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التدابير الرئاسية في تونس.. 
ردة عن مسار احترام حقوق 

اإلنسان وسيادة القانون

ملخص
الرئيــس  أعلنهــا  التــي  االســتثنائية«  »التدابيــر  شــّكلت 

 2021 يوليو/تمــوز   25 فــي  »قيــس ســعيد«  التونســي 

منعطًفــا كبيــًرا فــي مســار األوضاع في تونس، إذ شــملت 

إعفــاء رئيــس الــوزراء »هشــام المشيشــي« مــن منصبــه، 

وتجميــد عمــل واختصاصــات البرلمــان، ورفــع الحصانــة 

عــن أعضائــه 30 يوًمــا قابلــة للتجديــد، كمــا قــرر »ســعيد« 

تولــي الســلطة التنفيذيــة بمســاعدة رئيــس حكومــة يعينــه 

ــة. ــة العمومي ــي رئاســة النياب بنفســه، وقــرر كذلــك تول

علــى  ســلبي  بشــكل  القــرارات  هــذه  نتائــج  انعكســت 

ــًدا  ــا جدي حالــة حقــوق اإلنســان فــي البــاد، وأفــرزت واقًع

تركــزت فيــه الســلطات بيــد الرئيــس، وُأطلــق فيــه العنــان 

لممارســات أمنيــة غيــر قانونيــة، شــملت اعتقــال عــدد مــن 

أعضــاء مجلــس النــواب بموجــب قــرارات محاكم عســكرية، 

ومصــادرة حريــة العشــرات فــي التنقــل مــن خــال منعهــم 

ــة  ــي، وفــرض اإلقامــة الجبري مــن الســفر دون إذن قضائ

القضــاة  مــن  مجموعــة  بينهــم  تونســًيا   70 نحــو  علــى 

الطعــون  ورد  للقضــاء  األعلــى  المجلــس  إعــام  دون 

المتعلقــة بفــرض اإلقامــة الجبريــة. تضّمنــت الممارســات 

األمنيــة كذلــك اعتــداءات علــى حريــة العمــل الصحفــي، 

شــملت إغــاق مكاتــب قنــوات إخباريــة محليــة وعربيــة، 

إضافــة إلــى اعتقــال عــدد مــن الصحفييــن أثنــاء أدائهــم 

مهامهــم. أســهمت كل هــذه الممارســات وغيرهــا فــي 

تشــّكل مخــاوف كبيــرة مــن اســتغال الســلطات »التدابيــر 

والنشــطاء،  المعارضيــن  مــن  لانتقــام  االســتثنائية« 

بنيــة  يشــهد  كان  الــذي  البلــد  فــي  الحريــات  ومصــادرة 

ديمقراطيــة نــادرة فــي المنطقــة.

الرئيس التونسي قيس سعيد يلقي خطاًبا في مدينة سيدي بو زيد - 20 سبتمبر 2021 )وكالة األنباء الفرنسية(
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منهجية التقرير
التــي  اإلنســان  حقــوق  انتهــاكات  التقريــر  يســتعرض 

شــهدتها تونــس عقــب اإلجــراءات و«التدابيــر االســتثنائية« 

التــي أعلنهــا الرئيــس التونســي بتاريــخ 25 يوليو/تمــوز، 

ــة  ــى الحقــوق السياســية والمدني ــة عل ــا المختلف وتأثيراته

للتونســيين. يعتمــد التقريــر علــى أكثــر مــن ثاثــة أشــهر 

مــن الرصــد والبحــث والتوثيــق، شــملت مقابــات أجراهــا 

باحثــو المرصــد األورومتوســطي مــع عــدد مــن ضحايــا 

منهــم،  مجموعــة  عــن  الدفــاع  ووكاء  االنتهــاكات، 

ــى متابعــة التصريحــات الرســمية الصــادرة عــن  إضافــة إل

المســؤولين التونســيين منــذ بــدء األزمــة.

المرصــد  فريــق  اعتمــد  األوليــة،  المصــادر  بجانــب 

تقاريــر  ثانويــة، شــملت  علــى مصــادر  األورومتوســطي 

لجهــات محليــة موثوقــة، مــن بينهــا المجلــس األعلــى 

للقضــاء، ووحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهنيــة فــي 

وجمعيــة  التونســيين،  للصحفييــن  الوطنيــة  النقابــة 

التونســيين. القضــاة 

»التدابيــر  تأثيــر  لمــدى  قانونيــة  قــراءة  التقريــر  يعــرض 

ــد  ــات بموجــب القواع ــى الحقــوق والحري االســتثنائية« عل

القانونيــة الوطنيــة، والعهــود والمواثيــق الدوليــة التــي 

توصيــات  التقريــر  يقــّدم  كمــا  تونــس،  عليهــا  صادقــت 

ــز الســلطات  ــة ترّك ــاء حال مــن شــأنها المســاهمة فــي إنه

بيــد الرئيــس التونســي، علــى النحــو الــذي يضمــن حمايــة 

والحريــات.  الحقــوق 
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اإلطار العام لحقوق 
اإلنسان بعد 25 

يوليو/ تموز 2021
شــهد ملــف حقــوق اإلنســان فــي تونــس تدهــوًرا كبيــًرا 

الرئيــس التونســي »قيــس ســعيد« بتاريــخ  بعــد إصــدار 

ــة مــن القــرارات االســتثنائية،  25 يوليو/تمــوز 2021 جمل

لســنة  التونســي  الدســتور  مــن   )80( للفصــل  مســتنًدا 

ورفــع  البرلمــان،  عمــل  تعليــق  شــملت  حيــث   ،2014

الحصانــة عــن نوابــه، وعــزل رئيــس الحكومــة، وتنصيــب 

الرئيــس نفســه رئيســًا للنيابــة العموميــة. أعقــب هــذه 

القــرارات جملــة مــن االنتهــاكات شــملت حمــات اعتقــال، 

قضائيــة،  مذكــرات  دون  الســفر  مــن  بالمنــع  وقــرارات 

وقــرارات بفــرض إقامــات جبريــة، واعتــداءات أمنيــة علــى 

اإلعــام والصحفييــن. وســائل 

 أصــدرت الرئاســة التونســية تعليماتهــا بتشــديد المراقبــة 

علــى المطــارات والمنافــذ الحدوديــة، ومنــع ســفر رؤســاء 

أحــزاب وشــخصيات سياســية ونــواب البرلمــان، فانتشــرت 

الدولــي  قرطــاج  مطــار  مداخــل  فــي  األمنيــة  القــوات 

وشــّددت نقــاط التفتيــش الحدوديــة للتثبــت مــن شــخصية 

ــاد. ــن للب ــن والمغادري الوافدي

»راشــد  التونســي  البرلمــان  رئيــس  منــع  ذلــك  تبــع 

مبنــى  دخــول  مــن  البرلمــان  فــي  وأعضــاء  الغنوشــي« 

الرئاســي. للقــرار  تنفيــًذا  البرلمــان 

رجل أمن تونسي على مدخل إحدى المؤسسات الرسمية )رويترز(
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اتخــذ الرئيــس التونســي قــرارات إضافيــة بتعطيــل العمــل 

والجماعــات  الخارجيــة  والمصالــح  المركزيــة،  بــاإلدارات 

المحليــة والمؤسســات العموميــة ذات الصبغــة اإلداريــة 

لمــدة يوميــن مــع إمكانيــة التمديــد، وكذلــك حظــر التجــوال 

فــي ســاعات الليــل إال للضــرورة القصــوى.

والة  مــن  كبيــر  عــدد  وإعفــاء  بإقالــة  القــرارات  توالــت 

ذلــك  ومــن  واضحــة،  أســباب  دون  والــوزراء  المناطــق 

إنهــاء مهــام »أنيــس الوســاتي« والــي واليــة صفاقــس، 

وإقالــة »أكــرم الســبري« والــي واليــة المنســتير، و«الحبيب 

شــواط« والــي واليــة مدنيــن، و«صالــح مطيــراوي«، والــي 

واليــة زغــوان، باإلضافــة إلــى إنهــاء مهــام »أنور بن حســن« 

ــة الفســاد. ــة لمكافح ــة الوطني ــام للهيئ ــب الع الكات

فــي 23 أغســطس/ آب 2021، أعلــن الرئيــس التونســي 

عمــل  بتعليــق  الخاصــة  االســتثنائية«  »التدابيــر  تمديــد 

البرلمــان واســتمرار رفــع الحصانــة عــن أعضائــه حتى إشــعار 

ــى أزمــة الفــراغ التشــريعي والدســتوري. آخــر، ُليبقــي عل

بموجــب  الصــادرة  القــرارات  إصــدار  ســلطة  امتــدت 

اإلجــراءات االســتثنائية إلــى وزيــر الداخليــة المكلــف »رضــا 

وبموجــب  األمنيــة  األجهــزة  اعتقلــت  إذ  الغرســاوي«، 

نــواب  مــن  عــدًدا  الداخليــة  وزيــر  عــن  صــادرة  قــرارات 

البرلمــان، وناشــطين سياســيين وحقوقييــن عّبــروا عــن 

رفضهــم إلجــراءات الرئاســة التونســية، كان آخرهــم -حتــى 

كتابــة هــذا التقريــر- اعتقــال النائــب فــي البرلمــان »عبــد 

اللطيــف العلــوي«، والصحفــي »عامــر عيــاد« مقــدم برامج 

بقنــاة الزيتونــة المحليــة.

اتخــذ وزيــر الداخليــة التونســي إجــراءات تقييديــة ضــد قضاة 

ومحاميــن وشــخصيات عامــة، وتمثلــت تلــك اإلجــراءات 

ــع العــدد  ــة علــى عــدد منهــم، ومن بفــرض اإلقامــة الجبري

اآلخــر مــن الســفر، ضمــن قــرارات شــفهية غيــر مكتوبــة، 

إذ ترفــض الجهــات األمنيــة إبــراز أوامــر قضائيــة أو أمنيــة.

فــي 22 ســبتمبر/ أيلــول 2021، دخلــت البــاد فــي شــكل 

جديــد مــن اإلجــراءات االســتثنائية بعــد إصــدار الرئيــس 

»ســعيد« األمــر رقــم 117 /2021، لمــا اشــتمل عليــه هــذا 

األمــر فــي ديباجتــه وفصولــه مــن إنــكار واضــح لنتائــج 

االنتخابــات التشــريعية التونســية عــام 2019، وتعطيــل 

تتعــارض  التــي  التونســي  الدســتور  ومبــادئ  لنصــوص 

ــات واألوامــر المتعلقــة باإلجــراءات االســتثنائية. واإلعان
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أبرز الحقوق 
التي انُتهكت 

عقب »التدابير 
االستثنائية«

ــي  ــرز االنتهــاكات الت ــر أب يســتعرض هــذا الجــزء مــن التقري

عــن  اإلعــان  منــذ  والكيانــات  األفــراد  حقــوق  طالــت 

 ،2021 تمــوز  يوليــو/   25 فــي  االســتثنائية«  »التدابيــر 

ــة  ــر، وحري ــرأي والتعبي ــة ال ــي تركــزت فــي انتهــاك حري والت

أمر رئاسي عـدد 69 لسنة 2021 مؤرخ في 26 جويلية 2021 يتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة  1

الســفر والتنقــل، واالعتــداء علــى الصحفييــن وحريــة العمل 

الصحفــي، إضافــة إلــى محاكمــة المدنييــن أمــام محاكــم 

التونســية  الســلطات  واجبــات  يتنــاول  كمــا  عســكرية. 

فيمــا يتعلــق بتطبيــق الدســتور والقوانيــن والحفــاظ علــى 

المذكــورة. الحقــوق 

أواًل: حرية التعبير عن الرأي 	 
منــذ اإلعــان عــن اإلجــراءات االســتثنائية الرئاســية  )1) فــي 

يوليــو/ تمــوز 2021، مارســت األجهــزة األمنيــة التونســية 

اعتــداءات عديــدة علــى حريــة التعبيــر عــن الــرأي والنشــر 

بحجــة الدواعــي األمنيــة، إذ اعتقلــت والحقــت عــدًدا مــن 

البرلمــان، ونشــطاء سياســيين وحقوقييــن علــى  نــواب 

خلفيــة نشــرهم تدوينــات ترفــض »التدابيــر االســتثنائية«، 

تظاهرة لمعارضين لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد - )وكالة األنباء الفرنسية
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وتنتقــد ســلوك الرئيــس »قيــس ســعيد« فــي التعامــل مــع 

األزمة.

اســتغلت الســلطات األمنيــة 

عقابيــة  نصوًصــا  التونســية 

االتصــال  قانــون  فــي  واردة 

حريــة  لقمــع  التونســي 

ــا  ــد نشــر كل م ــر وتقيي التعبي

الرئاســية  القــرارات  يعــارض 

بداعــي تحقــق جــرم اإلزعــاج 

الــوارد فــي الفصــل )86( مــن 

مجلــة االتصــال التونســي الــذي ينــص علــى أنــه »يعاقــب 

بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن عــام وعاميــن وبخطيــة مــن 

مائــة إلــى ألــف دينــار كل مــن يتعمــد اإلســاءة إلــى الغيــر أو 

إزعــاج راحتهــم عبــر الشــبكات العموميــة لاتصــاالت«  )2)، 

وقــد لجــأت أيضــًا إلــى الفصــل )49( مــن الدســتور لتقييــد 

حريــة التعبيــر عــن الــرأي بمــا يخالــف النصــوص القانونيــة 

الدوليــة ذات  التونســية والمواثيــق واألعــراف  الوطنيــة 

العاقــة)3).  

القضــاء  إدارة  حّركــت  القوانيــن،  تلــك  إلــى  واســتناًدا 

العســكري شــكوى ضــد النائــب فــي البرلمــان »ياســين 

العيــاري« بأمــر مــن القضاء العســكري فــي 30 يوليو/ تموز 

الماضــي، عقــب أيــام مــن نشــره تدوينــة علــى صفحتــه 

الفصل 86 من مجلة االتصال التونسي  2
الفصل 49 من الدستور التونسي 2014: يحدد القانون الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور وممارستها بما ال ينال من جوهرها. وال   3

توضع هذه الضوابط إاّل لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وبهدف حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب 
العامة، وذلك مع احترام التناسب بين

هذه الضوابط وموجباتها. وتتكّفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق والحريات من أي انتهاك. ال يجوز ألّي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته المضمونة 
في هذا الدستور.

الشــخصية علــى »فيــس بــوك« رفــض فيهــا القــرارات 

 25 فــي  »ســعّيد«  الرئيــس  اتخذهــا  التــي  االســتثنائية 

يوليــو/ تمــوز، واصًفــا إياهــا 

العســكري«.  »االنقــاب  بـــ 

فــي  »العّيــاري«  وانتقــد 

عمــل  تجميــد  تدوينتــه 

النيابــة  أّن  ورأى  البرلمــان، 

وأنــه  مســتقلة،  العموميــة 

ال يمكــن للرئيــس ترؤســها، 

رئيــس  إقالــة  أن  وأضــاف 

الرئيــس،  صاحيــات  مــن  ليســت  والــوزراء  الحكومــة 

وأنــه ال يوجــد نــص دســتوري يســمح بتلــك اإلجــراءات. 

صبــاح  الطعــام  عــن  مفتوًحــا  إضراًبــا  العيــاري  وخــاض 

اإلثنيــن 7 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي داخــل زنزانتــه بـ«ســجن 

المرناقيــة«، بعــد أكثــر مــن شــهر علــى اعتقالــه قبــل أن يتــم 

أيلول/ســبتمبر.  22 بتاريــخ  الحًقــا  عنــه  اإلفــراج 

2021، اعتقلــت قــوات األمــن  29 يوليــو/ تمــوز  وفــي 

العاصمــة  بــن محمــد« فــي  الناشــط والمــدون »حمــزة 

تونــس، عقــب نشــر تدوينــات انتقــد فيهــا قــرارات رئيــس 

الجمهوريــة.

وفــي مدينــة المهديــة، اعتقلــت القــوات األمنيــة يــوم 

31 يوليــو/ تمــوز 2021 الناشــط السياســي »رضــا ردايــة« 

»حريــة الرأي والفكــر والتعبير واإلعالم 

ــة. ال يجــوز ممارســة  والنشــر مضمون

رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات«.

الفصل )31( من الدستور التونسي
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بتهمــة التحريــض علــى العنــف وشــتم رئيــس الجمهوريــة، 

ــه  ــر »فيســبوك« انتقــد في ــو عب ــة نشــره لفيدي ــى خلفي عل

ــرارات الرئاســية. الق

2021، أوقفــت قــوات األمــن  4 أغســطس/ آب  وفــي 

شــابين علــى خلفية نشــرهما لتدوينــات معارضة لتوجهات 

الرئيــس التونســي بعــد إعــان اإلجــراءات االســتثنائية فــي 

البــاد.

تواصــل فريــق المرصــد األورومتوســطي مــع المحامــي 

عضــو  عــن  الدفــاع  محامــي  وهــو  عمــر«،  بــن  »مالــك 

البرلمــان التونســي »ياســين العيــاري« الــذي اعتقــل عقــب 

اإلجــراءات االســتثنائية، حيــث قــال:

النائــب  األمنيــة  األجهــزة  »اعتقلــت 

»ياســين العّيــاري« لتنفيــذ حكــم صــادر 

العســكرية  االســتئناف  هيئــة  عــن 

فــي عــام 2018 بحبســه مــدة شــهرين 

بتهمــة المشــاركة فــي »عمــل يرمــي 

إلــى تحطيــم معنويــات الجيــش بقصد 

بكرامــة  والمــس  بالدفــاع،  اإلضــرار 

الجيــش الوطنــي ومعنوياتــه«.

القضــاء  إدارة  »حّركــت  وأضــاف، 

النائــب  ضــد  الشــكوى  العســكري 

»العيــاري« بعــد نشــره تدوينــات علــى 

انتقــد  »فيســبوك«  علــى  صفحتــه 

لرئيــس  االســتثنائية  القــرارات  فيهــا 

الجمهوريــة. ُمنــع النائــب »العيــاري« 

التواصــل  مــن  االعتقــال  بدايــة  فــي 

مــع الخــارج، كمــا يعانــي مــن قرحــة 

يكــن  ولــم  المعــدة  فــي  شــديدة 

الطعــام المقــدم فــي المعتقــل يراعــي 

تلــك الحالــة، وقــد أضــرب عــن الطعام 

بخصــوص  مطالبــه  تحقيــق  حتــى 

الخــارج«.  مــع  والتواصــل  الطعــام 

وتابــع أّنــه »يحــق فــي القانــون التونســي لــكل مــن قضــى 

نصــف مــدة الحكــم التقــدم بســراح شــرطي، ولكــن رفــض 

لموكلــي  الشــرطي  الســراح  العقوبــات  تنفيــذ  قاضــي 

رغــم انقضــاء نصــف مــدة الحكــم، علــى الرغــم مــن ســوء 

ــة والنفســية بشــكل واضــح«. ــه الصحي أوضاع

تجــدر اإلشــارة إلــى أّن الســلطات التونســية أفرجــت عــن 

النائــب »ياســين العيــاري« بتاريخ 22 ســبتمبر/ أيلول2021 

بعــد قضائــه مــدة الحكــم، ولكّنــه مــا يــزال يخضــع للتحقيق 

فــي 7 شــكاوى أخــرى، مــن بينهــا شــكوتان ُرفعتــا بعــد 

اإلجــراءات االســتثنائية. 

وفــي 15 أكتوبــر/ تشــرين أول، فتحــت محكمة االســتئناف 

فــي تونــس تحقيًقــا ضــد الرئيس األســبق

إعاميــة  تصريحــات  عقــب  المرزوقــي«،  »المنصــف 

ــاء هــذا  ــراءات الرئيــس »قيــس ســعيد«. ج ــا إج انتقــد فيه

اإلجــراء بعــد يــوم واحــد مــن مهاجمــة الرئيــس »ســعيد« 
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ــه  لـ«المرزوقــي«، وإعــان ســحب الجــواز الدبلوماســي من

التآمــر علــى أمــن الدولــة،  والتلميــح بماحقتــه بتهمــة 

حيــث قــال فــي إشــارة للمرزوقــي: »إّن مــن يتآمــر علــى 

تونــس فــي الخــارج يجــب أن توجــه لــه تهمــة التآمــر علــى 

أمــن الدولــة فــي الداخــل والخــارج«.

وتكّفــل الدســتور التونســي بحمايــة الحــق فــي التعبيــر 

والنشــر بمــا نــص عليــه حيــث جاء فيــه: »حرية الــرأي والفكر 

ــة. ال يجــوز ممارســة  ــر واإلعــام والنشــر مضمون والتعبي

رقابــة مســبقة علــى هــذه الحريــات«. كمــا صادقــت تونــس 

كذلــك علــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 

والسياســية الــذي يولــي »أهميــة بالغــة بشــكل اســتثنائي 

ــر الحــر فــي حــاالت  للتعبي

الــذي  العــام  النقــاش 

مجتمــٍع  فــي  يتنــاول 

شــخصيات  ديمقراطــي 

المجــال  فــي  موجــودة 

.(4( والسياســي«  العــام 

ثانًيا: الحق في السفر وحرية 	 
التنقل

لــم تراعــي القــرارات الرئاســية فــي 25 يوليــو/ تمــوز، ومــا 

ــن فــي  ــا، حــق المواطني ــت عليه ــراءات ترتب ــا مــن إج تبعه

حريــة التنقــل والســفر، وتســببت بتقييــد ســفر وتنّقــل عــدد 

كبيــر مــن القضــاة ونشــطاء األحــزاب السياســية المختلفــة 

فــي البــاد.

التعليق العام رقم -34 المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية  4

المرصــد  فريــق  أحصــى   ،2021 يوليو/تمــوز   25 منــذ 

اإلقامــة  التونســية  الســلطات  فــرض  األورومتوســطي 

)13( تونســًيا، ومنــع عــدد آخــر مــن  الجبريــة علــى نحــو 

الســفر دون تبليغهــم بمذكــرات قضائيــة واضحــة، مــن 

برلمانيــون وقضــاة وموظفــون رســميون كبــار،  بينهــم 

أعمــال. ورجــال 

وّثق فريق المرصد األورومتوسطي فرض السلطات في 

30 يوليو/تمــوز، اإلقامــة الجبريــة علــى وكيــل الجمهوريــة 

ــة »البشــير العكرمــي«، حيــث  الســابق للمحكمــة االبتدائي

 40 إقامتــه مــدة  صــدر قــرار بمنعــه مــن مغــادرة مقــر 

يوًمــا قابلــة للتجديــد، وُمنــع االتصــال بــه إال عبــر وســيلة 

اتصــال مرخصــة ممــن لــه 

النظــر فــي تنفيــذ قــرارات 

الســلطة العامــة. 

اإلقامــة  فــرض  ويعــد 

الجبريــة علــى »العكرمــي« 

المجلــس  إعــام  دون 

تجــاوًزا  للقضــاء  األعلــى 

الدســتورية  المؤسســة  إّنهــا  إذ  المجلــس،  لصاحيــات 

واحتــرام  القضــاء  ســير  حســن  ضمــان  إليهــا  المــوكل 

اســتقاله، وهــي المخولــة بالنظــر والبــت فــي المســار 

أخــرى. جهــة  أي  وليــس  للقضــاة  التأديبــي 

فــي حالــة أخــرى، وّثــق المرصــد األورومتوســطي منــع 

الماضــي،  أغســطس/آب   6 فــي  التونســية  الســلطات 

ــأت  ــث تفاج ــدي« مــن الســفر، حي ــة »إيمــان العبي القاضي

»لــكل مواطــن الحريــة فــي اختيــار مقــر 

الوطــن  داخــل  التنقــل  إقامتــه وفــي 

ــه« ــه الحــق فــي مغادرت ول

المادة )24( من الدستور التونسي 
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ــاء وجودهــا فــي مطــار تونــس قرطــاج بغــرض الســفر  أثن

إلــى تركيــا، بطلــب شــرطة الحــدود منهــا االنتظــار حتــى 

)5). وبعــد   »S17« الحدوديــة نتيجــة االستشــارة  وصــول 

حوالــي ســاعة أبلغــت شــرطة الحــدود القاضيــة »العبيــدي« 

إجــراء  لصــدور  البــاد  خــارج  الســفر  مــن  ممنوعــة  أّنهــا 

حــدودي بحقهــا.

بتاريــخ 27 أيلول/ســبتمبر 2021، قبلــت المحكمة اإلدارية 

طعًنــا قدمتــه القاضيــة »العبيــدي« علــى قــرار منعهــا مــن 

الســفر، وقضــت بوقــف تنفيــذ قــرار المنــع.

وفــي 30 يوليــو/ تمــوز 2021، داهمــت قــوات األمــن منــزل 

ــا ضــد  ــاري«، وفتحــت الســلطات تحقيًق ــب »راشــد الخي النائ

النــواب »خالــد الكريشــي«، و«مبــروك كورشــيد«، و«ســيف 

ــن مخلــوف« بزعــم انخراطهــم فــي مشــاجرة فــي مطــار  الدي

تونس قرطاج الدولي، وأبلغتهم جميًعا بمنعهم من الســفر.

وفــي 6 أغســطس/ آب، ُفرضــت اإلقامــة الجبريــة علــى 

الوزيــر الســابق »أنــور معــروف« دون أســباب واضحــة، 

ــر الداخليــة المكلــف قــراًرا  ــام، أصــدر وزي وبعدهــا بـــ 10 أي

البرلمــان  فــي  النائبيــن  علــى  الجبريــة  اإلقامــة  بفــرض 

اللطيفــي«. »زهيــر مخلــوف«، و«محمــد  التونســي 

»زيــاد  النائــب  قــال   ،2021 أيلــول  ســبتمبر/   10 وفــي 

الهاشــمي« إّنــه حــاول أكثــر مــن مــرة أن يســافر إلــى فرنســا 

حيــث يقطــن، لكنــه تفاجــئ بمنعــه مــن الســفر دون أي 

أمــر قضائــي، وعنــد استفســاره عــن ســبب منعــه قيــل لــه 

ــا بمنعــه مــن الســفر. ــاك أوامــر علي إّن هن

S17 : هو رمز إلجراء حدودي يعتمد ضمن سجل اإلجراءات االدارية الوقائية  الهادفة لمقاومة اإلرهاب. يمنع هذا التصنيف مواطنين تونسيين تتعلق بذمتهم   5
شبهات االنتماء إلى تنظيمات إرهابية أو تبييض األموال من مغادرة التراب التونسي أو من السفر من والية إلى أخرى داخل تونس.

تحــدث الناشــط الحقوقــي والرئيــس الســابق 

للهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد »شــوقي 

الطبيــب« لفريــق المرصــد األورومتوســطي 

حــول وضعــه قيــد اإلقامــة الجبريــة، حيــث 

أفــراد  مــن  مجموعــة  »أبلغتنــي  قــال: 

األمــن منتصــف ليلــة 20 أغســطس/ آب، 

الداخليــة بوضعــي  قــرار مــن وزيــر  بوجــود 

قيــد اإلقامــة الجبريــة، وطلبــوا منــي عــدم 

مغــادرة المنــزل إال فــي حالــة الطــوارئ، علــى 

أن أبلــغ األمــن قبــل 24 ســاعة مــن التحــرك، 

وأال يكــون التحــرك خــارج حــدود الحــي الــذي 

أســكنه.

وأضــاف »طلبــت نســخة ورقيــة مــن قــرار 

ــة، لكــّن أفــراد األمــن  فــرض اإلقامــة الجبري

اكتفــوا بعــرض القــرار عبــر الهاتــف المحمول 

الورقيــة  النســخة  تســليمي  ورفضــوا 

النســخة  علــى  اطلعــت  اإللكترونيــة.  أو 

ــراد األمــن  ــد أف ــف أح ــى هات ــة عل االلكتروني

ووجــدت أّن القــرار يســتند إلــى األمــر )49( 

اإلجــراءات  1978 بخصــوص  عــام  الصــادر 

فــي حالــة الطــوارئ، ولــم يحمــل أي تســبيب 

أو تعليــل أو تحديــد لمــدة اإلقامــة الجبريــة«.

اإلقامــة  تحــت  أّن وضعــي  »أعتقــد  وتابــع 

الجبريــة ومنعــي مــن حريــة التنقــل ومزاولــة 

منــي  لانتقــام  يبــدو  فيمــا  يأتــي  أعمالــي 

رئاســة  تولــي  أثنــاء  نشــاطي  خلفيــة  علــى 
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الهيئــة الوطنيــة لمكافحــة الفســاد، حيــث 

مــن  ضــدي  كيديــة  شــكوى  تحريــك  تــم 

رئيــس الحكومــة الســابق »إليــاس الفخفــاخ« 

وأشــخاص قامــت الهيئــة بتقديــم ملفــات 

ــن. تقدمــت  ــك الحي فســاد ضدهــم فــي ذل

لــدى  الجبريــة  اإلقامــة  قــرار  علــى  بطعــن 

المحكمــة اإلداريــة فــي العاصمــة تونــس، 

ــا لحيــن  ــذ القــرار مؤقًت وبطلــب إيقــاف تنفي

البــت فــي الطعــن المقــدم للمحكمــة«.

ــن  ــى أّن الناشــط »شــوقي الطبيــب« أعل تجــدر اإلشــارة إل

بتاريــخ                  »فيســبوك«  علــى  صفحتــه  عبــر  منشــور  فــي 

10 أكتوبــر/ تشــرين أول، 

وضعــه  قــرار  إلغــاء  عــن 

الجبريــة،  اإلقامــة  قيــد 

بتفاصيــل  يصــرح  ولــم 

ذلــك. حــول  إضافيــة 

ــادة )24( مــن  ــل الم وتكف

الدســتور التونســي حمايــة 

ــة  حــق المواطــن فــي حري

ــة  ــكل مواطــن الحري ــا »ل ــاء فيه ــث ج التنقــل والســفر، حي

فــي اختيــار مقــر إقامتــه وفــي التنقــل داخــل الوطــن ولــه 

ــه«)6).  الحــق فــي مغادرت

الدستور التونسي لسنة 2014  6

ثالًثا: حرية الصحافة	 
التشــريعي  التطــور  فيــه  تعّطــل  الــذي  الوقــت  فــي 

الصحفييــن  مئــات  فــإن  السياســية،  الخافــات  نتيجــة 

والمؤسســات الصحفيــة قــد يبقــون عرضــة للماحقــة 

األمنيــة والقضائيــة، خاصــة مــع وجــود نصــوص عقابيــة 

ومجلــة  الجزائيــة،  والمجلــة  االتصــاالت،  مجلــة  -فــي 

العقوبــات العســكرية- تســتغلها الجهــات الرســمية لعقاب 

المعارضــة.  الصحافــة  وتتبــع 

وعقــب ســريان العمــل بالقــرارات التــي أعلنهــا الرئيــس 

ــداءات  ــذت أجهــزة األمــن التونســية اعت قيــس ســعيد، نّف

عديــدة طالت مؤسســات 

ــة،  ــة وعربي ــة محلي إعامي

تجــاوزات  ومارســت 

عمــل  بحــق  خطيــرة 

الصحفييــن فــي الميدان، 

بعــض  فــي  وصلــت 

االعتــداء  إلــى  األحيــان 

واالحتجــاز،  الجســدي، 

فضفاضــة. بتهــم  واإلدانــة 

ويتضــح مــن خــال ســلوك الســلطات التونســية عقــب 

اإلجــراءات الرئاســية، أّن هنــاك اتجاًهــا لتشــديد الرقابــة 

علــى الخطــاب اإلعامــي، والتضييــق علــى الصحفييــن 

ووســائل اإلعــام المعارضــة، وتجّســد ذلــك فــي جملــة 

بحــق  التونســية  الســلطات  ارتكبتهــا  التــي  االنتهــاكات 

»حريــة الرأي والفكــر والتعبير واإلعالم 

والنشــر مضمونة، وال يمكن ممارســة 

رقابــة مســبقة على هــذه الحريات«

المادة )31( من الدستور التونسي  
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الصحفييــن والعمــل الصحفــي عقــب اإلجــراءات الرئاســية.

المرصــد  فريــق  وّثــق   ،2021 تمــوز  يوليــو/   26 فــي 

األورومتوســطي اقتحــام قــوات األمــن التونســية مكتــب 

قنــاة الجزيــرة القطريــة، والطلــب مــن العامليــن مغــادرة 

المــكان وإغــاق المكتــب دون إبــداء أي أســباب أو مبــررات 

ــك. لذل

وفــي ذات اليــوم، منعــت عناصــر مــن األمــن التونســي 

فريــق »التلفزيــون العربــي« مــن العمــل مــن ســاحة بــاردو 

فــي العاصمــة، خــال تصويــر محتجيــن يطالبــون بإنهــاء 

تعطيــل أعمــال البرلمــان.

صحفييــن   5 ُأصيــب   ،2021 أيلــول  ســبتمبر/   1 وفــي 

وصحفيــات، إثــر اعتــداء عناصــر أمنيــة علــى مجموعــة مــن 

الصحفييــن فــي شــارع الحبيــب بورقيبــة وســط العاصمــة 

بكشــف  تطالــب  لتظاهــرة  تغطيتهــم  خــال  تونــس، 

مابســات االغتيــاالت السياســية التــي شــهدتها البــاد.

وقــد تطــورت األوضــاع مــن اعتــداء علــى الصحفييــن أثنــاء 

ــه تهــم، إذ  ــى اعتقــاالت وتوجي ــدان، إل ــة فــي المي التغطي

تمــت إحالــة الصحفيــة »أروى بــركات« بتاريــخ 21 ســبتمبر/ 

أيلــول 2021 إلــى المحكمــة االبتدائيــة بتونــس العاصمــة؛ 

بتهمــة »االعتــداء علــى موظــف عمومــي بالقــول خــال 

تأديتــه لمهامــه«.

وفــي 3 أكتوبــر/ تشــرين األول 2021، اعتقلــت قــوة أمنيــة 

 »24 »حصــاد  برنامــج  مقــدم  عيــاد«،  »عامــر  الصحفــي 

علــى قنــاة »الزيتونــة« الخاصــة، بعــد حلقــة اســتضاف 

ــد اللطيــف العلــوي« تضمنــت  فيهــا عضــو البرلمــان »عب

https://www.youtube.com/watch?v=YWvUOvSfo9s  7

انتقــادات للرئيــس ســعيد، وبعدهــا بيوميــن أصــدر القضــاء 

العســكري مذكــرة بإيــداع الصحفــي »عّيــاد« الســجن، علــى 

ــة »انتقــاد الرئيــس والجيــش والمــّس بكرامتهمــا«. خلفي

وفــي  5 مــن أكتوبــر/ تشــرين أول، وجهــت دائــرة االتهــام 

فــي محكمــة االســتئناف بسوســة أوامــر بإلقــاء القبــض 

ُعــرف  فيمــا  صحفيــة،  بينهــم  أشــخاص  أربعــة  علــى 

بقضيــة »شــركة اإلنتــاج«، وهــي شــركة مختصــة بصناعــة 

المحتــوى واالتصــال الرقمــي، ووجهــت لهــم عــدة تهــم 

بينهــا »ارتــكاب أمــر موحــش ضــد رئيــس الدولــة«، و«التآمــر 

ــي«. ــة الداخل ضــد أمــن الدول

جــاء ذلــك بعــد مداهمــة شــركة »Instalingo« التونســية 

المتخصصــة فــي اإلعــام الرقمــي وترجمــة المحتــوى، 

علــى يــد قــوات أمــن بــزي مدنــي دون إظهــار إذن قضائــي، 

ومــن ثــم قامــوا باحتجــاز معــدات الشــركة. وكتــب »هيثــم 

الكحيلــي« مؤســس الشــركة، فــي بيــان نشــره عبــر صفحته 

على »فيســبوك« أّنه »بعد أشــهر من التحريض والترهيب 

مــن  مداهمــة  لعمليــة   »Instalingo« شــركة  تعرضــت 

ــأي إذن  ــي، دون االســتظهار ب ــزي مدن ــل قــوات أمــن ب قب

فــي  المتمثلــة  الشــركة  احتجــاز معــدات  وتــم  قضائــي، 

أجهــزة حاســوب«.

وفــي 6 أكتوبــر/ تشــرين األول 2021، اقتحمــت قــوة مــن 

األمــن التونســي مقــّر قنــاة »الزيتونيــة«، ومارســت تخريًبــا 

ــن  ــة، فــي حي ــا الصحفي ــًدا الســتيديوهاتها وأجهزته متعم

قــال مديــر القنــاة »ســامي الصيــد« خــال لقــاء صحفــي )7) 

إّن قــرار إغــاق القنــاة واقتحــام قــوات الشــرطة لمقراتهــا 
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وحجــز معــدات البــث جــاء بنــاء علــى قــرارات وتعليمــات 

المزاعــم  أّن  وأضــاف  بـ«االنقابّييــن«،  وصفهــم  ممــن 

ــر صحيحــة، إذ  ــدون ترخيــص غي ــاة ب بخصــوص عمــل القن

قّدمــت إدارة القنــاة منــذ عــام 2013 طلًبــا بترخيــص البــث 

مــن الهيئــة العليــا لتنظيــم القطــاع الســمعي البصــري، 

لكّنهــا امتنعــت عــن منــح الترخيــص العتبــارات وصفهــا 

أّنهــا »غيــر مقبولــة وال منطقيــة«.

ضمانــات المحاكمــة العادلــة أمــام 	 
القاضــي الطبيعــي

وثــق المرصــد األورومتوســطي عقــب اإلجــراءات الرئاســية 

منهــم  العســكري،  القضــاء  أمــام  مدنييــن   8 محاكمــة 

النائــب فــي البرلمــان »ماهــر زيــد«، الــذي تــم توقيفــه فــي 

محكمــة عســكرية بتاريــخ 

 2021 يوليو/تمــوز   30

قضيــة  خلفيــة  علــى 

عــام  تســويتها  وقعــت 

.2018

أيلول/ســبتمبر   2 وفــي 

قاضــي  أصــدر   ،2021

التحقيق األول بالمحكمة 

العســكرية الدائمــة بتونــس بطاقــة إيــداع بحــق المحامــي 

ــة التحقيــق المعروفــة  ــة« علــى ذمــة قضي »مهــدي زقروب

بحادثــة »اقتحــام مطــار تونــس قرطــاج الدولــي«)8) . ويعــد 

إصــدار بطاقــة اإليــداع قبــل أن يتــم ســماع أقــوال المتهــم 

تعود تفاصيل حادثة »اقتحام المطار« إلى 15 مارس/آذار 2021، حين توجه نواب من ائتاف الكرامة إلى مطار تونس قرطاج الدولي، لاحتجاج على قرار منع   8
إحدى المواطنات التونسيات من السفر.

خرًقــا للقانــون ومساًســا بقرينــة البــراءة وفــي حقــه فــي 

ــه أمــام محكمــة  الدفــاع عــن نفســه، فضــًا عــن محاكمت

عســكرية.

يذكــر أّن دائــرة االتهــام لــدى محكمــة االســتئناف بتونــس 

عــن  باإلفــراج   2021 15 ســبتمبر/أيلول  بتاريــخ  قضــت 

اختصــاص  عــدم  بداعــي  »زقروبــة«  مهــدي  المحامــي 

القضــاء العســكري، لكّنهــا رّدت الطعــن المتعلــق بعــدم 

اختصــاص المحاكــم العســكرية فــي النظــر فــي قضيــة 

اقتحــام مطــار تونــس قرطــاج الدولــي، مــا يعنــي اســتمرار 

أمــام  مدنيــون  فيهــا  يحاكــم  التــي  القضيــة  هــذه  نظــر 

عســكرية. محكمــة 

ويكفــل الدســتور التونســي لعــام 2014 حق المواطن 

أمــام  التقاضــي  فــي 

الطبيعــي،  قاضيــه 

مــن  جميــع  أّن  وبمــا 

لاحتجــاز  تعرّضــوا 

عقــب  االعتقــال  أو 

الرئاســية  االجــراءات 

هــم  االســتثنائية 

فــإّن  المدنييــن،  مــن 

ُيلــزم الســلطات بعرضهــم علــى القضــاء  الدســتور 

المدنــي للتحقــق مــن صحــة االتهامــات المنســوبة 

إليهــم. كمــا أّن الفصــل )110( مــن الدســتور نّظــم 

محاكمــة  فــي  الحــق  شــخص  »لــكل 

عادلــة فــي أجل معقــول. والمتقاضون 

متســاوون أمــام القضــاء«

الفصل )110( من الدستور التونسي 
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إحــداث  وحظــر  المحاكــم،  واختصــاص  تصنيــف 

ــراءات اســتثنائية مــن  ــم اســتثنائية، أو ســّن إج محاك

ــة، وقــد  ــادئ المحاكمــة العادل شــأنها المســاس بمب

حصــر اختصــاص المحاكــم العســكرية فــي الجرائــم 

.(9( عســكرية  جرائــم  بأنهــا  الموســومة 

الموقف 
القانوني

حمــل إعــان الرئيــس التونســي اتخــاذ تدابيــر اســتثنائية فــي 

25 يوليــو/ تمــوز الماضــي ومــا تبعــه مــن قــرارات وأوامــر 

رئاســية، مخالفــات خطيــرة للدســتور التونســي، ومّســا 

بالحقــوق األصيلــة للتونســيين، وخاصــة الحــق فــي تقريــر 

المصيــر. وتجّلــت أبــرز التجــاوز القانونيــة فــي اآلتــي:

إعالن »التدابير االستثنائية«
اســتند الّرئيــس الّتونســي قيــس ســعّيد فــي إعــان حالــة 

الطــوارئ ومراســيم اإلجــراءات االســتثنائية علــى الفصــل 

الحكومــة  رئيــس  التونســي، فأقــال  الّدســتور  )80( مــن 

ورفــع  البرلمــان،  عمــل  وجّمــد  المشيشــي«،  »هشــام 

الفصل 110 من الدستور التونسي: تحدث أصناف المحاكم بقانون. ويمنع إحداث محاكم استثنائية، أو سّن إجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ   9
المحاكمة العادلة. المحاكم العسكرية محاكم متخّصصة في الجرائم العسكرية. ويضبط القانون اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها واإلجراءات المتبعة أمامها والنظام 

األساسي لقضاتها.
الفصل رقم )80( من الدستور التونسي 2014.  10

الحصانــة عــن نوابــه، عقــب اجتمــاع طــارئ جمــع قيــادات 

عســكرية وأمنيــة بقصــر قرطــاج.

التونســي،  الدســتور  )80( مــن  الفصــل  نــص  وبحســب 

الخــاص باإلجــراءات االســتثنائية فــي حــاالت الطــوارئ، 

فإنــه »لرئيــس الجمهوريــة فــي حالــة خطــٍر داهــٍم مهــدٍد 

معــه  يتعــذر  واســتقالها،  البــاد  وأمــن  الوطــن  لكيــان 

الســير العــادي لدواليــب الّدولــة، أن يتخــذ التدابيــر التــي 

ــد استشــارة  ــك بع ــة االســتثنائية، وذل ــك الحال ــا تل تحتمه

رئيــس الحكومــة ورئيــس مجلــس نــواب الّشــعب وإعــام 

رئيــس المحكمــة الّدســتورية، ويعلــن عــن الّتدابيــر فــي 

بيــان إلــى الشــعب«)10). 

أن  »يجــب  الفصــل  نفــس  مــن  الّثانيــة  الفقــرة  ووفــق 

تهــدف هــذه الّتدابيــر إلــى تأميــن عــودة الّســير العــادي 

لدواليــب الّدولــة فــي أقــرب اآلجــال، وُيعتبــر مجلــس نــواب 

الشــعب )البرلمــان( فــي حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه 

الفتــرة. وفــي هــذه الحالــة ال يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حــل 

ــوم  ــم الئحــة ل ــواب الشــعب كمــا ال يجــوز تقدي مجلــس ن

ضــد الحكومــة«.

ــل فــي  ارتكــب الرئيــس التونســي مخالفــة دســتورية تتمث

منــح نفســه صاحيــات ال يملكهــا قانونــًا، فهــو ال يملــك 

ــص  ــل إّن ن ــه، ب ــل العمــل ب ــان أو تعطي ــل البرلم ــة ح مكن

المــادة قــرن اتخــاذ الرئيــس أّي إجــراء يصنــف تحــت إعــان 

وانعقــاد  الحكومــة  رئيــس  باستشــارة  الطــوارئ،  حالــة 



17

التدابير الرئاسية في تونس.. 
ردة عن مسار احترام حقوق 

اإلنسان وسيادة القانون

ــاد  ــدد الب ــي »تته ــرة الت ــك الفت ــم خــال تل البرلمــان الدائ

ــر تلــك اإلجــراءات«. بأخطــار محدقــة ال يمكــن دفعهــا بغي

ورغــم وضــوح الدســتور فــي التعامــل مــع حالــة إعــان 

النــص  مــن  جــزًءا  التونســي  الرئيــس  طّبــق  الطــوارئ، 

االســتثنائية،  الحالــة  إعــان  صاحيــة  بمنحــه  المتعلــق 

وهــو أمــر بروتوكولــي كونــه أعلــى ســلطة فــي البــاد، لكّنه 

تجاهــل أّن هــذه الصاحيــة ال تشــمل تعطيــل البرلمــان أو 

ــو كان الدســتور يعطــي  إعفــاء الحكومــة مــن مهامهــا، ول

للرئيــس مثــل هــذه الصاحيــات الخطيــرة لــكان األولــى بــه 

ــات  ذكرهــا فــي نــص منفــرد أو فــي مــادة ضمــن صاحي

الرئيــس الدســتورية فــي حــاالت الطــوارئ.

وباالطــاع علــى الفقــرة الثالثــة مــن الفصــل )80( مــن 

الدســتور والتــي جــاء فيهــا: »بعــد مضــّي 30 يوًمــا علــى 

ــر، وفــي كل وقــت بعــد ذلــك، يعهــد  ســريان هــذه الّتدابي

رئيــس مجلــس  الدســتورية بطلــب مــن  المحكمــة  إلــى 

نــواب الشــعب أو 30 مــن أعضائــه البــتُّ فــي اســتمرار 

الحالــة االســتثنائية مــن عدمــه.« )11)

ونظــرًا للحالــة التونســية الحاليــة، وفــي ظــل تعثــر تشــكيل 

حــول  سياســية  خافــات  لوجــود  الدســتورية  المحكمــة 

تشــكيلها، فــإّن الجهــات التــي تديــر البــاد وفقــًا لنــص 

والجهــاز  الرئاســة  هــي  الطــوارئ  حــاالت  فــي  الدســتور 

التنفيــذي المتمثــل فــي الحكومــة والبرلمــان، ولــم يــرد 

فــي نصــوص الدســتور التونســي مكنــة تولــي الرئيــس 

إعــان حالــة الطــوارئ وتركيــز الســلطات فــي يــده، بــل 

الدستور التونسي 2014.  11

البرلمــان  انعقــاد  باشــتراط  ذلــك  نقيــض  علــى  نصــت 

الدائــم ودور المحكمــة الدســتورية فــي البــت فــي اســتمرار 

حالــة الطــوارئ أو وقفهــا. 

قيــس  الرئيــس  أصــدر   ،2021 آب  أغســطس/   24 فــي 

ســعيد قــراًرا بتمديــد اإلجــراءات االســتثنائية قبــل انقضــاء 

مــدة الشــهر المنصــوص عليهــا فــي القــرار األول، ولكنــه 

لــم يحــدد تاريًخــا معيًنــا لســريان اإلجــراءات، رغــم عــدم 

وجــود مكنــة قانونيــة تمنــح الرئيــس صاحيــة اتخــاذ قــرار 

ــر مســمى. ــى أجــل غي ــل إل ــد التعطي تمدي

ــام  ــراءات االســتثنائية الرئاســية هــي قي ــر فصــول اإلج آخ

اليميــن  بــأداء  بــودن  نجــاء  برئاســة  الجديــدة  الحكومــة 

الدســتورية، وذلــك بتاريــخ 11/أكتوبــر / 2021 بعــد نحــو 

ثاثــة أشــهر مــن إعــان الرئيــس »التدابيــر االســتثنائية« 

وإقالتــه الحكومــة الســابقة برئاســة هشــام المشيشــي.

األمر 2021/117
أصــدر الرئيــس التونســي »قيــس ســعّيد« في 22 ســبتمبر/ 

 ،)2021/117( رقــم  األمــر  الماضــي،   2021 أيلــول 

والــذي حمــل مخالفــة خطيــرة ترمــي إلــى شــرعنة تعطيــل 

مؤسســات الدولــة وفــرض وصايــة رئاســية علــى كافــة 

الســلطات.

نــزع األمــر رقــم )117( عــن الشــعب أهليــة التعبيــر عــن 

الــرأي، وأعطــى الرئيــس نفســه صاحيــة التقريــر عنــه كمــا 

يتضــح فــي النــص الــوارد فــي ديباجــة األمــر: »وحيــث أّن 
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المبــدأ هــو أن الســيادة هــي للشــعب، وإذا تعــارض المبــدأ 

مــع اإلجــراءات المتعلقــة بتطبيقــه، يقتضــي ذلــك تغليــب 

المبــدأ علــى األشــكال واإلجــراءات«.

تتمثــل خطــورة األمــر رقــم )117( فــي تعطيلــه بشــكل 

أّن  علــى  نــّص  إذ  التونســي،  الدســتور  لمــواد  عملــي 

تطبيــق الدســتور ســيكون بمــا يتماشــى مــع اإلجــراءات 

االســتثنائية، ومــن ذلــك مــا ورد فــي الفصــل )20( فــي 

الدســتور  بتوطئــة  العمــل  »يتواصــل  الختاميــة  األحــكام 

وبالبابيــن األول والثانــي منــه، وبجميع األحكام الدســتورية 

التــي ال تتعــارض مــع أحــكام هــذا األمــر الرئاســي« )12)، 

أعلــى  الدســتور  ألّن  خطيــرة،  دســتورية  مخالفــة  وهــذه 

ــع  ــى جمي ــي ويجــب أن يســمو عل ــات التشــريع الوطن درج

تكــون  أن  ينبغــي  التــي  األخــرى،  واألوامــر  التشــريعات 

متوافقــة معــه وليــس العكــس.

استمرار رفع الحصانة
عن نواب البرلمان

يهــدف تمديــد الرئيــس »قيــس ســعيد« رفــع الحصانــة عــن 

أعضــاء البرلمــان التونســي -فيمــا يبــدو- إلبقائهــم دون 

غطــاء قانونــي مكفــول بحمايــة الدســتور، ليبقــى كل مــن 

يرفــض سياســاته بــا حصانة في وجــه الماحقات األمنية 

والقضائيــة، وهــو مــا حــدث فعــًا حيــن تــم اعتقــال بعــض 

أعضــاء البرلمــان علــى ذمــة شــكاوى قديمــة، أو شــكاوى 

جديــدة متعلقــة بانتقادهــم لإلجــراءات الرئاســية، وهــو مــا 

األمر الرئاسي رقم ) 2021/117 ( الصادر عن الرئيس التونسي بتاريخ 2021/9/22.  12

يحمــل أيًضــا شــبهة االنتقــام مــن خصــوم سياســيين عبــر 

مجموعــة إجــراءات تخالــف صريــح نــص الدســتور.

الداخليــة  وزيــر  اتخذهــا  التــي  القــرارات  جميــع  تســتند 

أو  الســفر  مــن  المنــع  أو  الجبريــة  باإلقامــة  المكلــف، 

االعتقــال إلــى »التدابيــر االســتثنائية« الرئاســية، وليــس 

لنصــوص الدســتور كــون أن الحصانــة مــا تــزال قائمــة 

قانونًيــا  عــواًرا  فــإّن  وعليــه  والدســتور،  القانــون  وفــق 

واضًحــا يشــوب جميــع تلــك اإلجــراءات التــي قــد تمهــد 

النتهــاكات خطيــرة لحقــوق وحرّيــات األفــراد والكيانــات 

والمجتمعيــة. السياســية 

تقييد الحقوق والحريات العامة
ــق عمــل البرلمــان  صاحــب إعــان الرئيــس »ســعيد« تعلي

لمنــع  التدابيــر  مــن  مجموعــة  الحكومــة  رئيــس  وإقالــة 

التجمعــات الســلمية وحظــر التجــوال، وشــرعنة التوقيــف 

سياســية  لشــخصيات  والقضائيــة  األمنيــة  والماحقــة 

وحقوقيــة.

شــملت هــذه اإلجــراءات اعتقــاالت تعســفية علــى خلفيــة 

التعبيــر عــن الــرأي، ومنــع من الســفر لشــخصيات سياســية 

ــرار مــن  ــة بموجــب ق ــة الجبري ــة، وفــرض اإلقام وأكاديمي

الغرســاوي،  رضــا  حينهــا  فــي  المكلــف  الداخليــة  وزيــر 

وقــد شــكلت تلــك الممارســات انتهــاكًا جســيمًا لنصــوص 

الدســتور التونســي 2014، ومن خال اســتناد الرئيس إلى 

الفصــل رقــم )80( مــن الدســتور و إعــان حالــة الطــوارئ، 
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فقــد تأسســت كل ممارســات الســلطات العامــة علــى 

ذلــك اإلعــان الــذي تشــوبه مخالفــات دســتورية واضحــة، 

المتمثلــة  الداخليــة  وزارة  إجــراءات  مخالفــة  ذلــك  ومــن 

باقتحــام المنــازل وتقييــد حريــة الســفر والتنقــل، لنــص 

الفصــل )24( الــذي ألــزم الدولــة بحمايــة حقوق األشــخاص 

حرمــة المســاكن ، وحقهــم فــي حريــة التنقــل والســفر، 

ــاة الخاصــة، وحرمــة  ــة الحي ــه: »تحمــي الدول حيــث جــاء في

المســكن، وســرية المراســات واالتصــاالت والمعطيــات 

الشــخصية. لــكل مواطــن الحريــة فــي اختيــار مقــر إقامتــه 

وفــي التنقــل داخــل الوطــن ولــه الحــق فــي مغادرتــه«.

ويمثــل انتهــاك الســلطات للحريــات الفرديــة وحريــة العمــل 

الصحفــي، مّســا واضًحــا بالفصــل )31( مــن الدســتور، 

والــذي نــص علــى » حريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر واإلعــام 

والنشــر مضمونــة. ال يجــوز ممارســة رقابــة مســبقة علــى 

هــذه الحريــات«.

عقــب  التونســية  الســلطات  ممارســات  تنتهــك  ولــم   

اإلجــراءات الرئاســية الدســتور المحلــي فقــط، والــذي يعتبــر 

بمثابــة صــك الحمايــة األهــم لحقــوق االنســان، بل مّســت 

وتحديــًدا  الدوليــة،  القانونيــة  تونــس  بالتزامــات  كذلــك 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

المدنيــة  الحقــوق  كافــة  مــواده  فــي  يكفــل  والــذي 

والسياســية التــي يجــب أن يتمتــع بهــا الفــرد، حيــث أّن 

القانــون الوطنــي ينبغــي أن يكــون متوائًمــا مــع نصــوص 

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.  13

العهــد ومفصــًا آلليــات حمايــة وصــون تلــك الحقــوق. 

ولكــن الممارســات التــي قامــت بهــا الســلطات التونســية 

عقــب »التدابيــر االســتثنائية« جــاءت لتنتهــك مــواد العهــد، 

ومــن أبرزهــا المــادة التاســعة والتــي نّصــت علــى »حــق كل 

ــى شــخصه. وعــدم  ــة وفــى األمــان عل شــخص فــي الحري

ــه تعســفا. ــد أو اعتقال ــف أح ــواز توقي ج

ــص المــادة )19( فــي حــق الشــخص  ــا خالفــت ن ــا أنه كم

فــي اعتنــاق أي رأي يرغــب بتبنيــه، وفــي التعبيــر عــن رأيهــم 

دونمــا  لألخريــن  ونقلهــا  واألفــكار  المعلومــات  وتبــادل 

ــار للحــدود«. اعتب

وباإلضافــة إلــى ذلــك، انتهكــت ممارســات وزارة الداخليــة 

مــن   )12( المــادة  بموجــب  المكفــول  الحــق  التعســفية 

العهــد، والتــي أكــدت علــى »حــق كل فــرد يوجــد علــى نحــو 

قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق حرية التنقل فيــه وحرية 

ــار مــكان إقامته.ولــه حريــة مغــادرة أي بلــد، بمــا فــي  اختي

ذلــك بلــده، وال يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة بأيــة قيــود 

غيــر تلــك التــي ينــص عليهــا القانــون، وتكــون ضروريــة 

الصحــة  أو  العــام  النظــام  أو  القومــي  األمــن  لحمايــة 

العامــة أو اآلداب العامــة أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم، 

وتكــون متمشــية مــع الحقــوق األخــرى المعتــرف بهــا فــي 

هــذا العهــد«)13). 
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التوصيات
فــي ضــوء المخالفــات الدســتورية الكبيــرة التــي شــّكلها 

إعــان الرئيــس التونســي فــي 25 يوليــو/ تمــوز 2021، 

واألزمــات القانونيــة والحقوقيــة المتاحقــة التــي نشــأت 

ــك اإلعــان، يوصــي المرصــد األورومتوســطي  عقــب ذل

ــي:  لحقــوق اإلنســان باآلت

االســتثنائية« 	  و«التدابيــر  باإلجــراءات  العمــل  إنهــاء 

المعلنــة بتاريــخ 25 يوليــو/ تمــوز 2021 وكافــة األوامر 

ــا. ــة عليه ــرارات المترتب والق

ضمــان الفصــل بيــن الســلطات التنفيذية والتشــريعية 	 

 ،2014 لســنة  تونــس  دســتور  وفــق  والقضائيــة، 

وعــدم تركيــز الســلطات فــي يــد شــخص واحــد أو هيئــة 

واحــدة.

ضمــان االحتــرام الكامــل للمعاييــر الدوليــة لحقــوق 	 

اإلنســان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياســية 

المصــّدق عليــه مــن طــرف الجمهوريــة التونســية.

وقــف ماحقــة نــواب البرلمان والنشــطاء السياســيين 	 

والحقوقييــن أمنًيــا وقضائًيــا علــى خلفيــة التعبيــر عــن 

آرائهــم، وإتاحــة الفرصــة لممارســة الحــق فــي النشــر 

دون تقييــد.

رؤيــة 	  علــى  يقــوم  شــامل  وطنــي  لحــوار  الدعــوة 

إصاحيــة ضمــن جــدول زمنــي محــدد بمــا يضمــن حــق 

مشــاركة كافــة الكتــل السياســية وممثلــي القطاعــات 

المدنيــة المختلفــة.

ــق 	  ــي تخل ــادة النظــر فــي النصــوص التشــريعية الت إع

الدوليــة  المعاييــر  مــع  االســتثناء، ومواءمتهــا  حالــة 

ــي  ــا ف لحقــوق اإلنســان والحقــوق المنصــوص عليه

الدســتور التونســي لســنة 2014.

محاكــم 	  أمــام  المدنييــن  محاكمــة  عــن  التوقــف 

العســكرية، واالبتعــاد عــن تجييــر القوانيــن لمعاقبــة 

المعارضيــن.

تفعيــل دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي حمايــة 	 

والحريــات  اإلنســان  وحقــوق  الديمقراطــي  النظــام 

الشــخصية.
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