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دارة التنوع السياسي ألتطرح تونس النموذج ا نجح في المنطقة العربية لمتحول الديمقراطي، وا 
وقد جاء حصول الرباعي الراعي لمحوار الوطني التونسي . واأليديولوجي بشكل سممي وتوافقي

تحالف يضم منظمات مجتمع مدني حقوقي ونقابات مينية وعمالية ورجال أعمال المكون من 
تتويجًا لمدور الذي تقوم بو مكونات المجتمع المدني في  5102عمى جائزة نوبل لمسالم عام 

ستقطاب بين القوى التونس في إدارة التحول السياسي، ولعب أدوار الوساطة أوقات تصاعد ا
إن التقدير ربما جاء أيضًا توبيًخا لبمدان عربية أخرى آثرت . دالسياسية الرئيسية في البال

تصفية المجتمع المدني والسياسي لحماية أنظمة سياسية مستبدة ومترىمة، عمى حساب تحقيق 
لكن الزالت تعاني الدولة التونسية من  .تنمية متكاممة مستدامة تقود لمزيد من التقدم والرفاىية

من اإلشكاليات االقتصادية، وتحديات أمنية جمة مرتبطة بالوضع تحديات كبرى وتركة ثقيمة 
من ناحية أخرى فإن نضج . رىاب الدينيإلاإلنساني المتدىور بالجارة الحدودية ليبيا، وتصاعد ا

وتماسك التجربة الديمقراطية في تونس مرىون بالمضي قدمًا في تبني إصالحات مؤسسية 
فالت من إل، والتوازن بين السمطات، ومواجية اوتشريعية ضرورية لحماية حقوق اإلنسان

قرار توازن دقيق بين مواجية الدولة لخطر ا رىاب وحماية التعددية السياسية، إلالعقاب، وا 
 . الحريات العامة
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 :4102السياق السياسي لمرحمة ما بعد انتخابات 
البالد منذ ثاني عممية انتخابية حرة وديمقراطية تشيدىا  5102أجريت في نياية عام 

اتسمت المرحمة التي سبقت االنتخابات الرئاسية والتشريعية بمنافسة . 5100انتفاضة عام 
وقد تشكل نداء تونس . سياسية شرسة بين ثنائي حزب النيضة اإلسالمي وحزب نداء تونس

وروج لنفسو عمى أنو البديل لتيديد الحكم الديني، حيث جمع بين عدد من  5105عام 
تنافسة من أعضاء التجمع الدستوري الديمقراطي الذي أسسو الرئيس التونسي الشخصيات الم

السابق زين العابدين بن عمي، ورجال أعمال محسوبين عمى النظام القديم، ونقابيين ومستقمين 
ويّدعي نداء تونس أنو يشكل امتدادًا لممرجعية . يساريين كانوا في صفوف المعارضة قبل الثورة

تحقيق مكانة وتقدم سياسي ابتداًء  وقد بدأ الحزب في . السابق الحبيب بورقيبيةالحداثية لمرئيس 
سالمية تحت لواء جبية إل، من خالل قيادتو لتحالف المعارضة غير ا5102من صيف عام 

نقاذ الوطني، ومارس ضغوطًا عمى حزب النيضة أجبرتو عمى االستقالة من الحكومة بعد إلا
قتصادية، و التطرف العنيف، الذي تجمى ال سيما في الكالت اثالث سنوات تميزت بتراكم المش

ر عممية  اغتيال زعيمين من الزعماء اليساريين، ىما شكري بمعيد ومحمد البراىمي، وبتأخُّ
في  0نقاذ الوطنيإلوقد شاركت األحزاب المؤسسة لجبية ا. صياغة الدستور الجديد لتونس

حوار الفائز بجائزة نوبل لمسالم والذي قاد عممية الحوار الوطني الذي أطمقو الرباعي الراعي لم
 . أفضت إلى االتفاق عمى خارطة طريق وجدول زمني توج بإجراء انتخابات بعد إقرار الدستور

                                                 
 ،االػالٌ ػٍ رأسٛس ججٓخ نالَمبر انٕطُٙ فٙ رَٕس - 

http://nawaat.org/portail/2013/07/26/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%

A7%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-

%D8%AC%D8%A8%D9%87%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D9%81/   

انز٘ ُٚؼضٖ إنّٛ انفضم ثشكم كجٛش فٙ لٛبدح ( 591 -591 )سئٛس نزَٕس انذجٛت ثٕسلٛجخ فٙ إشبسح إنٗ أٔل 

ػًهٛخ ثُبء انجًٕٓسٚخ األٔنٗ انزٙ رًٛضد ثذافغ لٕ٘ َذٕ انذذاصخ رًضم فٙ صٛبغخ لبٌَٕ األدٕال انشخصٛخ 

، دٛش يُخ ْزا 591 انزَٕسٙ انز٘ دخم دٛض انزُفٛز ثؼذ اٌ دصهذ انجالد ػهٗ اسزمالنٓب يٍ فشَسب فٙ ػبو 

 .انمبٌَٕ انًشأح دمٕلب رمذيٛخ نهغبٚخ ثبنُسجخ نهًُطمخ انؼشثٛخ فٙ رنك انٕلذ ٔسكض ػهٗ انزؼهٛى ٔثُبء انذٔنخ انذذٚضخ
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عقب مداوالت حوار الوفاق الوطني  5102وقد تميزت الفترة التي سبقت انتخابات أكتوبر 
اكم الرئيسي، وتشكيل حكومة تكنوقراط واستقالة حزب النيضة، التحالف الح 5102في أكتوبر 

 .5النيضة ونداء تونس: غير حزبية، باستقطاب حاد بين أجندتين سياسيتين متناقضتين ىما

والحزب الذي حكم البالد فيما بعد تحديات  5100واجيت الحكومات المتعاقبة بعد يناير 
متعددة المستويات، وما زالت تمك التحديات تشكل أولويات رئيسية لمنخبة السياسية والمجتمع 

حيث استمرت المطالب الممحة المتعمقة بالحقوق االجتماعية واالقتصادية . المدني في البالد
مت وقود االنتفاضة، ال سيما قضية البطالة، كما ىي دون حل ولم تُفمح الحكومات والتي شكّ 

المختمفة حتى اآلن في وضع استراتيجيات واضحة لمعمل وتوفير الوظائف، وصارعت من أجل 
التعامل مع االحتجاجات المتزايدة التي قادتيا الحركات االجتماعية وأفضت في بعض األحيان 

7 في 0252ات العمال والحكومة في ضوء تزايد معدالت البطالة التي بمغت إلى أزمات بين نقاب
صالحات المؤسسية والتشريعية المطموبة لوضع إلومازال ىناك العديد من ا. 5102نياية عام 

أساس سميم لمحكم الديمقراطي يكفل الحماية واالحترام الواجبين لمحقوق األساسية ويضمن كذلك 
لية، ويأخذ عمى عاتقو مسؤولية محاسبة مرتكبي انتياكات حقوق متطمبات العدالة االنتقا

رساء الضمانات الالزمة لعدم تكرار تمك االنتياكات . اإلنسان أثناء حكم األنظمة السابقة وا 
، 5102وعالوة عمى ذلك، فإن الحكومة والبرلمان، الذي جاء إلى السمطة بعد انتخابات عام 

ية احترام الدستور وااللتزام بو من خالل سن قوانين تأسيسية ىما المذان يقع عمى عاتقيما مسؤول
وباتت . ووضعيا حيز التنفيذ ودعم تنفيذ القيم التي تتضمنيا وحماية الحقوق الواردة فييا

المسؤوليات المعقدة المذكورة آنفا والتي ينبغي أن تشكل ُلب أي نقاش سياسي في البالد وأن 
ومجمس النواب المذين جاءا إلى السمطة عقب فترة  تأتي عمى رأس جدول أعمال الحكومة

انتقالية شاقة ودقيقة وأزمة سياسية حادة أقصت حكومة الترويكا بقيادة حزب النيضة من 

                                                 
2-http://www.publicprivatedialogue.org/workshop%202015/2015%20-

%20Public%20Private%20Dialogue%20in%20Tunisia3.pdf 
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، ال تمثل سوى جانبًا واحدًا من المشيد السياسي مع تصاعد تيديد 2 5102السمطة في عام 
 . رىابإلا

، بات من الواضح أن 5102أكتوبر  21ية في وبعد اإلعالن عن نتائج االنتخابات التشريع
وقد تصدر نداء تونس، القوة . أيًا من الطرفين لن يكون قادرًا بمفرده عمى تشكيل حكومة أغمبية

مقعدًا فقط من  52السياسية الرئيسية المناىضة لإلسالميين، االنتخابات ولكنو حصل عمى 
حزب لمرئاسة الباجي قائد السبسي، ورغم فوز مرشح ال. مقعدًا في مجمس النواب 502جممة 

وبينما كانت الحممة االنتخابية لنداء . اضطر الحزب لتشكيل تحالف قوي في مجمس النواب
تونس قائمة عمى معارضتو لحزب النيضة ورغم الرسائل القوية التي أطمقيا ضد سياساتو 

أشار زعيم الحزب ومرجعيتو الدينية، فقد تبنى عقب االنتخابات مباشرة لغة توافقية، حيث 
أكتوبر إلى  52الباجي قائد السبسي في مقابمة أجرتيا معو قناة الحوار التونسي الخاصة يوم 

أننا حتى في حالة حصولنا عمى [ االنتخابات ]اتخذنا قرارًا قبل [ نداء تونس]نحن : "ما يمي
ة نداء تونس فيجب أن نحكم بالتعاون مع اآلخرين، لمصمح. أغمبية مطمقة، لن نحكم بمفردنا

بين " األسرة الديمقراطية"سنشكل تحالفًا مع أقرب الناس إلينا، : "، وتابع قائالً "ومصمحة البالد
 ".عالمتي تنصيص

وسرعان ما ثبت سوء فيم ىذا التصريح الذي ُفسر عمى أنو يعني استبعاد حزب النيضة 
ن الطرفين عمى مستوى من االئتالف المحتمل استنادًا إلى ما ُيفترض أنو اختالف وجودي بي

                                                 
 ،َجبح انزٕافك ٔػٕائمّ: االسزضُبء انزَٕسٙ: انًؼهٕيبد، ُٚشجٗ االطالع ػهٗنهًضٚذ يٍ  - 

https://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-

%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-et-limites-

du-consensus.aspx 
 http://www.ins.nat.tn/indexar.php: رَٕس -ٔفمبً نًب ركشِ انًؼٓذ انٕطُٙ نإلدصبء

 1 5،  9 51ٔفمبً نًب أٔسدِ انًشصذ االجزًبػٙ انزَٕسٙ، ثهغ إجًبنٙ ػذد انذشكبد االدزجبجٛخ فٙ أكزٕثش 

 . دشكخ 519انجبنغ  9 51دشكخ يب ٚشكم صٚبدح يفشطخ ػٍ ػذدْب فٙ أغسطس 
ptth//:stdtf.ett/ra/51 9/  %/D9%AA%D5%95%D9%B %D5%9A%D9%B -

%D9%B4%D5%91%D9%B -%D9%A1%D5%9 %D9%AA%D5%99%D9%A9%D9%B -

%D9%AD%D5%99%D5%94-

%D9%A1%D5%94%D9%A1%D9%AD%D9%AA%D9%AC%D9%A1%D9%AC%D9%A

1%D9%AA-%D9%A1%D5%94%D9%A1%D9%AC%D9%AA/  

 

https://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-et-limites-du-consensus.aspx
https://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-et-limites-du-consensus.aspx
https://www.crisisgroup.org/ar/Regions%20Countries/Middle%20East%20-%20North%20Africa/North%20Africa/Tunisia/b037-l-exception-tunisienne-succes-et-limites-du-consensus.aspx
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األيديولوجية عمى أقل تقدير، حيث وجد نداء تونس نفسو مضطرًا لمتحالف مع المجموعة 
وحدث ما لم يتوقعو الناخبون وال تنبأ بو المحممون . نائباً  96البرلمانية لمنيضة التي تضم 

نواب وحزبين السياسيون وىو أن التحالف الذي تأّسس بين المجموعتين الرئيسيتين في مجمس ال
آخرين صغيرين أصبح ىو السمطة الحاكمة لمبالد لمدة خمس سنوات، وأنو تقاسم المسؤولية 
قرار الدستور  السياسية عن توزيع مكتسبات الفترة االنتقالية المتمثمة بامتياز في صياغة وا 

طالق القوة السياسية الحيوية المفتوحة التي اتسمت بمشاركة وازدىار مجتمع مدني قو  . يوا 
وسوف يواجو ىذا التحالف من ناحية أخرى تحديات جديدة تتعمق بوضع حد لتصاعد التطرف 
العنيف، ومراعاة مقتضيات األمن القومي دون كبح التقدم المحرز في مجال الحقوق والحريات 
أو وضع استراتيجيات األمن ومكافحة اإلرىاب عمى رأس األولويات عمى حساب العدالة 

االحتجاجات االجتماعية بدًال من وضع استراتيجيات اجتماعية واقتصادية االنتقالية وقمع 
وُأثيرت شكوك كبرى منذ البداية في قدرة ىذا . لالستجابة الحتياجات الشعب ومطالبو الممحة

االئتالف الحكومي عمى التصدي ليذه القضايا بطريقة استراتيجية وشاممة وفي الوقت المناسب 
ابية ليذه األحزاب لم تضع تصورًا لمعالجة تمك القضايا فحسب، ولكن ليس ألن البرامج االنتخ

ويصعب من جية تصديق . أيضًا ألن التحالف نفسو ُبني عمى أرضية غير مستقرة لمغاية
إمكانية استدامة الحكم المشترك بين نداء تونس والنيضة نظرًا لالختالفات األيديولوجية 

ى التوصل إلى حمول وسط لمقضايا اإلشكالية المتعمقة الجوىرية بينيما والشك في قدرتيما عم
ومن جية أخرى، أدى الشقاق داخل نداء تونس نتيجة لمتنافس الكبير الذي . بالحقوق والحريات

ال يمكن إنكاره بين أعضائو والتفاوت الكبير في خمفياتيم إلى أزمة داخمية يمكن أن تضع نياية 
ج فيو البالد إلى استقرار سياسي متين عمى نطاق واسع ليذه الحكومة االئتالفية في وقت تحتا

كي تتمكن من مواجية التيديدات األمنية، وحيث تموح أمارات عمى التراجع في حماية حقوق 
 .2اإلنسان تحت مسمى حماية األمن واالستقرار

                                                 
أصيخ انٕٓٚخ داخم انذضة انذبكى فٙ رَٕس يغ اصدٚبد : رذهٛمنهًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد، ُٚشجٗ االطالع ػهٗ  -4

 انصشاػبد انذاخهٛخ انزٙ رسزذٕر ػهٗ لٛبدح َذاء رَٕس، ْم رٕاجّ انذًٚمشاطٛخ انزَٕسٛخ انٕنٛذح خطش االَٓٛبس؟
http://www.aljazeera.com/news/2015/11/analysis-identity-crisis-tunisia-ruling-party-

151107080841744.html 
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. لذلكعقب إقرار الدستور، كان البد لمبرلمان من اعتماد العديد من القوانين األساسية وفقًا 
. وشّكل النقاش حول القانون المنّظم لممجمس األعمى لمقضاء َمعممًا ميمًا في ىذه العممية

وطعنت عدة جيات فاعمة في المجتمع المدني عمى المسودة األولى لمقانون، أىميا جمعية 
ة واحتوائو عمى بعض األحكام غير  2القضاة التونسيين، نظرًا لعدم امتثالو لممعايير الدولي

وتمكن . ستورية، وذلك في معركة من أجل ضمان أن القانون يكفل االستقالل األمثل لمقضاءالد
معارضو ىذا المشروع من عرضو عمى الييئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي 
اعتبرت في الواقع بعض أحكامو غير دستورية، وطمبت من مجمس نواب الشعب تعديمو وفقًا 

بيد أن القانون ال يزال محل نقاش، حيث ُطمب من . ّد انتصارًا لممجتمع المدنيلذلك، ما ُيع
وقد أثار قانون المحكمة الدستورية  9.المجنة ومن جمعية القضاة إدخال مزيد من التنقيح عميو

أيضًا مخاوف كثيرة بين الحقوقيين ونواب الشعب لعدم امتثالو لممعايير الدولية في ما يخص 
ء، حيث أن استقالل المحكمة الدستورية سيكون ضمانة لحماية حقوق اإلنسان استقالل القضا

وقد ظير التعذيب عمى الساحة مرة أخرى، . 2التي يكفميا الدستور وحجر الزاوية لسيادة القانون

                                                 
 .ُٚجغٙ رؼذٚم يششٔع انمبٌَٕ انخبص ثزُظٛى انًجهس األػهٗ نهمضبء ثذٛش ًٚزضم نهًؼبٚٛش انذٔنٛخ: رَٕس -9

http://www.icj.org/tunisia-amend-draft-law-on-the-high-judicial-council-to-comply-

with-international-standards/   

http://www.assabahnews.tn/article/111496/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3

%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-

%D8%AA%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-

%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1 

http://www.ejustice.tn/fileadmin/fichiers_site_arabe/actualites/projet_loi_csm.pdf 

 : جذٔل ػذو دسزٕسٚخ لبٌَٕ إدذاس انًجهس األػهٗ نهمضبء فٙ صٛغزّ انًؼذنخ - 

ptth//:ogg.og/A9RckF  

 .ُٚجغٙ يشاجؼخ يششٔع انمبٌَٕ نضًبٌ اسزمالل انًذكًخ انذسزٕسٚخ ٔلذسرٓب ػهٗ دًبٚخ انذمٕق: رَٕس -1

http://www.icj.org/tunisia-revise-draft-law-to-ensure-the-constitutional-court-is-

independent-and-able-to-protect-rights/ 

http://goo.gl/A8FkcR
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حيث تكرر حدوث حاالت تعذيب وأشكال أخرى من إساءة المعاممة وال سيما في مرافق 
 .5االحتجاز

 :وحقوق اإلنسانمكافحة اإلرهاب  
رىاب في أعقاب ىجمات متعددة إلأطمقت الحكومة مبادرات تشريعية مختمفة لمواجية ا

وبعد اليجوم الذي تعرض لو متحف  5100ُوجيت ضد قوات األمن وأفراد الجيش منذ عام 
. ضحية معظميم من السياح األجانب 52وأسفر عن وقوع  5102مارس عام  05باردو في 

فقد انتقدت منظمات . التشريعات قمقًا عمى مسار احترام حقوق اإلنسان في البالدثارت ىذه أ
الذي طرح في " زجر االعتداء عمى القوات المسمحة"حقوق اإلنسان المختمفة مشروع قانون 

وفي حين كان الغرض المعمن . عقب اليجوم الذي استيدف متحف باردو 5102أبريل 
لقوات المسمحة، إال أنو تضمن أحكامًا تعيق عددًا من لمشروع القانون ىو تعزيز حماية ا

الحقوق األساسية بصورة مباشرة، عالوة عمى أنو كان يتنافى مع التزامات تونس بحماية حقوق 
اإلنسان شاممة حرية التعبير والحصول عمى المعمومات، وكفالة اإلجراءات القانونية الواجبة 

الشرطة وقوات األمن " تحقير"وع القانون أيضًا وُيجّرم مشر . وضمانات المحاكمة العادلة
ويعفي مشروع القانون أيضًا أفراد قوات األمن من المسؤولية الجنائية في حالة . األخرى

استخداميم القوة المميتة في غير حاالت الضرورة القصوى مثل وقوع ىجمات عمى منازليم 
وقد تراجعت الحكومة عن  .601ومتناسباً ومعداتيم ومركباتيم إذا اعتُبر ىذا االستخدام ضروريًا 

 . نتقادات الداخمية والدوليةالتبني ىذا المشروع القانون مع تصاعد الضغوط وا
                                                 
8 - tunisia-case-tests-political-will-end-torture, 

https://www.hrw.org/news/2015/08/13/ 

 .انًشجغ َفسّ -5

انجُٕد : ػهٗ رَٕس إنغبء أٔ رؼذٚم يششٔع انمبٌَٕ األيُٙ: نًضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ػٍ يششٔع انمبٌَٕ اَظش -

 لٕاد األيٍ رمٕض دشٚخ انزؼجٛش" رذمٛش"انخبصخ ثأسشاس انذٔنخ ٔ

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/13/269896 

 ُٚبٚش  4 خبسطخ انزسهسم انضيُٙ نألدذاس ثؼذ : اإلسْبة فٙ رَٕس -
https://inkyfada.com/maps/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-

%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86%D9%8A-

%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8/ 

https://www.hrw.org/ar/news/2015/05/13/269896
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لكن تجدد النقاش مرة أخرى مع عرض عرض قانون مكافحة اإلرىاب وردع غسل األموال 
في  لممناقشة في البرلمان قبل اعتماده عمى عجل في أعقاب اليجوم عمى الفندق السياحي

عالن الرئيس حالة الطوارئ لمدة  59منتجع سوسة يوم  واعتُبرت عممية . يوماً  21يونيو وا 
اعتماد قانون مكافحة اإلرىاب أولوية قصوى ممحة من قبل المشرعين والحكومة ولكنيا أثارت 
جدًال في أوساط المدافعين عن حقوق اإلنسان، حيث أعربوا عن قمقيم إزاء بعض أحكام 

وقد شارك في التصويت عمى .  ي تنتيك الحريات المدنية وال تحترم حقوق اإلنسانالقانون الت
نواب عن  01من نواب الشعب، في حين امتنع  502نائبًا من أصل  022ىذا القانون 

ولعبت وسائل اإلعالم دورًا كبيرًا في تشويو كل صوت ينتقد القانون، وسخرت من . التصويت
وأطمقت صحف . ة الماسة إلى رد فعل أمني قوي وصارمحجج حقوق اإلنسان مقابل الحاج

مثل صحيفة البريس الممموكة لمدولة حممة تشويو ضد نواب الشعب العشرة الذين لم يصوتوا 
وتعرضت أيضًا منظمات حقوق اإلنسان التي أعربت عن قمقيا إزاء . لصالح مشروع القانون

 01.00يمتيا فييا بدعم االرىاببعض بنود القانون ليجمات شعواء من وسائل اإلعالم ات
وقد انتقدت منظمات حقوق اإلنسان القانون الجديد بشدة نظرًا لعدم امتثالو لممعايير الدولية 

وعالوة . وادعى المحممون أنو قد يميد الطريق لعودة االستبداد تحت شعار مكافحة اإلرىاب
عمى ذلك، اعتُبر التشريع في حد ذاتو غير فعال وال ناجع وقصير النظر حيث أنو لم يقترن 

اتيجية وطنية شاممة تعالج األسباب الجذرية لإلرىاب وتأخذ في االعتبار كافة جوانب باستر 
عمى النقيض من ذلك يجّرم . الظاىرة وتحمي حقوق المواطنين وفقًا لمدستور وااللتزامات الدولية

                                                 
 

 اإلصػبط ْزِ انًُظًبد غٛش انذكٕيٛخ انزٙ ثذأد فٙ إصبسح: اَظش -1 

http://www.espacemanager.com/ces-ong-qui-commencent-agacer-reponse-du-

collectif.html 

 ػبسضٕا لبٌَٕ اإلسْبةْم ُٚجغٙ رمذٚى انُٕاة انزٍٚ : اَظش انًمبنٍٛ فٙ صذٛفخ ال ثشٚس -

http://www.lapressenews.tn/article/faut-il-attaquer-en-justice-les-deputes-contre-la-

loi-anti-terroriste/94/3911 

 : ٔيزٕاطئٌٕ ٚزًزؼٌٕ ثبنذصبَخ -

http://lapresse.tn/28072015/102209/des-complices-intouchables.html 

 ْجٕو يًٛذ ػهٗ فُذق سٛبدٙ فٙ يُزجغ سٕسخ ثزَٕس -

http://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/tunisia-tourist-hotel-reportedly-

attacked 

 

http://www.espacemanager.com/ces-ong-qui-commencent-agacer-reponse-du-collectif.html
http://www.espacemanager.com/ces-ong-qui-commencent-agacer-reponse-du-collectif.html
http://www.lapressenews.tn/article/faut-il-attaquer-en-justice-les-deputes-contre-la-loi-anti-terroriste/94/3911
http://www.lapressenews.tn/article/faut-il-attaquer-en-justice-les-deputes-contre-la-loi-anti-terroriste/94/3911
http://lapresse.tn/28072015/102209/des-complices-intouchables.html
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/tunisia-tourist-hotel-reportedly-attacked
http://www.theguardian.com/world/2015/jun/26/tunisia-tourist-hotel-reportedly-attacked
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القانون الجديد األعمال اإلرىابية، لكنو ال ينص عمى تدابير لمنعيا أو لمواجية موجة تطرف 
ب التونسي الذي ال ينّفذ ىجمات في تونس فحسب بل يشّكل أيضًا واحدة من أكبر الشبا

وفي حين اعترفت الحكومة . 0005مجموعات المقاتمين األجانب في صفوف تنظيم داعش
بضرورة وضع استراتيجية وطنية شاممة لمكافحة اإلرىاب والتطرف العنيف وأعمنت عن عقد 

مبر تناقش في إطاره الحكومة ومنظمات المجتمع مؤتمر وطني لمكافحة اإلرىاب في سبت
المدني والجيات المعنية األخرى القوى المحركة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية 
المختمفة من أجل وضع استراتيجية شاممة، بدت اإلرادة السياسية لمقيام بذلك ضعيفة لمغاية، 

 05.02رت الحكومة في تأجيموحيث أن المؤتمر لم ُيعقد عمى اإلطالق واستم

وفي أعقاب اليجوم الذي أودى بحياة اثني عشر فردًا عمى األقل من أفراد حرس الرئاسة 
عمن فييا رئيس الجميورية حالة  ،5102نوفمبر  52في انفجار حافمة في قمب العاصمة يوم 

وقامت قوات الطوارئ لمدة شير كامل وُفرض خالليا حظر التجوال عمى المدينة بأكمميا، 
منزًال في الضاحية الشمالية لمدينة تونس حيث اعتقمت  21الشرطة بمداىمة عنيفة ألكثر من 

 02 01.واستجوبت عددًا من الشبان في انتياك تام لحقوقيم المدنية

 

                                                 
11- http://www.economist.com/#-and-how-westerners-go-fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-

here-mum 
ُٚجغٙ يشاجؼخ لبٌَٕ يكبفذخ : رَٕس: شجٗ انشجٕع إنٗنالطالع ػهٗ يضٚذ يٍ انًؼهٕيبد ػٍ رهك األدكبو ُٚ 

 ،اإلسْبة كٙ ًٚزضم نهًؼبٚٛش انذٔنٛخ
http://www.icj.org/tunisia-revise-counter-terrorism-law-to-conform-to-international-

standards/ 
أٔجّ لصٕس فٙ رؼذٚالد يششٔع لبٌَٕ يكبفذخ اإلسْبة، ُٚجغٙ رمٕٚخ ضًبَبد االدزجبص ٔإنغبء : رَٕس -

 ،ػمٕثخ اإلػذاو

https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/07/278970 

 ،انًؤرًش انٕطُٙ نًكبفذخ اإلسْبة سُٛؼمذ فٙ يٕػذِ، ٚمٕل انذجٛت انصٛذ -5 

http://www.tap.info.tn/en/index.php/politics2/29971 

 

13http://www.jawharafm.net/ar/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D

8%B1-/6/ 
https://www.washingtonpost.com/world/tunisian-bus-blast-strikes-presidential-guard-in-the-

heart-of-the-capital/2015/11/24/5463cf6a-92da-11e5-8aa0-5d0946560a97_story.html 
 

http://www.economist.com/#-and-how-westerners-go-fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-here-mum
http://www.economist.com/#-and-how-westerners-go-fight-syria-and-iraq-it-aint-half-hot-here-mum
http://www.icj.org/tunisia-revise-counter-terrorism-law-to-conform-to-international-standards/
http://www.icj.org/tunisia-revise-counter-terrorism-law-to-conform-to-international-standards/
https://www.hrw.org/ar/news/2015/07/07/278970
http://www.jawharafm.net/ar/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-/6/
http://www.jawharafm.net/ar/articles/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-/6/
https://www.washingtonpost.com/world/tunisian-bus-blast-strikes-presidential-guard-in-the-heart-of-the-capital/2015/11/24/5463cf6a-92da-11e5-8aa0-5d0946560a97_story.html
https://www.washingtonpost.com/world/tunisian-bus-blast-strikes-presidential-guard-in-the-heart-of-the-capital/2015/11/24/5463cf6a-92da-11e5-8aa0-5d0946560a97_story.html
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 :استمرار التحديات التي تواجه عممية العدالة االنتقالية
مترددة نحو تعزيز عممية العدالة خطوات  5100اتَّخَذت الحكومات المتعاقبة منذ عام 

االنتقالية، رغم أنيا شّكمت أولوية بالنسبة لمعديد من المنظمات الرئيسية لحقوق اإلنسان في 
جراء . البالد ولكن العممية التي أفضت في نياية الفترة االنتقالية إلى اعتماد الدستور الجديد وا 

مثمت بداية ما كان ُيعتقد أنو الفرصة  5102االنتخابات التشريعية والرئاسية في نياية عام 
ورسخ . األخيرة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم التي ارُتكبت في ظل األنظمة السابقة

الدستور أسس قانون العدالة االنتقالية وُوضعت آلية وطنية لتنفيذه من خالل تأسيس ىيئة 
بارتكاب الدولة انتياكات لحقوق  الحقيقة المسؤولة عن تقديم تعويضات لمضحايا واالعتراف

اإلنسان في السابق؛ ثم بدأ السباق لصياغة ومناقشة واعتماد تشريعات من شأنيا إحداث 
اإلصالحات المؤسسية الالزمة وضمان أساس قوي لمديمقراطية وسيادة القانون القائمة عمى 

 0202.الحقوق، وضرورة ضمان عدم تكرار االنتياكات

ية لألفراد المشتبو في تورطيم في ارتكاب انتياكات لحقوق اإلنسان كانت المالحقة الجنائ
من مختمف األجيزة األمنية وقت حكم بن عمي محدودة لمغاية، حيث َمَثل لممحاكمة ثالثة 
وعشرون شخصًا فقط من مجموع المشتبو بيم وُحوكموا عمى أعمال العنف التي ُزعم بارتكابيا 

وعالوة عمى ذلك، (. وقت أحداث االنتفاضة) 5100يناير  02و  5101ديسمبر  02بين 
اتسمت األحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية بقصر مدة العقوبة وقوبمت بانتقادات شديدة من 

وكانت األحكام الصادرة بحق أعضاء رفيعي المستوى في النظام، . مناصري المساءلة والعدالة
والرئيس السابق لمحرس الرئاسي لبن عمي  من بينيم وزير الداخمية األسبق رفيق الحاج قاسم

وُحكم عمى المتيمين بالسجن لمدة ثالث سنوات . عمي السرياطي، ىدفًا لالنتقاد بصفة خاصة
صابة المتظاىرين أثناء االنتفاضة في مدن تالة والقصرين وصفاقس  بتيمة التسبب في وفاة وا 

ن شيرين من صدور الحكم نظرًا وكانت األحكام تعني اإلفراج عنيما في غضو . وتونس الكبرى
وصدرت ضد بن عمي نفسو أحكام طويمة . لممدة التي قضياىا في السجن انتظارًا لممحاكمة

وقد نما اإلحباط بين األسر . بتيمة اختالس األموال العامة وقتل المتظاىرين أثناء االنتفاضة
                                                 

 ،لبٌَٕ أسبسٙ ٚزؼهك ثئسسبء انؼذانخ االَزمبنٛخ ٔرُظًٛٓب -4 

http://legislation-securite.tn/ar/node/32960 
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ل أحداث االنتفاضة والمجتمعات المحمية لضحايا عنف الدولة ضد المتظاىرين السمميين خال
 09 .02وتالشت معو الثقة في البحث عن الحقيقة وتحقيق العدالة لمضحايا

ُأطمق عميو مشروع قانون  5102وقد قّدم رئيس الجميورية مشروع قانون في يوليو 
يدعو . المصالحة ألقى مزيدًا من الشكوك عمى غياب اإلرادة السياسية لتحقيق العدالة االنتقالية

القانون الذي ُقّدم دون أي مشاورات مسبقة مع المجتمع المدني أو مناقشة مع ىيئة مشروع 
الحقيقة والكرامة، إلى اتخاذ تدابير خاصة لمواجية الفساد الذي وقع في ظل النظام السابق، 
. وبالعفو عن موظفي الحكومة السابقين والحاليين الذين اتُّيموا بجرائم مالية من بينيا االختالس

دعم أجيزة العدالة االنتقالية، "المادة األولى من مشروع القانون عمى أن الغرض منو ىو  وتنص
لضمان وجود بيئة مواتية لالستثمار وتطوير االقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات 

وبينما توضح النظرة الفاحصة لمشروع القانون أنو يمنح عفوًا وحصانة من توجيو أي ". الدولة
اد لمرتكبي الجرائم االقتصادية بشرط وحيد ىو إعادة األموال التي اختمسوىا، ومن ثم تيم بالفس

ضد ممارسات  5101يكرس اإلفالت من العقاب وليس العدالة االنتقالية في بمد انتفض عام 
ويرتبط أحد األسباب الرئيسية األخرى وراء . الفساد واسعة النطاق التي ارتكبيا النظام السابق

ي تسبب فيو مشروع القانون بإعاقتو عمل ىيئة الحقيقة والكرامة، حيث تنص المادة الغضب الذ
من مشروع القانون عمى إنشاء لجنة لدراسة طمبات التعويض المقدمة من الموظفين  05

السابقين ورجال األعمال الذين سُيطبق عمييم القانون، ما أثار قمق منتقديو بشأن استقاللية ىذه 
أن ىيئة الحقيقة والكرامة ىي مؤسسة دستورية مستقمة، لدييا والية مراجعة  المجنة وال سيما

 02 .االتيامات بالفساد فضاًل عن انتياكات حقوق اإلنسان

وتقول منظمات المجتمع المدني المعترضة عمى قانون المصالحة أن ىذا القانون يعرقل 
خاضيا المجتمع المدني التونسي  وكان الجدل حول تمك المسألة معركة أخرى. العدالة االنتقالية

وعبر خالليا عن انتقاده الشديد، مجددًا تعيده بضمان عدالة انتقالية من شأنيا مساءلة مرتكبي 
                                                 

 انمزم أصُبء انضٕسح انزَٕسٛخأٔجّ انمصٕس فٙ يذبكًبد جشائى : انًذبسجخ انًُمٕصخ -9 

https://www.hrw.org/ar/report/2015/01/12/267955 

16  - http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/will-tunisia-s-economic-reconciliation-

law-turn-the-page 
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جراء إصالح جوىري وفعمي تضمن سيادة القانون في  االنتياكات في ظل النظام القديم، وا 
نون ُقّدم بالفعل لمحكومة ولكنو وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع القا. إطاره عدم تكرار االنتياكات
 .لم ُيناقش بعد في البرلمان

 


