إذ تم العثور عىل ”... إنسان ميّت ملقى ببري خارج باب 
أذنه  عىل  ومرضوبا  خنق  برقبته  بحجر ... وجدوا  ل  مثقّ اللباس  عريّ  اخلرضا ... وهو 
أحد ...“195  يعرفه  ومل  أكثر  أو  ام  أيّ عرشة  ة  مدّ به  ملقى  املاء لكونه  أفسده  وقد   ،اليرس
ومعلوم أن اهلدف األسايس من إبقاء اجلثّة مدة طويلة حتت املاء هو أن تتحلّل فيصبح 
ف عليه، وبالتّايل يتحقق النجاح يف طمس معامل  الضحيّة جمهوال ويصعب مع ذلک التعرّ

اجلريمة.
عدّ اخلنق أيضا من أهمّ تقنيات العنف مثل احلالة املتعلقة برجل ”كتّفوه وخنقوه  ويُ
بخيطه ورسقوا له برنسه وكشطه وشاشية؛“196 وبشخص ثان ”... وضع له حمرمه برقبته 
وخنقه.“197 كام تم العثور عىل املدعو محوده احلاممي احلنفي بحانوته مقتوال ”... خمنوقا 
ة.“198 وتم الكشف عن رجل ميّت ”... برقبته قطعة من فوطه خمنوق هبا  وكرومته مكرسّ
ومذبوح من مقدم رقبته.“199 ويُستخدم اخلنق من اخللف الستغالل عنرص املفاجئة مثل 
ل للثاين  حالة رجلٍ مارٍّ بزنقة الغديرة بعد نصف الليل فأتى شخص آخر، ”... عمد األوّ
ة مع عجز  ال، ثمّ أرهقه وأتعبه باخلنق خاصّ ووضع له حمرمه برقبته وخنقه هبا (هنا ثبّته أوّ
ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 397 (4  ر، امللف عدد 337 مكرّ 193. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ

ذي القعدة 1298/28 شتنرب 1881).
194. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 24، رقم الوثيقة 74079 (5 ربيع الثاين 

1296/29 مارس 1879).
ة  195. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 18، رقم الوثيقة 72670 (14 ذي احلجّ

1285/28 مارس 1869).
196. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 23، رقم الوثيقة 73917 (7 صفر 1293/ 

4 مارس 1876).
197. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 11، رقم الوثيقة 70622 (1 مجاد األوىل 

1281/2 أكتوبر 1864).
م  حمرّ  11)  ،73913 الوثيقة  رقم   ،23 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .198

1292/17 فرباير 1875)، وتعني لفظة ”الكرومة“ هنا عنق اإلنسان.
199. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 24، رقم الوثيقة 74079 (5 ربيع الثاين 

1296/29 مارس 1879).
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الضحيّة عن التنفّس) ثمّ استلّ سبوله من حديد ورضبه هبا.“200 ونجد آثارا شتى تتعلق 
جتلّيات  أهمّ  من  اخللف  من  الرضب  عدّ  يُ إذ   ،أخر وثائقية  عينات  يف  املفاجئة  بعنرص 
أنه  فاتضح  املنيهلة  بغابة  جثة لقتيل  عىل  العثور  حيث تم  واملؤثّر،  الناجع  املادي  العنف 
قد كان ”... مرضوبا بشاقور حديد عىل قفاه ثالثه رضبات.“201 ويكتيس عنرص املفاجئة 
أمهية بالغة يف حاالت العنف املادي، كام كان الشأن مع رجل ”... خرج ويده خمفيّة مع 
جنبه وهبا خدمي وهجم عىل املصاب وهو ببيته،“202 وتطلعنا وثيقة أخر عىل رجالن 
كان  الذي  رفيقه  عىل  جم  هُ  ...” ثم  القافلة  فسبقتهم  كبرية،  قافلة  يف  السفر  يف  مرتافقان 
جالسا وقبضه من برنسه باليد الواحده وأخذ باليد الثانية ذبحه بموس كان معه،“ لكن 
قاصدا  وفرّ  القاتل  بيد  وتركه  برنسه  من  خرج   ...” إذ  بنفسه،  النجاة  استطاع  الضحيّة 

القافله ...“203
ويُعترب التسميم من أهمّ وسائل القتل وأكثرها نجاعة وفاعلية، بحكم أهنا ممارسة 
د مهمة  ا طريقة تعقّ صامتة للتخلّص من املستهدفني بالتصفية اجلسدية. هذا فضال عن أهنّ
تقرر  التي  سقيسيل  حممد  بنت  حليمة  املرأة  ذلک،  ومثال  بالتحقيق.  القيام  يف  الضبطيّة 
ر منها هذا الفعل  سجنها بعد أن ”... طعمت ولد ... إىل  أن وقع له اختباال بعقله ... تكرّ
لنفرين قبله...“204 كام ذهب احلاج عون بن عيل احلنفي ضحية للتسميم عىل يد زوجته،  
تناوله  بعد  باألمر  املعني  هلک  وقد  وببطني،“  بصدري  وجع  أصابني   ...” قال:  حيث 

السمّ املدسوس له من قبل زوجته يف ”... صحن الكسكيس...“205

 مجاد  13) 75306 الوثيقة  رقم   ،29 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .200
الثاين 1291/28 يوليو 1874).

201. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 23، رقم الوثيقة 73975 (30 ربيع الثاين 
1294/14 ماي 1877).

رجب   18) 74067 الوثيقة  رقم   ،24 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .202
1295/18 يوليو 1878).

ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 112 (4  ر، امللف عدد 337 مكرّ 203. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ
رمضان 1279/23 فرباير 1863).

ال  شوّ  23)  74013 الوثيقة  رقم   ،23 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .204
1294/31 أكتوبر 1877).

ر، امللف الفرعي 3/7، رقم الوثيقة 276 -  ر، امللف عدد 337 مكرّ 205. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 219 مكرّ
281 27 ربيع الثاين 1277/12 نونرب 1860).
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ج. جتنّب العقاب باهلروب من السجن
عدّ اهلروب من السجن من أهمّ االختيارات لتمكني مرتكبي اجلرائم من جتنّب  ويُ
العقاب.206 ويالحظ أنّ تفاقم حاالت اهلروب من السجن دفعت بالسلطات إىل رضورة 
ة حلول يف هذا الصدد،  اذ سلسلة من اإلجراءات للحد منها، فاعتمدت الضبطيّة عدّ اختّ
لتعزيز  متينة  ”سالسل“  إضافة  مع  جديدة   بأخر القديمة  السجن  أقفال  تغيري  ومنها 
فعاليتها؛207 والعمل عىل إصالح األبواب وترميمها بني الفينة واألخر، أو حتمل نفقات 
تعويضها بأخر جديدة.208 وفضال عن احلرص عىل ضامن متانة األبواب، فإنّ هندسة 
العامل  مع  املبارش  بالتواصل  للسجني  السامح  دون  حتول  بطريقة  لت  كّ شُ قد  نفسه  الباب 
مراسلة  عنه  كشفت  ما  وهذا  الزوار،   أو  احلراسة  برجال  األمر  تعلق  سواء  اخلارجي، 
جاء فيها: ”... نجعل بابا متينا أعاله برقعيل من حديد وأسفله من حديد ... هذا الباب 
وإخراجه  الطعام  إناء  إدخال  عند  يفتح  كالشبّاک  فتح  به  وجيعل  يفتح  ال  مقفوال  دايام 
فقط، ووجه كونه ال يفتح أنّ ذلک الربقعيل الذي بأعاله هو ملخاطبة من يأيت للمساجني 
 كأقارهبم ووكالء خصومهم، كلّ ذلک بمشاهدة احلرس، وأن يفتح باب صغري بإحد
ى باحلديد  البيتني الكاينني بالسقيفة املذكورة نافذا لداخل القشلة من لوح طرطويش مغشّ
إلدخال املساجني وإخراجهم ال غري ألنّ يف ذلک مزيد حتفّظ وبه يتمّ الغرض املقصود 

اد لتقويم ما يلزم ذلک...“209 ... أحرضنا أميني النجارة والبناء وحدّ
منع  يف  تسهم  التي  اخلطوات  أهم  من  بالسجن  املتواصلة  الرتميم  عمليّات  وتُعدّ 
حاالت اهلروب، وهذا فضال عن حماولة استباق حركات املساجني واستقراء خمطّطاهتم 
واالستفادة من التجارب السابقة، فقد ”... جعل شبابيک ... مع التحفّظ وبذل اجلهد 
إىل  واملبادرة  لإلصالح  املحتاجه  األماكن  استقراء  مع  خلعها،  يمكن  ال  حتّى  متنها  يف 
إدارة  حترص  كام  احلرف...“210  ذوي  من  لذلک  املعرفة  أهل  أرسلنا   ... ذلک  مجيع 
السلسلة  73229؛  الوثيقة  رقم   ،20 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .206
القعدة  ذي   20)  114 الوثيقة  رقم   ،2/3 الفرعي  امللف  ر،  مكرّ  337 عدد  امللف  ر،  مكرّ  219 عدد  الصندوق  التارخيية، 

1288/31 يناير 1872).
م 1281/13 يونيو 1864). 207. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 273، امللف عدد 74، رقم الوثيقة 19 (8 حمرّ

208. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 271، امللف عدد 17 (17 ربيع األول 1278/22 شتنرب 1861).
209. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 14، رقم الوثيقة 71484 (1 ربيع األول 

1279/27 غشت 1862).
 مجاد  15) 71569 الوثيقة  رقم   ،14 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .210

األوىل 1279/8 نونرب 1862).
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السجن عىل مراقبة كلّ ما يرد عىل السجناء من حاجيات أو زوار، أي ”... بردّ البال عىل 
املسجونني وخصوصا االطّالع عىل املكاتيب التي ترد هلم ومنع أهل الشبهة من الكالم 
اس دائمني  معهم ...“211 وملّا تفاقمت حاالت هروب املساجني من السطح، تمّ تعيني حرّ
لتشديد املراقبة ”... بأعىل سطح السجن.“212 وحني يقدم أحد السجناء املشاكسني عىل 
يتخذ  البسيطة،  العقوبات  معه  تنفع  فال  السجن،  من  للهروب  حماوالت  عدة  تنفيذ 
اس  القرار بتوثيقه باحلديد الثقيل.213 كام سعى جملس الضبطية إىل اإلكثار من أعداد احلرّ
د الدوري لعدد املساجني يف أوقات  جن،214 مع احلرص الشديد عىل التفقّ العاملني يف السّ
خمتلفة من اليوم الواحد،215 أي بالعمل عىل تعداد ”املساجني صباحا ومساء.“216 ويقوم 

اس أيضا بتفتيش غرف املساجني بطريقة دوريّة.217 احلرّ
خاتـمـة

النصف  خالل  وسياسيّا  واجتامعيّا  ا  اقتصاديّ خانقة  أزمة  التونسيّة  البالد  عاشت 
بتأسيس  الظرفيّات  هذه  مع  التعامل  الدولة  وحاولت  عرش.  التاسع  القرن  من  الثاين 
تأسيس  يف  الدولة  منطق  وجتىلّ  العثامنيّة.  اإلصالحات  بجهود  ذلک  يف  اقتداء  املجالس 
يف  املجلس  هذا  تأسيس  وتم  العهد.  حديثة  أمنيّة  سة  كمؤسّ  (1860) الضبطيّة  جملس 
ة  عدّ إحداث  فشمل  التونسيّة،  اإليالة  شهدته  سايت  املؤسّ لإلصالح  موسع  برنامج  إطار 
سات أخر مثل املجلس البلدي (1858). ويف سياق هذه الظرفيّة التارخييّة يمكن  مؤسّ
اعتمدها  اجلريمة  مقاومة  وأساليب  اجلنائي  التحقيق  تقنيات  من  سلسلة  عن  احلديث 
مدينة  عاشتها  كام  املختلفة  ومظاهره  العنف  حاالت  ملناهضة  الضبطيّة  جملس  أعوان 
تونس خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش. ويف هذا الصدد، أسهمت األزمة يف 
إرساء وترسيخ ممارسات التحقيق اجلنائي احلديثة ذات البعد املؤسسايت، ويبلور الفاعل 

211. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 56، امللف عدد 620، رقم الوثيقة 67926 (19 ذو القعدة 1297/23 أكتوبر 
.(1880

212. السلسلة التارخيية، الصندوق عدد 55، امللف عدد 602، امللف الفرعي 14، رقم الوثيقة 71526 (1 ربيع الثاين 
1279/26 شتنرب 1862).

شعبان   18) 71233 الوثيقة  رقم   ،13 الفرعي  امللف   ،602 عدد  امللف   ،55 عدد  الصندوق  التارخيية،  السلسلة   .213
1278/18 فرباير 1862).

214.  دفرت عدد 3458، (4 ذي القعدة 1276/24 ماي 1860).
ة 1876/30 يونيو 1860). ة 1276 (10 ذي احلجّ 215.  دفرت عدد 3460، ذي احلجّ

216. دفرت 3471، شعبان 1277 (12 شعبان 1277/23 فرباير 1861).

217. دفرت 3471، شعبان 1277 (14 شعبان 1277/25 فرباير 1861).
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هي  اليوميّة  ”احلياة  أنّ  إذ  اليوميّة  احلياة  ممارسات  خالل  من  املعيشيّة  آليّاته  االجتامعي 
جملس  اتّبع  األزمة،  هذه  ظلّ  ويف  املصاعب.“218  عىل  والتغلّب  العميل  التطبيق  مرسح 
ف عىل املتّهمني والضحايا، ومتثل هاجس جملس الضبطيّة  الضبطيّة أساليب صارمة للتعرّ
بارتكاب  املعنيني  األشخاص  عىل  ف  والتعرّ املتّهمني  ضدّ  األدلة  توفري  عىل  العمل  يف 

اجلنح واجلرائم، بغية احلفاظ عىل األمن والسلم يف املجتمع.
ميّزا  اللذين  والدقّة  التنظيم   مد البحثية  الورقة  هذه  خالل  من  لنا  تبني  وقد 
سة يف ترسيخ  تعامل جملس الضبطيّة مع رهانات احلياة اليوميّة. وقد أسهمت هذه املؤسّ
تونس،  مدينة  يف  االجتامعي  الفاعل  قدرة  لنا  سجّ كام  حديثة.  إداريّة  وممارسات  تقنيات 
حياته   مستو عىل  ة  ومهمّ ناجعة  معارف  إنتاج  عىل  الفرنسيّة،  احلامية  نظام  إقرار  قُبيل 
مة الورقة، اتضح من أمثلة ملموسة  اليوميّة. وإجابة عىل اإلشكاليّة التي طرحناها يف مقدّ
ومدعمة بالوثائق أنّ أعوان جملس الضبطيّة أنتجوا حقا تقنيات ومهارات عديدة ودقيقة 

كان املجتمع احلرضي ملدينة تونس يف حاجة إليها.
ل، عند دراسة تقنيات التحقيق اجلنائي املكتبي وامليداين،  واتّضح لنا يف العنرص األوّ
تشابه  وجود  مالحظة  ويمكن  الضبطيّة.  أعوان  عمل  إليه  وصل  الذي  ر  التطوّ  مد
القرن  من  الثاين  النصف  خالل  التونسية  البالد  يف  اجلنائي  التحقيق  تقنيات  بني  واضح 
التاسع عرش مع تأسيس املجالس، والتقنيات املتّبعة يف فرنسا خالل الفرتة نفسها، وذلک 
سواء من خالل معاينة مرسح اجلريمة وجهود البحث عن األدلّة (آثار األقدام مثال)، أو 
إن  اجلريمة.  تنفيذ  يف  املستعملة  والطريقة  القتل  أداة  استجالء  وحماوالت  اجلثّة،  فحص 
تقنيات استجالء ”أركيولوجيا اجلريمة،“ حسب عبارة مارينا دانييل، قد كانت متشاهبة 
شكل  الصدد،  هذا  ويف  نفسها.219  التارخييّة  الفرتة  خالل  فرنسا  ويف  التونسيّة  البالد  يف 
قني.220  املحقّ اهتاممات  يف  ل  األوّ اهلاجس  تفاصيله  ومعرفة  اجلريمة  مرسح  يف  التحكم 
حتديد  عىل  العمل  هلا  أوّ أساسيّة،  مرتكزات  ثالثة  عىل  اجلنائي  التحقيق  عمليّة  وتعتمد 

اجلغرافيا  ضمن:  اليومية،“  للحياة  الوقتية  والبنى  الساعات  األزمنة:  يف  ”ثورات  جليني/نيجلثريفت،  بول    .218
والثورة، حترير: ديفيد ليفنجسون/تشارلز و، ج، ويزرز، ترمجة: عاطف معتمد/بدر مصطفى/عزت زيان (مرص: املركز 

القومي للرتمجة، 2017)، املجلد األول، 251 - 308، 287.
219. Marina Daniel, “Découverte du crime et besoins de l’enquête. Le dessin judiciaire en seine-

inférieure au 19e siècle,”  Sociétés et Représentations 18  (2)  (2004): 109-22.
220. Virginie Berger, “Les plans de l’enquête dans la seconde moitié du 19e siècle,” Sociétés et 

Représentations 18 (2) (2004): 97-107.
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هوية مرتكب اجلريمة، وثانيها القيام بمسح دقيق ملرسح اجلريمة، وثالثها هيكلة األدلّة 
وبلورهتا ضدّ املشتبه فيه.221 واستنادا إىل هذه الركائز، مل يكن التحقيق اجلنائي يف البالد 
إىل  فيها  استند  بل  ”جامدة،“  أو  اعتباطيّة  ممارسة  جمرد  املدروسة  الفرتة  خالل  التونسية 
تونس.  ملدينة  األمنيّة  واحلاجيات  املجتمعيّة  الرغبات  تلبية  عىل  قادرة  رة  متطوّ معرفة 
وتسهم هذه املسايرة املعرفية واملواكبة العملية يف زعزعة مجلة من االدعاءات املتمركزة 
لقد  ”اجلمود.“  بخاصية  اآلخر  ووصم  باحلداثة،  واالنفراد  املعرفة  احتكار  فكرة  حول 
املعارف  عن  التونسية  البالد  يف  اجلنائي  التحقيق  معارف  فصل  يمكن  ال  أنّه  لنا  تبنيّ 
طي، إذ سمح املوقع اجلغرايف للبالد التونسية  ة عىل مستو الفضاء املتوسّ املتداولة، خاصّ
بتوفري إمكانات ال يستهان هبا، عىل درب حتقيق بعض االنفتاح احلضاري عىل ثقافات 

دة.222 متعدّ
والتعذيب  باالستجواب  املتعلق  الثاين  العنرص  من  لنا  تبيّنت   ،أخر ناحية  ومن 
ذات  السلبيّات  بعض  بذلک  ونعني  اجلنائي،  للتحقيق  اآلخر  الوجه  طبيعة  والعقوبة 
التعذيب  عىل  أحيانا  اعتامده  عند  ة  خاصّ اجلنائي،  التحقيق  آليات  بمامرسات  الصلة 
االجتامعي  بالفاعل  السلبيّات  هذه  دفعت  لقد  باالعرتافات.  املتهمني  بوح  إىل  للتوصل 
العنرص  يف  دراسته  حاولنا  ما  وهذا  بتجنّبها،  الكفيلة  املهارات  بعض  ابتكار  رضورة  إىل 
االجتامعي  الفاعل  بأن  ذلک  املعرفة.  بابتكار  املتّهمني  عالقة  فيه  عاجلنا  الذي  الثالث، 
مل يستسلم للضوابط الرقابيّة والعقابيّة التي أنتجها جملس الضبطيّة، بل حاول جتاوزها 

نّبه العقاب وأخر تساعد عىل طمس معامل اجلريمة.  بإنتاج جمموعة ”حيل“ جتُ
هلام أعوان الضبطيّة،  ل يف هذا الصدد، تواجد متثّلني خمتلفني للواقع، يتبنى أوّ ونسجّ
ل عىل تطبيق اإلجراءات  ونعني به منطق الدولة ”ذات السيادة“ باعتبارها املرشف األوّ
ل عىل ترشيع القوانني، وبالتّايل حماولة  ة املسؤول األوّ الردعيّة والعقابيّة والرقابيّة، وخاصّ
ومن  أنفسنا،  نجد  أننا  وثانيهام،  فيرب.  ماكس  عبارة  حسب  عنفها  عىل  املرشوعية  إضفاء 
التنازل  ”مقاومة  إىل  دائام  يسعون  ممن  الدولة  ملنطق  املنافسني  بعض  أمام   ،أخر ناحية 

221. Maurice Cusson, “L’enquête criminelle: Jean-Paul Brodeur et Geneviève Ouellet,” in Criminologie 
44, (1) (2011): 197-223; 206-207.

222. Pieter Spierenburg, “Writing a Global History of Crime and Punishment: The Great Challenge,” 
in Crime, Histoire et Sociétés/Crime, History and Societies: L’histoire de la criminalité et de la justice 
pénale: propositions de recherche pour le 21e siècle, 21, (2) (2017): 31-39.
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عن مواقعهم.“223 أي أن التمثّالت واملصالح واملعارف واملامرسات التي يتحقق إنتاجها 
عة مميّزة من  ن من جمموعة متنوّ ة عندما يكون املجتمع ”يتكوّ قد ختتلف وتتعارض خاصّ

دة من األهداف.“224 الفاعلني الساعني خلف جمموعة معقّ
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التحقيق  تقنيات   :(1881-1860) الفرنسيّة  احلامية  غداة  تونس  مدينة  يف  اجلنائي  التحقيق  ص:  امللخّ
ومقاومة اجلريمة 

تونس  رشطة  اعتمدهتا  التي  اجلريمة  ومقاومة  التحقيق  أساليب  دراسة  إىل  البحثية  الورقة  هذه  هدفت 
خالل النصف الثاين من القرن التاسع عرش، بناءً عىل وثائق الرشطة املحفوظة يف األرشيف الوطني التونيس 
مع  واجلديدة،  منها  املبتكرة  التحقيق  أساليب  تشكيل  مسارات  تتبّع  حاولنا  وقد  و1881.   1860 عامي  بني 
مالحظة تطور التدابري والتقنيات املستخدمة من قبل ضابط الرشطة واملحقق، سواء يف امليدان أو يف املكتب، 

مع عدم إغفال املامرسات واملعارف التي ابتكرها املتّهمون من أجل جتنّب العقاب وطمس معامل اجلريمة.
مقاومة  عرش،  التاسع  القرن  من  الثاين  النصف  تونس،  مدينة  اجلنائي،  التحقيق  املفتاحية:  الكلامت 

اجلريمة، العقاب.

Résumé: L’Enquête criminelle à Tunis à la veille du protectorat français (1860-
1881): techniques d’enquête et lutte contre le crime

L’objet de cet article est l’étude des méthodes d’enquête et de lutte contre la criminalité 
adoptées par la police tunisienne pendant la seconde moitié du XIXe siècle, (1861-1881) sur 
la base de documents de police, non utilisés auparavant, et qui sont conservés aux Archives 
nationales tunisiennes. Nous avons essayé de suivre le processus de formation des méthodes 
d’enquête innovantes en notant l’évolution des mesures et des techniques utilisées par le 
policier et l’enquêteur, sur le terrain comme au bureau, sans négliger les pratiques et les 
connaissances adoptés par les accusés afin d’éviter les sanctions et de faire disparaitre les 
traces du crime.

Mots-clés: Enquête criminelle, ville de Tunis, deuxième moitié du XIXe siècle,  lutte 
contre le crime, châtiment.
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Abstract: The Criminal Investigation in the City of Tunis on the Eve of the French 
Protectorate (1860-1881): Technical Investigation and the Fight Against Crime

The purpose of this article is the study of investigation methods and fight against crime 
adopted by the Tunisian police during the second half of the nineteenth century, (1861-1881) 
on the basis of police documents, not used before, and kept in the Tunisian National Archives. 
We tried to describe the process of training innovative investigative methods by noting the 
evolution of the measures and techniques used by the police officer and the investigator, both 
in the field and at the office, without neglecting the practices and the knowledge adopted by 
defendants to avoid punishment and to remove traces of the crime.

Keywords: Criminal investigation, City of Tunis, Second half of the nineteenth century, 
Fight against crime, Punishment.

Resumen: La investigación criminal en la ciudad de Túnez en la víspera del 
protectorado francés (1860-1881): técnicas de investigación y lucha contra el crimen.

El propósito de este artículo es el estudio de los métodos de investigación y la lucha 
contra el crimen por parte de la policía tunecina durante la segunda mitad del siglo XIX 
(1861-1881) sobre la base de documentos policiales, no utilizados antes, y conservados en 
el país tunecino. Archivos Nacionales Intentamos describir el proceso de capacitación de 
métodos de investigación innovadores observando la evolución de las medidas y técnicas 
utilizadas por el policía y el investigador, tanto en el campo como en la oficina, sin descuidar 
las prácticas adoptadas por los acusados para evitar castigo y eliminar rastros de delincuencia.

Palabras clave: Investigación criminal, ciudad de Túnez, segunda mitad del siglo XIX, 
lucha contra el crimen, castigo.


