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وثائق التحول الديمقراطي في الوطن العربي
Documents of Democratic Transition in the Arab World

يرصد هذا الباب أبرز الوثائق السياسية ذات الصلة بالتحول الديمقراطي في الوطن العربي.
عددا من الوثائق من السودان وتونس والعراق ومصر .ونقف عند نشر
وننشر ،في هذا العدد،
ً
الوثائق الخاصة بشهرَي كانون الثاني /يناير وشباط /فبراير .2022
كلمات مفتاحية :السودان ،تونس ،العراق ،مصر.
Keywords: Sudan, Tunisia, Iraq, Egypt.
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الوثيقة ()1
اتحاد الشغل ينتقد قانون املالية ويستنكر "التعتيم" عىل املفاوضات مع صندوق النقد
تونس ،يف  4جانفي 2022
بيان الهيئة اإلدارية الوطنية
نحن أعضاء الهيئة اإلدارية الوطنية لالتحاد العام التونيس للشغل املجتمعني اليوم  4جانفي  2022برئاسة األمني العام األخ نورالدين
الط ّبويب ،وبعد تدارسنا للوضع العام ومتابعتنا للمستج ّدات ،فإنّنا:
 .1نؤكّد عىل الدور الوطني الذي يجب أن يواصل االتحاد العام التونيس للشغل االضطالع به يف هذا الظرف الدقيق واملنعطف الخطري
ونعرّب عن استعدادنا إىل إنجاح أي مبادرة تضعها منظّمتنا وتج ّمع حولها أطيافًا وطنية من املجتمع املدين
اللذين مت ّر بهام بالدنا ّ
والسياسيني من شأنها إنقاذ تونس وشعبها.
لكل حمالت التشويه وافتعال القضايا التي تستهدف االتحاد والنقابيات
نعرّب عن تج ّندنا الدائم للذّود عىل منظّمتنا والتص ّدي ّ
ّ .2
كل اصطفاف ودون تأث ّر بالهرولة
والنقابيني .كام نؤكّد نضالنا املستميت لتعزيز استقاللية املوقف والقرار النقابيني بعي ًدا عن ّ
والضغوطات والدسائس.
 .3نعترب تحديد آجال االنتخابات ،عىل ما عليها من تحفّظات ،خطوة أساسية ت ُنهي الوضع االستثنايئ ولك ّنها ال تقطع مع التف ّرد
محل
تحل ّ
واإلقصاء وسياسة املرور بق ّوة دون اعتبار مك ّونات املجتمع التونيس ومكتسباته ،ونرى أن االستشارة اإللكرتونية ال ميكن أن ّ
فضاًل عن غموض آلياتها وغياب سبل رقابتها ومخاطر التدخّل
الحوار الحقيقي لكونها ال متثّل أوسع رشائح املجتمع وقواه الوطنية ً
لكل االحتامالت قد ال يختلف كث ًريا عن نتائج سرب اآلراء
يف مسارها والتأثري يف نتائجها واكتفائها باستجواب محدود املجاالت قابل ّ
ونعرب عن تو ّجسنا من أ ّن آلية االستشارة اإللكرتونية قد تكون أداة لفرض أمر واقع والوصول إىل هدف مح ّدد سلفًا ،عالوة عىل أنّها
إقصاء متعمد لألحزاب واملنظّامت التي مل تتو ّرط يف اإلرضار مبصالح البالد ،كام أنّها سعي ُملتبس قد يُفيض إىل احتكار السلطة وإلغاء
وكل سلطة تعديل أخرى.
املعارضة ّ
 .4نش ّدد عىل رضورة احرتام الحقوق والحريات وإعالء شأن القانون والحرص عىل ضامن استقاللية القضاء ووقف هرسلة القضاة
وندعو إىل إصالح عاجل للمرفق القضايئ حتّى يؤ ّدي دوره يف إحالل العدل وإنفاذ القانون وضامن املحاكامت العادلة ،ونؤكّد عىل
وىّل وأن ال أحد فوق املساءلة واملحاسبة مهام كان موقعه وانتامؤه وأ ّن الوقت قد حان لفتح ملفّات
أ ّن زمن اإلفالت من العقاب قد ّ
التسفري واالغتياالت السياسية ونهب املال العام وغريها.
 .5ندين ما يتع ّرض إليه املهاجرون التونسيون غري النظاميني من معامالت سيئة يف محتشدات ال إنسانية ومن ترحيل قرسي ال يحرتم
القوانني الدولية وكرامة اإلنسان ويضع بالدنا يف موضع املستهني بحقوق رعاياها والخاضع إلمالءات ورشوط وابتزاز الدول األوروبية
ومنصة الستقبال
ونطالب الحكومة مبراجعة سياستها حول الرتحيل حتى ال تتح ّول تونس إىل رشطي لحامية حدود شامل املتوسط ّ
الهجرة غري النظامية ونحذّر من مخاطر ردود أفعال املر ّحلني الذين سيجدون أنفسهم من جديد يف مواجهة مصري البطالة والتهميش
واالنحراف بعد أن كان ميكن الضغط عىل الدول األوروبية إليجاد حلول لتسوية وضع ّياتهم يف بالد املهجر.
ألي صيغة تشاركية داخلية وندعو إىل
 .6نستنكر ما يكتنف املفاوضات مع صندوق النقد الدويل من غموض ورسية وتعتيم وغياب ّ
وحق النفاذ إىل املعلومة وإرشاك املنظّامت الوطنية وسائر مك ّونات املجتمع املدين يف تسطري مسار هذه املفاوضات مبا
الشفافية ّ
يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها عىل مصلحة الشعب والوطن واإلرساع بتدقيق لتجربة املفاوضات السابقة قبل الخوض يف جولة
ألي مفاوضة مل نسهم يف إعداد أهدافها وبرامجها ووسائلها ومآالتها.
جديدة ونعلن رفضنا ّ
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وعاّمل القطاع الخاص ونعتربه ،عىل تواضعه ،مثرة جهود وصرب استطعنا من خالله
 .7نث ّمن االتفاق الحاصل يف الزيادة يف أجور عامالت ّ
كل العراقيل التي أريد لها أن تحول دون التوصل إىل توقيعه .وندعو هياكلنا إىل التج ّند من أجل متابعة احرتامه واإلرساع بإصدار
تجاوز ّ
املالحق التعديلية الخاصة به ومواصلة التفاوض فيام بقي عالقًا منه سواء ما تعلّق مبراجعة االتفاقيات املشرتكة أو بإحداث أخرى أو فيام
العاّمل عىل العمل مبزيد العطاء والبذل.
يخص مراجعة قيمة الدرجة وذلك يف أقرب اآلجال حتّى تت ّم تنقية املناخ االجتامعي
ّ
وينكب ّ
ّ
 .8نستنكر األسلوب االنفرادي واالرتجايل الذي متّت به صياغة واعتامد قانون امليزانية العمومية لسنة  2022ونعتربها ميزانية قارصة
فضاًل عن طابعها التلفيقي ومواصلتها ،يف أغلب فصولها،
عىل تلبية املطالب االجتامعية املل ّحة واالستحقاقات االقتصادية الرضورية ً
نفس اإلجراءات اإلدارية الفاشلة املعتمدة منذ عقود يف غياب التشاور واالستامع إىل الرأي اآلخر .كام ندعو إىل اتخاذ تدابري خاصة
لتجاوز النقائص وتج ّنب االستتباعات السلبية لهذا القانون.
 .9نطالب بسحب املنشور عدد  20الذي يتعارض مع الدستور واالتفاقيات الدولية وترشيعات الشغل يف تونس ومكتسباته التي
راكمها عرب عقود كام يستهدف املفاوضة الجامعية والحوار االجتامعي الطوعي والح ّر ويه ّدد االستقرار االجتامعي ويفتح الباب عىل
الفوىض والتوتر والرصاعات القصوى .وندعو الحكومة إىل التفاعل اإليجايب مع مراسلة املكتب التنفيذي املو ّجهة إليها يف الغرض ،يف
بكل الطرق املرشوعة.
صورة تجاهل مطلب االتحاد فإنّنا نعلن تج ّندنا إلسقاطه ّ
خاصة تلك
 .10نج ّدد مطالبة الحكومة بتنفيذ التع ّهدات وااللتزامات ومنها مراجعة األجر األدىن وتطبيق االتفاقيات القطاعية املربمة ّ
التي تض ّمنها ات ّفاق  6فيفري  2021وفتح املفاوضات حول الزيادة يف أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ونرش األوامر
الهش كالحضائر واالعتامدات املف ّوضة وصيغ التعاقد يف عدد من القطاعات وندعوها إىل
كل أشكال العمل ّ
املتعلّقة بها وإنهاء ّ
استئناف الحوار االجتامعي وفتح مفاوضات يف أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والرشوع يف معالجة امللفّات األساسية
املؤسسات العموم ّية باإلصالح ال بالتفويت.
بصفة تشاركية وإنقاذ ّ
 .11ندين سياسة التنكيل بقوت التونسيات والتونسيني عرب االحتكار واملضاربة والتحيّل وإشعال لهيب األسعار وإفراغ األسواق من
بعض السلع واملواد األساسية ونح ّمل الحكومة املسؤولية يف عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهاب األسعار ومنع االحتكار وإنقاذ
املقدرة الرشائية للتونسيات والتونسيني.
 .12نج ّدد إدانتنا سياسة املامطلة والتجاهل والعجز املعتمدة يف عالقة مبوضوع النفايات سواء منها املتعلّقة مبص ّبات النفايات ويف
مصب عقارب أو بالنفايات اإليطالية وجربة وما شاب هذا امللف من تالعب وتواطؤ ينسجامن مع سياسة القتل البيئي
مق ّدمتها
ّ
البطيء التي متارس عىل املواطنات واملواطنني يف العديد من الجهات منذ عقود ونح ّمل السلطة مسؤوليتها يف توت ّر الوضع يف بعض
الجهات بسبب تهديد ص ّحة السكان نتيجة تخبّط السياسة العامة يف مجال البيئة وحامية املحيط وغياب تص ّورات واسرتاتيجيات
وطنية بديلة ،يف مجال البيئة ومعالجة النفايات.
 .13ندين ما يتع ّرض إليه الشعب الفلسطيني عىل يدي العدو الصهيوين من تقتيل واغتياالت واعتقاالت وتركيز للمستوطنات وتنكيل
نعرّب
باألرسى عرب التعذيب والحرمان من الزيارة والعزل االنفرادي والتمديد يف االعتقاالت اإلدارية لألرسى املرضبني عن الطعام .كام ّ
عن إدانتنا الشديدة للهرولة غري املسبوقة لعدد من الدول والشخصيات العربية للتطبيع مع العد ّو الصهيوين وسعيها للضغط عىل
دول أخرى لج ّرها إىل مستنقع التطبيع ،ونج ّدد مطالبتنا س ّن قانون يج ّرم التطبيع يف تونس.
األمني العام
نورالدين الطبويب
جهة اإلصدار :االتحاد العام التونيس للشغل.
املصدر :الصفحة الرسمية لالتحاد العام التونيس للشغل عىل فيسبوك ،2022/1/4 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3tiZdyP :
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الوثيقة ()2
املجلس األعىل للقضاء التونيس يجدد رفضه مراجعة املنظومة القضائية عرب املراسي م

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء يف تونس.
املصدر :الصفحة الرسمية للمجلس األعىل للقضاء عىل فيسبوك ،2022/1/5 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3Nwrgmj :
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الوثيقة ()3
بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة تدعو فيه التونسيني والتونسيات إىل مقاطعة االستشارة اإللكرتونية
بيان املكتب التنفيذي لحركة النهضة
بسم الله الرحمن الرحيم
عىل إثر اجتامع املكتب التنفيذي لحركة النهضة يوم الخميس  06جانفي  ،2022وبعد تداولها يف املستجدات الوطنية والوضع الخطري
الذي وصلت إليه البالد ،يهم حركة النهضة يف هذا السياق أن:
1.تطالب باإلطالق الفوري لرساح املختطف َْنْي األستاذ نور الدين البحريي والسيد فتحي البلدي ،واملحتج َزين قرسيًا خارج إطار
القانون ،ويف غياب أي إذن قضايئ ،خالفًا ملا أعلنه املكلف بتسيري وزارة الداخلية ،الذي استنكرت الجهات القضائية املختصة
ما ورد يف ترصيحاته حول القضية وبينت حدود صالحياته يف استعامل الضابطة العدلية وخطورة تجاوزاته برتتيب اآلثار
القانونية بعد تعهد القضاء باملسألة.
وتؤكد أنها ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه يف هذه الجرائم الشنيعة ضد اإلنسانية التي ال تسقط بالزمن.
2.تستنكر بشدة تواصل حمالت الهرسلة والتشويه ومحاوالت تطويع السلطة القضائية عرب رضب الثقة بهذا املرفق األسايس
للدولة ،وترفض بقوة دعوات حل املجلس األعىل للقضاء واستغالل الحالة االستثنائية للسيطرة عىل السلطة القضائية باملراسيم
الرئاسية ،بدعوى إصالح القضاء ،وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق.
3.تدعو التونسيني والتونسيات إىل مقاطعة االستشارة اإللكرتونية ،وتعتربها مواصلة لالنحراف بالسلطة وتركي ًزا للحكم الفردي
االستبدادي ورضبًا آلليات العمل الدميقراطي ،يف إطار مرشوع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة ،ويف إرادة واضحة لقطع الطريق
أمام أي فرصة إلدارة األزمة عرب الحوار والتفاوض كآلية ناجعة يف تحقيق االستقرار السيايس املنشود والتوافق حول اإلصالحات
والبدائل الرضورية.
4.تعرب عن انشغالها العميق للتداعيات السلبية الخطرية لقانون املالية لسنة  2022عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية وعدم
مراعاته للمقدرة الرشائية املتدهورة للمواطن وارتفاع أسعار املواد االستهالكية األساسية ،خاصة يف غياب أي حوار تشاريك حول
هذا القانون مع الفاعلني االقتصاديني واملنظامت الوطنية واألحزاب السياسية ،وتغييب مصادقة الربملان ،مبا ينزع عنه أي صبغة
رشعية قانونية أو سياسية.
5.تنبه إىل خطورة ما ورد يف قانون املالية لسنة  2022من إخالالت يف عدة مستويات ،منها تقليص عجز امليزانية الذي غابت عنه
اإلجراءات الرضورية الناجعة لدعم محركات النمو كالتصدير واالستثامر ،وعىل مستوى تعبئة موارد امليزانية التي كرست خيارات
الرتفيع من الضغط الجبايئ بعي ًدا عن أي إصالح جبايئ ،وهو ما سينعكس سل ًبا عىل جاذبية االستثامر يف بالدنا داخل ًيا وخارج ًيا،
إضافة إىل غياب إجراءات اإلنعاش االقتصادي لدعم املؤسسات والتناقض الرصيح بني هذا القانون للاملية والوثيقة املرسبة
املع ّدة للتفاوض مع صندوق النقد الدويل ،مبا يعقّد املفاوضات مع الجهات املانحة ويدفع بالبالد نحو املجهول.
6.تدعو الحركة مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية واالجتامعية للمشاركة بقوة يف التظاهرات املزمع تنظيمها يوم [ 14كانون
الثاين /يناير] جانفي  2022رفضً ا للتمشيات االنقالبية واالنتهاكات الجسيمة للحريات والدميقراطية وإحياء لروح ثورة الحرية
والكرامة ووفاء ألرواح الشهداء.
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7.تستنكر سوء توظيف بعض املنابر اإلعالمية لبالغ النيابة العمومية حول املخالفات االنتخابية لسنة  ،2019ملزيد ترذيل القيادات
السياسية املرشحة لالنتخابات املذكورة واإلساءة إليها ،وخاصة رئيس الربملان راشد الغنويش ،الذي تم تجاهل صفته وحصانته،
خالفًا للرئيس قيس سع ّيد الذي أُس ِقط اسمه من القامئة اعتبا ًرا لحصانته التي ألغاها بنفسه بتعليق العمل بالدستور طبق األمر
الرئايس عدد .117
رئيس حركة النهضة
األستاذ راشد الغنويش

جهة اإلصدار :حركة النهضة.
املصدر :الصفحة الرسمية لراشد الغنويش عىل فيسبوك ،2022/1/7 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3xnWx57 :
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الوثيقة ()4
حل املجلس األعىل للقضاء
جمعية القضاة التونسيني تحذر من ّ

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

جهة اإلصدار :جمعية القضاة التونسيني.
املصدر :الصفحة الرسمية لجمعية القضاة التونسيني عىل فيسبوك ،2022/1/12 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3GWQyHO :
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الوثيقة ()5
بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن القمع املنهجي يف مرص
قالت "هيومن رايتس ووتش" اليوم يف تقريرها العاملي  2022إن محاوالت مرص السطحية لخلق انطباع التقدم يف حقوق اإلنسان مل
ِ
تخف القمع الحكومي الوحيش لجميع أنواع املعارضة عام .2021
رغم إنهاء حالة الطوارئ يف البالد يف ترشين األول /أكتوبر ،ألحقت الحكومة أحكام مرسوم الطوارئ بقوانني أخرى ،وواصلت محاكم
"أمن الدولة طوارئ" مقاضاة نشطاء حقوق اإلنسان والنشطاء السياسيني السلميني .يف كانون الثاين /يناير  ،2021أضفت اللوائح
التنفيذية لقانون الجمعيات الطابع الرسمي عىل قيود واسعة وتعسفية عىل منظامت املجتمع املدين املستقلة ،مبا يفرض عىل
املنظامت التسجيل بحلول  11كانون الثاين /يناير  ،2022أو املخاطرة بحلّها .استخدمت السلطات قوانني اآلداب والفجور التمييزية
لتوقيف واحتجاز النساء املؤثِّرات عىل وسائل التواصل االجتامعي بتُهم "اإلخالل بقيم األرسة" الجائرة.
قال جو ستورك ،نائب مدير الرشق األوسط وشامل أفريقيا يف هيومن رايتس ووتش" :استمرت حكومة الرئيس عبد الفتاح السييس
عام  2021بالسري يف الطريق املعتاد للقمع الذي ال يعرف الهوادة".
يف "التقرير العاملي  "2022الصادر يف  752صفحة ،بنسخته الـ  ،32تراجع هيومن رايتس ووتش مامرسات حقوق اإلنسان يف نحو 100
بلد .يتحدى املدير التنفيذي كينيث روث الفكرة السائدة أن السلطوية آخذة يف النمو .يف بلد تلو اآلخر ،خرجت أعداد كبرية من
الناس إىل الشوارع ،حتى حني واجهت خطر االعتقال أو التعرض إلطالق النار ،ما يظهر أن الدميقراطية ما زالت تجذب الناس بقوة .من
ناحية أخرى ،يجد القادة السلطويون صعوبة أكرب يف التالعب باالنتخابات لصالحهم .مع ذلك ،يقول روث ،عىل القادة الدميقراطيني
تحسني أدائهم يف مواجهة التحديات الوطنية والعاملية وضامن أن تؤيت الدميقراطية مثارها املوعودة.
ترصفت قوات األمن املرصية بحصانة من العقاب ،وارتكبت بشكل روتيني االعتقاالت التعسفية ،واإلخفاء القرسي ،والتعذيب ضد
النشطاء السياسيني أو املشتبه بهم وكذلك املواطنني العاديني .وث ّق تقرير لهيومن رايتس ووتش يف أيلول /سبتمرب أكرث من عرش
عمليات قتل خارج القضاء لـ "إرهابيني" مزعومني عىل أيدي قوات "األمن الوطني" فيام يُعرف بـ "تبادل إطالق النار" ،رغم األدلة عىل
أن القتىل مل يشكلوا أي خطر عىل قوات األمن أو أي شخص آخر ،ويف كثري من الحاالت كانوا محتجزين.
وسعت السلطات القمع ليشمل املدافعني عن الحقوق خارج البالد بالقبض عىل أفراد أُرسهم يف مرص وأحيانًا "بإخفائهم" ،مبا يشمل
ّ
عائلة الحقوقي املقيم يف الواليات املتحدة محمد سلطان.
فرض الجيش قيو ًدا مشددة عىل حرية التنقل يف شامل سيناء ،وهدم مئات املنازل وج ّرف معظم األرايض الزراعية يف املحافظة حيث يقاتل
الجيش جامعة "والية سيناء" املسلحة .وقعت العديد من عمليات الهدم يف غياب الرضورة العسكرية "املطلقة" والتي قد تشكل جرائم حرب.
قبضت السلطات عىل رجل األعامل صفوان ثابت ،يف كانون األول /ديسمرب  ،2020ونجله سيف ثابت ،يف شباط /فرباير  ،2021وحبستهام
احتياط ًيا يف ظروف ترقى إىل التعذيب بعد أن رفضا ،بحسب تقارير ،طلبات مسؤويل األمن بالتخيل عن أصول رشكتهام للدولة.
يف أيلول /سبتمرب ،قدم الرئيس عبد الفتاح السييس "االسرتاتيجية الوطنية لحقوق اإلنسان" ،التي انتقدتها املنظامت الحقوقية املرصية
بشدة لعدم معالجتها أزمة حقوق اإلنسان املتشعبة يف البالد.
يف بيان مشرتك يف الدورة  46لـ "مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة" يف آذار /مارس ،قالت  32دولة إنها تشعر "بقلق عميق
إزاء مسار حقوق اإلنسان يف مرص" ،وسلّطت الضوء عىل "القيود املفروضة ...عىل حرية التعبري والحق يف التجمع السلمي ،والتضييق
عىل املجتمع املدين واملعارضة السياسية ،وتوظيف قانون اإلرهاب ضد املعارضني السلميني".
جهة اإلصدار :هيومن رايتس ووتش.
املصدر :هيومن رايتس ووتش ،2022/1/13 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3Q4AYOw :
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الوثيقة ()6
تنسيقية األحزاب االجتامعية والدميقراطية (أحزاب التيار الدميقراطي والجمهوري والتكتل) تندد بـ "القمع املمنهج" للمتظاهرين بتونس

جهة اإلصدار :تنسيقية األحزاب االجتامعية والدميقراطية.
املصدر :الصفحة الرسمية للتيار الدميقراطي عىل فيسبوك ،2022/1/14 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3zmguuP :
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الوثيقة ()7
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني تندد بقمع مظاهرات الذكرى الـ 11للثورة التونسية
تونس يف [ 15كانون الثاين /يناير] جانفي 2022
القمع البولييس يعوض اآلليات الدميقراطية يف عيد الثورة التونسية
خرج أمس الجمعة  14جانفي  2022املئات من التونسيات والتونسيني وبدعوة من عدد من التنظيامت السياسية واملدنية والشبابية
إىل عدد من شوارع العاصمة إلحياء ذكرى الثورة احتفااًلً واحتجا ًجا مثلام حصل طوال السنوات املاضية اعتزازًا بنجاح ثورتهم يف
إسقاط الدكتاتورية ،ومطالبة باستكامل أهداف الثورة واملتمثلة خاصة يف الحرية والكرامة الوطنية ويف الشغل من أجل جمهورية
دميقراطية عادلة ومواطنية ،غري أنهم اصطدموا بتسييج بولييس كامل ألغلب األنهج والشوارع وخاصة القريبة من شارع الحبيب
بورقيبة مبئات من األعوان من مختلف التشكيالت األمنية مدججني بعتاد هائل كان جاه ًزا مسبقًا للقمع والفتك باملتظاهرين العزل.
نصبت وزارة الداخلية الحواجز والدوريات يف أغلب شوارع العاصمة مانعة املتظاهرين من الوصول إىل شارع الثورة مستعملة يف
ذلك شتى أشكال السب والشتم واإلذالل النفيس وصواًلً إىل استعامل خراطيم املياه والقنابل املسيلة للدموع والرصاص الصويت ملنع
تقدم املتظاهرين ،واستعامل الدراجات لصدم املواطنني واالعتداء الهمجي بالرضب واالعتقاالت التعسفية وصواًلً إىل تعرض عديد
املتظاهرات إىل التحرش من قبل أعوان األمن ،مذكرة بتهافت الحكومات املتعاقبة يف مناسبات مشابهة يف استعامل الجهاز األمني
للتنكيل باملتظاهرين واملحتجني وقهرهم وصو ًاًل ح ّد سحل البعض وتعريتهم وتعذيبهم ومام انجرت عنه حاالت قتل.
إن ما حدث أمس يف ذكرى عزيزة عىل التونسيات والتونسيني عزز يف األذهان تواصل اإلمعان يف االلتجاء إىل الخيارات القمعية
يف إدارة الشأن العام لسلطة تقاعست يف مواجهة الفساد واإلرهاب والفقر والتهميش ،وكرست سياسة اإلفالت من العقاب وعدم
وعداًل والتي ما
املساواة وقفزت عىل مسار العدالة االنتقالية ،وعجزت عن استبدال السياسات التنمويّة الفاشلة بسياسات أكرث نجاعة ً
فتئت قوى مدنية واجتامعية وحركات شبابيّة تناضل من أجل تحقيقها ،وفشلت يف خلق آليات ناجعة وناجزة للتوزيع العادل للرثوة
واحرتام كرامة املواطنني ،وانخرطت يف رصاعات سياسوية وذاتية ال ميكن أن تساعد تونس عىل تصفية تركة املايض القريب والبعيد
وال يف رسم اتجاهات التقدم ببالدنا عىل درب تحقيق شعارات الثورة.
إن املنظامت املوقعة:

•تعرب عن سخطها من نهج القمع البولييس الذي استهدف املتظاهرين أمس الجمعة مبا يشكل وصمة عار يف ذكرى الثورة ويؤرش
لسعي السلطة للتحكم يف تونس بآليات غري دميقراطية ومدنية لن يؤدي إال إىل تغذية الغضب تجاه املؤسسة األمنية وإىل تعميق
كاًل من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية مسؤولية ذلك.
األزمة بني املواطنني والدولة ،وتح ّمل ً
•تعرب عن تضامنها مع كل املواطنات واملواطنني الذين حرموا من حقهم الدستوري يف التظاهر وتعرضوا إىل أشكال متخلفة
وهمجية من القمع مبن فيهم صحافيات وصحفيون مل يفعلوا غري مامرسة عملهم يف التغطية واإلخبار.
•تؤكد دعمها املطلق لكل أشكال التظاهر واالحتجاج والتجمع والتعبري والتي تعتربها أحد أهم مكاسب الثورة ،وستبقى آليات
ضغط مستمرة ومؤثرة عىل منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واإلرهاب وكل مقومات االستبداد
واحرتام الحقوق والحريات؛
•تدعو السلطات القضائية لتح ّمل مسؤولياتها وفتح تحقيق يف املامرسات األمنية التعسفية التي طالت مئات التونسيني والتونسيات
مام ألحق أرضا ًرا بدنية ونفسية بالغة بالعرشات منهم/ن ،من أجل تطبيق القانون ووضع ح ٍّد إلفالت الجناة من العقاب مثلام
تعودوا عىل ذلك طوال عقود.
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كام تعلن املنظامت املمضية عن عقد ندوة صحفية يوم الثالثاء [ 18كانون الثاين /يناير] جانفي  2022عىل الساعة العارشة صبا ًحا
مبقر النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني لتقديم معطيات إضافية عن التعاطي األمني مع املتظاهرين يوم عيد الثورة وطرق الرد
الجامعي عليه.
املنظامت املوقّعة:
• النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
• املنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية
• الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
• منظمة البوصلة
• منظمة محامون بال حدود
• جمعية بيتي
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• جمعية تكلّم من أجل حرية التعبري واإلبداع
• اتحاد أصحاب الشهادات املعطلني عن العمل
• الجمعية التونسية للعدالة واملساواة – دمج
• لجنة اليقظة من أجل الدميقراطية يف تونس ببلجيكا
• الشبكة األورومتوسطية للحقوق
• اللجنة من أجل الحريات واحرتام حقوق اإلنسان يف تونس
• فيدرالية التونسيني للمواطنة بني الضفتني
• جمعية الكرامة للحقوق والحريات
• جمعية تفعيل الحق يف االختالف
• جمعية مواطنة وحريات
• املفكرة القانونية -تونس
• الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية
• التحالف التونيس للكرامة ورد االعتبار

جهة اإلصدار :النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
املصدر :الصفحة الرسمية للنقابة الوطنية للصحفيني التونسيني عىل فيسبوك ،2022/1/15 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3awBhkG :
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الوثيقة ()8
بيان منظمة العفو الدولية تعرب فيه عن قلقها من تراجع الحريات يف تونس
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن القيود الجديدة املتعلقة بفريوس كوفيد 19-يف تونس ،والتي تحظر جميع التجمعات العامة،
شاماًل عىل املظاهرات العامة ،وبالتايل تعوق حقوق الناس يف حرية التعبري والتجمع السلمي .يف  13جانفي [كانون
تفرض فعل ًيا حظ ًرا ً
الثاين] ،دخلت القيود حيز التنفيذ ،وسط مؤرشات عىل تزايد عدم التسامح مع املعارضة ،وقبل يوم واحد من املظاهرات املزمعة ضد
الرئيس قيس سعيد يف الذكرى  11إلطاحة الرئيس األسبق زين العابدين بن عيل.
وقالت آمنة القاليل ،نائبة مديرة املكتب اإلقليمي للرشق األوسط وشامل أفريقيا يف منظمة العفو الدولية" :يف كانون الثاين /يناير
من كل عام ،يحيي التونسيون ذكرى الثورة التونسية عرب النزول إىل الشوارع للتعبري عن مظاملهم .من الرضوري عدم استخدام األزمة
الصحية لوباء فريوس كوفيد 19-ذريعة لقمع الحقوق بشكل عام أو الحق يف حرية التعبري والتجمع السلمي بشكل خاص".
"يف ظل القيود الجديدة ،مثة خطر من أن يؤدي رد السلطات عىل املظاهرات إىل استخدام غري رضوري للقوة أو االعتقاالت التعسفية،
وهي سمة مشينة من سامت أعوان األمن يف مراقبة العديد من املظاهرات العامة يف السنوات األخرية .نطالب السلطات التونسية
بتعديل القواعد الجديدة لتتامىش مع التزامات تونس الدولية".
تقول الحكومة التونسية إن القيود الجديدة ،التي تم اإلعالن عنها عىل صفحة رئاسة الحكومة عىل فيسبوك ،تهدف إىل مكافحة
انتشار فريوس كوفيد .19-وستبقى سارية املفعول مدة أسبوعني قابلة للتجديد وتتم املراجعة من قبل وزارة الصحة .ارتفعت حاالت
اإلصابة اليومية بفريوس كوفيد ،19-ومعدل الفحص اإليجايب بشكل حاد يف األيام األخرية ،وفقًا لوزارة الصحة .ومع ذلك ،فإن الحظر
املفروض عىل التجمعات العامة يتعدى كل الحدود .يف حني أن الدول قد تقيد الحق يف التجمع السلمي لحامية الصحة العامة ،يجب
بداًل من ذلك تقييم كل حالة تج ّمع عىل حدة.
أن تكون القيود رضورية ومتناسبة وال تفرض بصورة شاملة .يجب عىل السلطات ً
أدت اإلجراءات التي قام بها سعيد ،منذ  25جويلية [متوز]  2021لرتكيز السلطة يف يديه – مبا يف ذلك تعليق الربملان ومعظم الدستور
التونيس ،ومنح نفسه السلطة التنفيذية الشاملة والحق يف الترشيع مبرسوم – إىل استقطاب املجتمع التونيس ،وإثارة نقاش عام حاد
حول مستقبل البالد.
منذ  25جويلية [متوز] ،نظّم أنصار سعيد ومعارضوه مظاهرات عامة ،وقد سمحت السلطات بامليض قد ًما فيها دون عوائق إىل حد بعيد.
إال أن السلطات القضائية ،مبا يف ذلك املحاكم العسكرية ،قامت بشكل متزايد ،بالتحقيق مع األشخاص ومقاضاتهم النتقادهم الرئيس عل ًنا.
يف جانفي [كانون الثاين]  ،2021استخدمت األجهزة األمنية القوة غري القانونية ر ًدا عىل االحتجاجات الواسعة النطاق بشأن املظامل
االجتامعية واالقتصادية ،مبا يف ذلك التعدي بالرضب عىل املتظاهرين ،وإطالق الغاز املسيل للدموع بشكل عشوايئ يف املناطق السكنية.
تكفل املادة  21من العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية ،الذي صادقت عليه تونس ،الحق يف التجمع السلمي.
وتنص املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون – التي وضعتها األمم
املتحدة – عىل أنه ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعامل القوة إال يف حالة الرضورة القصوى ،ووفقًا ملا ينص عليه
القانون ،وحيث يظل الرضر الناجم عن استخدام القوة متناس ًبا إىل الهدف الذي يسعون إليه .وهذا ما تظهره أيضً ا مدونة األمم
املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني.
واختتمت آمنة القاليل قائلة" :عىل مدار األشهر الخمسة املاضية ،رأينا مؤرشات مقلقة عىل تزايد عدم تسامح السلطات مع اآلراء املختلفة.
ويجب عىل الرئيس قيس سعيد إلغاء جميع القيود التي قد تنتهك حقوق اإلنسان ضمن ًيا ،وااللتزام عل ًنا باحرتام القانون واملعايري الدولية".
جهة اإلصدار :منظمة العفو الدولية.
املصدر :منظمة العفو الدولية ،2022/1/17 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3awdXng :
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الوثيقة ()9
بيان منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن استمرار القمع ضد املتظاهرين السلميني يف السودان
قالت "هيومن رايتس ووتش'' اليوم إن قوات األمن السودانية هاجمت بشكل متكرر أو استخدمت القوة املفرطة غري الرضورية ،مبا
فيها القوة القاتلة ،ضد املتظاهرين السلميني يف الخرطوم .يف  17يناير [كانون الثاين]  2022وحده ،سجلت مجموعات األطباء مقتل
سبعة متظاهرين بالذخرية الحية ،وث ّقت هيومن رايتس ووتش ثالثة حوادث منها.
يف أعقاب االنقالب العسكري يف  25أكتوبر [ترشين األول] ،اندلعت احتجاجات عديدة يف مختلف أنحاء السودان ،ال سيام العاصمة
شخصا بينهم امرأة وتسعة أطفال .كان  17كانون
الخرطوم .وبحسب "لجنة أطباء السودان املركزية" ،قتلت قوات األمن 79
ً
الثاين /يناير هو ثاين أكرث األيام دموية منذ االنقالب
قال محمد عثامن ،باحث السودان يف هيومن رايتس ووتش" :عىل مدار أكرث من ثالثة أشهر ،تسببت قوات األمن السودانية يف أرضار
جسدية خطرية ،وقاتلة يف كثري من األحيان ،لقمع االحتجاجات .ومع ذلك ،وبعد سنوات من اإلفالت من العقاب ورد الفعل الدويل
الوديع عىل انقالب القادة العسكريني يف السودان ،ارتكب هؤالء جرائم خطرية ضد املدنيني دون عواقب".
قابلت هيومن رايتس ووتش عن بعد مثانية شهود عىل أحداث  17كانون الثاين /يناير ،منهم شهود عىل ثالث من حوادث قتل
املتظاهرين السبعة ،وطبيب يف الخرطوم .كام حللت ستة مقاطع فيديو ومثاين صور من  17كانون الثاين /يناير منشورة عىل
"فيسبوك" .مل تتمكن هيومن رايتس ووتش من التحقيق يف األدلة املحيطة بعمليات القتل األربع األخرى املبلغ عنها أو تقييمها بشكل
مستقل ،رغم أن مجموعات األطباء سجلت أسامء الضحايا وتفاصيلهم.
قال شهود إن رشطة مكافحة الشغب و"قوات االحتياطي املركزي" ،وهي وحدة رشطة عسكرية ،قادت الرد العنيف يف  17كانون
الثاين /يناير .قال ستة شهود إن القوات استخدمت الذخرية الحية ضد املتظاهرين ال ُعزل يف مواقع متعددة عىل مدار اليوم .قامت
الرشطة النظامية برضب واعتقال املتظاهرين السلميني.
حواىل الساعة  1بعد الظهر ،وصل املتظاهرون إىل "محطة رشوين للحافالت" ،عىل بعد كيلومرتين جنوب القرص الرئايس .قال ثالثة
شهود إن قوات رشطة مكافحة الشغب ،والتي يرتدي رجالها الزي األزرق املموه ،متركزت بأعداد كبرية يف مكان قريب .قال شهود إن
املتظاهرين توقفوا عىل بعد حواىل  20م ًرتا من قوات الرشطة وبدأوا بالهتاف.
قال متظاهر عمره  23عا ًما كان يف مقدمة االحتجاج" :فجأة ،بدأت رشطة مكافحة الشغب بإطالق الغاز املسيل للدموع علينا .مل يكن
هناك تحذير وال استفزاز من جانبنا".
قال متظاهر آخر ( 26عا ًما) إن رشطة مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز مبارشة عىل املتظاهرين يف مقدمة املوكب" :بينام كنا
نرتاجع بحثًا عن ملجأ من الغاز املسيل للدموع ،أصبت يف ظهري بقنبلة .كام رأيت متظاهرين آخرين يصابون يف الرأس والصدر".
أكد ثالثة شهود أن الرشطة مل تصدر إنذارات شفوية أو تعليامت بفض املظاهرة قبل إطالق الغاز املسيل للدموع .قال أحد
املتظاهرين إنه بدأ مع آخرين بإلقاء الحجارة وعبوات الغاز املسيل للدموع ر ًدا عىل الرشطة.
يؤكد مقطع فيديو نُرش عىل فيسبوك روايات الشهود .ويظهر يف الفيديو عربة مصفحة رباعية الدفع وصفني لحواىل  45رشط ًيا من
مكافحة الشغب عند تقاطع قريب من محطة رشوين للحافالت عىل بعد  250م ًرتا شامل محطة الباصات .يف الفيديو ،مينع عنارص
الرشطة دخول الطريق املؤدي إىل القرص الرئايس.
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تجمع املتظاهرون عىل بعد  15إىل  20م ًرتا ،عىل الجانب اآلخر من التقاطع ،وهم يهتفون ويحملون الفتات .يظهر أربعة متظاهرين
يف مقدمة الحشد يشبكون أيديهم لتشكيل سلسلة بينام يديرون ظهورهم للرشطة .ميكن رؤية سحابة من الغاز ومتظاهرون يهربون
من الرشطة.
إطالق عبوات الغاز املسيل للدموع مبارشة عىل الناس قد يسبب إصابات خطرية ،خاصة من هذه املسافة القريبة ،وينتهك املعايري
الدولية .أفاد مكتب املفوض السامي لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة يف منتصف كانون الثاين /يناير أن أكرث من ربع املصابني
منذ االنقالب أصيبوا مبارشة بقنابل الغاز املسيل للدموع.
من خالل مطابقة املعامل الظاهرة يف الفيديو مع صور األقامر الصناعية ،حددت هيومن رايتس ووتش املوقع عىل أنه محيط محطة
رشوين للباصات .تُظهر لقطات من الفيديو مواقع املتظاهرين والرشطة.
قال شاهدان إن قوات االحتياطي املركزي ظهرت من الرشق بعد حواىل  30دقيقة .قال متظاهر عمره  27عا ًما إنه رأى ما بني  20و30
رصا من االحتياطي املركزي ،بعضهم أطلق الذخرية الحية عىل املتظاهرين .بينام مل يتمكن هذا املتظاهر من التعرف عىل أسلحتهم،
عن ً
رصا يف االحتياطي املركزي من خالل زيه الكايك املموه .كان يحمل بندقية
حددت هيومن رايتس ووتش يف فيديو نُرش عىل فيسبوك عن ً
هجومية "كالشينكوف" قابلة للطي ويصوب نحو املتظاهرين.
قال شاهد آخر كان عند مرتاس وضع بشكل ارتجايل عىل الجانب الرشقي من محطة الحافالت إنه رأى أول وابل من الرصاص لكنه
بقي مع آخرين عند الحاجز هناك .رأى مركبتني تقرتبان :سيارة كاكية اللون تابعة لقوات االحتياطي املركزي ،وشاحنة "بيك-آب"
بيضاء ال تحمل لوحة وعنارص يرتدون مالبس مدنية يف الخلف.
قال الشاهد إنه بني الساعة  2و 2:30بعد الظهر ،سمع عيارات نارية بينام كان املتظاهرون يرشقون الحجارة عىل عنارص االحتياطي
املركزي املسلحني الذين كانوا يقرتبون منهم .رأى متظاه ًرا يُصاب وينزف .علم الحقًا أنه عثامن الرشيف ( 40عا ًما) ،والذي تويف الحقًا.
ذكر تقرير الطبيب أنه أصيب بطلقات نارية يف الحوض والفخذ األمين.
بعد ذلك بوقت قصري ،قال متظاهر آخر ،عمره  26عا ًما ،إنه انترش مع متظاهرين آخرين حول محطة الحافالت ،بينام طاردتهم رشطة
مكافحة الشغب ،واالحتياطي املركزي ،والرشطة العادية ،واعتقلوا بعضهم ورضبوا آخرين بالهراوات وأعقاب البنادق.
قال أربعة متظاهرين إن رد القوات األمنية اشتد حواىل الساعة  3بعد الظهر ،عندما انسحب املتظاهرون من الشارع وتجمعوا ملنع
قوات األمن من الوصول إىل "مستشفى الجودة" ،حيث كان يُنقَل املتظاهرون املصابون .داهمت قوات األمن يف مناسبات عدة املرافق
الصحية وتحرشت بالطواقم الطبية واملرىض.
قال ثالثة شهود إنهم ،بني الساعة  3:30و 4:30بعد الظهر ،رأوا متظاه َرين – حسن إبراهيم البشري ( 29عا ًما) والحاج مالك ( 21عا ًما)
– يصابان بعيارات نارية قاتلة يف الشارع بالقرب من مستشفى الجودة ،وإصابة آخرين.
قال صديق للبشري كان معه" :القوة املهاجمة الرئيسية كانت رشطة مكافحة الشغب ،املكونة من عدد من عنارص املشاة وبعض
الشاحنات .سمعت عيارين ناريني .فجأة شعرت برصاصة تصيب ذراعي .نظرت إىل حسن ألخربه أنني أصبت .يف تلك اللحظة ،رصخ
يل حسن ليخربين أنه أصيب برصاصة يف عينه ورأيت الدماء تغطي رأسه .أمسكت بيده وطلبت من اآلخرين مساعديت يف حمله
ع ّ
بعي ًدا .طوال الطريق إىل املستشفى مل أهتم بإصابتي وأملت أن يكون عىل ما يرام .لكنه مل يكن كذلك .فقد تويف الحقًا".
أكد مصدر طبي أن البشري أصيب برصاصة يف رأسه وتويف يف املستشفى.
قال شاهدان عىل مقتل الحاج إن عنارص االحتياطي املركزي أطلقوا النار عليهم من البنادق خلف مرتاسهم ،عىل بعد  300مرت من
مستشفى الجودة .قالوا إنهم رأوا أيضً ا رشطة مكافحة الشغب تطلق الغاز املسيل للدموع والقنابل الصوتية.
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رصا من قوات االحتياطي املركزي يصوب بندقيته عىل املتظاهرين من وراء ساتر .اقرتب آخر ،مش ًريا
رأى متظاهر عمره  26عا ًما عن ً
إىل بعض املتظاهرين يف املقدمة ،وكأنه يعطيه تعليامت لتصويب البندقية .قال املتظاهر" :بعد ثوانٍ قليلة ،أطلق [عنرص االحتياطي
اكتشفت أنه كان الحاج مالك .كان قميصه مغطى بالدماء .أصيب
املركزي] النار ،وسقط أحد املتظاهرين عىل األرض .فيام بعد
ُ
برصاصة بينام كان وراء مرتاس من الورق املقوى".
وذكر تقرير طبي أن الحاج أصيب بعيار ناري يف الصدر.
حللت هيومن رايتس ووتش مقطع فيديو لهذا الحدث نُرش عىل فيسبوك .عىل تقاطع يبعد  1.5كيلومرت جنوب محطة الحافالت
وبالقرب من مستشفى الجودة ،تجثم ثالث مجموعات من املتظاهرين خلف ألواح من الورق املق ّوى بينام يلقي آخرون الحجارة
واملقذوفات عىل الرشطة واملركبة املدرعة .يسقط متظاهر خلف مرتاس من الورق املقوى عىل األرض ومجموعة من املتظاهرين
يتجمعون حوله ويقتادونه بعي ًدا عن الرشطة.
قبل دقائق من ذلك ،ميكن رؤية أحد عنارص االحتياطي املركزي يرتدي الزي الكايك وهو يصوب بندقية كالشينكوف قابلة للطي
عىل املتظاهرين.
حواىل الساعة  5:30مساء ،تفرق املتظاهرون حول محطة الوقود واملستشفى ،لكن شاهدين شاه َدا ثالث مجموعات من الرشطة
تعتقل وترضب املتظاهرين واملارة يف األحياء السكنية يف الديم حتى الساعة  7مساء .رأى متظاهر عمره  23عا ًما الرشطة تالحق
املتظاهرين داخل منازل يف أماكن متعددة يف املنطقة.
قالت هيومن رايتس ووتش إن دعوات األطراف اإلقليمية والدولية للجيش لوقف القمع مل يكن لها أي تأثري .نفت قوات األمن
استخدام الذخرية الحية وزعمت أنها تستخدم "القوة املناسبة" .وث ّقت هيومن رايتس ووتش استخدام القوة املفرطة والقاتلة يف
مدينة بحري بالخرطوم من قبل قوات االحتياطي املركزي ،يف  17ترشين الثاين /نوفمرب ،عندما قُتل  12متظاه ًرا .كام تورطت وحدات
عسكرية من القوات املسلحة السودانية ،وقوات الدعم الرسيع ،وعنارص مجهولون يرتدون مالبس مدنية يف انتهاكات ضد املتظاهرين
منذ االنقالب.
تخضع الرشطة للقيادة املبارشة للمدير العام للرشطة ،الذي يتبع لوزير الداخلية .يتبع الجيش ،مبا يف ذلك القوات املسلحة السودانية
وقوات الدعم الرسيع ،لـ "مجلس السيادة" ،الذي ميارس الرئاسة الجامعية.
عقب أحداث  17كانون الثاين /يناير ،دعا حواىل  150مدع ًيا،وقاض ًيا ،ومستشا ًرا قانون ًيا من وزارة العدل إىل إجراء تحقيقات حقيقية
ذات مصداقية وبإرشاف النيابة عىل مراكز االحتجاز والتعامل مع الحشود.
قال م ّد ٍع عا ّم يف الخرطوم لـهيومن رايتس ووتش يف  22كانون الثاين /يناير إن مشاركة قوات متعددة ،مبا فيها وحدات عسكرية ،تعقّد
جهود النيابة لتحديد تسلسل قيادي واضح وضامن محاسبة جميع القوات املسؤولة عن االنتهاكات.
قال عثامن" :رد الجيش مرا ًرا وتكرا ًرا عىل املعارضة املدنية الشعبية بالقتل غري القانوين واالعتقال التعسفي واالنتهاكات األخرى ،ومع
ذلك يواصل الشعب السوداين الضغط من أجل التغيري .عىل املجتمع الدويل أاّلّ يكتفي مبراقبة املحتجني عن بعد ،بل أن يستجيب
بقوة لدعواتهم إىل تعزيز العدالة يف السودان".

جهة اإلصدار :هيومن رايتس ووتش.
املصدر :هيومن رايتس ووتش ،2022/2/3 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3mEIbrf :
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الوثيقة ()10
أحزاب التيار الدميقراطي والتكتل والجمهوري :عزم سع ّيد حل مجلس القضاء محاولة مفضوحة إلخضاع القضاء لسلطته
بيان
تونس يف  6فيفري 2022
إن أحزاب التكتل الدميقراطي من أجل العمل والحريات والجمهوري والتيار الدميقراطي املجتمعة بصفة طارئة يف إطار تنسيقية
األحزاب االجتامعية الدميقراطية لتدارس ترصيحات رئيس سلطة األمر الواقع ليلة السادس من فيفري من مقر وزارة الداخلية ،تعلن
للرأي العام :
رفضها إلعالن قيس سعيد عزمه حل املجلس األعىل للقضاء ودعوتها سائر القضاة واألحزاب الدميقراطية واملنظامت املدنية للتصديلهذه املحاولة املفضوحة إلخضاع القضاء لسلطة االنقالب.
تذكريها بغياب أي آلية دستورية أو قانونية تجيز لقيس سعيد حل املجلس كام يتوعد ويدعي.استهجانها للخطاب املتشنج الذي ما فتئ يعتمده قيس سعيد وتحريضه منارصيه عىل مؤسسات الدولة يف استنساخ ملامرسات مايسمى "لجان حامية الثورة" ورفضها لتوظيفه ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد كام استغل قبلها االحتجاجات املرشوعة للمواطنات
واملواطنني لتنفيذ مرشوعه الشخيص وتركيز حكمٍ فردي خارج التاريخ وبعيد عن االستحقاقات الحقيقية للثورة يف العدالة والكرامة.
تأكيدها عىل أن استقالل السلطة القضائية يبقى رشطًا أساس ًيا لتحقيق العدالة وضامن الدميقراطية وطأمنة املستثمرين ودعم جهودمتويل ميزانية الدولة وعىل أن اإلصالح الحقيقي للقضاء الذي ال زالت األحزاب االجتامعية الدميقراطية تطالب به يكون بتحريره من
مختلف الضغوطات والوالءات ال بإخضاعه لسلطة الشخص الواحد.
متسكها بكشف الحقيقة كاملة يف اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد الرباهمي دون تدخل سيايس وال توظيف أو تباطؤ باعتبارذلك استحقاقًا وطنيًا ال ميكن أن يخضع للمساومة.
رحم الله شهداء الثورة وشهداء االنتقال الدميقراطي.

جهة اإلصدار :أحزاب التيار الدميقراطي والتكتل والجمهوري.
املصدر :الصفحة الرسمية للحزب الجمهوري عىل فيسبوك ،2022/2/6 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3tiJ10y :
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الوثيقة ()11
بيان رئاسة مجلس النواب التونيس :ما يقوم به قيس سعيد تفكيك منهجي ملؤسسات الدميقراطية ودولة القانون
بيان رئاسة املجلس
تونس يف  6فيفري 2022
تتابع رئاسة مجلس نواب الشعب اإلساءة املتواصلة منذ أشهر من قبل الرئيس قيس سعيد يف حق املجلس األعىل للقضاء وما صحب
ذلك من تحريض متواتر عىل السيدات والسادة القضاة ،ويأيت كل ذلك ىف سياق التفكيك املنهجي ملؤسسات الدميقراطية ودولة
القانون عن طريق املس من استقاللية القضاء ووضع اليد عليه ورضب أهم ضامنة إلقامة العدل .ويهم رئاسة املجلس يف هذا
الشأن أن:
•تستنكر مواصلة الرئيس يف استهدافه للدستور الذي تبنى الفصل بني السلطات وأسس الستقالل السلطة القضائية.
•تعرب عن تضامنها املطلق مع السلطة القضائية ودفاعها عن استقالليتها.

•ترفض املس األحادي باملجلس األعىل للقضاء وتعترب أن أي إصالح لهذا املرفق له أسسه الدستورية ورشوطه القانونية.

•تهيب بالسيدات والسادة النواب الوقوف صفًا واح ًدا إىل جانب السلطة القضائية ودعمها يف الحفاظ عىل استقالليتها.

•تدعو كافة املنظامت الوطنية واألحزاب واملجتمع املدين وكافة الشعب التونيس إىل الوقوف إىل جانب السلطة القضائية من أجل
الدفاع عن دولة القانون واملؤسسات رشط كل عدالة وحرية وكل نظام دميقراطي.
رئاسة مجلس نواب الشعب

جهة اإلصدار :الربملان التونيس.
املصدر :الصفحة الرسمية لراشد الغنويش عىل فيسبوك ،2022/2/6 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3axogY8 :
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الوثيقة ()12
املجلس األعىل للقضاء التونيس يرفض حل املجلس

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء.
املصدر :الصفحة الرسمية للمجلس األعىل للقضاء عىل فيسبوك ،2022/2/6 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3NXGjoZ :

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

الوثيقة ()13
حزب العامل :سع ّيد يغرس مخالبه يف القضاء ويواصل تحقيق مرشوعه الشعبوي االستبدادي

جهة اإلصدار :حزب العامل.
املصدر :الصفحة الرسمية لحزب العامل عىل فيسبوك ،2022/2/6 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3awDKvs :
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الوثيقة ()14
مفوضة األمم املتحدة لحقوق اإلنسان :حل مجلس القضاء يق ّوض بشكل خطري سيادة القانون

جهة اإلصدار :مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان.
املصدر :مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان ،2022/2/8 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3mjUIQD :

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

الوثيقة ()15
مجلسا مؤق ًتا للقضاء يخالف الدستور والقوانني النافذة
بيان املجلس األعىل للقضاء :تعيني سع ّيد ً

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء.
املصدر :ألرتا تونس ،2022/2/10 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3GYVJqx :
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الوثيقة ()16
نقابة القضاة :مرسوم املجلس املؤقت للقضاء يكرس التبعية للسلطة التنفيذية

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

جهة اإلصدار :نقابة القضاة التونسيني.
املصدر :الصفحة الرسمية ألخبار نقابة القضاة التونسيني عىل فيسبوك ،2022/2/14 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3MrJa8t :
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الوثيقة ()17
بيان املجلس األعىل للقضاء بشأن إحداث مجلس مؤقت واعتبار ذلك اعتداء ب ّي ًنا وخط ًريا عىل استقاللية القضاء

قيثوتلا
يبرعلا نطولا يف يطارقميدلا لوحتلا قئاثو

جهة اإلصدار :املجلس األعىل للقضاء.
املصدر :الصفحة الرسمية للمجلس األعىل للقضاء عىل فيسبوك ،2022/2/14 ،شوهد يف  ،2022/3/7يفhttps://bit.ly/3GYXsw1 :

153

