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مقدمة

منذ إعالن الرئيس التونسي قيس سعيد في  25يوليو/تموز  ،2021إجراءات استثنائية في البالد ،جمد
بموجبها عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب ،وأقال الحكومة ،انطلقت تخوفات من العديد من

الجهات والمنظمات الحقوقية الدولية ،ومنها مجلس جنيف للحقوق والحريات ،على حالة حقوق اإلنسان.

ومع مرور األيام ،وصدور المزيد من اإلجراءات والق اررات ،التي كرست استحواذ الرئيس على المزيد من

السلطات ،وبرز فيها هيمنة سلطة الفرد ،تبين أن التخوفات السابقة كانت جدية وحقيقية ،فقد اقترفت
موما ،وجرى خرق ممنهج للدستور الوطني ومواثيق
انتهاكات عديدة لحالة الحريات وحقوق اإلنسان ع ً
حقوق اإلنسان الدولية تحت ذريعة الحفاظ على المصالح العليا للبالد.
وفي تأكيد للتراجع عن كل الوعود ،أعلن الرئيس التونسي مساء االثنين  23أغسطس/آب  ،2021تمديد

التدابير االستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان ،ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر ،بعد أن
حددت سابقة بمدة شهر واحد فقط ،ولم يجر حتى إعداد هذه التقرير تشكيل الحكومة ،وباتت كل سلطات

البالد في يد الرئيس ،ما يعيد لألذهان سلطة الفرد المطلق.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء على الوضع التونسي في عدة محاور ،في المحور األول؛ نتناول طبيعة

الق اررات التي اتخذها الرئيس وسياقات اتخاذها وردود األفعال من القوى المعارضة خصوصا في ظل
الخشية من االستحواذ على السلطة والخوف من عودة االستبداد ،وفي الثاني؛ يقدم التقرير قراءة قانونية

معمقة يستعرض فيها طبيعة االنتهاكات التي اقترفت في البالد من تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن

النواب ،وفرض اإلقامة الجبرية والمحاكمة العسكرية والمنع من السفر والمداهمات وغيرها ،وفي الثالث؛
استعراض ما يترتب على الق اررات من تجميد عمل البرلمان وتعطيل عمل الحكومة ورفع الحصانة وخطورة
وتداعيات ذلك في ترسيخ الفوضى وغياب سلطة القانون ،وفي الرابع؛ يقدم صورة عن المخاطر المحتملة

من إمكانية الردة عن الديمقراطية والرجوع لزمن االستبداد وتقييد الحقوق والحريات والتعرض للتدخالت

اإلقليمية التي تحاول فرض تأثيرها على المشهد التونسي.
وخلص التقرير الى نتائج أبرزها:

 .1الرئيس التونسي فرض نظاما استثنائيا في تونس بق اررات مفاجئة منها تجميد عمل البرلمان ورفع
الحصانة عن النواب ومنع السفر للوزراء والنواب وبعض الشخصيات الحكومية وأعضاء أحزاب
وتقلد رئاسة النيابة العمومية بدعوى حماية تونس ومحاربة الفساد ومالحقة مثيري الفتن.
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 .2تفتقر هذه اإلجراءات إلى السند القانوني ،وتشكل مخالفة جسيمة للدستور التونسي ،وما نجم عنها
ينتهك المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
 .3يتعدى االنقسام في الداخل التونسي حدوده الجغرافية إلى محيطه العربي واإلقليمي ،الذي رأى في
سعيد "انقالبا" على التحول الديمقراطي بعد ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس
خطوات ّ
عام  2011لتصل إلى بلدان عربية أخرى.
والى جملة من التوصيات أبرزها:

 .1عودة البالد سريعا إلى النظام الديمقراطي ،وتمكين مجلس نواب الشعب من القيام بأعماله ،واحترام
توزيع السلطات ،وإطالق حوار وطني شامل حول إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة ،دون
إقصاء ألي جهة ،مع الحوار المجتمعي حول الدستور واالستفتاء على أي تعديالت بشأنه.
 .2احترام سلطة النيابة والقضاء وعدم السماح للرئيس بممارسة هذه االختصاصات تدعيما وتعزي از لدور
وسلطة القضاء وحماية لمنظومة العدالة.
 .3المساءلة حول كل االنتهاكات التي اقترفت خالل هذه المرحلة ،ومحاسبة جميع المتورطين فيها وفق
القانون.
المحور األول :قرار الرئيس التونسي وسياقه
مساء  25يوليو/تموز  2021أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية في البالد شملت ،إقالة
النواب ،وترؤس النيابة العمومية،
رئيس الحكومة هشام المشيشي ،وتجميد البرلمان ،ورفع الحصانة عن ّ
واتخاذ تدابير استثنائية أخرى قال إنها ضرورية لمعالجة األزمة السياسية المستمرة منذ أشهر في تونس.
وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون إنه أعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه ،وجاء

أعينه بنفسي".
في كلمة سعيد "قررت أن أتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة ّ

وأوضح أنه ج ّمد كل اختصاصات المجلس النيابي ،ورفع الحصانة عن كل أعضاء المجلس ،وأشار إلى
أن هذه اإلجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب ،وقد قرر الرئيس تولي منصب النائب
العام ،وبرر ذلك بضرورة كشف كل ملفات الفساد.
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وقال الرئيس التونسي إنه اتخذ هذه الق اررات بـ"التشاور" مع رئيس الحكومة ورئيس البرلمان وأضاف أنه

عيد هذه اإلجراءات بموجب الفصل 80
سيتخذ ق اررات أخرى حتى يعود السلم االجتماعي للبالد ،وأعلن س ّ
صحية غير مسبوقة
من الدستور ،عقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج ،في حين تُواجه البالد أزمة
ّ
تفشي فيروس كورونا وصراعات على السلطة.
بسبب ّ

غير أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي نفى وجود أي تشاور معه ،ووصف ما حدث بـ"االنقالب على الثورة

والدستور" ،ونقلت عنه مواقع عدة قوله "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب

التونسي سيدافعون عن الثورة" ،وفي وقت الحق ،قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس علق عمل
البرلمان لمدة  30يوما .واختفى عن األنظار رئيس الحكومة ،وسط إشاعات بتعرضه للتنكيل وفرض

اإلقامة عليه.
عيد بعد أشهر من أزمة حادة في عالقته برئيس الحكومة
وفعليا جاءت خطوة الرئيس التونسي قيس س ّ
عيد حسم موقفه من حكومة هشام المشيشي منذ التعديل الوزاري الذي
والبرلمان .إذ كان من الواضح أن س ّ

صادق عليه مجلس النواب في يناير /كانون الثاني الماضي والذي أقال بموجبه المشيشي ما عرف بوزراء

"الرئيس" في حكومته.

سعيد هو من اختار المشيشي بنفسه متجاو از بذلك مقترحات األحزاب للشخصيات المرشحة لهذا
ورغم أن ّ
المنصب ،إالّ أنه غير موقفه منه الحقاً لما يعتبره من تماهي المشيشي مع االئتالف الحاكم المكون
بالخصوص من حركتي النهضة وقلب تونس "خيانة" للتكليف.

وما أكد انقطاع العالقة بين رأسي السلطة التنفيذية في تونس هو رفض الرئيس في فبراير/شباط ألداء

الوزراء الجدد اليمين أمامه ما منع تسلم مهامهم ليجد المشيشي نفسه مضط ار إلى تكليف عدد من الوزراء
الذين حافظوا على مناصبهم بتسلم الوزرات الشاغرة فيما تولى بنفسه إدارة و ازرة الداخلية.
وحاول االئتالف البرلماني الحاكم تجاوز مأزق أداء اليمين الحكومي من خالل تعديل قانون تشكيل

المحكمة الدستورية  -التي فشل النواب في انتخاب ثلث أعضائها منذ سنة  - 2015بغية منع احتكار

عيد رد القانون إلى البرلمان متعلال بتجاوز اآلجال الدستورية
الرئيس لتأويل المواد الدستورية .لكن س ّ
للمصادقة على هذه المؤسسة التي يخول لها تأويل النص الدستوري.
ورغم إبداء العديد من الدول والمنظمات الحقوقية الدولية تحفظات على ما فعله الرئيس التونسي ،إالّ أن

إجراءاته مرت بتفهم دولي ودعم إقليمي خاصة من الدول المعادية لما عرف بثورات الربيع العربي.
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المحور الثاني :قراءة قانونية لإلجراءات
سعيد ،أن إجراءاته االستثنائية ال تنتهك الدستور والقانون ،وأنها تستند على
الرئيس التّونسي قيس ّ
أعلن ّ
الدستور.
الفصل (المادة)  80من ّ
وبحسب نص الفصل  80من الدستور التونسي ،الخاص باإلجراءات االستثنائية ،فإنه "لرئيس الجمهورية

الدولة،
في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها ،يتعذر معه السير العادي لدواليب ّ
أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة االستثنائية ،وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس
الدستورية ،ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب".
نواب ّ
الشعب وإعالم رئيس المحكمة ّ
السير العادي لدواليب
ووفق الفقرة الثّانية من نفس الفصل "يجب أن تهدف هذه التّدابير إلى تأمين عودة ّ

الدولة في أقرب اآلجال ،وُيعتبر مجلس نواب الشعب (البرلمان) في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة .وفي
ّ
هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب كما ال يجوز تقديم الئحة لوم ضد
الحكومة".

وما على سريان هذه التّدابير ،وفي كل وقت
وتقضي الفقرة الثالثة من الفصل  ، 80بأنه "بعد
مضي  30ي ً
ّ
بعد ذلك ،يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو  30من أعضائه البت

في استمرار الحالة االستثنائية من عدمه.

يوما،
ويشير ذات الفصل في فقرته األخيرة إلى أن "المحكمة تُ ّ
صرُح بقرارها عالنية في أجل أقصاه ً 15
وينهى العمل بتلك التّدابير بزوال أسبابها .ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب".
ُ

إن الحالة التي تمر بها البالد ال تندرج
تعسف في استخدام الدستور ،إذ ّ
وبمراجعة ق اررات الرئيس يتبين أنه ّ
ضمن المحددات التي أقرها الدستور التخاذ إجراءات استثنائية ،كما أّنه لم يتشاور مع رئيس مجلس

يانا وصف فيه إجراءات الرئيس بـ"االنقالب على الثورة والدستور.
النواب الذي أصدر ب ً
ّ
وفجا لنص الدستور الذي استند عليه في
كما أنه جمد الدستور وأقال الحكومة ،ما مثل انتهاكاً واضحاً ً

القرار.

كما أن استحواذ الرئيس على السلطات الثالث السلطة التنفيذية ،والتشريعية والقضائية عبر السيطرة على

النيابة العامة ،ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات ويقود إلى تعطيل منظومة العدالة ،ويؤدي إلى غياب
وخصوصا ضد النشطاء السياسيين والصحفيين ،والمدافعين عن حقوق
الرقابة على الممارسات األمنية،
ً
اإلنسان والمعارضين السياسيين.
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ومع إعالن أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء االثنين  23أغسطس/آب  ،2021تمديد التدابير
االستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان ،ورفع الحصانة عن أعضائه حتى إشعار آخر ،يكون أضاف

انتهاكا جديدا لنص المادة التي استند إلها في الدستور ،وهي مدة الشهر.

تفهما
والحقا ،كشف عن توجهه لتعديل الدستور ،والتحول إلى نظام رئاسي ،وهو أمر يمكن أن يكون م ً

حال انبثق عن حوار وطني تنخرط فيه كل مكونات المجتمع التونسي ،وليس بناء على رؤية فرد هيمن
بالقوة على كل السلطات.
فمؤخ اًر ،أكد وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي أن هناك اتجاها لتغيير النظام السياسي في البالد وربما
ويفترض تعليقه ووضع نظام
يتم عبر استفتاء ،مشي ار إلى أن الدستور الحالي أصبح عائقا أساسيا ُ
للسلطات المؤقتة.
وأضاف -في حديث لوكالة رويترز -أن "برنامج الرئيس أصبح على بعد خطوات قليلة ،ومن المتوقع أن

يجري إعالنه قريبا".

وقال "هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي ال يمكن أن يتواصل ..تغيير النظام يعني تغيير الدستور..
عبر االستفتاء ربما ..االستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا".

المحور الثالث :االنتهاكات المترتبة على اإلجراءات االستثنائية:
نجم عن قرار الرئيس التونسي جملة من االنتهاكات يتمثل أبرزها فيما يأتي:
تجميد البرلمان

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد ،عقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية ،إقالة رئيس الحكومة
هشام المشيشي ،على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها ،وتجميد

اختصاصات البرلمان لمدة  30يوما ،ورفع الحصانة عن النواب ،وترأسه النيابة العامة.

وجاء في البند األ ّول من نص األمر المنشور ،بالمجلة الرسمية ،أنه "تعلق كل اختصاصات مجلس نواب
الشعب لمدة شهر ابتداء من  25يوليو/تموز الجاري ،مع إمكانية التمديد في المدة المذكورة بمقتضى أمر

رئاسي ،وفق ما ينص عليه الفصل (المادة)  80من الدستور.

فيما نص البند الثاني منه على أن ترفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة
مدة تعليق أعماله ،في حين نص البند الثالث " تكليف الكاتب العام للبرلمان بتصريف االعمال اإلدارية

والمالية للمجلس التشريعي .وينتهك هذا القرار الدستور الذي نص بشكل واضح على استمرار عمل

البرلمان في الحاالت االستثنائية.
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االعتقال السياسي

طالت توقيفات أمنية وتحقيقات قضائية في األيام واألسابيع جملة من السياسيين وأعضاء مجلس نواب

الشعب (البرلمان) في تونس ،وذلك في أعقاب الق اررات االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

وقد انتقد حقوقيون هذه االعتقاالت ،وعبروا عن مخاوفهم من أن تشكل بداية لدكتاتورية جديدة في تونس

بعد  10سنوات من إطاحة ثورة شعبية بنظام زين العابدين بن علي ،االمر الذي يهدد بعودة االنتهاكات

القانونية بشكل عنيف وغير مسبوق ،في ظل السيطرة على كافة السلطات وابقاءها تحت قبضة السلطة

التنفيذية.

وطالت االعتقاالت أعضاء في حزبي "حركة النهضة" و"قلب تونس" وفي جمعية "عيش تونسي" ،وُفتحت
تحقيقات معهم بشأن تمويل الحمالت االنتخابية ،كما أوقف األمن عددا من البرلمانيين من أحزاب أخرى،

ومن بينهم ياسين العياري عن حركة "أمل وعمل" ،وفيصل التبيني عن "صوت الفالحين" ،ومحمد العفاس
ع ن "ائتالف الكرامة ،وقال القاضي السابق أحمد صواب في حديث لجهات حقوقية مختلفة إن االعتقاالت

الجارية هي بداية لدكتاتورية جديدة ،خاصة أن القضاء لم يحرك ساكنا حيال المس بالدستور وتعليق

العمل به.

فعلى الرغم من التصريحات الرسمية ،باحترام وحماية حقوق اإلنسان ،إالّ أن إقدام قوات األمن التونسي
يوم الجمعة الموافق  ،2021/7/30على اعتقال نائبين برلمانيين ،والتحقيق مع آخرين ،إلى جانب

ممارسات أخرى ،يبعث على القلق بانتهاك قواعد حقوق اإلنسان ،وتقويض التحول الديمقراطي الهش ،بعد
حل الحكومة وتجميد البرلمان واستحواذ الرئيس على السلطات المختلفة.

واعتقل األمن التونسي النائب في مجلس نواب الشعب ماهر زيد على خلفية قضية تمت تسويتها نهائيا
عام  .2017وأكدت حنان الخميري محامية زيد ،أن السلطات األمنية رفضت اإلفراج عن موكلها رغم
تقديم وثائق تؤكد الكف عن التفتيش عنه.

كما اعتقلت قوة أمنية بلباس مدني النائب في البرلمان ،عن حركة أمل وعمل المستقلة ،ياسين العياري بعد

ظهر الجمعة من منزله .وأفادت زوجته سيرين الفيتوري أن حوالي  20عنص اًر بالزي المدني وصلوا إلى
المنزل واعتقلوا زوجها بالقوة بينما كانت والدته تصرخ ،وطلبوا منهم عدم التصوير بالهاتف.

وذكرت أن العناصر األمنية لم تبرز أمر توقيف ولما طلب منهم زوجها النائب العياري تحديد الجهة

األمنية التي يتبعون لها ،رفضوا اإلدالء بأي معلومات وأدخلوه عنوة في إحدى السيارات األمنية التي
كانت تقف أمام المنزل ثم اقتادوه لجهة مجهولة.
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وكان العياري قد انتقد بشدة التدابير االستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم  25يوليو ،التي

تنص على إقالة رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه ،وكذلك تولي الرئيس
السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العامة.
بدورها ،أكدت أعلنت وكالة الدولة العامة للقضاء العسكري في بيان ،نقلته وسائل إعالم محلية -أن

العياري أُودع السجن المدني بتونس العاصمة ،تنفيذا لحكم قضائي نافذ ،صدر ضده عن محكمة
االستئناف العسكرية بتاريخ السادس من ديسمبر/كانون األول .2018

وأشارت الوكالة نفسها إلى أن "هذا الحكم تم تأييده بقرار من محكمة التعقيب ،ويقضي بسجن ياسين

العياري لمدة شهرين اثنين جراء المشاركة في عمل يرمي إلى تحطيم معنويات الجيش بقصد اإلضرار
بالدفاع والمس بكرامة الجيش الوطني ومعنوياته" ،حسب البيان.
تقييد الحريات

تثير حملة التوقيفات وحظر السفر بحق قضاة ونواب ورجال أعمال و"التطهير" الذي أعلن عنه الرئيس

عيد منذ توليه السلطة في  25تموز/يوليو الفائت ،مخاوف وقلق العديد من الحقوقيين
التونسي قيس س ّ
سعيد "خارطة الطريق" منذ إعالنه االجراءات
والخبراء بشأن تراجع محتمل للحقوق والحريات ،فلم يقدم ّ
االستثنائية بتعليق أعمال البرلمان لمدة ثالثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي ،التي سيعتمدها
والتي طالبت بها العديد من المنظمات النقابية واألحزاب السياسية في البالد فضال عن دول أجنبية.

وتواترت تبعا لذلك مؤشرات القلق ودعوات متواصلة من هيئات دولية من أجل حماية المسار الديمقراطي

في البلد الوحيد في "الربيع العربي" الذي تمكن منذ ثورة  2011من تحقيق انتقال ديمقراطي وتعزيز حرية
عبر العديد من السياسيين ورجال األعمال ونواب من البرلمان الذين رفعت عنهم الحصانة عن
التعبير ،و ّ
استيائهم من ق اررات منع السفر واكتشفوا عندما حاولوا الخروج من البالد عبر المطار ق اررات صدرت
ضدهم تمنعهم من ذلك دون إعالمهم مسبقا.

وتعتبر سلسبيل القليبي ،أستاذة القانون الدستوري في الجامعات التونسية أن "حالة االستثناء المبنية على

الفصل  80من الدستور يترتب عليها تعليق الحقوق والحريات والضمانات المرتبطة بها ،وتابعت في
تدوينة على صفحتها في موقع فيسبوك "حالة االستثناء أخطر من حالة الطوارئ من حيث تبعاتها على
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سعيد ب"االنقالب" وتؤكد أن
الحقوق والحريات ،وتصف سناء اين عاشور أستاذة القانون العام ق اررات ّ
1
بعضها "ضد الدستور".
حرية الصحافة

ق اررات الرئيس قيس سعيد كان لها تأثير مباشر على عمل اإلعالميين التونسيين والمراسلين األجانب،

والذين يتم توجيه التهم إليهم من كل األطراف التي ال تتفق مع ما ينشر أو تبث أهواءهم السياسية ،مما

أن هذه المخاوف "ليست
صعب عمل اإلعالميين والمراسلين ،رغم اعتبار نقابة الصحافيين التونسيين ّ
ّ
وليدة اآلن بل هي سابقة لق اررات الرئيس التونسي" ،إال أن المعطيات واألحداث األخيرة ترفع من درجة
تعرض له مراسلو وسائل اإلعالم العربية واألجنبية من انتهاكات لعملهم.
التخوف ،خصوصاً بعد ما ّ
ففي  26يوليو /تموز الماضي ،أغلقت السلطات التونسية مكتب قناة "الجزيرة" في تونس بالقوة العامة ،من
دون تقديم مبرر لما حصل ،وهو ما اضطر العاملين فيها إلى استعمال النقابة الوطنية للصحافيين

التونسيين مق اًر مؤقتاً لعملهم حتى تتضح الصورة ويسمح للمكتب بالعودة للعمل من جديد .وهي عودة تع ّهد
بها الرئيس التونسي لنقيب الصحافيين التونسيين أثناء لقائه به في نفس يوم غلق المكتب ،لكن ذلك لم

يتحقق إلى اآلن وهو ما يزيد في المخاوف حول حرية الصحافة في تونس أثار ذلك ردود فعل واسعة

شجبت اإلجراء واعتبرته خط اًر جديدًا على حرية التعبير .يومها أيضاً ،انتشر عناصر أمن في العاصمة
التونسية حول مكتب "التلفزيون العربي" وصادروا معدات لصحافيين من القناة سافروا إلى تونس لتغطية
األحداث.

كما تعرضت شركة "إنستالينغو" التونسية المتخصصة باإلعالم الرقمي وترجمة المحتوى ،على يد قوات

أمن بزي مدني دون إظهار إذن قضائي ،ومن ثم احتجزوا معدات الشركة.

وقال "هيثم الكحيلي" مؤسس شركة انستالينغو ،في بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك" بأنه " بعد

أشهر من التحريض والترهيب تعرضت شركة إنستالينغو لعملية مداهمة من قبل قوات أمن بزي مدني،

دون االستظهار بأي إذن قضائي ،وتم احتجاز معدات الشركة المتمثلة في أجهزة حاسوب".

وأضاف "تم إرغام كل موظفي الشركة ،مترجمين وصحفيين وإداريين ،على الحضور قس ار طيلة  3أيام

لعشرات الساعات لدى إحدى الجهات األمنية ليتم التحقيق معهم دون تمكينهم من حضور محام مع القيام
باالستيالء على هواتفهم النقالة".

1

https://arabic.euronews.com/2021/08/22/fears-decline-freedom-deviation-democracy-decisions-tunisian-

president-constitution
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كما أكد "الكحيلي" في بيانه " بعد أسبوع كامل من التحقيقات الماراثونية وبعد استنفار كل الوحدات األمنية

بكل أصنافها وخاصة الفنية منها ،انتهت األبحاث إلى ال شيء ،حيث لم يعثروا على أموال طائلة ال

سائلة وال في حسابات بنكية ،ولم يعثروا على أي شيء من شأنه أن يدين الشركة وال أي موظف من

موظفيها".

اإلقصاء السياسي
تواجه تونس أكبر أزمة لها منذ تذوقها طعم الديمقراطية قبل  10سنوات ،بعد أن أطاح الرئيس قيس سعيد

بالحكومة وجمد أنشطة البرلمان في خطوة بدا أنها مدعومة من الجيش ،واعتبرتها قوى سياسية انقالبا
صريحا على الديمقراطية التي حملت سعيد إلى كرسي الرئاسة ،وجاءت التطورات الجديدة ،بعد أزمات
وخالفات دامت أشه ار بين سعيد ،ورئيس الوزراء هشام المشيشي وبرلمان منقسم على نفسه ،في وقت

انزلقت فيه تونس في أزمة اقتصادية تفاقمت بسبب جائحة كوفيد19-

االمر الذي يهدد بشكل مباشر نشاط وعمل األحزاب السياسية بعد أن شعرت أنها خارج المعادلة وغير
قادرة على تطويق ما حدث أو منع الرئيس من مواصلة هيمنته على المشهد السياسي ،في ظل عدم

استجابته لكل الدعوات بوقف العمل بنظام الطوارئ والظروف االستثنائية لقناعتها أن ذلك سيؤدي حتما
لتقويض سلطة الدولة واالضرار بمكانتها ونشاطها السياسي.

التدخل في القضاء (السيطرة على النيابة)

أعلن المجلس األعلى للقضاء في تونس ،أنه أبلغ الرئيس قيس سعيد رفض ق ارره ترؤس النيابة العامة،

الذي اتخذه من جملة ق اررات انقالبية على السلطات الثالث في البالد ،وقال المجلس في بيان إن وفدا منه
سعيد ،بدعوة من األخير ،حيث تم التأكيد له على استقاللية السلطة القضائية ،و"ضرورة النأي بها
التقى ّ
عن كل التجاذبات السياسية ،وأن القضاة مستقلون ،وال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون،
ويضطلعون بمهامهم في نطاق الدستور والقانون في حماية الحقوق والحريات".

وتابع البيان بأن "النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي ،يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات

الممنوحة للقضاء الجالس ،ويمارسون مهامهم في نطاق ما تقتضيه النصوص القانونية الجاري بها

سعيد "يؤكد حرصه على احترام الدستور ومقتضياته،
العمل" ،وورد في بيان للرئاسة حول االجتماع أن ّ
وفرض القانون على الجميع ،وضمان استقالل القضاء في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس".
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المحاكمات العسكرية

أعاد عرض بعض المعتقلين أمام محاكمات عسكرية مخاوف من العودة إلى العهد البوليسي ،فالتتبع

العسكري للنائب ياسين العياري من أجل تدويناته التي انطلقت األبحاث فيها بتاريخ  28يوليو ،2021
أي قبل إلقاء القبض عليه بيومين .النائب ياسين العياري بالسجن المدني بتونس بتاريخ  30يوليو
 ،2021تنفيذاً لحكم قضائي ،ويندرج هذا اإليداع يندرج في إطار تنفيذ حكم قضائي بات صادر ضد
العياري عن محكمة االستئناف العسكرية بتاريخ  6ديسمبر /كانون األول  ،2018وفق ما أفادت به وكالة

الدولة العامة للقضاء العسكري.

كذلك تطرق المحامي بن عمر إلى ما يعرف بـ"قضية المطار" ،مشي اًر إلى أنه تمت إحالة عدد من نواب

ائتالف الكرامة على القضاء العسكري طبق الفصل  72من المجلة الجزائية الذي يتحدث عن عقوبة

اصفا
اإلعدام من أجل ارتكاب اعتداء المقصود به تهديد هيبة الدولة والتحريض على التقاتل بين الناس ،و ً

ذلك بـ"الفضيحة للدولة التونسية بعد الثورة".

كما تحدث بن عمر عن إحالة عديد من المدونين على القضاء على معنى قانون مكافحة اإلرهاب من

سعيد.
أجل تدوينات احتجاجية ضد ق اررات الرئيس قيس ّ
اإلقامة الجبرية

تطرق المحامي مالك بن عمر أيضاً إلى االنتهاكات المتعلقة بفرض اإلقامة الجبرية على أشخاص دون

بيان األسباب ،قائالً" :منذ  25يوليو /تموز  ،2021تم فرض اإلقامة الجبرية على أكثر من  12شخصاً،
من بينهم قاضيان ونواب ووزراء سابقون ،ويشار إلى أن الفترة التي تلت  25يوليو شهدت سلسلة من

ق اررات فرض اإلقامة الجبرية على عدد من األشخاص دون بيان السبب من بينهم الوزيران السابقان أنور

معروف ورياض المؤخر ،والقاضي بشير العكرمي والنائب زهير مخلوف ،والرئيس السابق لمكافحة الفساد
شوقي الطبيب ،وكان كال من العكرمي والمؤخر والطبيب قد تقدموا بطعن في ق اررات وضعهم قيد اإلقامة

الجبرية.

المنع من السفر

وتحدث بن عمر عن إجراءات المنع من السفر التي تم فرضها على عدد من الشخصيات ،أخي اًر ،وقال
إن "منع السفر دون إذن قضائي هو أمر خطير جداً ناهيك عن كونه غير قانوني.
وتابع" :ليست هناك قائمة اسمية بالممنوعين من السفر وإنما اإلجراء يتخذ بناء على صفة المسافر"،

مرجحاً بأن تكون هناك "قاعدة بيانات تضم مئات اآلالف من األشخاص".
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اقتحام مقرات

تطرق المحامي ابن عمر إلى الحديث عن مسألة (مداهمة واقتحام مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد)

قائالً :أصابنا ذلك بالذهول ،ألن األمر ال يتعلق فقط بهيئة دستورية قانونية مستقلة ،بل أيضاً لدينا خشية
كبيرة للمعطيات الشخصية للمواطنين الذين قدموا معطيات ومعلومات للهيئة" .وشدد بن عمر على أن

تحمل رئيس الجمهورية مسؤولية حصول أي مكروه يحصل ألي شخص مبّلغ عن الفساد.
المجموعة ّ

2

وكان مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد تعرض ،بتاريخ  20أغسطس/آب  ،2021للمحاصرة من قبل

أعوان من و ازرة الداخلية واألمر بإخالء المقر ،دون تقديم أي تفاصيل أو بيان أسبابه ،وفق بيان لمنظمة

سعيد أصدر أم ًار رئاسياً يقضي
"أنا يقظ" ،قبل أن تعلن الرئاسة التونسية ،مساء اليوم ذاته ،أن الرئيس ّ
بإنهاء مهام أنور بن حسن الكاتب العام للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تحدث المحامي كذلك عن مداهمة مقرات إعالمية إبان  25يوليو  2021وغلقها ،معب اًر عن استنكاره

لهذه الخروقات ،في إشارة إلى اقتحام مقر قناة "الجزيرة" بتونس بتاريخ  26يوليو  ،2021وغلقه.
مداهمات لعائالت نواب

ووفق التقارير الواردة لمجلس جنيف فإن المنظمات الحقوقية والنشطاء رصدوا جملة من االنتهاكات

المتمثلة في "مداهمات عشوائية متواصلة لعدد من عائالت نواب ،خاصة نواب عن ائتالف الكرامة" ،وقد
تمكن هؤالء النشطاء من زيارة عدد من المحامين وتوثيق ما تعرضوا له من انتهاكات.

فجة أدت لنسف
ويرى فريق مجلس جنيف أن تونس شهدت خالل منذ ق اررات الرئيس انتهاكات قانونية ّ
للسلطات التشريعية والقضائية والتي تم االستحواذ عليها وحرف مسار عملها من قبل الرئاسة والتي

أحكمت سيطرتها على البالد ،األمر الذي أعاد البالد الى الفوضى والعمل وفق مفهوم االحكام العرفية.
المحور الرابع :المخاوف المحتملة

منذ اللحظة األولى لقرار الرئيس التونسي ،سجلت أغلب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني
تحفظات مبنية على التخوفات من تداعيات هيمنة الفرد على مكونات السلطة ،وأثار ذلك قلقا على حالة

حقوق اإلنسان .وقد تأكدت هذه المخاوف بفعل الممارسات والق اررات الالحقة من الرئيس التونسي.

2

https://www.alaraby.co.uk/politics/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9 -

%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%D9%8A%D8%A9-

12

مخاطر على حقوق اإلنسان في تونس

وفعليا يمكن تحديد أبرز التخوفات في اآلتي:
العودة عن الديمقراطية

هناك مخاوف من عودة تونس لزمن الديكتاتورية لذلك :يقول أستاذ التاريخ والمحلل السياسي منذر بن

لتجنب العودة إلى مرّبع دكتاتورية الفرد
يوسف ،إن "دستور  2014أقر مبدأ فصل وتوزيع السلطاتّ ،
الواحد" ،وأضاف" :إالّ أن العديد من العوامل عرقلت هذا الخيار ،وكانت سببا في عدم استقرار التجربة
االنتقالية التونسية طيلة عقد من الزمن".

وأضاف" :إالّ أن العديد من العوامل عرقلت هذا الخيار ،وكانت سببا في عدم استقرار التجربة االنتقالية

التونسية طيلة عقد من الزمن" ،وتابع ابن يوسف بأن "التنازع حول السلطات بين الرئاسات الثالث ،أي
بين قرطاج والقصبة وباردو أحد عوامل إخفاق المنظومة الحالية وحالة عدم االستقرار ،وقد تعددت فصول

هذا النزاع طيلة العقد الماضي".

وبالمثل ،يفيد الصحفي زياد الهاني بأن "التجربة الديمقراطية في تونس أصبحت مهددة" ،وعن أسباب ذلك
يوضح الهاني" :وفق تقديري ليس بسبب التجاذب السياسي فهو طبيعي في كل ديمقراطية ،ولكن بسبب

تأثير هذا التجاذب على مؤسسات الدولة وعلى قدرة الحكومة ،أية حكومة ،التركيز على حل القضايا

االقتصادية واالجتماعية المهددة بالتفجير ،وإخراج البالد من أزمتها".

وأضاف" :من هذا المنطلق فشبح عودة الدكتاتورية قائم مستندا على غضب المواطنين من تردي

أوضاعهم المعيشية وضعف مستوى النخب السياسية التي تصدت لقيادة البالد دون أن تكون مؤهلة

لذلك" ،وتابع" :يزداد الوضع خطورة مع تواصل الضربات التي يوجهها رئيس الجمهورية لمؤسسات الحكم

الضعيفة والمهترئة الناتجة عن دستور  ،2014والتي يفترض فيها تبني أهداف الثورة ،غير مدرك بأن
منظومة الثورة إن سقطت ،فستسقط بكل مكوناتها السياسية والمؤسساتية بما في ذلك رئاسة الجمهورية".
في مقابل ذلك تعتبر النائب عن حركة النهضة يمينة الزغالمي ،أن "التجربة الديمقراطية في تونس ثابتة،

الشباب الذي خرج في الثورة متحديا النظام القمعي والدكتاتوري وتشبع بمعنى الوطن الحر والديمقراطية لن
يترك ثورته تضيع" ،ولم تخف الزغالمي مخاوفها ،قائلة" :صحيح أن التجربة تمر بكثير من الهزات

والهشاشة واالختيار السيئ لألشخاص والمناكفات السياسية وأشخاص في مواقع القرار ولكن ال عالقة لهم
بمشاغل الناس ،يقومون بالزيارات السياحية وزيارة المقابر وال عمل لهم إال تأزيم األوضاع".

3

3

حليمة بن نصر ،هل أصبحت ديمقراطية تونس في خطر ..وما الذي يهددها؟ موقع عربي https://cutt.us/ARVeg ،21
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االستفراد والهيمنة

يسود الغموض الوضع السياسي بتونس بعد تجميد الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان واستحواذه على

السلطة التنفيذية ،ورفض حركة النهضة لذلك ،في ظل حالة من الترقب بشأن الخطوة التالية للرئيس،

الذي لطالما عبر عن رغبته في تعديل النظام السياسي إلى رئاسي ،فمن بين الخطوات األكثر إثارة التي
أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيد ،إضافة إلى إقالة الحكومة وتعليق عمل البرلمان ،هي رفع

الحصانة عن النواب وتوليه رئاسة النيابة العامة لتحريك دعاوى ضد عدد منهم متورطين في قضايا.

وتشكل خطوة الرئيس التونسي ،الذي كثي ار ما عبر عن رغبته العلنية في تعديل النظام السياسي والذهاب

إلى نظام رئاسي ،منعرجا جديدا في مسار االنتقال السياسي الذي بدأ في تونس إبان سقوط حكم الرئيس
الراحل زين العابدين بن علي في  2011إثر انتفاضة شعبية .وعرف هذا المسار الكثير من المطبات من
بينها اغتيالين سياسيين في  2013وهجمات إرهابية دامية واضطرابات اجتماعية متواترة ضد الفقر
والبطالة ،إلى جانب موجات هجرة غير شرعية مكثفة عبر البحر.

وتسود حالة من السخط في البالد التي تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وانكماشا وصل إلى نسبة  %8في

 2020ألول مرة منذ منتصف القرن الماضي ،بجانب أزمة وبائية خطيرة تسببت في أعداد قياسية من

الوفيات والمرضى في مستشفيات مكتظة ومتداعية ،وفي حين أعلن الرئيس سعيد عن بداية تطبيق ق ارراته
على الفور بعد اجتماع مع قيادات من الجيش واألمن ليل األحد ،فإن رئاسة البرلمان وحركة النهضة

اإلسالمية باألساس وحليفها "ائتالف الكرامة" اليميني يرفضان خطوة سعيد بشكل قطعي .واستند الرئيس

سعيد إلى مضمون الفصل  80من الدستور الذي يتيح له اتخاذ تدابير استثنائية في أوضاع محددة،
االمر الذي يهدد باالستحواذ على السلطة والسيطرة الكاملة على مفاصلها تحت قبضة رئيس الجمهورية.

4

المزيد من القيود على الحريات
من اللحظات األولى لقرار الرئيس التونسي سجلت انتهاكات ضد الحريات ،بدأت بمنع وصول النواب إلى

البرلمان ،ثم تقييد عمل الصحافة ومن ابرز ذلك إغالق مكتب قناة الجزيرة ،وجرى استخدم واسع لحظر
السفر التعسفي في تونس خارج األطر القضائية .ووثقت منظمة العفو الدولية ما ال يقل عن  50شخصاً،
من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة ،وموظفي الخدمة المدنية ،ورجال أعمال وأحد البرلمانيين ،منعوا من

السفر إلى الخارج خالل الشهر الماضي دون أي إذن قضائي ،أو أمر مكتوب ،أو إبداء األسباب.

4

ماذا يحدث في تونس؟ غموض وترقب بعد ق اررات سعيدhttps://cutt.us/9ZGmO ،
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وقالت هبة مرايف ،مديرة المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية“ :إن

تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى ال يمكن أن يكون مبر اًر النتهاك الحقوق

والحريات في البالد أو تقويض القضاء ،فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي

على أشخاص في األسابيع األخيرة دون مبرر ،وفي غياب أي أمر قضائي ،في انتهاك صارخ لحقهم في

حرية التنقل.

وحتى في ظل الظروف االستثنائية ،ينبغي أن يكون الشخص قاد ًار على االطالع على األدلة التي يستند

إليها حظر السفر ،والطعن فيها ،وأما إذا أرادت السلطات التونسية أن ُينظر إلى هذه اإلجراءات على أنها
خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول ،فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة
وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث ال تمنع قطاعات واسعة من الجمهور من السفر إلى الخارج”.

وفي خطاب ألقاه في مطار تونس في  16أوت/آب ،أشار الرئيس قيس سعيد إلى االنتقادات األخيرة

لحظر السفر من مجموعات المجتمع المدني واألحزاب السياسية التونسية ،قائالً إنه ال ينوي تقويض الحق
في حرية التنقل ،فهو “مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية ”.وقد برر القيود المفروضة حديثاً بأنها
جزء من الجهود المبذولة لمنع األشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد ،أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً،
من الفرار من البالد.

ولكن مراجعة منظمة العفو الدولية لخمسين حالة تُظهر أن أولئك الممنوعين من السفر لم تكن ضدهم
دعوى قضائية فعلية ولم يكن هناك تحقيق قضائي جار لهم ،وأن مسؤولي أمن المطار أبلغوهم شفهياً ولم

يقدموا لهم أم اًر قضائياً ،كما هو مطلوب بموجب القانون التونسي..
ويرى مجلس جنيف :أن عدم وجود قرار رسمي مكتوب ،أو سبب لتقييد حرية تنقلهم ،يقوض أيضاً

قدرتهم على الطعن في الحظر أمام المحاكم التونسية المختصة ،وأن ابالغهم بالق اررات شفاهية يعد
انتهاكا واضحا للقانون.

5

تأثير التدخالت اإلقليمية على مناخ الحريات
يتعدى االنقسام في الداخل التونسي حدوده الجغرافية إلى محيطه العربي واإلقليمي ،الذي رأى في خطوات

سعيد "انقالبا" على التحول الديمقراطي بعد ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس عام 2011
ّ
لتصل إلى بلدان عربية أخرى ،منها مصر وليبيا واليمن وسوريا.
وتصدرت الدول العربية التي تعرف بأنها أنها تقود "ثورة مضادة" للربيع العربي دعم اإلجراءات االستثنائية

للرئيس التونسي واالحتفاء بها ،وسط أنباء عن دعم مالي وسياسي كبير لها.
5

/https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/08/tunisia -president-must-lift-arbitrary-travel-bans
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هذه الحالة جاءت استمرار لما برز بعد ثورات الربيع العربي واالضطرابات التي رافقتها في دول عربية
عدة ،حيث سعت قوى إقليمية ودولية لتعزيز مصالحها عبر توظيف الخلل في التوازنات الداخلية لجهة

إقضاء حركات اإلسالم السياسي والقوى الثورية الجديدة تحت ذرائع مختلفة.

واستقبلت أنظمة عربية عدة توصف بأنها "استبدادية" ق اررات الرئيس التونسي بارتياح واضح ،ومباركة

ضمنية أكيدة سواء عبر بيانات رسمية أو تصريحات لكبار مسؤوليها ،أو عبر ما تنشره حسابات محسوبة
على تلك األنظمة في وسائل التواصل االجتماعي ،وبمتابعة للمواقف العربية واإلقليمية ،فإن الدول التي

باركت أو دعمت ق اررات الرئيس التونسي بشكل ما ،هي ذاتها الدول التي تضطلع بدور قيادة "الثورة
المضادة" طالما أن هذه الق اررات تستهدف حركة النهضة التي هي جزء من حركات اإلسالم السياسي.

6

المحور الخامس :النتائج والتوصيات

أوالً :النتائج:

 .1الرئيس التونسي فرض نظاما استثنائيا في تونس بق اررات مفاجئة منها تجميد عمل البرلمان ورفع
الحصانة عن النواب ومنع السفر للوزراء والنواب وبعض الشخصيات الحكومية وأعضاء أحزاب
وتقلد رئاسة النيابة العمومية بدعوى حماية تونس ومحاربة الفساد ومالحقة مثيري الفتن.
 .2تفتقر هذه اإلجراءات إلى السند القانوني ،وتشكل مخالفة جسيمة للدستور التونسي ،وما نجم عنها
ينتهك المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان.
 .3يتعدى االنقسام في الداخل التونسي حدوده الجغرافية إلى محيطه العربي واإلقليمي ،الذي رأى في
سعيد "انقالبا" على التحول الديمقراطي بعد ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس
خطوات ّ
عام  2011لتصل إلى بلدان عربية أخرى.

ثانيا :التوصيات:

 .1العمل على وقف ق اررات الرئيس قيس سعيد وإعادة تونس لما قبل هذه الق اررات وانهاء حالة الطوارئ
وعدم العمل تحت الظروف االستثنائية والعودة للنظام والقانون.

 .2احترام سلطة النيابة والقضاء وعدم السماح للرئيس بممارسة هذه االختصاصات تدعيما وتعزي از لدور
وسلطة القضاء وحماية لمنظومة العدالة.

6

األناضول ،تتجاوز تونس ..األزمة بين أبعاد فكرية وعوامل خارجية (مقال رأي)https://cutt.us/HHB9T ،
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 .3إجراء حوار وطني جاد ومسؤول يؤدي لتخطي األزمات الراهنة ويسمح بصون الحقوق والحريات
واالحتكام لسلطة الدستور والقانون بعيد عن التغول والهيمنة من سلطة الرئيس.

 .4اإلفراج الفوري عن المعتقلين وإلغاء ق اررات حظر السفر ووقف المالحظات وانهاء كل الق اررات التي
تقيد الحريات والسماح بشكل فوري للمؤسسات الصحفية واإلعالمية بالعمل دون قيود.

 .5عدم السماح بالتدخالت الخارجية من دول اإلقليم التي تسعى لتأجيج االحداث الداخلية وتؤيد بقاء
الوضع الراهن في تونس والبحث عن دعم حقيقي عربي ودولي يهدف إلعادة بناء تونس وتعزيز

الديمقراطية وحماية وصون الحقوق والحريات والنهوض بها.

 .6إعادة تفعيل البرلمان واستئناف نشاطه الدستوري والقانوني ومنح النواب حصانتهم التي وفرها الدستور
وتعزيز دور المجلس والسماح له بممارسة مهامه.

 .7تعويض األشخاص المتضررين من اإلجراءات التعسفية التي تورط بها رئيس الدولة والتعهد بعدم
تكرارها ،ووضع ضمانات إضافية لتحصين الحقوق والحريات.

 .8اللجوء للمنظمات والهيئات الدولية لمحاسبة الرئيس نتيجة االنتهاكات التي ارتكبها بحق الدولة

وبالمؤسسات وباألفراد والتي هددت استقرار تونس وجعلتها على حافة التهديد دون أي مبرر أو مسوغ

قانوني لذلك.

+41 225934701
info@genevacouncil.com
http://genevacouncil.com
Rue du Pré-de-la-Bichette,Nation Business Center,
6ème étage, Genève-Switzerland
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