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ً
أن تكون مصنفا
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تحــت طائلــة هــذه اإلجــراءات .فمســار التصنيــف أو االخضــاع
لإلجــراءات حدوديــة هــو مســار غامــض كليــا إذ ال تٌ علــم االدارة
أبــدا األشــخاص بخضوعهــم إلجــراءات المراقبــة التــي هــم تحــت
طائلتهــا وال تكشــف أيضــا عــن االســباب أو الشــكوك التــي تبــرر
وضعهــم تحــت هــذه اإلجــراءات فــي عديــد الحــاالت .يظهــر ان

تصنيــف األشــخاص المعنييــن يرجــع إلــى انتماءاتهــم الدينيــة،
قرابتهــم مــن أشــخاص يشــتبه فــي عالقتهــم بأعمــال إرهابيــة
او ســبق ان وجهــت لهــم تهمــة فــي قضيــة إرهابيــة ووقعــت
تبرئتهــم مــن قبــل قاضــي التحقيــق أو علــى إثــر محاكمــة.
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أين تكمن اعتباطية إجراءات المراقبة اإلدارية؟
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يخضــع عشــرات األالف مــن التونســيين إلــى إجــراءات مراقبــة إداريــة مــن قبــل
وزارة الداخليــة مــن أجــل شــبهة عالقتهــم بنشــاط إرهابــي ،ممنوعيــن مــن
الســفر ومــن اســتخراج الوثائــق الرســمية ،مهرســلين مــن قبــل القــوات األمنيــة
فــي منازلهــم وفــي الشــارع وكذلــك فــي مقــرات العمــل .يخضــع هــؤالء
األشــخاص وغالبــا منــذ ســنوات الــى عقوبــة اعتباطيــة بــدون حكــم وال ســبب وال
مــدة انتهــاء فهــي عقوبــة تخلــف آثــار مدمــرة لهــم ولعائالتهــم ولمحيطهــم
.
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ماذا نعني بإجراءات المراقبة اإلدارية ؟
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هــي أساســا إجــراءات تقيــد الحريــة مقــررة مــن طــرف وزارة
الداخليــة ضــد أشــخاص يشــتبه فــي أنهــم يشــكلون تهديــدا
للنظــام العــام واألمــن القومــي .هــذه اإلجــراءات التــي تهــدف
أساســا إلــى الوقايــة مــن اقتــراف أفعــال إرهابيــة يمكــن ان تأخــذ
أشــكاال مختلفــة مثــل اإلقامــة الجبريــة  ،المنــع مــن مغــادرة

البــاد  ،االســتدعاءات المتكــررة لمراكــز الشــرطة  ،التفتيــش
خــارج إطــار أي إجــراء قضائــي  ،الوضــع علــى الذمــة المطــول عند
المراقبــة علــى مســتوى الطرقــات أو علــى مســتوى الحــدود
لغايــة استرشــادية أو أيضــا محاضــر البحــث عــن طريــق الجيــران و
زيــارات أعــوان االمــن لمحــات الســكنى او لمقــرات العمــل.

اغلــب إجــراءات المراقبــة المذكــورة فــي التقريــر تمــس مــن
عديــد الحقــوق والحريــات األساســية المضمونــة فــي الدســتور
التونســي وأيضــا فــي القانــون الدولــي لحقــوق االنســان مثــل:
حريــة التنقــل ،حــق عــدم االحتفــاظ بطريقــة تعســفية وأيضــا
حــق احتــرام الحيــاة الخاصــة وحرمــة المســكن .نظريــا يمكــن
لبعــض هــذه الحقــوق والحريــات ان تقيــد مــن طــرف الدولــة علــى
شــرط احتــرام  3مبــادئ اساســية منصــوص عليهــا فــي الدســتور
والقانــون الدولــي .هــذه اإلجــراءات يحــب ان تكــون ضروريــة

ومتناســبة وخاضعــة لرقابــة قضائيــة ســريعة وجديــة وناجعــة.
بعــض اإلجــراءات التقييديــة المنصــوص عليهــا صلــب التقريــر
مثــل اإلقامــة الجبريــة ومنــع مغــادرة البــاد قــد ضمنــت ضمــن
نــص تنظيمــي وليــس تشــريعي فــي حيــن البعــض اآلخــر مثــل
االســتدعاءات المتكــررة لمراكــز الشــرطة والوضــع علــى الذمــة
المطــول عنــد المراقبــة علــى مســتوى الطرقــات ال يســتندون
إلــى أي أســاس قانونــي .التناســب والضــرورة ليــس أيضــا متوفــر

عنــد تقييــد الحريــات ففــي اغلــب الحــاالت يكــون هــذا التقييــد
غيــر محــدد بالزمــن ودون ســبب أو توضيــح يعلــم بــه الشــخص
الخاضــع إلجــراء لتفســير هــذا الوضــع.
امــا بالنســبة للرقابــة القضائيــة مــن طــرف المحكمــة اإلداريــة
علــى هــذه اإلجــراءات فهــي بعيــدة عــن ســرعة الفصــل
ومعرقلــة بصفــة ظاهــرة مــن قبــل وزارة الداخليــة .فبحيــث
وأمــام غيــاب اإلعــام بالخضــوع لهــذه اإلجــراءات فالمعنييــن
مطالبيــن بمــد المحكمــة اإلداريــة بأدلــة حــول محاضــر البحــث
الواصمــة لــدى الجيــران وعلــى الضغــوط الممارســة مــن طــرف
أعــوان االمــن علــى أربــاب العمــل .فــي حيــن تكــون مراقبــة
التناســب والضــرورة صعبــة التحقيــق عندمــا تقتصــر االدارة علــى
تقديــم ادعــاءات نمطيــة ضــد األشــخاص المصنفيــن لتبريــر هــذه
الممارســات.

ماهي آثار تطبيق إجراءات المراقبة اإلدارية االعتباطية على األشخاص
المعنيين وعلى مقربيهم؟
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تعتبــر إجــراءات المراقبــة اإلداريــة ،كمــا هــي مطبقــة فــي
تونــس ليســت فقــط اعتباطيــة وإنمــا فــي اغلــب االحيــان مكونــة
لهرســلة أمنيــة قــد ترتقــي إلــى ســوء معاملــة وقــد تٌ خلــف
أضــرارا ماديــة ونفســية خطيــرة .كثيــر مــن األشــخاص الخاضعيــن
إلجــراءات والذيــن تعهــدت المنظمــة العالميــة لمناهضــة
التعذيــب بملفاتهــم فقــدوا عملهــم واجبــروا علــى تغييــر مقــرات
ســكناهم بســبب الضغــوط األمنيــة.

ٌيفضــل بعــض األشــخاص نتيجــة األلــم النفســي الذيــن يشــعرون
بــه أن ٌيدانــوا ويعاقبــوا بالســجن علــى ان يخضعــوا لهــذا النــوع
مــن اإلجــراءات وقــد عبــر أحدهــم عنــه «ان تكــون مدانــا بحكــم
لــم يصــدره أحــد وينفــذه الجميــع» عقوبــة غيــر محــددة فــي
الزمــن ،غيــر مبــررة وال حتــى محصــورة بمجــال ،عقوبــة واصمــة
ومقلقــة تخلــف خوفــا وانهيــارا قــد ويــؤدي إلــى حــل تدريجــي
للروابــط العائليــة.
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من يخضع إلجراءات المراقبة؟
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يخضــع إلجــراءات المراقبــة اإلداريــة أشــخاص  -رجــال ونســاء-
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مدرجيــن ضمــن إجــراءات حدوديــة من طــرف وزارة الداخلية بســبب
شــبهة خطورتهــم الناتجــة عــن قربهــم مــن مجموعــات إرهابيــة.
هــذا وقــد وثقــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب حالــة
 20شــخصا 18 -رجــا وامرأتــان  -تعهــدت بهــم فــي إطــار برنامــج

ســند ،برنامــج المســاعدة القانونيــة والنفســية واالجتماعيــة
والصحيــة لضحايــا التعذيــب وســوء المعاملــة فــي تونــس.

يســتنتج مــن شــهادات الضحايــا ،ان األشــخاص الخاضعيــن
إلجــراءات مقيــدة لحريــة التنقــل ال يعلمــون لمــاذا يتــم وضعهــم

هــل تعتبــر إجــراءات المراقبــة اإلداريــة دائمــة غيــر مشــروعة؟ هــل ال
تعتبــر ضروريــة للوقايــة مــن اإلرهــاب؟
المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب مدركــة تمامــا للتحديــات
األمنيــة التــي تواجههــا الدولــة التونســية وتقــدر ان للحكومــة
الحــق بــل وأيضــا الواجــب فــي اتخــاذ إجــراءات للتوقــي مــن

الهجمــات اإلرهابيــة ومــن كل خطــر يمكــن ان يداهــم االمــن
القومــي .هــذا ال يمكــن ان يتــم اال عبــر وضــع إجــراءات رقابــة
ومراقبــة ضــد اشــخاص يعتبــرون «خطيــرون» .لكــن مســؤولية
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حمايــة الدولــة والحــق فــي األمــان الــذي يتمتــع بهــا المواطنــون
التونســيون يجــب اتــن تكــون ممارســة فــي إطــار احتــرام الحقوق
والحريــات األساســية المضمونــة فــي الدســتور التونســي وفــي
القانــون الدولــي لحقــوق االنســان .فمشــروعية حمايــة البعــض

ال يمكــن ان يتحــول الــى اضطهــاد تعســفي لآلخريــن فــاذا كان
االمــر كذلــك فقــد نجــد دولــة القانــون والديمقراطيــة التونســية
قــد ضعفــت الــى حــد كبيــر.
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ما الذي توصون به لجعل سياسة الوقاية من اإلرهاب متطابقة مع
المعايير الدولية في مجال حقوق االنسان؟
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صاغــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب  16توصيــة
موجهــة الــي الحكومــة ووزارة الداخليــة اذ تدعــو المنظمــة أوال
الــى اإليقــاف الفــوري إلجــراءات المراقبــة اإلداريــة التقييديــة
والتعويــض لــكل األشــخاص الذيــن خضعــوا لهــا.
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مــن المســتعجل أيضــا تعديــل اإلطــار القانونــي الــذي تنــدرج فيــه
اإلجــراءات لضمــان ان يكــون كل تقييــد للحريــة منصــوص عليــه
فــي قانــون ومتناســب وضــروري .اهميــة ان تعطــي الحكومــة
اإلمكانيــات للقضــاء اإلداري حتــى يتمكــن مــن ممارســة رقابــة
جديــة وســريعة وناجعــة علــى هــذه اإلجــراءات .وهــذا يمــر عبــر

دعــم للمــوارد البشــرية والماليــة للقضــاء اإلداري كمــا يعتبــر
مــن الضــروري ان تعلــم وزارة الداخليــة األشــخاص المعنييــن
بخضوعهــم الــي إجــراءات المراقبــة مــع تعليــل لألســباب
واألســاس القانونــي والمــدة الزمنيــة لكــي يســمح لهــم بالقيــام
بالتظلــم كمــا تدعــو أخيــرا المنظمــة العالميــة لمناهضــة
التعذيــب الســلطات التونســية الــى معاقبــة كل عــون امــن
ســاهم فــي تطبيــق اإلجــراءات التقييديــة والتــي غالبــا مــا تكــون
متكــررة ويمكــن ان ترتقــي الــى هرســلة امنيــة او حتــى ســوء
معاملــة.
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