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  سنوت

  

ديزوب يديس ةيالوب هدسج يف رانلا لاعشإ ىلع مدقأ يذلا لطاعلا باشلا يزيزعوبلا دمحم نكي مل 
 يتلا راضخلا ةبرعل ةطرشلاةرداص مو هتمارك رادهإىلع اجاجتحا  ،2010ربمسيد  17يف 

ةيسيلوبلا ةلودلا ماظنل ادح عضت يتلا ةرارشلا نوكت فوس كلت هتلعف نأ كردي  ،اهنم قزتري
ىلإ رطضا يذلا ،يلع نب نيدباعلا نيز ةيغاطلا لبق نم ةطلسلل ق لطملا راكتحاللو ،ةيسنوتلا

ةلآ نأ دكأت امدعب 2011رياني نم رشع عبارلا يف رارفلا   دامخإيف يدجت دعت مل ةيشحولا  عمقلا، 
ديدج راسم يف لوخدلل دالبلا تأيهو ،همكح ماظنب  ةحاطإلانم تنكمت يتلا ةيبعشل ا ةضافتنالا
  .ةيطارقميدلا ىلإ لاقتنالل

عباطلا اهيلع بلغ يتلا -  ةيبعشلا ةروثلالالخ اليتق  147نع لقي ال ام طوقس  ريراقتلاتلجس 
ىلإ ةطرشلا هيف تأجل يذلاو ،تارهاظتلا عمق  يف ةوقلل طرفملامادختسالا ةجيتن كلذو  - يملسلا
نع الضف يطاطملا صاصرلاو ةيحلا ةريخذلا مادختسا ضيرعتو  ،قاطنلاةعساو  تالاقتعالا، 

زكارم لخاد  بيذعتلاوةيدسجلا  تاءادتعالانم ىتش فونصل مهنم  نيلقتعملاونيجتحملا 
  .زاجتحالا

 23ىلع ديزي ام ةليط هضرف يذلا يعمقلا راسملا عم ةيروف ةعيطق ينعي يلع نب رارف نكي ملو 
مث نمو ،ةطلسلاب راثئتسالا عيباسأ ةعضبل مكاحلا هبزحو  هماظن اياقب تلواح دقف ،همكح نم اماع

 ةحازإنم  ةريخألانكمتت نأ لبق ،ةروثلا ىوقل ةيملسلا تايلاعفلا عم ةيعمق تاهجاوم يف تلخد 
 ةقيرطب ةيلاقتنالا ةلحرملا ةرادإل ةركتبم لكايه ربع ةطلسلا غارف لغشتنأو ،يلع نب ماظن ةثرو 

  .ناسنإلا قوقحو نوناقلاةلود ءانبو ،يطارقميدلا لوحتلا يف ةروثلا  فادهأقيقحت نمؤت 

يف ةيطارقميدلا وحن لاقتنالل احشرم اجذومن حبصت يكل سنوت ةئيهت ي ف لماوع ةدع تمهسأ
لالقتس الا دعب اهتأشن ذنمتلظ ةيركسعلا ةسسؤملا نأ  لماوعلا هذه مهأ نم .ةيبرعلاةقطنملا 

، نإ لب  ،ةيسايسلاو ةيندملا ةايحلا يف لخدتلا نع ةديعب يضاملا نرقلا تاينيسمخ يف ينطولا
ىلع ركسعلا  بالقنا ةيشخدوقعلا هذه ةليط شيمهتلل اضرعت دق ةيركسعلا  ةسسؤملاوشيجلا 

حاجن يف امساح ارود تبعل  اهنأن ممغرلا ىلع  ةيسنوتلاةحلسملا تاوقلا ن إف مث نمو. 1ةطلسلا
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نع نمألا تاوق دي لغ يف ةيباجي إلا اهتمهاسمو ،نيرهاظتملا ىلع رانلا قالطإاهضفر دعب ةروثلا 
، ةبقارمب تفتكا ،ةيلاقتنالا ةلحرملا ةرادإ  وأدالبلا مكح  يلوت اهسفنىلع حرطت مل  عمقلا ةلصاوم

  .2ةلودلا رايهنا رطخ حالام اذإ ،لخدتلا نم اهنكمت ةيفاك ةفاسم نم رومألا روطت 

يف ةطلسلا غارف لغشت نأ  ،يطارقميدلا لوحتلل ةعلطتملا ةيسايسلاو ةيندملا بخنلل كلذ حاتأ دقو
زربأ اهتلظم تحت تمض يتلا "ةروثلافادهأ قيقحتل ايلعلا ةئيهلا "ليكشت لالخ نم ريصق تقو   ،

ىوقلا كلذ يف امب ،ةيسيئرلا ةيسايسلا  بازحألايف ةلثمم ،يندملاو يسايسلا عمتجملا تانوكم 
 لكحارتقال ةيمسرلا ةصنملا ةئيهلا هذه تتاب دقو . ناسنإلا قوقح تامظنمو تاباقنلاو ،ةيمالسإلا
راسملا صوصخب ةروثلا  فادهأميسجتب ةليفكلا تاحالصإلا حارتقاو  ،ةيلاقتنالا ةرتفلا تاعيرشت
،يحلا نم ريبك ردقب ةيسنوتلا بخنلا ظافتحا نإ. يطارقميدلا يتلا ةيعمقلا تابرضلا ن ع امغر ةيو
ءانب يف مهسأ دق ،ةيمالسإلا ةضهنلا ةكرح تادايقل  ةيبسنلا ةرانتسالاو ،يلع نب مكح ةليط اهتقلت
اهي فتلوأ  ،يطارقميدلا لاقتنالاةيلمعل بحرأ اخانم حاتأ مث نمو  ،ةيعمتجمو ةيسايس تاقفاوت

رأثلا يف اهتاقاط دفنتست ملو لبقتسملا ىلإرظن لل ةيولوألا ةيسايسلاةيلمعلا يف  ةطرخنملابخنلا   ،
ينبتو  ،لبقتسملا تاعيرشتو يسسؤملا ريوطتلا ىلع تزكر لب ،يضاملاعم باسحلا  ةيفصتو
فاصم ىلإ  ةيسيلوبلاةلودلا طمن نم  لاقتنالل علطتلا اهيضتقي يتلا ةيلاقتنالا ةلادعلا زاجنإل ريبادت
  .3ةيطارقميدلا نادلبلا

هجو ىلع رابتعالا يف اذخأ  ،تابوعصلاو تايدحتلابةطاحم لازت  ال لاقتنالاةيلمع  نأ ريغ
دهش دقف مث نمو ،دعب زجنت مل ةيئاضقلاو ةينمألا  تاسسؤملاريهطتو  حالصإةيلمع نأ صوصخلا 

يطاعتلا يف وأ زاجتحالا راقم  لخاد ءاوس ،ةينمألا تازواجتلاو تاكاهتنالا نم اردق يلاحلا ماعلا
 ىلعةباقرلا طامنأ ضعب لصاوت نم ىوكشلا ترمتسا امك  .يملسلا عمجتلا تايلاعف ضعب عم
مهفتاوه ىلع ةصاخنييقوقحلاو نييسايسلا ءاطشنلا  ةيمالسإلا ةضهنلا ةكرح دوعصنأ امك  .، 

 ، يتلا  ةيفلسلا تاعامجلا ضعبل يونعملا معدلا حنم يف مهسأناملربلا يف يسايس بزح ربكأك
 ، نود ،ةيصخشلاو  ةيميداكألا تايرحلاو ريبعتلا تايرح ىلع طوغضةسراممو ينيدلا ولغلاب مستت

صوصخب فواخملا ريثي امم ،ةضهنلا ةكرح اهدوقت يتلا ةموكحلا نم  ابسانم لعف در دجت نأ
  .ناسنإلا قوقح مارتحا لبقتسم

                                                                                                                                                                             
 http://carnegieendowment.org/2011/11/03 

  .2011أكتوبر  30المصریة، " الشروق"، جریدة ؟"وتنجح تونس.. لماذا تفشل مصر"بھي الدین حسن،   2
http://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=30102011&id=79b5d8de-c822-4f05-86b1-
4bafc1c2fa22 
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  :ةروثلا عمق لالخةبكترملا تاكاهتنالا 

ع الدنا ذنم ةيملسلا تارهاظتلا قيرفت يف نمألا ةزهجأ بناج نم ةوقلل طرفملا مادختسالا ىضفأ
يف يلع نب سيئرلا رارف ىتحو 2010ربمسيد  17يف ةيبعشلا  ةضافتنالا ىلإ  2011رياني  14، 

ىرج انجس رشع دحأ يف اليتق  72طقس  دقف كلذ ىلع ةوالع ،اليتق 147نع  لقي ال ام طوقس
  .4رياني نم 15و 14يف  اهقارحإ

ريراقت تدافأ ثيح ،لتقلا دصقب ناك نيرهاظتملا ىلع رانلا قالطإ نأ ةديدع تاداهش تدكأو 
فشك ييذلا رمألا ،فلخلا نم  هلاتو نيرصقلايتنيدم يف نيجتحملا ىلع تقلطأ دق رانلا نأب ةيبط 

ةرشابم رانلا قالطإ ىرج امك  .ةطرشلا عمرشابملا مادصل ا بنجتل نوعسياوناك نيرهاظتملا نأ 
دض قناخلاو عومدلل ليسملا زاغلا لبانقو يطاطملا صاصرلا مدختسا و. سأرلا وأ ردصلا ىلع
  .5تاوارهلاب برضلاب مهيلع يدعتلاو اضيأ مهبقعت يرجي ناك نيذلا ،نيجتحملا

نأ ىلإ  - اياحضلانم ربكألا ددعلا امهيف طقس  نيتللا- نيرصقلاو ةلات يتنيدم يف نايع دوهش  دكأ
ةتيمم ريغو ةجردتم  تاءارجإعابتا بجوت يتلا  ،يسنوتلا نوناقلا تايضتقمب مزتلت مل نمألا تاوق
  6.نيرهاظتملا داسجأ نم ءازجأ هاجتاب رانلا حتف لبق

ةبحاصملا تاكاهتنالاو تاجاجتحالا ىلع مراصلا ميتعتلا نم ةلاح ضرف تاطلسلا تلواح دقو 
ىلع تالاصتالا ليطعتب تماقو  ،تاجاجتحالل مالعإلا لئاسو لوانت ىلع ارظح تضرفو ،اهعمقل

ىلع ضبقلا تقلأ امك ،ةكبشلل نيمدختسملا وءاطشنلل ينورتكلإلا ديربلا قالغإو تنرتنإلا ةكبش 
زيزعو ومامع ومامأ ميلسو ةشولك يدامح مهنيب نم ،ينورتكلإلا نيودتلا ءاطشن نم  ددع
  .7يمامعيمامأ

                                                           
كات حقوق ما بعد بن علي في مواجھة أشباح الماضي، التحول الدیمقراطي واستمرار انتھا: لحقوق اإلنسان، تونس الفیدرالیة الدولیة  4

  .اإلنسان
http://www.fidh.org/IMG//pdf/tn567ar.pdf 

    .أدلة جدیدة تثیر القلق على وحشیة قوات األمن: العفو الدولیة 5
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/disturbing-new-evidence-tunisian-security-forces-
brutality-2011-01-27 

  .محاسبة الشرطة على إطالق الرصاص، ینبغي للحكومة االنتقالیة أن تفتح تحقیقا :تونس  6
http://www.hrw.org/ar/news/2011/01/29 

  .ة تحث السلطات التونسیة على حمایة المحتجین بعد نھایة أسابیع مأساویةالعفو الدولی  7
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/tunisian-authorities-urged-protect-protesters-following-
deadly-weekend-2011-01-10 

http://www.fidh.org/IMG//pdf/tn567ar.pdf
http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/disturbing-new-evidence-tunisian-security-forces-
http://www.hrw.org/ar/news/2011/01/29
http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/tunisian-authorities-urged-protect-protesters-following-
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بالطلاو نييباقنلا نم ديدعلا لقتعا دقف ،نيجتحملا طاسوأ يف يئاوشعلا لاقتعالا نع الضفو 
نيتضراعملا " ديدجلا قيرطلا"و" فقوملا"يت فيحص تاعبط تضرعت امك. نييفحصلاو نيماحملاو
تاديدهتلل  تارهاظملاةيطغتل اوعس نيذلا نويفحصلا ضرعتو ،ربمسيد  24يف  ةرداصملل

ضفتاءادتعالاو   .ةيفسعتلا تالاقتعالا نع ال، 

دي زالبيرك شو ،يدايعلافوؤرلا دبع مهن يب نم ،نيماحملا نم اددع فاطتخالا تايلمعتلاطو 
عم ربمسيد  28يف ينم اضت ءاقل يف مهتكراشم باقعأ يف ةلوهجم ةهج ىلإ اديتقا نيذللاديعلب 
يلاتلا مويلا يف امهحارس قلطأو"ديزوبيديس "ناكس  فونص ىلإ نيلقتعملا نم ددع  ضرعتو .، 

 نرتقا دقف. زاجتحالا راقم لخاد وأ مهيلع ضبقلا ءانثأ ةيساقلا ةلماعملاوبيذعتلا نم ىتش 
ىلع ربجأو  ،برضلاب هيلع ءادتعالاب يقوقحلا طشانلاويماحملا يدايعلا فوؤرلا دبع  فاطتخا

. هترسأب ىذألاقاحلإو  ،لتقلاب هديدهت ىرج ثيح ،ةينبألا دحأ ىلإ هتداتقا ةلوهجم ةرايس بوكر
ةيطع  ىلع ضبقام ك 8.هفاطتخافقو وهتدعاسم الواح امدنع برضل ل اضرعت دق هادلو ناكو

نيمظنملا دحأو  ،ديزوب يديس اياحض تالئاع عم نماضتلا ةنجل مساب يمسرلا قطانلا- ينومثعلا 
نودتري نمأ دارفأ لبق نم  2010ربمسيد  28يف  -ةموكحلل ةضهانملا تاريسملل نييسيئرلا
 ىرخأ ةرم هلقن متي نأ لبق ،قيقحتلل ةمصاعلا ىلإ هوداتقاو ،ديزوب يديس ةقطنم يف ةيندم سبالم
مونلا نم نامرحلاو برضلل هزاجتحا لالخ ضرعت دقو . ةيفاضإ تاقيقحت ءارجإل سقافص ىلإ

قلطأ  نأ ىلإ ،تاعاس ةدعل رادج ةهجاوم يف هيتبكر ىلع عوكرلا ىلع ربجأو ،ءاملاو ماعطلاو
  .9ةبقارملا تحت عضو هنكلو ،ربمسيد 31يف هحارس 

يذلاو ،سنوت يف يعويشلا  لامعلا بزح ميعز يمامهلا ةمح اضيأ ةيفسعتلا تالاقتعالا تلاطو
ديقم لظو2011رياني  12يف هلزنم نم هيلع ضبقلا ىقلأ  قلطي نأ لبق نيموي نم رثكأل  نيديلا ، 

  10 .هحارس

عم مهمظعم حارس قلطأ  ،صخش 1200وحنب  ةيبعشلاةضافتنالا ءا نثأ اولقتعا نم ددع ردقي
  11.فنعلا ةسرامم ةمهتب ةمكاحملل تقولا كلذيف مهنم  300 وحنليحأو  ،يلع نب ماظن طوقس

                                                           
  .2011عنف الدولة خالل االحتجاجات المناھضة للحكومة، تقریر منظمة العفو الدولیة، فبرایر  :تونس في خضم الثورة  8

www.amnesty.org/.../mde300112011ar.pdf  
  .2010دیسمبر 31بوزید، إذاعة كلمة تونس،  يباسم لجنة المتابعة و دعم أھالي سیدإطالق سراح الناطق  9

http://www.kalima-tunisie.info/kr/News-file-article-sid-2708.html 
  

  .2011عنف الدولة خالل االحتجاجات المناھضة للحكومة، تقریر منظمة العفو الدولیة، فبرایر :تونس في خضم الثورة  10
www.amnesty.org/.../mde300112011ar.pd f 

http://www.amnesty.org/.../mde300112011ar.pdf
http://www.kalima-tunisie.info/kr/News-file-article-sid-2708.html
http://www.amnesty.org/.../mde300112011ar.pd
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  :ةيسنوتلا ةروثلل يلاقتنالا راسملا

زومر  ءاصقإيف ةبغرلاب  ةعوفدمةيبعشلا ةضافتنالا تلصاوت ،يلع نب سيئرلا بوره  باقعأيف 
زومر نأ احضاو ادب امدعب ةيلاقتنالاةرتفلا  ةرادإنم هماظن  غارف لغش يف ةيضام  مكاحلا بزحلا، 

  .ةطلسلا

ليحر روف ةيروهمجلا ةسائر ةتقؤم ةفصب هيلوت نع ن لعأ دق يشونغلا دمحم لوألا ريزولاناكو 
نكل  12.لوجتلا رظحو ئراوطلا ةلاح هنالعإعم  ،روتسدلا نم 56لصفلا ىلإ ادانتسا ،يلع نب 

ولخ لاح يف هنأ ىلع صني ي ذلا ،روتسدلا نم 57لصفلل ءوجللا ررقيل داع  يروتسدلا سلجملا
 ءارجإنيحل تقؤم لكشب  ،بصنملا باونلا سلجم سيئر ىلوتي ةيروهمجلا سيئر بصنم
  .ةركبم ةيسائر تاباختنا

نب ةموكح يف نيقباس ءاضعأ نيب عمجت  ،ةينطو ةدحو ةموكح عزبملا داؤف تقؤملا سيئرلالكش 
نم بازحأ ةثالث بناج ىل إ ،-يطارقميدلا يروتسدلا عمجتلا–مكاحلا بزحلا ىلإ نومتني يلع 

دمحم لوألا ريزولا ىلإ ةموكحلا ةسائر دنسأو  ،لغشلل يسنوتلا ماعلا داحتالاو، ةضراعملا
ىدأ ام وهو ،يشونغلا ةسائرب  ىرخأةرم ةموكحلا  ليكشت ةداعإىلإ تاجاجتحالا تدأ . يشونغلا
  .تايرحلاو لمعلا لجا نم يطارقميدلا لتكتلاو لغشلل يسنوتلاماعلا داحتالا لبق نم  اهتعطاقم ىلإ

 ءاصقإىلإ رياني  28 - 23نم ةرتفلا يف ةبصقلا ماصتعا يف تدسجت يتلا ةيبعشلا طوغضلا تدأ 
ةبصقلا ماصتعا ىلع بترت امك . ةيلخادلاو عافدلاو ةيجراخلا تارازو نم مكاحلا بزحلا زومر
ل يكشتب سبسلادئاق يجابلا فيلكتو ،يشونغلا ةلاقتسا رياربف نم نيرشعلاو سماخلا  يف يناثلا

حلاصل ةيلاقتنالا ةلحرملا ميظنت نع تلختو لامعألا رييستب تفلك ،طارقونكتلا نم ةديدج ةموكح  ،
تمض يتلا ،يطارقميدلا لاقتنالاو ةروثلا فادهأ قيقحتل ايلعلا ةئيهلا ىه ةديدج ةسسؤم 

ةيالو  ةرشع ىدحإ نع نيلثممو ،ةباقنو ةيعمج 19وايسايس ابزح  12نولثمي  ،اوضع150
 ةئيهلاهذه ليكشت حاتأ دقو . نوناق لاجرو نوماحم مهنيب ،ةينطولا تايصخشلا نم 72و ،ةيسنوت

                                                                                                                                                                             
   .المرجع السابق  11
  .2011ینایر  14لكترونیة،ي یغتصب السلطة، جریدة ھسبریس اإلالغنوش …بعد رحیل بن علي  12

http://hespress.com/international/26942.html 
  

http://hespress.com/international/26942.html
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يلاقتنالا راسملا حمالم مسر يف ةفلتخم لا اهناولأب ةيسايسلا فايطألاو يندملا عمتجملا طارخنا
لقأ يف ةديرفلا اهتازاجنإب –ةئيهلا هذه ربتعت ا ذلو ؛دالبلا لبقتسم ددحتس يتلا تاعيرشتلا هتاغايصو
نم ةمساحلا ةرتفلا هذه يف ناسنإلا قوقح مارتحاو  ،ةيطارقميدلا وحن لوحتلا ةرطاق -ماع نم
  .سنوت خيرات

سلجملا ةيسيسأتلا ةينطولا ةيعمجلا نيوكتلديدج  يباختنا نوناق عضو ىرج ةئيهلا هذه لالخ نم
مت يذلا 1959روتسد لحم لحي ،دالبلل ديدج روتسد عضو ب فلكملاةفلكملا  يسيسأتلا ينطولا  ،
عيزوت يف ةيبسنلا مئاوقلا ماظنب ذخألا يف  يباختنالا نوناقلل ةيساسألا حمالملا تدبتو. هقيلعت
دعاقم ليكشت يف و ،ةيباختنالا مئاوقلا نيوكت يف ءاسنلاو لاجرلا نيب ةاواسملا نامضو ،دعاقملا

  .يسيسأتلا ينطولا سلجملا دعاقم ىلع ةسفانتملا.مهنيب ةفصانملابةيسيسأتلا ةئيهلا 

ةسائرب تاباختنالا ةرادإل ةلقتسم ايلع ةنجلباختنا ىرج امك  يسنوتلا ضراعملا يبودنج لامك ، 
ةليوط تاونس دعب هدالب ىلإ داع يذلاوايلودو ايبرع فورعملا مل ىفنملا يف ،  اهلالخ هل حمسي ، 
يلع نب ماظن زومر نامرح بيسنوتلا بعشلا بلاطمل  يباختنالا نوناقلا رصتناو. هدالب ةرايزب

 ،   .13 2011ربوتكأ  23يف تيرجأ يتلا تاباختنالا يف ةكراشملا نم هبزحو

 ربجأدق ناك ،تاماصتعالاو تارهاظتلا ربع ةيبعشلا طوغضلا رارمتسا نأ ىلإ ةراشإلا ردجت 
تقولا يف نلعأ امك ،مكاحلا يروتسدلا عمجتلا بزح طاشن  فاقيإ ىلع يلاقتنالا مكحلا تاطلس
قاطن ىلع همادختسا ىرج يذلا  "يسايسلا سيلوبلاب" فرعييذلا ،ةلودلا نمأ  زاهج لح هتاذ
ةنجل ثادحتساب موسرم ردص امك  .14يلع نب مكح لظ يف نييسايسلا موصخلا عمق يف عساو

 17يف ةيبعشلا تاجاجتحالا عالدنا ذنم ةبكترملا مئارجلا يف قئاقحلا يصقتل ةلقتسم ةينطو 
   15. 2010ربمسيد 

ةوشر لا عئاقو لوح قئاقحلا يصقتل ةلقتسم ةينطو ةنجل ءاشنإب رخآ موسرم ردص امكموسرمو
  .مهماهم ةسراممب قلعتي اميف تاعبتتلا دض ةناصحلاب اهؤاضعأ عتمتي ،يلع نب ةبقح لالخ داسفلاو

                                                           
ولالطالع على مرسوم أحداث الھیئة العلیا لتحقیق أھداف الثورة واإلصالح . تقریر الفیدرالیة الدولیة، مرجع سبق ذكره :انظر في ذلك  13

  .2011مارس  1، 13السیاسي واالنتقال الدیمقراطي، انظر الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة، العدد 
  .2011مارس  7باري، حكومة جدیدة بتونس، وحل جھاز األمن، موقع الجزیرة اإلخ 14

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8DC50D64-76A4-46C1-8E10-0C9BA9FC0C2C.htm 
  .، مرجع سبق ذكره13لعدد الرائد الرسمي للجمھوري التونسیة، ا :لالطالع على نصوص المرسومین، انظر  15

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/8DC50D64-76A4-46C1-8E10-0C9BA9FC0C2C.htm
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،  لامعأنأ ظحالي هنأ ريغ  تامولعملا بايسناو ةيفافشلا ىلإ راقتفالا نم يناعت نيتنجللا نيتاه
ليعفتو قئاقحلا فشكل علطتملا ما علا يأرلا ىدل بضغلا رعاشم يمانت ىلإ يدؤي يذلا رمألا

  .16يلع نب دهع يف ةبكترملا داسفلاو ناسنإلا قوقح مئارج ىلع ةبساحملاتايلآ 

عمويعيرشتلا حالصإلالاجم يف  ةيويح تازاجنإةروثلا فاد هأ قيقحتل ايلعلا ةئيهلا تققح  ، 
ةصاخو ناسنإلا قوقحل ةيلودلا ريياعملل زايحنالا تايقافتالا نم ددع ىلع قيدصتل ا هاجت عفدلاب، 
ةمكحملل يساسألا امور ماظن اهتمدقم يف ةيلودلا عيمج ةيامحل ةيلودلا ةيقافتالاو ،ةيلودلا  ةيئانجلا، 

صاخلا يلودلا دهعلل ن ايفاضإلا نايرايتخالا نتلوكوتوربلاو ،يرسقلا ءافتخالا نمصاخشألا 
عيمج ىلع ءاضقلا ةيقافتا ىلع  هتدبأ سنوتتناك يتلا  تاظفحتلاعفر و. ةيسايسلاو ةيندملا قوقحلاب
يف لضفألا وه ربتعي ،ةيلهألا تايعمجلل يريرحت نوناق رادصإو 17ةأرملا دض زييمتلا لاكشأ  ،
  .يبرعلا ملاعلا

ةماعلا تايرحلاب ةلصلا ةقيثو  نيناوقلاعيراشم نم  ددع دادعإو ةسارد ىلع ةئيهلاتفكع امك 
مئارجب ةلصتملا  تابوقعلانوناق  صوصن ليدعتب قلعتي اميف صخألا ىلعو ،ناسنإلا قوقحو

، ابطلاو ةفاحصلاةيرحو ،بيذعتلا  لاصتالا  تالاجمميظنتل ةلقتسم ايلع  ةئيهتأشنأو رشنلاو ةع
يحلا لاجملا اذه ميظنت ةداعإ يف ايويح ارود تبعليرصبلاو يعمسلا ريياعملاب مازتلالا عم ،يو ، 
  .ريبعتلا ةيرحل ةيلودلا

 ، باختنا لثم دقو يبرعلا ملاعلا يف اديرف اجذومن اهنم لعجي ،ريبك حاجنب تاباختنالا ميظنت ىرج
لاقتنالا قيرط ىلع ة يمهألاةغلاب  ةوطخ 2011ربوتكأ  23يف يسيسأتلا  ينطولا سلجملا

 اوضع 217نم بختنملا سلجملا نوكتي . ةبختنم ةيندمةطلس ىلإ  دالبلا ةرادإميلستو يطارقميدلا 
ةضهن لا ةكرح تزاف دقو. دالبلا جراخ نيميقملانييسنوتلا لبق نم ابختنم اوضع  18مهنيب 

يتلا  ةفلتخملا ةيسايسلاىوقلا نيب  تاقفاوتلاتداقو . ادعقم 89 90ىلع اهلوصحب دعاقملا  ةيرثكأب
يقوقحلا  ىلوتي ثيحب ،ةيلاقتنالا ةلحرملا لالخ ةطلسلا مساقت ىلإدعاقملا بلغأ ىلع تيظح 

، ةلودلاةسائر بصنم ةي روهمجلا لجأنم رمتؤملا بزح سيئر يقوزرملا فصنملا  فورعملا
ىلإ يسيسأتلا  سلجملا ةسائرتلآ امنيب ،ةموكحلا ليكشتب  "ةضهنلا ةكرح"ـل ماعلا نيمألافلكيو 

 سلجملا رقأ دقو. يكارتشالا هجوتلا وذيراسيلا يطارقميدلالتكتلا بزح سيئر رفعج نب  ىفطصم

                                                           
  .تقریر الفیدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان، مرجع سبق ذكره  16
  .2011سبتمبر  6الحكومة ترفع تحفظاتھا عن اتفاقیة حقوق المرأة، بیان صادر عن منظمة ھیومان رایتس ووتش، : تونس  17

http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/06 

http://www.hrw.org/ar/news/2011/09/06
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ىلإ ليميو ،اهنيب اميف ةقالعلا  ةعيبطو ةفلتخملا تاطلسلاتايحالص ددحي  ،اتقؤم اروتسد يسيسأتلا
روتسدلا عضوي نأ ضرتفملا نم و. ةلودلا سيئر تاطلس اهيف صلقتت يتلا ةيناملربلا مظنلا دعاوق

سلجملا باختنا نم  ماع نوضغ يف هساسأ ىلع ةماعلا تاباختنالاءارجإو دالبلل ديدجلا 
  .يسيسأتلا

  

  :يلع نبب ةحاطإلا دعب ناسنإلا قوقح ةيعضو

ةروثلا حاجن حاتأو ،يلع نب ليحر دعب  نم ةماعلا تايرحلا يف اريبك اجارفنادالبلا تدهش 
لامك مهتمدق م يفو ،نييقوقحلاو نييسايسلا ءاطشنلا نم جراخلا يف ارسق نييفنملا ةدوع ةيسنوتلا

، و، يبودنج ناسنإلا قوقحل ةيسنوتلا ةطبارلل قبسألا سيئرلاو زرابلا ضراعملا يقوزرملا فصنم
رياني  19يف ةيلاقتنالا ةموكحلا تررق . ةيمالسإلا ةضهنلاةكرح ميعز يشونغلا دشار خيشلا و

يأرلا ءانجس نم تائم مهنيبنيجس 1800نع  جارفإلا  ةكرح ىلإ مهمظعم يمتني  ،، 
عفرو  ،نييقوقحلا ءاطشنلاو نييباقنلا نم ديدعلا نع الضف ،ةيمالسإلا ةكرحلا فوفصةضهنلا

تقلطأو  .ىرخألا يندملا عمتجملا تاسسؤمو ناسنإلا قوقح تامظنمىلع ضورفملا راصحلا 
زواجتوةيسايسلا بازحألا نيوكتل ةيرحلا   .بزح ةئاملا اهددع ، 

يضاقلا درطب يضقي  2001ماع يف ردص دق نا ك ايفسعت ارارق ةيرادإلا ةمكحملا تغلأ دقو
اهيف بلاطي  ،يلع نب سيئرلل ةحوتفم ةلاسر هجو نأ دعب ،ءاضقلا كلس نم يوايحيلا راتخم زرابلا
  . يئاضقلا ماظنلا ىلع يسيلوبلا ماظنلا ةرطيسب ددنيو ،لقتسم ءاضقب

ىهو ،ناسنإلا  قوقحزيزعت ةريسم ضرتعت ةريبك تايدحت ةمث  نإ لوقلا نم عنمي ال كلذ نكل
قيقحتو  ،يئاضقلاوينمألا حالصإلا لاجم يف تازاجنإلا ةلآضب ةر يبك ةجردب ةلصتم تايدحت
نم  طامنأ رارمتسا كلذ رسفي امبرو. يلع نب ماظن مئارج ىلع ةبساحملا يف ةزجانلا ةلادعلا
بيذعتلا  طامنأضعب عويشو ،يملسلا عمجتلاو جاجتحالاو رهاظتلا ةيرحل  ةيداعملا تاكاهتنالا

ةيرحب ةلصتملا نيناوقلا تاعورشم ليعفت يف رخأتلا نأ امك . زاجتحالا ءانثأ ةيساقلاةلماعملاو 
قوقح هجاوت يتلا تايدحتلا نم مقافي امك . تاكاهتنالاضعبب  اضيأنرتقا دق  ريبعتلاو ةفاحصلا

، امةينيدلا طوغضلايمانت  ناسنإلا ريبعتلا تايرح ىلع ةسرامملا يف  دويقضرف يف  مهسأ ، 
  .ةيميداكألا تايرحلاو
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  :ناسنإلا قوقح نع نيعفادملا ةيعضو

عفرياربف  26يفف ،يلع نبب  ةحاطإلادعب نم تايعمجلا نيوكت  ةيرح ىلع دويقلا نم ريثكلا ر
ىلع ضرتعي يذلا  ،1999 ماعذنم ةيلخادلا ريزو نم رداصلا  رارقلاةيرادإلا ةمكحملا تغلأ 

نأ دعب ،مهرقم ىلإ اددجم لوخدلا نم سلجملا ءاضعأ  نكمتو، تايرحللينطو لا سلجملا ءاشنإ
 حلاصل اهباشمارارق  ةيرادإلاةمكحملا تردصأ ليربأ  22يفو . 2009ماع ذنم كلذ نم اوعنم 

ةضهانمل  ةيسنوتلاةيعمجلا ت لصح امك. عادبإلاو رشنلاو ةفاحصلا ةيرحل ينطولا دصرملا
تناك يتلا راصحلا  تاءارجإودويقلا  عيمجكلذ ك تعفرو. ينوناق صيخرت ىلعبيذعتلا 

  . ميلاقألاو ةمصاعلا يف ناسنإلا قوقح نع عافدلل ةيسنوتلا ةطبارلا راقم ىلع ةبورضم

تاثعبو  تارمتؤمميظنت و ،سنوت يف ةينوناق ةفصب ليجستلا ةيلودلا ةيموكحلا ريغ تامظنملل حيتأو
 ،تايعمجلا ميظنتلديدج نوناق رودصب ربمتبس يف كلذ جوتو  18.نوجسلا ةرايزوقئاقحلا ي صقتل
  .ةيلودلا ريياعملا ىنبتي

تاسسؤم ءادأ مييقتو ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف تايعمجلا قح ةحارص نوناقلا رقأ دقو 
رشن قحو ،ةيندملا ةطشنألا عيمجو تارهاظتلاو تارمتؤملاو تاعامتجالا ةماقإ قحو  ،ةلودلا
ليطعت وأ ةلقرع ةيمومعلا تاطلسلا ىلع رظحو ،يأرلا عالطتساو تاروش نملا عبطو ريراقتلا
اهقح كلذ يف امب ،ةيلاملا اهدراوم ةيمنت يف قحلا تايعمجلل نوناقلا لفك امك . تايعمجلا ةطشنأ

ةموكحلا مالعإب  ةيعمجلامزتلت نأ ىلع اهجراخ نم وأ ،سنوت لخاد نم تاعربتلا يقلت يف 
ماكحأ بجومب اهلح وأ ةيعمج يأ طاشن قيلعت نهرو . جراخلا نم اهيلإ درت يتلا تاليوحتلاب
  .19ةيئاضق

 ويلوي  16يف ةطرشلا تاوق تماق دقف  .نييقوقح ءاطشنب شرحتلا لاكشأضعب  َلجس دقف كلذ عمو
 اتوضع يلبشلا بنيز، ويقيرطلايفيرطلاناميإ مهنيب نم ،نييقوقحلا ءاطشنلا ضعب ىلع ءادتعالاب 

اتناكو"فاصنإو ةيرح"ةمظنمب يذيف نتلا بتكملا زكرم مامأ نينطاوملا نم ددع عم  اتكراشدق  ، 

                                                           
  .44 - 34، ص ص 2011مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان، صامدون في االحتجاج، التقریر السنوي لعام   18
  :تعلق بتنظیم الجمعیات، الم2011لسنة  88للمزید من التفاصیل حول المرسوم رقم   19

h p: //mo ngi -tuni si epol i que. blogspot . com/2 011/11/116- 2011- 2-2011. html    
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،  نيمصتعمتفدهتسا يتلا تاءادتعالا ىلع جاجتحالل ةشوشوب ةطرش  جارفإلاب ةبلاط مللةبصقلاب
  .20نيلقتعملا نع يروفلا

  

  :ماصتعالاو رهاظتلاو عمجتلا ةيرح دض ةينمألا تاكاهتنالا لصاوت

إفةيسنوتلا ةروثلا حاجن مغر  جاجتحالاو رهاظتلاو عمجتلا يف نينطاوملا قح ىلع تاءادتعالا ن، 
  .فقوتت مل

 ،رياني 28 - 23نم ةرتفلا يف ةبصقلا ماصتعا  ءاهنإل ةطرفملا ةوقلا نمألا تاوق تمدختسا دقف
باحسنا بقع ةفينعلا  21ةينمألا تالخدتلا تعقو دقو. يشونغلا ةموكح ةلاقإببلاطي ناك يذلا 

  .ةماعلا تآشنملا نيمأتب اهئافتكاو ،شيجلا تاوق

تمدختساو  ،ةبصقلاب ماصتعالل هجوتلا نم ةرهاظم عنمل نمألا تاوق تلخدت ليربأ نم لوألا يفو
اهتضبق تحت اوعقو نيذلا ىلع تدتعاو ،نيرهاظتملا قيرفتل تاوارهلاو عومدلل ةليسملا لبانقلا 

نوناق كاهتنا ةمهتب ةمكاحملل مهيلع ضبقلا ىقلأ نم م 24ليحأو ،خيبوتلاو بسلاو برضلاو  مكللاب
  .نيرخآلا ةيكلمب ساسملاو ،ئراوطلا

نم  7و6يف ةمصاعلا اهتدهاش يتلا تارهاظ ملا لالخ نيرهاظتملا ىلع تاءادتعاتلجس امك 
ترطضاو . ثادحألاةيطغت بنوموقي اوناك ايفحص  15اهيف ةينمألا تاءادتعالا تلاطو . ويام
ريغ راذتعالا اوربتعا نيرهاظتملا نكل  ؛نينطاوملاو نييفحصللراذتعا ميدقت  ىلإ ةيلخادلا ةرازو
. يلع نب ماظن يف نيلوئسملا ةمكاحمو ،ةيلخادلا ريزو ةلاقتساب ةبلاطملل رهاظتلل اوعمجتو ،فاك

  .22تارهاظملا هذه لالخ اوزجتحا دق اصخش 250نإف ،ةيلخادلا ةرازو بسحبو 

تاوق تمدختسا امدنع  ؛2011ويلوي يف هعرصم هرمع  نم ةرشع ةثلاثلا يف يبص ىقل دقو
تاوق تعنمو . ديزوب يديس ةنيدم يف ةموكحلل ةضهانم تاجاجتحا قيرفتل ةيحلا ةريخذلا نمألا

مهتدراطم ، وماصتعالا ناكم ىلإ لوصولا نم ناسنإلا قوقح يطشانو نييفحصلا نم ددعنمألا 
يفو مهسو ءر يف اوبيصأ دق صاخشألاتارشع نأ ريراقتلا تدافأو . ةيران تاجارد رهظ ىلع

                                                           
  .االعتداء على ناشطین حقوقیین أمام ثكنة بوشوشة، بیان صادر عن منظمة حریة وإنصاف  20

www.anhri.net/?p=35873 
  .تقریر الفیدرالیة الدولیة، مرجع سبق ذكره  21
  .المرجع السابق  22

http://www.anhri.net/?p=35873
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بيسن نب دمحأ فاصنإو ةيرح ةمظنم يف يقوقحلا طشانلا ضرعتو . مسجلا نم ىرخأ ءازجأ
هنأ حضوأ امدنعو . ةطرشلا زكارم دحأ ىلإ هدايتقا متي نأ لبق عفصلاو لكرلاوتاوارهلا ببرضلل 

هحارس قلطي نأ لبق اددجم ءادتعالل ضرعت يقوقحلا هلمع راطإ يف ماصتعالا ةيطغتب موق ي ناك
  .23ةشوشوب نجس ىلإ اوديتقا اجتحم 47ىلع ضبقلا ءاقلإ ريراقتلا تدصرو . هسفن مويلا يف

تاكاهتنالا يف قيقحتلا تاهج هجاوت ةديدش تابوعص ىلإ ريشت دهاوش ةيلود ريراقت تدصر دقو 
ةطرشلا لبق نم ضرتفملا نواعتلا بايغل ةجيتن ،ةروثلا عمق تالو احم تبحاص يتلا
بئاتك نع ةلوئسملا تادايقلا ءامسأ نع فشكت يتلا  تالجسلاميدقت يف  ةينمألا ةزهجألاةيئاضقلا

وأنيرهاظتملا ىلع اهتحلسأ نمرانلا تقلطأ يتلا نمألا  يتلا تاءارجإلا يف للخلا  هجوألةجيتن  ، 
  24.تالاحلا ضعب يف ةلدألا رادهإ وأ سمط ىلإ تدأ

ةمهتب نمألا زاهج يف نيقباس نيلوئسمل تاونس  4نجسلا بربمفون يف ةيركسع ةمكحم تضق دقو 
هللا دبع ةبوقعلا تلمش دقو ،هطوقس ذنم يلع نب ماظن يف نيلوئسم قحب مكح لوأ وهو ،بيذعتلا 

سمخ ةدمل نجسلاب ايبايغ يلع نب ةبقاعم مكحلا نمضت امك ،قبسألا ةيلخادلا ريزو لالقلا لالعلا 
  .25تاونس

ةيلوئسمب ةلصتملا اياضقلا يف رظنلاب ةيركسعلا مكاحملا صتخي يسنوتلا نوناقلا نأ فورعملاو 
 الالخإ لكشي ام وهو ،مهفئاظول مهترشابم ءانثأ ةبكترملا مئارجلاب قلعتي ايف ،ةيلخادلا نمألا تاوق
اياحضلاب قلعتي اميف و ، أنيمهتملا حلاص صخي اميف ءاوس ،تامكاحملا هذه يف ةلادعلا ريياعمب

  .26مكاحملا هذه مامأءاعدالا مهيلع رذعتي نيذلا 

يلع نب قحب  تاونسلاتارشعل نجسلاب ايبايغ ردص دق ةيئادتبالا ماكحألا نم اددع نأ ركذي امك 
اياضقلا ددع غلب دقو . ذوفنلا لالغتسا وأداسفلاب تاماهتا ىلإ ادانتسا ،هبراقأ ضعبو هتجوزو 

  .27ةيضق 138هراهصأو هتلئاعو يلع نب دض ةعوفرملا 

                                                           
  .2011یولیو  19، "یتعین على تونس التحقیق في مقتل صبي أثناء االحتجاجات"العفو الدولیة   23

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/tunisia-must-investigate-death-boy-during-protests-2011-07-
19  

  .تقریر الفیدرالیة الدولیة، مرجع سبق ذكره  24
.2011نوفمبر  30ومسئولین في نظامھ بتھمة التعذیب، جریدة األھرام، " لىبن ع"السجن عسكریا لـ    25 

http://gate.ahram.org.eg/News/143616.aspx 
  .، مرجع سبق ذكرهلحقوق اإلنسان تقریر الفیدرالیة الدولیة  26
  عاما في جرائم فساد واستغالل نفوذ 16سجن بن علي : في ثالث محاكمة  27

http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/inner.aspx?NewsContentID=99581&Title=%D9%81%D9%8A-
%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9-

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/tunisia-must-investigate-death-boy-during-protests-2011-07-
http://gate.ahram.org.eg/News/143616.aspx
http://gate.ahram.org.eg/UI/Front/inner.aspx?NewsContentID=99581&Title
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تارهاظملا باقعأ يفنيفقوملا ةلماعم ءوسو بيذعتلل ةروطخ رثكأ عئاقو تلجسو تستكا يتلا  ، 
قرحأوليربأ يف ةنايلس ةنيدم يف افينع اعباط ن ورهاظتملالتحاو ،ةيموكحلا ينابملا ضعب اهيف  ، 

هذه يف  اصخش 22ىلع ضبقلا ىقلأ دقو . هيف نيزجتحملا حارس اوقلطأو ،ينطولانمألا ىنبم 
 كلذ لالخو .ةمصاعلامهليحرتب اقحال تماق ،ةريبك تابكرم مامأ عوكرلا ىلع اوربجأ ثادحألا 

اهلالخ اولظ  مايأةتس ةدمل يناجرقلا ةطرش زكرم اوعدوأو ،قيرطلا ةليط برضل ل اوضرعت
ولبكمو يديدح بيضق يف نوقلعم مهوارارم برضلل اوضرعتو ،نيلبكم   .28لجرألاو يديألا ، 

ةيعضو يدرتلو بيذعتلل ةلثامم تالاح ،بيذعتلا ةضهانمل ةيسنوتلا ةمظنملل ريرقت لجس دقو 
  .29سنوت يف تاجاجتحالاةيفلخ ىلع نيزجتحملا 

، تاسرامملا هذه عوقوب ةيلخادلاةرازو ترقأ دقو  ةيضاملا ةبقحلا ثاريم ىلإ اهتزعو تدعو و، 
ةيلالقتسالا تانامض اهيف رفاوتت  ال تاقيقحتلا هذه نأ حضاولا نم هنأ ريغ. اهيف تاقيقحت حتفب
لثمل  رظنلا ناكمب ةبوعصلا نمو. ءاضقلا ىلإ اهليوحت ىلإ ريشت لئالد يأ دجوت الو ،ةيفافشلاو

  .ءاضقلاونمألا  يعاطق يف تاحالصإلا ؤطابت نع لزعمب تاكاهتنالاهذه 

ةثالث  ةلاحإ ىلع ترصتقاةيلخادلا ةرازوب ريهطتلا  تاءارجإنأ ىلإ قايسلا اذه يف راشيو 
نب ةبقح يف ناسنإلا قوقح  تاكاهتنانع نيلوئسملا ةمكاحم نأ امك . دعاقتلل الوئسم نيعبرأو
 يبكترملباقعلا نم تالفإلا عنمل ةداج ةيسايس ةدارإ رفاوتب يحوي  ،اسوملم امدقت دهشت مل ،يلع

 ،   .اهدعب ىتح وأةروثلا ءانثأ وأ لبق تعقو يتلا ءاوس ،تاكاهتنالا هذه

  

نم تالفإلا رارمتساو ةينم ألا تاحالصإلا سؤبل رخآلا هجولا نيزجتحملاةلماعم ةءاسإو بيذعتلا 
  :باقعلا

                                                                                                                                                                             
%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%8A--
%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D9%81%D9%8A-
%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF-
%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA&SearchText=%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3 

  .المرجع السابق  28
أكتوبر  13تونسیة، ھل الحكومة االنتقالیة متورطة في تواصل التعذیب بعد الثورة، جریدة المحرر ال: المنظمة التونسیة لمناھضة التعذیب  29

2011.  
http://www.almouharrer.com/ar/amnesty-tunisi.html 

http://www.almouharrer.com/ar/amnesty-tunisi.html
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،  دضبيذعتلا تاسرامم  رارمتساريراقتلا تلجس  لامعأ يف نيكراشملاو ايملس نيرهاظتملا
  .ةفينع جاجتحا

ىدحإل هريوصت ءانثأ هفيقوت مت دقف  -ٍواه روصم وهو- ةيبرع نب يدهم ةداهش بسحبو 
نمألا رصانع نم ةعومجم تماقو2011 ريانيرخاوأ يف تارهاظ ملا امكل فنعب  هبرضب ، 

 ريوصتلا ةلآ تردوصو ،ةطرشلا زكارم دحأب عوكرلا عضو يف ءاقبلاىلع ربجأو ،الكرو 
لالخ سرام يف هيلع  ضبقلاىقلأ دقف ،راوميق نيدلا زع لوجتملا عئابلا بس حبو. هب ةصاخلا

رصانع لبق نم مادقألاب  سهدلاو تاوارهلاب برضلل ضرعتو ،يدلبلا حرسملا مامأةيملس ةرهاظت 
ةرازو نم برقلاب  رحبلاباب ةطرش زكرم  لخاد برضلاب هيلع ءادتعالا ددجتو ،ةمثلم ةيطرش
  .ةيلخادلا

يف ةبيقروب بيبحلا ةداج يف  ةرهاظمروصي ناك يذلا ينورتكلإلا طشانلا يدياعق ةماس أبسحبو 
متي نأ لبق  ،امهوعفصو ةطرشلا رصانع نم ةعومجم هئاقدصأ دحأو هوحن تهجتادقف ،ليربأ 

يديألاب برضلل اضرعت ةرايسلا لخادو . باهرإلا ةحفاكم تاوقل ةعبات ةرايس ىلإ امهدايتقا
نم  ىرخأدادعأو اضرعت ثيح ،رحبلا باب ةطرش مسق ىلإ امهليحرت متو ،تاوارهلاو لجرألاو 

زرحم برضلاب ةلثامم تاءادتعا تلاط دقو . ايطرش نيثالث دي ىلع فينعلا برضلل نيزجتحملا
ىلإ  نورخآديتقا ثيح ،تايرحلل ينطولا سلجملاو  "ةملك" ةعاذإباسحل ل مع يذلا ،يبوقعيلا

فنعب برضلل  ةرايسلالخاد اوضرعتو ويام  5 يف ةرهاظميف  مهتكراشمدعب ةطرش ةرايس 
  .30مهداسجأ هيوشتب ديدهتلاو

موسرملا رودصب ايباجيإ اروطت دالبلا تدهش ،بيذعتلا مئارج ةهجاومل يعيرشتلا ديعصلا ىلعو 
،  22يف  2011ةنسل  106 تاءارجإلا نوناقو تابوقعلا نوناق ىلع تاليدعت نمضت يذلا ربوتكأ

ةي لودلا ةيقافتالا يف دمتعملا بيذعتلا ةميرج فيرعت هينبت ،موسرملااذه يف رظنلا تفليو . ةيئانجلا
، إلا وأ بيذعتلاةجيتن  ةرداصتافارتعا يأ لاطبإب موسرملا يضق ي امك. بيذعتلا ةضهانمل هارك

 وأ ،ينوناق بجوم نود ريغلا ةيرح بلس ىلع موقي ،يمومع فظوم يألماوعأ ةسمخ نجسلاب 
 16 - 8نيب حوارتت تارتفل نجسلا ةبوقعب يضقي امك ،دهاش  وأمهتم د ض ةلماعم ةءاسإ رشابي

 .توملا ىلإ يضفملا بيذعتلا تالاح يفةايحلا ىدم  نجسلاب يضقيامك . بيذعتلا مئارج ىلع ةنس
اماع رشع ةسمخ ءاضقناب بيذعتلا مئارج يف مداقتلاب ىواعدلا طوقسب يضقي  موسرملانأ الإ 

                                                           
  .تقریر الفیدرالیة الدولیة، مرج سبق ذكره  30



14 
 

،  بيذعتلامئارج نأ ىلع دكؤت يتلا ،ةيلو دلا ريياعملا عم ضراعتي ام وهو ،اهيلع مداقتلاب طقست ال
نم يلع نب ةبقح يف داس  يذلا بيذعتلانع رابك نيلوئسم تالفإب حمسي دق هنأ نع الضف 

  31.باقعلا

  

  

  :ةيميداكألا تايرحلاو ريبعتلا تايرح ىلع طوغضلا

تلظ دقف ةروثلا دعبريبعتلا تايرح يف ريبكلا جارفنالا مغر  يأرلا ةيرحل  ةيداعملاةينوناقلا  ةينبلا، 
 دقف .ةليلق تالاح يف الإ ،ريبعتلا ةيرحعمق يف اهفيظوت وأ اهليعفت متي مل  نإو ىتح ،ةمئاق ريبعتلاو

اهنأش نم تامولعمل هرشن "ببسب يظفحتل اسبحلا نهر رهشأ ةعبرأ ينايرغلا ريمس طباضلا ىضق 
ريزول ةلاسر هجو امدعب "ماعلا نمألا ةعزعز يف طروتلاب طابضلا نم اددع ا هيف مهتا ،ةيلخادلا، 
دعب ،نجسلا يف  رهشنم رثكأ يوالجحلا ليبن ىضق امك . ةيسنوتلا ةروثلا ءانثأ نيرهاظتملا لتق

ينلعلا ريهشتلا ةمهتب يركسعلا ءاضقلا نوناق بجومب سقافص يف ةيركسع ةمكحم هتنادأ نأ 
عم ةحلسملا تاوقلا لماعت هيف دقتنا ، تنرتنإلا ةكبش ىلع الاقم هرشن ةيفلخ ىلع، شيجلاب
  . ديزوبأ يديس يف تاباختنالا تبقعأ يتلاتاجاجتحال ا

نم هماهتاو  ،قيقحتلل هعوضخ دعب" يف يت ةمسن"ةانق ريدمل ةيراجلا ةمكاحملا  نأشب فواخم راثتو
ثب ةيفلخ ىلع مالسإلل ةءاسإلاومالسإلاب ريهشتلاونايدألا ءاردزاب ماعلا يعدملا لبق   ينوترك مليف، 

ناريإ ةيروهمج يف دشرلا نس تغلب ةلفط ةايح لوانت  ،لالخ ،ةيهلآلا تاذلا ديسجت ىلع ىوطنا
  .32ابوروأ ىلإ تلقتناو ،ةيمالسإلا

بلاثم جلاعي  ،رشنلاو ةعابطلاو ةفاحصلل اديدج انوناق ارخؤم تدمتعا دق ةتقؤملاةموكحلا نأ عمو 
هذه لامكتسا نيعتي هنأ الإ ربوتكأ ىتح ايراس لظ يذلا ،نوناقلا يف ةريثك  ةمدقتملا ةوطخلا، 

  .تابوقعلا نوناق لالخ نم ريبعتلا ةيرح مثؤت تلازام يتلا صوصنلا نم ديدعلاةعجارمب 

                                                           
  :، انظر2011لسنة  106لالطالع على نص المرسوم   31

http://mongi-tunisiepolitique.blogspot.com/2011/11/106-2011-22-2011.html  
  

  ".یجب تغییر القوانین القمعیة الموروثة عن بن علي: تونس"ھیومان رایتس ووتش،   32
http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/17 

http://mongi-tunisiepolitique.blogspot.com/2011/11/106-2011-22-2011.html
http://www.hrw.org/ar/news/2011/12/17
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ةئيهلا نم حارتقاب  ،ربمفون 2يف  2011ةنسل  115موسرملا بجومب ديدجلا نوناقلا ردص دقو 
ةموكحلا ددرتت كلذ عمو .يطارقميدلا لاقتنالاو يسايسلا حالصإلاو ةروثلا فادهأ قيقحتل ايلعلا  ،
ةيلودلا ريياعملاو ريبعتلا ةيرح موهفم ىلإ  ريبكلكشب ادنتسم نوناقلا ادب دقو  .ايلمع هقيبطت يف

نومضم ريبعتلا ةيرح يف قحلا نأ ىلع ىلوألا هتدام يف دكأ ثيح ،ةيلودلا قيثاوملا يف اهنامضل 
. ةلصلا تاذ ىرخألا ةيلودلا قيثاوملاو ةيسايسلاوةيندملا قوقحلل  يلودلادهعلا دونبل اقفو سراميو 

ؤفاكت نود لوحت  وأ ،تامولعملا لوادت ةيرح قوعت دويق يأضرف عنم ىلع نوناقلا ددش امك 
ليطعت اهنأش نم نوكي وأ ،تامولعملا ىلع لوصحلا يف  مالعإلا تاسسؤم فلتخم نيب صرفلا

رداصم ةيامح يف يفحصلا قح ىل عدكأو ،فافشو يددعتو رح  مالعإيف نطا وملا قح
ت نودتايرودلاوفحصلا رادصإب ديدجلا نوناقلا حمسيو ،هتامولعم  ميدقتب ايفتكم قبسم صيخر ، 

لام دقو . ةيرودلا وأةفيحصلل رادصإ  لوألبق ةصتخملا ةيئادتبالا ةمكحملا سيئر ىلإ حيرصت 
وأ  فذقلاوبسلاب ةلصلا تاذ رشن لامئارج ىلع ةبقاعملا  يف ةيلاملا تامارغلاب ءافتكالا ىلإ نوناقلا
ضحلاب ةلصتملا رشنلا مئارج  يف ةيرحلل ةبلاسلا تابوقعلا رصحو ،صاخشألاةمارك  نم لينلا

،  وأ نايدألا وأ سانجألانيب ةيهاركلا ىلع  لئاسو لامعتساو  ،زييمتلا ىلع ضيرحتلاب وأناكسلا
 وألتقلا مئارج  باكتراىلع ضيرحتلا وأ يرصنعلا زييمتلا  ىلعةمئاق  راكفأرشن  وأفنعلا 

  .33ناسنإلل ةيدسجلاةمرحلا ىلع ءادتعالا 

موسرملا ربع ةيمالعإلا تايرحلا زيزعتو ميظنت يف ةمدقتم ةوطخ ةيلاقتنالا ةموكحلا تزجنأ  امك
يف رداصلا 2011ةنسل  116 ثادحإبو يرصبلاو يعمسلا  لاصتالا ةيرحب قلعتملاو ،ربمفون 2، 

،  ايلع ةئيه ةيرحلا هذه نامض ىلع ىلوألا هتدام تدكأ يذلاو ،يرصبلاو يعمسلا لاصتالل ةلقتسم
ةئيهلاب نوناقلا طانأو . سنوت بناج نم اهيلع قداصملا ةيلودلاقيثاوملاو تادهاعملل اقفو 

لع رهسلا ةمهميرصبلاو يعمسلالاصتالل ةثدحتسملا  يتلا ئدابملل اقفو ،لاجملا اذه ميظنت  ى، 
ةيرح معدتنوناقلاةدايسو ناسنإلا قوقحو ةيطارقميدلا معدت  عونتلاو ةيددعتلا نمضتو  ،ريبعتلا ، 

دقف  نوناقلاىضتقمبو . ةفرعملاو مالعإلا يف مومعلا قح معدتو ،ماعلا نأشلاب ةقلعتملاجماربلا يف 
يف ةهج ةيأ نم لخدت نود يرادإلاويلاملا لالقتسالاو  ةيونعملا ةيصخشلابعتمتلا ةئيهلل لفك   ،

تالاجم يف ةهازنلاو ةءافكلاو ةرب خلا رفاوت ةئيهلا ءاضعأ رايتخا يف نوناقلا طرتشاو ،اهلمع
  34.لاصتالاو مالعإلا
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ىلع ةينيد طوغض يمانت هددهتي مالعإلاو ريبعتلا تايرح ةيامح لاجم يف يعيرشتلا مدقتلا اذه نكل 
  .ةيميداكألا تايرحلا ىلإ اهتاديدهت اضيأ دتمتو ،تايرحلا كلت

نم يسيئرلا اهرقم ةرصاحم هقبس دق " يف يت ةمسن"ةانق عم قيقحتلا حتف نأ راطإلا اذه يف دريو 
  .35مالسإلل ائيسم ربتعا ،ينوتراك مليف ثب ىلع نيجتحملا نم تائم عضب لبق

–مليف ضرع ىلع اجاجتحا  ،يئامنيسلا ضرعلا تاعاق ىدحإ نوجتحم محتقا ربمتبس 26يفو 
يرون يئامنيسلا جرخملا ضرعت ليربأ يف كلذ ليبقو . داحلإلا نع ثدحتي - ةيفاقث ةيسمأ نمض

اقحال ثداحلا اذه ءاج دقو . لوهجم صخش لبق نم سأرلا ىلع يديدح بيضقب ءادتعال ديزوب
نع عافدلل هدعي مليف نع ثدحتو ،يناملع روتسد ىلإ اهيف اعدو اهب ىلدأ ةيعاذإ تاحيرصتل 

  .36ةينيدلا ةيلوصألا دقنو ،ةيندملا تايرحلا 

ىلإ تدأ اطوغض تسرام ةيسنوتلا تاعماجلا لخاد طشنت ةيلوصأ تاعامج نإف ،ىرخأ ةيحان نم 
ضرفب ةبلاطملل كلذو ،ربمسيد لئاوأ ىتح ربوتكأ ذنم ةيعماج تاسسؤم تس يف ةساردلا ليطعت 

تماق ربمفون  28يفو . يعماجلا مرحلا لخاد ةايحلاو يزلاو ميلعتلا جمارب يف مالسإلل اهتاروصت
نم بالطلا عنمو ةساردلا ر يس ليطعتب "ةبونم"ةعماج يف ،صخش ةئام ةبارق نم نوكتت ةعومجم 

صيصختو تاناحتمالاو سردلا تاعاق لخاد باقنلا رظح عفرب نيبلاطم ،تاناحتمالا زايتجا  ،
  .37ةعماجلا لخاد ىلصم
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