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 إيضاح

ط اإلشارة المرجعية  ي أقىص إليههذا المقال يجوز استخدامه ألغراض البحث والتدريس والتعلم بش  . يبذل محررو رواق عرب 

ي الدورية. غير أن 
 
وكذلك مركز القاهرة لدراسات حقوق المحررين جهدهم من أجل التأكد من دقة كل المعلومات الواردة ف

ل أو مناسبة المحتوى المنشور اإلنسان ال يتحملون أي مسؤولية وال يقدمون أي ضمانات من أي نوع فيما يخص دقة أو كما

ي أو مركز  ىراء يعرضها محتو آوأي . رضغي أل ورة آراء محرري رواق عرب 
هذا المقال هي آراء تخص كاتبيه، وليست بالض 

 القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان. 

 

 

 حقوق النشر 

ف 
َّ
سب الُمصن

َ
 . 4.0هذا المصنف منشور برخصة المشاع اإلبداعي ن
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ين من جويلية/يوليومسار الخامس »منظمات حقوق اإلنسان التونسية ورؤى:    «والعشر
 

 أسماء نويرة 
 

 

 

 

 

 

ي المجتمع ال ؛االنتقال الديمقراطي  ؛منظمات حقوق اإلنسان وسوم: 
 التدابير االستثنائية؛ مدب 

 

 

 

 

 

ين الخامس يوم يبدو    2021 عام يوليو / جويلية من والعش 
 
ي  ا مفصلي   ا تاريخ

 
 مرت بتونس.  الديمقراطي  االنتقال تجربة سياق ف

 لنظام يؤسس الذي ،2014 دستور  ضعوُ  إذ  ؛مختلفة ديناميكيات خالل من عدة تحوالت  خاللها  البالد  شهدت سنوات عش  

ي  السياسية.  الحياة وتحرير  انتخابات عدة وتنظيم جديد  سياسي 
 
 المستوى عل متعددة أزمات تونس واجهت المقابل، ف

، واالقتصادي السياسي  ي  أدت واالجتماعي
 
.  االنتقال مسار  تعي  ل مجملها  ف   الديمقراطي

 
ي  ،2013 ألزمة ا وخالف

  أن كادت  الت 
ُ
 نهي ت

  ،االنتقالي  المسار 
ُ
ي  البالد  دخلوت

 
 زمةاأل لهذه ونتيجة األوجه.  ومتعددة شاملة أزمة هي  2021 أزمة فإن ؛مجهول مصير  ف

ي  االستثنائية التدابير  لقبول كبير   حد  لإ مهيئير   التونسيون كان  الشاملة،
 عيد  يوم ،ةالدول رئيس سعيد، قيس عنها  أعلن الت 

  ،2021 عام الجمهورية
 
 بها.  رحبوا  أنهم بل ،«الداهم الخطر » لمواجهة 2014 دستور  من ثمانير  ال لفصلل ا استناد

 ،«للشباب األعل المجلس» مسىم تحت سعيد، للرئيس موالية جماعات دعت ،االجتماعي  التواصل وسائل عي  

ين الخامس يوم للتظاهر  للخروج   وأصدروا  .«الجمهورية إنقاذ » أجل من للتظاهر  يوليو؛/ جويلية من والعش 
 
 فيه طالبوا  ا بيان

لمان بحل  خرجت بالفعل،و  1. بالدستور  العمل وتعليق ،عسكرية محاكمة ومحاكمتهم السياسيير   كافة  واعتقال ،الي 

ي  للتظاهر  جماعات
 
ي  بما  البالد  نحاءأ مختلف ف

 
 مقرات من عدد  عل االعتداء تم كما   الشعب.  نواب مجلس مامأ ذلك ف

ي  النهضة حركة
ي  ،الرئيس وأعلن 2. زمةاأل وليةئمس تحميلها  تم الت 

 
 من جملة عن ،القومي  مناأل  لمجلس اجتماع إطار  ف

لمان تجميد  بينها  من االستثنائية التدابير    3،الحكومة وإقالة أعضائه عن الحصانة ورفع الي 
 
 من ثمانير  ال لفصلل ا استناد

ي وح . 2014 دستور 
 حدث ما ع السخط يجمعها  ،ا واجتماعي   ا سياسي   ،مختلفة فئات ودعم بمساندة الجمهورية رئيس ظ 

ية طيلة ة العش   السياسية األحزاب من العديد  أن بيد  . كامل  بشكل األوضاع تدهور  وليةئمس اإلسالميير   وتحميل ،األخير

ي  المجتمع ومنظمات
وط.  بشكل ساندته أو  ،له مساندة تكن لم النخب من وجزء المدب   بشكل المواقف، فانقسمت مش 

ي  االستثنائية التدابير  تجاه عام،
ي  المعلنة السياسية األحزاب مواقف وتراوحت الرئيس.  عنها  أعلن الت 

 
 من بير   األول األيام ف

 ،الجمهوري الحزب ،النهضة حركة )مثال:  جديدة كتاتوريةيد نحو  واالنطالق «الدستور عل االنقالبب» حدث ما  يصف

 وتبنت والفاسدين.  الفساد  عل الحرب وبداية «الثورة لمسار  تصحيح» بمثابة حدث ما  يعتي   من وبير   ،العمال( وحزب

  موقفا  أخرى أحزاب
 
 وتقديم طريق خارطة بتحديد  طالبته وإنما  ،الجمهورية رئيس فعله ما  رصاحة ترفض لم إذ  ا. متباين

  الوطنية والهيئات المنظمات تتخذ  لم فيما  الضمانات.  من مزيد 
 
 طالبت وإنما  ؛المعلنة اإلجراءات برفض ا رصيح   ا موقف

 المنظمات مواقف تراوحت السياسية، لألحزاب بالنسبة الشأن هو  ومثلما  واضحة.  طريق وخارطة دستورية بضمانات
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وطة المساندة بير   لحقوقيةا  الذي ،الدستور  من ثمانير  ال الفصل لتأويل القطعي  الرفض وبير   ،عنها  المعلن للتدابير  المش 

ي  كأساس  الجمهورية رئيس اعتمده
ي  االستثنائية لإلجراءات قانوب 

  عنها.  أعلن الت 

ين السادس يوم  تمسكه» ليؤكد  الحقوقية لمنظماتا من عدد  بممثلي  الجمهورية رئيس التق   جويلية/يوليو، من والعش 

ام والحريات الحقوق بضمان ي  ينحارص  ال بير   من وكان 4«.بالبالد الديمقراطي  والمسار  القانون دولة واحي 
 
 رئيس اللقاء هذا  ف

 6،واالجتماعية االقتصادية للحقوق التونسي  المنتدى ورئيس 5،نساناإل  حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة عام وكاتب

.  للصحفيير   الوطنية لنقابةا ورئيس ي  الجمهورية رئيس استقبل كما   التونسيير 
 
ي  االتحاد  رئيسة ،نفسه اليوم ف

 للمرأة الوطت 

 التونسي  كاالتحاد   األخرى الوطنية المنظمات عن ممثلير   جانب لإ 7،الديمقراطيات للنساء التونسية الجمعية ورئيسة

 8. للمحامير   الوطنية والهيئة والتجارة الصناعة واتحاد  الفالحير   واتحاد  للشغل

ي  المجتمع أن إال  ؛والحريات بالحقوق يتعلق فيما  وطمأنته تأكيداته الجمهورية رئيس تكرار  ورغم
، المدب  ي

 
 الذي الحقوف

  ا دور   مارس
 
ي  ا بارز

 
ي  الديمقراطي  االنتقال تجربة سياقات مختلف ف

 
 قيس إلجراءات المطلق الرفض بير   انقسم تونس، ف

وطة والمساندة ،سعيد  رات حول االتفاق رغم بتحفظ.  لكن للرئيس المش  ي  المي 
 وتقييم اإلجراءات هذه تخاذ ال  أدت الت 

ية  (. 2022-2011) الماضية العش 

 

ية تقييم حول االتفاق  2022-2011 العشر

 

ية» ي  اليوم متداولة أصبحت عبارة هي  «السوداء العش 
 
ي  تونس، ف

 
ية وصفل واإلعالمية، السياسية األوساط ف  الفارطة العش 

، المسار  أن ورغم وتقييمها.   عرف قد  الحكم، سدة عن علي  بن العابدين زين األسبق الرئيس رحيل بعد  انطلق الذي االنتقالي

ي  أنه إال  ؛والحريات( الحقوق بعض تحقق ونزي  هة، حرة انتخابات عدة تنظيم جديد، دستور  )وضع سياسية نجاحات
 
 المقابل، ف

 9. وجوده تهدد  حتضأ واجتماعية اقتصادية إخفاقات عدة الديمقراطي  االنتقال من األول العقد  عرف

ي 
 
ي  الواقع، ف

يةا تقييمات مختلف تلتق  ي  الديمقراطي  االنتقال لتجربة األول لعش 
 
ي  توصيف حول تونس ف اوح ،سلت   يي 

 هنا  نتحدث المستويات.  لفمخت عل زماتاأل تعددت إذ  أخرى؛ جهة من نهايته عن واإلعالن جهة، من المسار  تعي   بير  

ي  الدولة وأزمة ،المؤسسات وأزمة ،األحزاب وأزمة ،النخب أزمة عن
 عن عجزتو  االجتماعية المطالب أمام ضعفت الت 

 هذه أدت . 2011 منذ  يتدهور  فت    ما  الذي ،االقتصادي الوضع إصالح من تتمكن لم كما   الشارع.  مطالبل االستجابة

ي  التونسيير   من كبير   جزء لدى الثقة وفقدان ،الوضع حتقانال  زماتاأل
 
ي  الحاكمة النخب ف

 
 الحكم.  مؤسسات وف

ي  الحوار  طريق عن زمةاأل هذه من الخروج الممكن من كان  هل هو  المطروح السؤال
 ؟2013 سنة مر األ  كان  مثلما  ،الوطت 

ي  للحوار  الراعية الوطنية المنظمات تتمكن لم ولماذا 
 
ة تلك ف  والتجارة الصناعة واتحاد  للشغل التونسي  العام )االتحاد  الفي 

( الوطنية والهيئة اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية والرابطة ي  ا دور   تمارس أن للمحامير 
 
 حوار  وإطالق زمةاأل حلحلة ف

ي 
؟ الفرقاء مختلف بير   وطت   السياسيير 

ي 
 
ي  الحوار  تجربة تكرار  الممكن من يكن لم الواقع، ف

ي  برمتها  السياسية الظرفية غير لت ا نظر   ؛2013 لسنة الوطت 
 
 أعقاب ف

يعية االنتخابات ي  ،2019 والرئاسية التش 
ت الت   مواقعل جدد  فاعلير   صعود  خالل من السياسي  المشهد  كبير   حد  لإ غير

 الحوار  أجل من مبادرة للشغل التونسي  العام االتحاد  تقديم فرغم الشعبوية.  القوى وصعود  السياسية الموازين وتغير  القرار 

ي ا
ي  أساسي  طرف فهو  10. ذلك رفض الجمهورية رئيس أن إال  ؛لوطت 

 
 مختلف حّملت وقد  الحكم.  وأزمة المؤسسات أزمة ف

  كانوا   الذين لإلسالميير   باألساس زمةاأل وليةئمس والمدنية السياسية القوى
 
ي  ا أساسي   ا طرف

 
 وساهمت . 2011 منذ  الحكم ف

لمان داخل والدستوريير   اإلسالميير   بير   الضاع مشاهد   الفرقاء مختلف بير   المتشنجة ةونيالتلفزي والحوارات الي 

ي  السياسيير  
 
ي  الثقة المواطن وفقدان السياسي  العمل ترذيل ف

 
 الشعبوي الخطاب استطاع لذلك، السياسية.  النخب ف

ي  االنتخابية حملته منذ  له التسويق تم كما   العام.  الرأي عل التأثير  سعيد  قيس للرئيس
 
 كرجل  ،2019 الرئاسية االنتخابات ف

 بشكل يظهر  لم لذلك، الفاسدة.  والنخب الفساد  ويقاوم ،سيادته له ويرد  ه،اعتبار  «الشعب» إل سيعيد  اليد  ونظيف زاهد 
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ي  دوره جلي 
 
ائح والسياسية المدنية القوى من جزء مساندة ما  حد  لإ يفش  ما  وهو  المؤسسات.  وتعطيل زمةاأل تعميق ف  وش 

 سعّيد.  قيس للرئيس الشعب من ةواسع

 

 الرئيس مبادرة حول االختالف

 

 إجراءات من تاله وما  2021 عام الجمهورية عيد  يوم حدث ما  عل فعلها  وردة الفاعلة الحقوقية المنظمات مواقف تباينت

وطة.  والمساندة المطلق الرفض بير   ،كاملة  سنة مدى عل   الحقوقية الجمعيات بعض فتبنت المش 
 
 ضد  ا واضح   ا موقف

 موقف كان  ،السنة مدار  وعل ،البداية منذ  الدستور.  من ثمانير  ال للفصل سعيد  قيس تأويل ا وخصوص   ،عنها  المعلن اإلجراءات

  ا وواضح   ا صارم   الجمعيات هذه
 
ين الخامس منذ  عنها  المعلن االستثنائية التدابير  كل  تجاه ا ومتناسق  يوليو / جويلية من والعش 

ين الخامس واستفتاء ،جديد  دستور  وضعو  ،للقضاء  األعل المجلس كحل  ؛إجراءات من لحقها  وما  2021  من والعش 

 . 2022 عام يوليو / جويلية

ي و
 
ين السابع ف   11الفردية الحريات عن للدفاع التونسية الجمعية أصدرت ،2021 عام يوليو / جويلية من والعش 

 
 ا بيان

 
 
ك ام أجل من اللجنة مع ا مشي  ي  اإلنسان وحقوق الحريات احي 

 
، للمجتمع أخرى ومنظمات تونس ف ي

 عنوان يحمل المدب 

 فيما  المساندة المنظمات مع الجمعيات هذه اتفاق ورغم .«الثانية الجمهورية دستور  عل االنقالب الجمهورية، عيد  يوم»

 الجمهورية رئيس تأويل» أن ترى أنها  إال  ؛لإلسالميير   ا وخصوص   الحاكم، لالئتالف الراهنة زمةألا وليةئمس بتحميل يتعلق

ي  ا دستوري   خاط   تأويل هو  الدستور  من ثمانير   للفصل
كير  ل يؤدي إذ  ،«اسياسي   وتعسق 

 بأن وتذكر  بيده.  الثالث السلطات ي 

  يعتي   الذي ،السلطات بير   الفصل خالل من إال  يتجسد  ال  الجمهوري النظام
 
 12. والعامة الفردية والحريات للحقوق ا ضمان

وعل شديدة معارضة أبدت الحريات عن للدفاع التونسية الجمعية   ورفضته «سعّيد قيس دستور » أسمته ما  مش 
 
 ا رفض

 
 
 الحقوق عل الدستور  هذا  خطورة مدى خاللها  أوضحت والفرنسية، العربية باللغتير   تقارير، عدة وأصدرت ،ا مطلق

 13. والحريات

وع ترفض فإنها  الجمعية، وبحسب ي  ألنه الجديد  الدستور  مش 
 يستند  كما   تاريخية.  لحقائق وتزوير  مغالطات عل مبت 

ي  الديمقراطي  النظام عل فالتنصيص والحريات.  الحقوق تهدم أسس لإ
 
وع ف ي  ال  الدستور  هذا  مش 

 الحقوق حماية يعت 

 ذلك تتعدى وال  ،دورية( انتخابات تنظيم )بمعت   فقط شكلية الديمقراطية تكون أن يمكن إذ  ؛والفردية العامة والحريات

الية.  لديمقراطيةل وع فإن كذا   الليبير  مجرد  يبق   ذلك أن إال  ،والحريات للحقوق ا باب   تضمن وإن «سعيد قيس دستور » مش 

 يدستور  من تشكل الذي الرئيس، دستور  الجمعية وترى 14. حمايتها  أو  الحقوق هذه لتكريس ضمانات أي دون إعالن

، بشكل 2014و 1959 ى  مخاطر  ثالث يحمل هجير  ي  تتمثل والحريات، قوقالح عل كي 
 
 ووضع ،الدولة مدنية غياب ف

 15. الفرد  حكم وتغول المؤسسات وضعف ،والحريات للحقوق ضوابط

ى المخاطر  ومن ي  الكي 
ي  الفصل حذف تم إذ  ؛الدولة مدنية عدم مسألة الجمعية إليها  هتنبّ  الت 

 2014 دستور  من الثاب 

 األول الفصل حذف تم وبينما  .«القانون وعلوية الشعب وإرادة ةالمواطن عل تقوم مدنية دولة تونس» أن عل ينص الذي

وع من الخامس الفصل فإن دينها"، اإلسالم حرة...  دولة "تونس أن عل ينص الذي  أن عل أكد  الجديد  الدستور  مش 

 النفس عل والحفاظ الحنيف اإلسالم مقاصد  تحقيق عل تعمل أن وحدها  الدولة وعل اإلسالمية مةاأل  من جزء تونس»

ي  ما  وهو  ،«والحرية والدين والمال والعرض
يعة اعتماد  إمكانية يعت  ي  اإلسالمية الش 

 
ي    ع.  ف  حول النقاش لإ يحيل كما   التش 

ي  األخرى المخاطر  ومن الدين.  عل القائمة الثقافية الخصوصية باسم منها  والحد  نساناإل  حقوق كونية  مسألة
 تهدد  الت 

ي  اإلنسان حقوق منظومة
 
ي  القوانير   لإ اإلحالة تعدد  هو  الجديد  ستور الد ظل ف

 
 التذكير  يعيد  الذي األمر  الحريات.  تنظيم ف

  ضمن الذيو  ،1959 بدستور 
 
 ذلك وتسبب ،العام والنظام القانون يضبطه ما  إل الممارسة أحال ولكنه الحقوق من ا عدد

ي 
 
يعية السلطة جانب من سواء   الحقوق هذه من الحد  ف تيبية.  السلطة أو  التش   الي 

ي 
 
ي  اإلجراءات تجاه والواضح الصارم الموقف هذا  مقابل ف

 بد– سنة منذ  سعيد  قيس اتخذها  الت 
 
 االستثنائية بالتدابير  اية

ي  المراسيم بمختلف ا مرور   ،2014 دستور  من ثمانير  ال للفصل تأويل عل بناء  
  أصدرها، الت 

 
وع إل وصول  الدستور  مش 
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  أخرى حقوقية منظمات اتخذت –اءواالستفت
 
ي  سعيد  قيس يساند  ا مغاير   ا موقف

 
ي  بينما، ،جراءاتهإ ف

 
 عن يعي   نفسه، الوقت ف

مات بعض ساندت إذ  والحريات.  الحقوق عل خشيته
ّ
ي  سعّيد  قيس الحقوقية المنظ

 
 نتيجة االستثنائية، للتدابير  إعالنه ف

ي  الخانقة زمةلأل
ي  البالد  بها  تمر  كانت  الت 

 
.  ذلك ف  حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة المنظمات هذه بير   ومن الحير 

 هذه وكانت الديمقراطيات.  للنساء التونسية والجمعية ،واالجتماعية االقتصادية للحقوق التونسي  والمنتدى ،اإلنسان

وطة المساندة ورة مش  ام بض  .  المسار  تعطيل وعدم والحريات الحقوق احي  ي  وحذرت الديمقراطي
 
 من مناسبة من أكي   ف

ي  باالنتهاكات نددت أنها  كما   الدكتاتورية.  إل والعودة الفرد  حكم نحو  االنزالق إمكانية
ي  تدثح الت 

 
ة ف  ،االستثنائية الفي 

ي  وضعهم أو  السفر  من السياسيير   المعارضير   ومنع ،الصحفيير   عل واالعتداء السلمية المظاهرات عل كاالعتداء
 
 اإلقامة ف

ية . قض إذن دون الجي  ي
ي  سقف بتحديد  الجمهورية رئيس المنظمات هذه وطالبت اب 

 وتقديم ،االستثنائية للتدابير  زمت 

وع نش   بعد  لكن زمة. األ من للخروج طريق خارطة  أدركت الجديد، السياسي  النظام معالم يحدد  الذي الجديد  الدستور  مش 

 موقفها  تغيير ل ها دفع مما  الفرد.  حكم عل قائم دكتاتوري نظام إرساء نحو  ماض سعيد  قيس الرئيس أن المنظمات هذه

  المطلق للرفض
 
وطة.  المساندة من بدل ي  المش 

 
ي  سعيد  قيس تساند  تكن لم المنظمات هذه أن القول، يمكن الواقع، ف

 
 ف

وعه ي  نّية من عنه أعلن ما  تساند  كانت  ما  بقدر  السياسي  مش 
 
 إل يتحملون الذين ،سالميير  اإل  ومحاسبة الفساد  محاربة ف

ي  الفشل وليةئمس كبير   حد 
 
ية ف  الفارطة.  العش 

ي 
 
ي  نسان،اإل  حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة أصدرت البداية، ف

 
ين السابع ف   2021 عام يوليو / جويلية والعش 

 
 ا بيان

م إلجراءات نعم» عنوان يحمل  نأ عل البيان أكد  الجمهورية، عيد  يوم حدث بما  التذكير  وبعد  .«والحريات الحقوق تحي 

ي  اإلجراءات أن تعتي   لرابطةا»
ائح عديد  لمطالب تستجيب الجمهورية رئيس اتخذها  الت   الواسعة والشعبية االجتماعية الش 

ي 
  ضاقت الت 

 
لمان بانحراف ا ذرع اء ،والصحية واالجتماعية االقتصادية زمةاأل وتعمق ،مهامه عن الي   وانخراط الفساد  واستش 

ي  الحكومة سيرئ
ي  العلت 

 
 بمدنية تمسكها » عل تؤكد  فهي  االستثنائية، لإلجراءات «تقبلها» ورغم لكنها، .«الوضع تأزيم ف

ي  الجمهوري وبالنظام الدولة
 
ام تهعالق ف ت، .«نساناإل  حقوق ومنظومة الدستور  باحي  ّ

ي  وعي 
 
 خشيتها » عن ،نفسه الوقت ف

ي  سقف لتحديد  ودعته «الجمهورية رئاسة لدى الثالث السلطات تركير   من
 به طالبت ما  وهو  16. الستثنائيةا للحالة زمت 

 
 
م مصغرة حكومة بتشكيل باإلشاع طالبت كما   الديمقراطيات.  للنساء التونسية الجمعية ا أيض  وتحييد  التناصف مبدأ  تحي 

ي  بها  الزج وعدم العسكرية المؤسسة
 
ي  السياسية.  الضاعات ف

 
لمان لمقر  تطويق من حدث ما  إل إشارة هذا  وف  جانب من الي 

 واإلرهاب الفساد  ملفات بفتح أخرى جهة من المنظمات هذه وطالبت ليه. إ الدخول من النواب منعت عسكرية وحدات

.  ومحمد  بالعيد  شكري الشهيدين اغتيال مالبسات عن والكشف السياسية واالغتياالت  اهىمي  الي 

، لما  واضحة رؤية أو  يقطر  خارطة الرئيس تقديم عدم وأمام االستثنائية، الحالة إعالن من أسبوعير   وبعد  ي
 قررت سيأب 

 للحقوق التونسي  والمنتدى الديمقراطيات للنساء التونسية والجمعية اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة

اك واالجتماعية، االقتصادية  التونسيير   القضاة وجمعية التونسيير   للصحفيير   الوطنية كالنقابة  مهنية منظمات مع باالشي 

كة عمل لجنة تكوين» التنمية، حول للبحث التونسيات اءالنس وجمعية ي  السياسي  الوضع لمتابعة مشي 
 
 كل  ورصد  البالد  ف

ي  االنتهاكات
 محددة واضحة رزنامة بتحديد  الرئيس وطالبت .«والعدالة والحريات الحقوق تهدد  أو  تحدث أن يمكن الت 

.  المجتمع منظمات مع بالتشاور  ا زماني   ي
 القضائية السلطة واستقاللية اتالسلط بير   التفريق مبدأ  امحي  ال  دعته كما   المدب 

 17. والتناصف الكفاءة مبدأي وفق حكومة وتشكيل

ي  بعد  المنظمات، هذه أصدرت ،«آخر إشعار  غاية لإ» االستثنائية التدابير  تمديد  الدولة رئيس إعالن ومع
 شهر  مىص 

  االستثنائية، التدابير  إعالن من
 
ي  ا بيان

 
ين السادس ف  للرئيس دعمها  مواصلة فيه أكدت 2021،18 أوت/أغسطس من والعش 

ورة يتعلق فيما  ي  التونسية الثورة شعارات عل المنقلبة وأجهزتها  الفاسدة الحكم منظومة نهاءإ» بض 
 
 والكرامة الحرية ف

دد  سياسة» تنتقد  أنها  بيد  .«االجتماعية والعدالة ة وشفاف ضحوا برنامج وغياب والضبابية الي   بسقف ومحدد  القادمة للفي 

ي 
ي  دور  لها  يكون بأن طالبت أنها  كما  .«زمت 

 
ين الخامس بعد  ما  مرحلة ف  حوار  خالل من 2021 جويلية/يوليو  من والعش 

ي  الحق كتقييد   الحاصلة النتهاكاتل االنتباه لفتت أخرى، ناحية من المرحلة.  لهذه يؤسس تشاركي  مجتمعي 
 
 )منع التنقل ف

ية( إلقامةوا السفر  .  سند  دون الجي  ي
 خالل من والديمقراطية المواطنة قيم تهديد  مدىل المنظمات هذه ونبهت قانوب 
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 الجمهورية لرئيس مساندتها  المنظمات هذه وواصلت العام.  النقاش فضاءات وتقلص عالماإل  لوسائل الذاتية الرقابة عودة

ي  باالنتهاكات يتعلق فيما  اليقظة مع
 مع ا خصوص   سعيد، الرئيس مع اللقاءات وتواصلت لحريات. وا الحقوق طالت الت 

 واالجتماعية.  االقتصادية للحقوق التونسي  والمنتدى اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة ممثلي 

ي  )مرسوم االستثنائية بالتدابير  المتعلق الرئاسي  األمر  صدور  وإثر 
ين الثاب   يؤسس والذي 19،(2021 سبتمي   من والعش 

ي  الفرد  لحكم
 للحقوق التونسي  والمنتدى اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة أصدرت السلطات، بير   الفصل ويلع 

اك ،الديمقراطيات للنساء التونسية والجمعية واالجتماعية االقتصادية  القضاة وجمعية الصحافيير   نقابة مع باالشي 

  ،التونسيير  
 
  ا بيان

 
ك ي  ا مشي 

 
ين السابع ف رت 20. 2021 تمي  سب من والعش 

ّ
ي  المنظمات هذه وذك

 
 ساندت وإن أنها  البداية، ف

ين الخامس إجراءات ي  المتأزم العام الوضع بسبب 2021 يوليو / جويلية من والعش 
 
وطة كانت  مساندتها  فإن ،البالد  ف  ،مش 

ي  نتهاكاتاال  كل  بحدة وانتقدت
 من يخلو  الذي سي الرئا األمر  بشدة المنظمات هذه وانتقدت والحريات.  الحقوق مست الت 

ام الديمقراطية إلرساء حقيقية ضمانات أي  رغم ،تشاور  دون صدر  األمر  نأ رأت كما   نسان. اإل  وحقوق المواطنة قيم واحي 

ين السادس يومي  المنظمات هذه بممثلي  لقائه خالل بذلك الرئيس تعهد  ين والسابع والعش   يوليو / جويلية من والعش 

ي  للحكم تؤش   يةفردان رؤية» عل دليل وهو  . 2021
 اإلعالمية والمؤسسات القضاء باستقالل تمسكها  عل وأكدت .«الكلياب 

ي  حكومة.  بتشكيل اإلشاع إل ودعت
 
  اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة أصدرت ،نفسه اليوم وف

 
  ا بيان

 
 ا منفرد

ي  جاء ما  يؤكد 
 
ك البيان ف ت ،المشي  ّ

ايدة مخاوفها  عن فيه عي   السلطات جميع يركز  الذي المرسوم عل االطالع بعد  ،المي  

ي  الطعن أو  الرقابة إمكانية دون ،الجمهورية رئيس يدي بير  
 
ي  قراراته ف

 مع يتعارض ما  وهو  دستورية.  فوق مكانة لها  أصبح الت 

ي  سقف بوضع مطلبها  الرابطة وجددت والحريات.  بالحقوق المساس عدم مبدأ 
 إل ةوالعود االستثنائية للحالة زمت 

ي  الطعن إمكانية عدم من بالمرسوم جاء فيما  النظر  بإعادة وطالبت والتشاركية.  الديمقراطية
 
 الجمهورية.  رئيس قرارات ف

حت ي  أمامها  الطعن يمكن هيئة تشكيل واقي 
 
ي  القرارات ف

 21. والحريات بالحقوق تمس قد  الت 

ي 
 
ي  ا مرسوم   الجمهورية رئيس أصدر  ،2022 ماي/مايو  ف

 جمهورية أجل من االستشارية الوطنية هيئةال» بتشكيل يقىص 

وع إعداد  تتول 22،«جديدة  االقتصادية ونئللش االستشارية اللجنة لجان:  ثالث من الهيئة هذه وتتكون الدستور.  مش 

.  الحوار  ولجنة ،القانونية االستشارية واللجنة ،واالجتماعية ي
 االقتصادية ونئللش االستشارية اللجنة تتكونو  الوطت 

ي  ماعية،واالجت
أسها  الت  ، عميد  يي   واالتحاد  للشغل التونسي  العام االتحاد  التالية:  الوطنية الهيئات عن ممثلير   من المحامير 

ي  واالتحاد  البحري والصيد  للفالحة التونسي  العام واالتحاد  التقليدية والصناعات والتجارة للصناعة التونسي 
 للمرأة الوطت 

 والعلوم الحقوق كليات  عمداء من القانونية اللجنة تتألف بينما  نسان. اإل  حقوق عن للدفاع التونسية والرابطة التونسية

ي  الحوار  لجنة تتشكلو  القانونية. 
.  أعضاء من الوطت  ي  مهمتها  وتتمثل اللجنتير 

 
حات بير   التأليف ف ي  المقي 

 كل  لها  تتقدم الت 

 .«جديدة جمهورية تأسيس» أجل من لجنة

  وأصدروا  القانونية اللجنة ضمن التعيير   القانونية والعلوم الحقوق كليات  عمداء ورفض
 
ي  ا،بيان

 
ين الرابع ف  من والعش 

وا  ،2022 و مايماي/  ّ
 العام االتحاد  رفض كما   23. الجامعية المؤسسات بحياد  تمسكهم عل مؤكدين موقفهم، عن فيه عي 

ي  المشاركة ،2013 عام للحوار  الراعي  الرباعي  أحد  وهو  24،للشغل التونسي 
 
ها  الحوار » نأ ا معتي    ،الهيئة هذه عمالأ ف  عي 

  معدة نتائج تزكية منه راد ويُ  ا واستشاري   ا شكلي   سيكون
 
 25«.اسلف

ي 
 
اكها  الرابطة طالبت ولطالما  الهيئة.  إل االنضمام اإلنسان حقوق عن للدفاع التونسية الرابطة قبلت المقابل، ف ي  بإش 

 
 ف

ي  المجلس بيان )مثال تنظيمه يتم قد  حوار  أي
ي  المؤرخ الوطت 

 
ين الثامن ف  قرار  اتخاذ  تم وقد  (. 2022 عام مارس من والعش 

 محتفظ وواحد  المشاركة ضد  ثالثة مقابل نعم عش   )ثالثة أعضاء بأغلبية لرابطةا رةادإ هيئة جانب من المشاركة قبول

ي  كها ا ش  إب ةالرابط طالبت لكن .«اللجان ألعمال الموكلة والمنهجية المهام وضوح بعدم» وعيهم رغم ؛بصوته(
 
 اللجنة ف

ي  بحقها  تحتفظ» أنها  وأكدت الدستور  بإعداد  المكلفة القانونية
 
ي  من موقفها  إبداء ف

ي  الحوار  تمس 
 
 مع تطابقه عدم حالة ف

حاتها   26«.وثوابتها مقي 

ي  للمشاركة الدعوة قبول بسبب وتخوين شيطنة لحمالت الرابطة وتعرضت
 
 أجل من االستشارية الوطنية الهيئة ف

ين دعا  مما  جديدة.  جمهورية ي  التشوي  هية الحمالت بهذه تنديد  بيان صدار إل  البالد  داخل الرابطة فروع رؤساء من عش 
 الت 



(3) 27رواق عربي   

32 
 

ام طالبي ،الرابطة استهدفت ي  الحوار  سألةم حول اآلراء اختالف باحي 
ي  اإلشارة تجدر  27. الوطت 

 
 الرابطة نأل السياق هذا  ف

 اتخاذ  عدم عليها  ويعاب سعّيد.  لقيس معارضير  ال سياسيير  ال نشطاءالو  اإلعالميير   بعض جانب من الشديد  لنقد ل تعرضت

ابإ مساندة وعدم السياسية المحاكمات تجاه موقف  بيانات تأصدر  الرابطة أن رغم ؛سياسيير  ال لنشطاءل الجوع رص 

ي  القضاء توظيف فيها  تستنكر 
 
ي  المنصف بحق أحكام صدور  إثر  السياسية الضاعات ف

 
 للرابطة األسبق الرئيس المرزوف

ى ي  نددت كما   الديمقراطيات.  للنساء التونسية للجمعية السابقة الرئيسة حميدة بالحاج وبش 
 
 بالمحاكمات بيان من أكي   ف

ية اإلقامة تحت وضعهم تم الذين سعيد  لقيس المعارضير   اسيير  السي حقوق وانتهاك للمدنيير   العسكرية  منعهم أو  الجي 

ي ت عنه عالنواإل  القرار  اتخاذ  آليات أن يبدو  لكن السفر.  من
ي  28. الرابطة داخل بطءال من عاب 

 
 عدم أن القول يمكن الواقع، ف

ي  النشقاقاتل كبير   حد  إل يعود  ،2011 بعد  ا خصوص   الرابطة، فاعلية
 التيارات تنوع نتيجة المنظمة هذه عرفتها  الت 

ي  السياسية
 الرابطة كانت  فقد  ومتعارضة.  بل مختلفة وسياسية فكرية تيارات نشأتها، منذ  الرابطة، جمعت إذ  تكونها.  الت 

  تاريخها  مدى عل
 
، النقابيير   جانب إل فجمعت، ؛السياسيير   لنشطاءل ا مالذ  بينها  من مختلفة سياسية تيارات والمستقلير 

.  سالميير  واإل  واليساريير   وريير  الدست ي  أو  المحظورة السياسية حزاباأل  محل ما، حد  إل بذلك، وحلت والقوميير 
 كانت  الت 

 ،الرابطة داخل خالفات عدة إل أدى المختلفة السياسية التوجهات من الخليط هذا  أن إال  وظيفتها.  أداء عل قادرة غير 

ي  السياسيير   الفرقاء يجمع كفضاء  الرابطة قوة نقطة فتحولت بعدها.  أو  الثورة قبل سواء
 
 االستبدادي النظام مجابهة ف

 وفاعليتها.  مردودها  عل تؤثر  ضعف نقطةل

وع الرئيس يأخذ  لم ا،متوقع   كان  وكما  م االستشارية.  الوطنية الهيئة قدمته الذي الدستور  بمش 
ّ
وعه سعيد  قيس وقد  مش 

  لالستفتاء
 
 ولما  له رافض بير   «الرئيس دستور » من المواقف وتباينت ا. استشاري   سوى يكن لم بلجانها  الهيئة دور  نأ ا مؤكد

 نفسه.  سعيد  قيس مساندة مع ا تماهي   له ومساند  ،استبداد  من له يؤسس

ي  الدستور  من موقفها  تسبب فقد  نسان،اإل  حقوق عن للدفاع التونسية للرابطة بالنسبة
 
 إذ  الداخلية.  المشاكل بعض ف

ي  بيان، صدر 
 
  ،2022 يوليو / جويلية من لسادسا ف

 
وع سحبل سعيد  قيس يدعو  الرابطة، رئيس بإمضاء مذيل  الدستور  مش 

ي  حوار  إطالق»و
ح الدستور  أن البيان وأكد  .«الراهنة الحالة من البالد  إخراج عل قادر  فعلي  وطت   ميثاق مع يتوافق ال  المقي 

ي  وتطلعاتها  ومرجعياتها  الرابطة
 
 مختلف إليه ذهب ما  مع المنظمة موقف التقاء عل كد أ  كما   وديمقراطية.  مدنية دولة ف

ي  المجتمع مكونات
 أعضاء من عدد  أصدر  ما  ا شيع   أنه بيد  29. الدستور  لصياغة االستشارية اللجنة أعضاء وكذلك المدب 

  اإلدارة هيئة
 
ي  ا تصحيحي   ا بيان

 
ع البيان نأل خالله من ينبهون ،2022 يوليو / جويلية من السابع ف

ّ
 رئيس جانب من الموق

وع حول الرابطة ي  وهو  لهم.  ملزم غير  الدستور  مش 
 
 ا معي    يكن لم» أنه كما  .«الدستور لنص حزبية أحادية قراءة» الواقع ف

 الخالص جبهة موقف مع يتماه ال  موقفهم نأ وأكدوا  .«خارجها أشخاص لرغبة مستجيب هو  ما  بقدر  الرابطة هوية عن

ي  ،سعيد  لقيس المعارضة
 يؤسس الدستور  هذا  أن يرون ال  فهم الكرامة.  وائتالف النهضة حركة مكوناتها  بير   تضم والت 

ي  حوار  وإطالق بسحبه الرئيس يطالبون ال  كما   ،االستبداد  لدولة
 30. فاعل وطت 

ي  أخرى منظماتل االنضمام من الرابطة الداخلية الخالفات هذه تمنع لم
 
ي  االئتالف تأسيس ف

 الحرية أجل من المدب 

  والمساواة، االجتماعية والعدالة والكرامة
 
وع ا رفض ي  ولالستفتاء، الدستور  لمش 

 
 . 2022 عام يوليو / جويلية من عش   الرابع ف

  كان  ما  منها  جمعية، أربعير   االئتالف هذا  ويضم
 
 االقتصادية للحقوق التونسي  كالمنتدى  الرئيس إلجراءات ا مساند

 للدفاع التونسية كالجمعية  المسار  بداية منذ  لها  رافضة وجمعيات ،الديمقراطيات للنساء التونسية والجمعية واالجتماعية

.  وجمعية الفردية الحريات عن ي
ي  االئتالف، هذا  وأصدر  بيت 

 
 تحمل عامة الئحة ،2022 يوليو / جويلية من عش   الثامن ف

  الدولة مدنية عل استفتاء ال  اإلنسانية، والحقوق الحريات عن تراجع ال » عنوان
 
ت 31«.الواقع مر األ  لسياسة ا ورفض  وعي 

وع رفضها  عن الالئحة هذه خالل من المنظمات هذه ح الدستور  لمش   اإلنسانية الحقوق عل» االستفتاء ورفض المقي 

ي  االنخراط وترفض «الكونية
 
هتعت الذيو  ،برمته المسار  ف ي  المسار  عاينت وقد  ا. ملغوم   ا مسار   ي   نظام إرساء نحو  التدريج 

ي  استبدادي
 االختالالت عاينت كما   . 2014 دستور  رساهأ الذي السياسي  النظام مؤسسات مختلف تفكيك بعد  فرداب 

ي  المتعددة
ي  حت   الديمقراطية ضيتقو  شأنها  من الت 

 
ي  مفهومها  ف

 بسياسة ددتون نزي  هة(.  دورية انتخابات )تنظيم الشكالب 

ي  «التمكير  »
 سنة.  منذ  «الشعبوي» الرئيس اتبعها  الت 
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 خاتمة

 

ين الخامس مسار » من الحقوقية المنظمات مواقف تراوحت  والمساندة المطلق الرفض بير   «جويلية/يوليو من والعش 

وطة ي  المش 
وع رفض تالها  الت  ي  االختالف ورغم االستبدادي.  السياسي  النظام لمش 

 
 هناك فإن ،سعيد  قيس من الموقف ف

ك . اإلسالميير   ا وخصوص   الحاكمة منظومةلل الحالية زمةلأل وليةئالمس تحميل حول اتفاق ي  المنظمات هذه كل  وتشي 
 
 الخشية ف

ي  يختلف جديد  استبدادي نظام تأسيس من جدي تخوف وهناك نسان. اإل  وحقوق للحريات المتصاعدة االنتهاكات من
 
 شكله ف

ي  االستبدادية األنظمة عن
ي  تونس عرفتها  الت 

 
 تم أن بعد  السلطات مختلف بيده يجمع الذي الفرد  حكمل أقرب فهو  السابق.  ف

ي  إضعافها، أو  المؤسسات تفكيك
يعية.  أو  قضائية معينة، وظيفة ديتؤ  بأجهزة تعويضها  سيتم والت  ي  تش 

 
 هذا  مثل ظل وف

 االنتهاكات.  عن بمنأى تكون لن ،والجماعية منها  الفردية ،والحريات الحقوق فإن نظام،ال

 حير   الجديد  الدستور  ودخول االستفتاء نتائج ضوء وعل ،المنقضية السنة طيلة حداثاأل  تطور  رصد  خالل من ويبدو 

ي  الديمقراطي  تقالاالن تجربة أن ؛التنفيذ 
 
ي  لذلك ا تبع   البالد  وتسير  توقفت قد  تونس ف

 
 وهو  جديدة.  دكتاتورية إرساء اتجاه ف

ي  لالئتالف المؤسسة الحقوقية المنظمات ختمت وقد  . األول لمرب  عل الحقوقية المنظمات يعيد  ما 
 الحرية أجل من المدب 

 النضالية شكالاأل  كل  لتنظيم استعدادها » عن التعبير ب التأسيسية الئحتها  والمساواة االجتماعية والعدالة والكرامة

وعة  أن بيد  .«تونس وشمسنا  الشمس.  انتصار » عل قسمتأ فقد  والتخوين.  والتهديد  للعنف ترضخ لن فهي  .«المش 

ي 
ي  المىص 

 
  الحقوقية، المنظمات من يتطلب الخيار  هذا  ف

 
 اإلصالحات تنفيذ و  الداخلي  البيت تنظيم منها، التاريخية وخاصة

ي  الالزمة
 
 الفاعلية.  مزيد  اتجاه ف

 

 

 

 ةعن الكاتب

 

 . جامعة تونس المنار بأستاذة باحثة بكلية الحقوق والعلوم السياسية  هي  أسماء نويرة

 

 

 

ي انتفاضة (. 2021) بديدا، ثامر  1
 
،  2022نوفمي   29يوليو، تاري    خ االطالع  17، فيسبوك، 2021جويلية  25بيان الشعب التونسي ف

https://bit.ly/3tjAs59 
ي تونس(. 2021الحرة ) 2

 
. .. األوضاع ف ، 2021جوان/يونيو  18جويلية/يوليو. تاري    خ االطالع  19، الحرةدعوة للتظاهر للضغط عل السياسيير 

https://arbne.ws/3tjAudh 
 بالفصل 2021موقع رئاسة الجمهورية ) 3

 
 25، موقع رئاسة الجمهورية التونسيةمن الدستور.  80(. بالغ حول قرارات رئيس الجمهورية عمل

 https://bit.ly/3TtDdLy ،2022سبتمي   18جويلية/يوليو. تاري    خ االطالع 
موقع رئاسة الجمهورية (. لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع مجموعة من ممثلي المنظمات الوطنية. 2021موقع رئاسة الجمهورية التونسية ) 4

  https://bit.ly/3hwinhu ،2022سبتمي   18جويلية/يوليو. تاري    خ االطالع  26، التونسية
ي السابع من ماي/مايو عام الرابطة ا 5

 
ي تونس، تأسست ف

 
 . 1977لتونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان هي أول منظمة حقوقية ف

 . من أجل الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية 2011المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية هو جمعية حقوقية تأسست عام  6
ي سبتمي  الجمعية التونسية للنساء الديم 7

 
، من جانب عدد من النسويات الناشطات بشكل مستقل عن 1989قراطيات هي جمعية نسوية تأسست ف

ي للمرأة)المنظمة النسوية الرسمية 
 . والمنتميات إل التيارات اليسارية سواء كناشطات مستقالت أو عضوات بالحزب الشيوعي التونسي (، االتحاد الوطت 

 26، موقع رئاسة الجمهورية التونسية(. لقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد مع عدد من المنظمات الوطنية. 2021موقع رئاسة الجمهورية التونسية ) 8
 https://bit.ly/3UwZHNe، 2022سبتمي   18جويلية/يوليو. تاري    خ االطالع 

                                                           

https://arbne.ws/3tjAudh
https://bit.ly/3hwinhu
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 . . تونس: الديوان للنش  (bloquée La transition) االنتقال المتعي  . (2021)المرصد التونسي لالنتقال الديمقراطي  9

ي »(. 2020حقائق أون الين ) 10
، 2022سبتمي   15تاري    خ االطالع  . ديسمي   8، حقائق أون الين. «تفاصيل عن مبادرة اتحاد الشغل بشأن الحوار الوطت 

https://bit.ly/3UvUHZz 
ا: 
 
 أنظر أيض

ي دون قيس سعيد.. بسبب تضيحاته(. »2021موقع العربية )
تاري    خ االطالع  . جوان/يونيو  17، موقع العربية. «اتحاد الشغل يتجه لتنظيم حوار وطت 

 https://bit.ly/3R6KX56، 2022سبتمي   15
  من جانب جامعيير  ومحاميير  من أجل الدفاع عن الحريات الفردية.  2011الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية تأسست عام  11
الصفحة الرسمية . «! يوم عيد الجمهورية، االنقالب عل دستور الجمهورية الثانية»(. 2021الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات ) 12

 ،2022سبتمي   15جويلية/يوليو. تاري    خ االطالع  27 ،التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات عل موقع الفيس بوكللجمعية 
https://bit.ly/3WVWdW4  

، وحيد ) 13 ي
وع دستور »(. 2022فرشيس  ي مش 

ى لدستور الزمام األحمر: 2022قراءة ف  التونسية للدفاع عن الحريات الفردية.  الجمعية، «المخاطر الكي 
  https://bit.ly/3tmLLJD، 2022نوفمي   15تاري    خ االطالع 

ا: 
 
 أنظر أيض

، https://bit.ly/3zHPAMc«. خطر عل الحقوق والحريات 2022لماذا يعتي  دستور (. »2022الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية )
 ، «لماذا نرفض دستور قيس سعيد؟(. »2022الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية )

https://bit.ly/3UKOhoT 
 15تاري    خ االطالع جويلية/يوليو.  22. موقع اليوتيوب، حول الموقف من الدستورندوة صحفية (. 2022الجمعية التونسية للحريات الفردية ) 14

  https://bit.ly/3G4nMXm، 2022نوفمي  
 2022نوفمي   15تاري    خ االطالع . 10ص «. لهذا نرفض دستور قيس سعّيد. »(2022)الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية  15

https://bit.ly/3PaL7Yk  
م الحقوق والحريات. 2021الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ) 16 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  الصفحة الرسمية (. نعم إلجراءات تحي 

  https://bit.ly/3UOPFqE ،2022نوفمي   15ي    خ االطالع تار جويلية/يوليو.  27 ،اإلنسان عل موقع الفيس بوك
ك. 2021الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ) 17 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان عل موقع الفيس  الصفحة الرسمية(. بيان مشي 

  https://bit.ly/3A7lOle ،2022نوفمي   15تاري    خ االطالع أوت/أغسطس.  5 ،بوك
  https://bit.ly/3UtOMnw، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان الصفحة الرسمية 18
ي  2021لسنة  117أمر رئاسي عدد  19

 
 المتعلق بالتدابير االستثنائية 2021سبتمي   22مؤرخ ف

ك حول الوضع السياسي الحالي (. 2021المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ) 20 . تاري    خ االطالع  27، بيان مشي  نوفمي   15سبتمي 
2022 ،https://bit.ly/3phyaBe  

. س 27(. بيان، 2021الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ) 21 للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان عل موقع  الصفحة الرسميةبتمي 
 https://bit.ly/3E193tG، 2022نوفمي   15. تاري    خ االطالع الفيس بوك

ي  2022لسنة  30مرسوم عدد  22
 
 «.بإحداث الهيئة الوطنية االستشارية من أجل جمهورية جديدة»يتعلق  2022ماي/مايو  19مؤرخ ف

عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسي يعتذرون عن التكليف بعضوية اللجنة االستشارية القانونية ولجنة (. 2022بالدي نيوز ) 23
 ، ي
  https://bit.ly/3E19fco، 2022جوان/يونيو  18تاري    خ االطالع  . ماي/مايو  24، بالدي نيوزالحوار الوطت 

ي اللجنة االستشارية،  (. 2022) الهيئة اإلدارية لالتحاد العام التونسي للشغل 24
 
جوان  18ماي، تاري    خ االطالع  27الهيئة اإلدارية ترفض المشاركة ف

2022 ،https://bit.ly/3UGgSMc  
ي ) 25 ي .. تونس(. 2022تلفزيون العرب 

 
التلفزيون ودعوته إلطالق حوار ال يقىصي األحزاب. « حوار الرئيس»ماذا بعد رفض اتحاد الشغل المشاركة ف

ي    https://bit.ly/3EqqSDX، 2022جوان/يونيو  18تاري    خ االطالع  . ماي/مايو  24، العرب 
ا
 
 أنظر أيض

ي صياغة دستور جديد لتونس؟ .. . انطالق أول جلساتها (2022)بن بريك، خميس 
 
جوان/يونيو.  4، الجزيرة نتما مصداقية اللجان االستشارية ف

 https://bit.ly/3Ts7zy8، 2022جوان/يونيو  18تاري    خ االطالع 
، 2022الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ) 26 ي

ي خصوص الموقف من الحوار الوطت 
 
 ماي.  23(. بالغ ف

للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق  الصفحة الرسميةماي/مايو.  27، بيان ال لتدجير  الرابطة(. 2021دفاع عن حقوق اإلنسان )الرابطة التونسية لل 27
  https://bit.ly/3To7Y4B، 2022نوفمي   15. تاري    خ االطالع اإلنسان عل موقع الفيس بوك

ي الجديد. «انتهاكات السلطة». اتهامات للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بالصمت عن (2021)يوسف، آدم  28 .  29، العرب  تاري    خ ديسمي 
  https://bit.ly/3NWDmWO، 2022نوفمي   15االطالع 

. 2022وناس، يشي ) 29 ي فعلي
وع الدستور وإطالق حوار وطت  . تاري    خ جويلية/يوليو  6، وكالة أنباء األناضول(. تونس.. دعوة حقوقية لسحب مش 

 https://bit.ly/3NZjJNZ، 2022نوفمي   15االطالع 
للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان  الصفحة الرسمية. جويلية/يوليو  7. بيان تصحيجي (. 2120الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ) 30

 https://bit.ly/3hngqnp، 2022نوفمي   15. تاري    خ االطالع عل موقع الفيس بوك
اإلنسانية، ال استفتاء عل مدنية الدولة الئحة عامة: ال تراجع عن الحريات والحقوق »(. 2022الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات ) 31

ا لسياسة األمر الواقع
 
جويلية/يوليو. تاري    خ  19 ،الصفحة الرسمية للجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات عل موقع الفيس بوك. «ورفض

  https://bit.ly/3WQzsmu  ،2022سبتمي   15االطالع 
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