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 .1مقدمة

S17

S17

S17

S17

جــددت الســلطات التونســية فــي مناســبات عديــدة منــذ ثــورة  2011التــي افضــت إلــى ســقوط نظام
بــن علــي الســابق تأكيــد التزامهــا باحتــرام ســيادة القانــون والمعاييــر الدوليــة المتصلــة بحقــوق
اإلنســان .مــع ذلــك ،شــكل مــا شــهدته تونــس مــن تهديــدات أمنيــة ورد فعــل الســلطات لمواجهــة
تلــك المخاطــر عائقــاً أمــام الجهــود الراميــة إلــى وقــف االنتهــاكات المنهجيــة لحقــوق اإلنســان
عــدة ممارســات كاإليقــاف التعســفي والتعذيــب وســوء المعاملــة،
منــذ ســنة  .2011إذ ظلــت
ّ
فضــا عــن المضايقــات األمنيــة وغيرهــا مــن انتهــاكات حريــة التنقــل والحــق فــي حرمــة الحيــاة
ً
الخاصــة وفــي العمــل شــائعة ومعمــوال بهــا فــي ســياق الحــرب علــى اإلرهــاب.

S17

S17

S17

S17

S17

االرهابيــة علــى األراضــي التونســية وبدايــة
فاعتبــاراً مــن ســنة  ،2013ومــع تصاعــد الهجمــات
ّ
عــودة األشــخاص الذيــن انتقلــوا للقتــال فــي ســوريا والعــراق إلــى تونــس ،شــددت وزارة الداخليــة
رقابتهــا علــى المجتمــع التونســي مــن خــال تصنيــف ومراقبــة األشــخاص المشــتبه فــي ارتباطهــم
بمجموعــة إرهابيــة .فــي فيفــري  ،2015أعــد مجلــس األمــن القومــي مــا يعــرف باالســتراتيجية
الوطنيــة لمكافحــة التطــرف واإلرهــاب 1بهــدف مواجهــة الخطــر األمنــي الــذي يشــكله هــؤالء
االرهابيــة المتكـ ّـررة .وترتكــز هــذه االســتراتيجية الوطنيــة
المقاتلــون ولوقــف سلســلة الهجمــات
ّ

1

ً
الحقــا علــى موقــع اللجنــة
تــم تبنــي االســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التطــرف واإلرهــاب نهايــة ســنة  2015وتــم نشــرها
الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب.
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علــى أربعــة محــاور أساســية وهــي الوقايــة والحمايــة والمالحقــة
القضائيــة وأخيــراً التصــدي .كمــا تنــص االســتراتيجية علــى تعزيــز
مراقبــة الحــدود ،ومراقبــة وســائل االتصــال الحديثــة ،ودعــم الوحــدات
المتخصصــة ،وإنشــاء مراكــز جهويــة لمكافحــة اإلرهــاب ووحــدات
تنســيق وجمــع معلومــات.
فــي إطــار تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة ،تكثفــت رقابــة الشــرطة
علــى األشــخاص المشــتبه فــي تواطؤهــم فــي ارتــكاب أعمــال
إرهابيــة واتخــذت شــكل تدابيــر مقيــدة للحريــات فــي أغلــب األحيــان.
ّ
وتســتند بعــض هــذه اإلجــراءات إلــى مجموعــة متنوعــة مــن
النصــوص القانونيــة علــى غــرار األمــر عــدد  342لســنة  1975المــؤرخ
فــي  30مــاي  1975والمتعلــق بضبــط مشــموالت وزارة الداخليــة،
والقانــون عــدد  26لســنة  2015المــؤرخ فــي  7أوت  2015المتعلــق
بمكافحــة اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال ،وكذلــك األمــر عــدد 50
لســنة  1978المــؤرخ فــي  26جانفــي  1978المتعلــق بتنظيــم حالــة
الصــددّ ،
أن تونــس تعيــش فــي
الطــوارئ .وتجــدر اإلشــارة فــي هــذا ّ
ظــل حالــة الطــوارئ منــذ  ،2011وهــو نظــام اســتثنائي مؤقــت مــن
الناحيــة النظريــة إال أنــه ال يــزال قائمــاً  2منــذ أكثــر مــن ثماني ســنوات.
العالميــة لمناهضــة التعذيــب تمامــا التحديــات
تــدرك المنظمــة
ّ
األمنيــة التــي تواجــه الدولــة التونســية ،خاصــة منــذ الثــورة .إذ تتحمل
الحكومــة مســؤولية حمايــة المدنييــن مــن اإلرهــاب ولهــا الحــق بــل
مــن واجبهــا اتخــاذ اإلجــراءات المناســبة لــردع الهجمــات اإلرهابيــة
والتهديــدات األخــرى لألمــن القومــي ،بمــا فــي ذلــك اعتمــاد تدابيــر
رصــد ومراقبــة األشــخاص المصنفيــن كعناصــر خطــرة .ولكــن
وجــب كذلــك أن تضطلــع الدولــة بمســؤوليتها فــي توفيــر الحمايــة
والحــق فــي األمــن الــذي يتمتــع بــه المواطنــون التونســيون فــي
كنــف احتــرام الحقــوق والحريــات األساســية التــي يكفلهــا الدســتور
التونســي والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

2

علــى هــذا األســاس ،يجــب أن تكــون القيــود التــي مــن الممكــن
فرضهــا فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب علــى تلــك الحقــوق والحريــات،
قانونيــة وضروريــة ومتناســبة وأن تخضــع للرقابــة القضائيــة ّالالزمة .إذ
تهــدف هــذه الشــروط األساســية غيــر القابلــة لالنتقــاص إلــى ضمــان
قمعيــة أو
أال يرتبــط توفيــر الحمايــة المشــروعة للبعــض بممارســات
ّ
ـفية ضــد البعــض اآلخــر .ذلــك ّأنــهُ ،يمنــع اليــوم عــدد متزايــد مــن
تعسـ ّ
التونســيين مــن مغــادرة البــاد ،ويوضعــون رهــن اإلقامــة الجبريــة،
ويتــم اســتدعاؤهم مــراراً إلــى مراكــز الشــرطة ،كمــا يخضعــون
لعمليــات تفتيــش ويتــم التحــري فــي شــأنهم مــع جيرانهــم وأقاربهم،
المتكــررة إلــى منازلهــم وإلــى أماكــن
فضــا عــن زيــارات الشــرطة
ً
ّ
عملهــم ويقــع ّ
ـم باســم حمايــة األمــن العــام .كذلــك فـ ّ
ـأن
كل ذلــك يتـ ّ
يتــم فــي أغلــب األحيــان بطريقــة
يتــم تنفيــذ جميــع هــذه اإلجــراءات
ّ
غيــر شــفافة ،بــدون إشــعار مســبق ،ودون مبــرر ،وغالبــا دون أي أســاس
قانونــي .فنالحــظ اذن ّأنــه يوجــد عديــد األشــخاص مــن ضحايــا هــذه
التجــاوزات ،الذيــن فرضــت عليهــم سياســة مضايقــات أمنيــة حقيقيــة
فــي ســياق الحــرب علــى اإلرهــاب ..ويرجــح أن يكــون اآلالف منهــم
خاضعيــن إلجــراءات ولتدابيــر رقابــة مقيــدة للحريــة.
ً
وفقــا للشــهادات التــي جمعتهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة
معنيــة
التعذيــب ،وتلــك التــي تلقتهــا منظمــات غيــر حكوميــة أخــرى
ّ
بالدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،فــإن العديــد مــن ضحايــا هاتــه التدابيــر
للحريــة .إذ يكتســي
المقيــدة
يجهلــون دوافــع اخضاعهــم لإلجــراءات
ّ
ّ
الغمــوض عمليــة االدراج ضمــن إجــراء ويبــدو أنهــا تتــم بطريقــة
مســيئة وتمييزيــة تترتــب عنهــا عواقــب ماديــة ونفســية مأســاوية
لدرجــة يمكــن معهــا اعتبــار بعــض األشــخاص المصنفيــن ضمــن إجــراء
ضحايــا ســوء المعاملــة .فالتشــهير والعزلــة والطــاق والمعانــاة
النفســية والفصــل مــن الوظيفــة ثمــن سياســة أمــن دولــة يدفعــه
األشــخاص المصنفــون ضمــن إجــراء

تــم رفــع حالــة الطــوارئ التــي تــم اإلعــان عنهــا فــي جانفــي  2011فــي مــارس  2014ثــم أعيــد اعالنهــا فــي جويليــة  2015ومنــذ ذلــك الحيــن تــم إيقــاف العمــل بهــا لمــدة شــهر واحــد
فقــط فــي أكتوبــر2011
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 .2المنهجية
رجــا وســيدتين  -مــن مســتفيدي برنامــج
شــخصا -18
يســتند هــذا التقريــر إلــى شــهادة 20
ً
ً
العالميــة لمناهضــة التعذيــب للمســاعدة القانونيــة واالجتماعيــة
«ســند »،برنامــج المنظمــة
ّ
والنفســية والصحيــة لضحايــا التعذيــب و/أو ســوء المعاملــة فــي تونــس.
ويشــترك جميــع األشــخاص الذيــن جــرت مقابلتهــم فــي كونهــم خاضعيــن جميعــا إلجــراءات مراقبة
فرضيــة كونهــم ّ
ّ
يمثلــون خطــرا علــى النظــام العــام
مســلطة مــن قبــل وزارة الداخليــة بســبب
ّ
واألمــن القومــي .ويخضعــون علــى أســاس هــذا االدراج إلجــراء أو حتــى لجملــة مــن اإلجــراءات
المقيــدة للحريــة ،أو مــا يطلــق عليــه اجــراءات مراقبــة بعبــارة أخــرىٌ .منــح البعــض تعليــق أو إلغــاء
إجــراء أو أكثــر إثــر التقــدم بطلــب إلــى مكتــب العالقــات مــع المواطــن التابــع لــوزارة الداخليــة أو
بطعــن أمــام المحكمــة اإلداريــة .ومــع ذلــك ،اليــزال هــؤالء يعانــون مــن مراقبــة أمنيــة اقتحاميــه
تنتهــك بموجبهــا العديــد مــن حقوقهــم وحرياتهــم األساســية.
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العالميــة لمناهضــة
الســتكمال هــذا التقريــر ،اعتمــدت المنظمــة
ّ
التعذيــب ً
أيضــا علــى معلومــات قدمهــا أربعــة محاميــن وقاضييــن
إدارييــن وناشــطين فــي مجــال الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان مــن
ّ
خــال مقابــات تمحــورت حــول النزاعــات اإلداريــة المتعلقــة بإجــراءات
المراقبــة المســلطة علــى األشــخاص الخاضعيــن لمثــل هــذه
اإلجــراءات.

محمــد 41 ،ســنة ،مقيــم فــي تونــس الكبــرى و يخضــع
لإلجــراء  .S17تلقــى محمــد اســتدعاءات هاتفيــة متكــررة
إلــى مركــز الشــرطة ،وتــم اســتجوابه وتفتيــش هاتفــه
المحمــول وتعطيلــه فــي عــدة مناســبات عنــد مــروره بنقــاط
المراقبــة األمنيــة ،باإلضافــة إلــى زيــارة منزلــه ومــكان عملــه
وممارســة ضغــوط علــى صاحــب العمــل.

توفيــق 30 ،ســنة ،مقيــم فــي تونــس و يخضــع لإلجــراء S17
و  ، S1وممنــوع مــن مغــادرة مدينــة تونــس .تعــرض لعــدة
عمليــات تفتيــش قســرية والزال ضحيــة الزيــارات المنزليــة
واالســتدعاءات إلــى مراكــز الشــرطة والتعطيــل أو االقتيــاد
إلــى مراكــز الشــرطة عنــد مــروره بنقــاط المراقبــة األمنيــة

عامــا ،فــي أحــد مناطــق الشــمال الغربــي
يعيــش أكــرمً 39 ،
لتونــس .يخضــع لإلجــراء  S17و يتعـ ّـرض لعــدة عمليــات تفتيش
كمــا يتــم تعطيلــه بانتظــام أو اقتيــاده إلــى مركــز الشــرطة
الســتجوابه عنــد مــروره بنقــاط التفتيــش البريــة.

العالميــة
ولضمــان ســامة األشــخاص الذيــن حاورتهــم المنظمــة
ّ
لمناهضــة التعذيــب ،تــم اســتبدال أســمائهم بأســماء مســتعارة
فــي هــذا التقريــر .بالنســبة لجميــع األشــخاص المذكوريــن فــي هــذه
الوثيقــة ،تــم االقتصــار علــى اإلشــارة إلــى أنــواع إجــراءات اإلدراج التــي
تــم إعــام األشــخاص المســتهدفين بهــا .ومــن غيــر المســتبعد أن
يكــون هــؤالء األشــخاص معنييــن ً
أيضــا بأنــواع إجــراءات إدراج أخــرى
مذكــورة فــي الجــدول ص .21

عزيــز 30 ،ســنة ،أصيــل أحــد مناطــق الشــمال الغربــي لتونــس.
يتــم اجبــاره علــى الخضــوع لعمليــات
يخضــع لإلجــراء  S17و
ّ
تفتيــش قســرية ،كمــا يتــم القيــام بإجــراءات تحقيــق مــع
جيرانــه وتعطيلــه عنــد المــرور بنقــاط التفتيــش البريــة.

أمــل 29 ،ســنة ،تعيــش فــي تونــس الكبــرى .تخضــع أمــل
يعرضهــا لعمليــات تفتيــش إداريــة.
كذلــك لإلجــراء  S17الــذي ّ
فــي الســنوات األخيــرة ،تــم اقتيادهــا عــدة مــرات مــن الشــارع
ومــن مقــر اقامتهــا لتخضــع الســتجوابات مطولــة فــي
مراكــز الشــرطة .كمــا تتلقــى زيــارات ومداهمــات منزليــة
واســتدعاءات متكــررة للبحــث فــي مراكــز الشــرطة.

تــم اخضاعــه
أنيــس 46 ،ســنة ،مقيــم فــي مدينــة تونــسّ .
لإلجــراءات  ، S17، S18، S19ولإلقامــة الجبريــة .عانــى أنيــس
جـ ّـراء هــذا مــن العديــد مــن عمليــات التفتيــش ومــن ممارســة
الضغــط علــى صاحــب العمــل .كمــا ال يــزال يتــم اســتدعاؤه
فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى مراكــز الشــرطة ويتلقــى زيــارات
األعــوان إلــى مقــر اقامتــه .وهــو باإلضافــة إلــى ذلــك محــروم
مــن جــواز الســفر.

اســكندر 29 ،ســنة ،مقيــم فــي مدينــة تونــس .يخضــع لإلجــراء
ُ ،S17يمنــع اســكندر مــن مغــادرة جهتــه وقــد ُمنــع بالفعــل
مــن التنقــل داخــل البــاد .وكثيــرا مــا يخضــع لزيــارات منزليــة
ويتــم التحقيــق مــع جيرانــه ويتــم تعطيلــه عنــد مــروره بنقــاط
التفتيــش البريــة .كمــا أن عائلتــه وأصدقــاؤه بدورهــم ضحايــا
لضغوطــات الشــرطة.

نــزار 33 ،ســنة ،مقيــم فــي مدينــة تونــس .كمــدرج ضمــن
اإلجــراءات  S17و S19يتلقــى نــزار بصــورة متواتــرة مكالمــات
الشــرطة وزيــارات األعــوان إلــى مقــر اقامتــه وإلــى أماكــن
العمــل المختلفــة التــي يتواجــد بهــا.

فــوزي 50،ســنة ،يقطــن بأحــد مناطــق الشــمال الشــرقي
لتونــس .و يخضــع لإلجــراء  ، S17ظــل فــوزي رهــن اإلقامــة
ممنوعــا مــن مغــادرة البــاد.
الجبريــة لفتــرة طويلــة واليــزال
ً

يوســف 28 ،ســنة ،يعيــش بأحــد مناطــق الشــمال الغربــي
لتونــس .يعانــي يوســف فــي إطــار خضوعــه لألجــراء ،S17
لعمليــات تفتيــش قســرية ويتلقــى زيــارات منتظمــة إلــى
مقــر اقامتــه واســتدعاءات مــن حيــن آلخــر للحضــور فــي مركز
الشــرطة أيــن يتــم اســتجوابه وتفتيــش هاتفــه المحمــول.
وكثيــراً مــا يتــم إيقافــه عنــد مــروره بنقــاط المراقبــة األمنيــة.
حاليــا مــن جــواز الســفر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،هــو محــروم ّ
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نديــم 42 ،ســنة ،مقيــم فــي تونــس الكبــرى .كمصنــف ضمــن
اإلجــراء  ،S17يخضــع نديــم لعمليــات تفتيــش قســرية ويتلقــى
زيــارات متكــررة مــن الشــرطة إلــى مقــر اقامتــه.

مصطفــى 34 ،ســنة ،مقيــم فــي تونــس الكبــرى .يخضــع
مصطفــى لإلجــراء  S17و كذلــك لإلقامــة الجبريــة ويعانــي
مــن تبعــات الضغوطــات التــي مارســتها الشــرطة علــى أربــاب
عملــه المتعاقبيــن وعلــى المؤجــر الســابق .خضــع لعمليــات
تفتيــش قســرية ومــا زال يتلقــى زيــارات إلــى مقــر اقامتــه
ومكالمــات مــن مركــز الشــرطة

قيــس 30 ،ســنة ،يعيــش فــي تونــس الكبــرى .يتلقــى قيــس
كخاضــع لإلجــراء  S17زيــارات الشــرطة إلــى مقــر اقامتــه
وغالبــا مــا يتــم اســتدعاؤه إلــى مركــز الشــرطة .ولــم يتمكــن
حتــى اآلن مــن الحصــول علــى بطاقــة هويــة و بطاقــة
الســوابق العدليــة ( .)B3وهــو ممنــوع مــن مغــادرة البــاد بمــا
أنــه محــروم مــن الحصــول علــى جــواز ســفر.

ســفيان 21 ،ســنة ،يعيــش فــي الشــمال الغربــي للبــاد.
كمصنــف ضمــن اإلجــراء  ،S17يتلقــى ســفيان زيــارات
أســبوعية إلــى مقــر اقامتــه.

ســامي 36 ،ســنة ،يعيــش فــي جنــوب تونــس .كمصنــف
ضمــن اإلجــراءات  S17و  ،S8تــم إيقــاف ســامي عــدة مــرات
ويتــم اســتدعاؤه بانتظــام إلــى مركــز الشــرطة أيــن يخضــع
الســتجوابات مهينــة .وكثيــراً مــا يتــم تعطيــل تنقلــه ً
أيضــا
عنــد مــروره بنقــاط المراقبــة األمنيــة علــى الطريــق ويتــم
ً
أحيانــا إلــى أقــرب مركــز شــرطة أيــن يخضــع
إيقافــه أو اقتيــاده
لالســتجواب .ســامي محــروم مــن جــواز ســفر وال يســتطيع
مغــادرة البــاد.
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رفيــق 37 ،ســنة ،يعيــش فــي جنــوب تونــس .رفيــق ممنــوع
مــن مغــادرة البــاد باعتبــاره مصنــف  .S17كثيــرا مــا يتلقــى
مكالمــات الشــرطة وزيــارات إلــى مقــر اقامتــه مــن حيــن
آلخــر ويخضــع لعمليــات تفتيــش .تعــرض للمضايقــة مــن قبــل
وغالبــا مــا
أعــوان الشــرطة فــي أماكــن عملــه المختلفــة.
ً
يتــم ايقافــه فــي الشــارع عندمــا يكــون برفقــة زوجتــه التــي
ترتــدي النقــاب.

خالــد 31 ،ســنة ،يعيــش فــي أحــد واليــات شــرق تونــس.
مصنــف ضمــن اإلجــراء  ،S17منــع خالــد مــن مغــادرة البلــد
وخضــع لعمليــات تفتيــش إداريــة .ال يــزال يتلقــى زيــارات
الشــرطة إلــى مقــر اقامتــه .وقــد مــارس أعــوان الشــرطة
ضغوطــاً علــى مؤجــر المنــزل لطــرده.

نجيــب 49 ،ســنة ،مقيــم فــي تونــس الكبــرى .كمصنــف
ضمــن اإلجــراء ،S17نجيــب محــروم بــدوره مــن جــواز الســفر
وهــو رهــن اإلقامــة الجبريــة .خضــع لعمليــات تفتيــش قســرية
فــي عــدة مناســبات و تتــم ممارســة الضغــط علــى مؤجــري
المنــازل المختلفــة التــي أقــام بهــا .وال يــزال يتلقــى مكالمــات
مــن مركــز الشــرطة وزيــارات إلــى مقــر اقامتــه

رضــا 45 ،ســنة ،يعيــش فــي شــمال تونــس .يخضــع لإلجــراء
 S17وهــو رهــن اإلقامــة الجبريــة بــدوره

نــورة 32 ،ســنة ،تعيــش فــي جنــوب تونــس .اقتيــدت
كمصنفــة  S17إلــى مركــز الشــرطة عنــد مرورهــا بنقطــة
مراقبــة أمنيــة وتخضــع لعمليــات تفتيــش.
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اإلخضاع لإلجراءات
.3
ّ
الحدودية :في صميم
سياسة مراقبة
تقــدم وزارة الداخليــة اإلدراج وجميــع تدابيــر المراقبــة التــي تفرضهــا الشــرطة علــى أنهــا إجــراءات ضروريــة
ومتناســبة وبالغــة األهميــة فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب.
إال إن تنفيــذ هــذه التدابيــر يكشــف واقعــاً بعيــداً كل البعــد عــن الخطــاب الرســمي .فعمليــة االدراج شــديدة التعتيــم
ســواء فيمــا يخــص معاييــر تحديــد المســتهدفين أو فــي عالقــة التمييــز بيــن انــواع مختلفــة مــن اإلدراج .كمــا إن
ـزءا مــن ممارســة المضايقــة
التدابيــر المقيــدة للحريــة التــي يخضــع لهــا األفــراد المصنفــون تعســفية وتشــكل جـ ً
غالبــا مــا تشــكل نوعــاً مــن ســوء المعاملــة
األمنيــة التــي ً

 .1 .3اإلخضاع لإلجراءات
ّ
الحدودية:
عملية استهداف غامضة
 .1. 1. 3غموض معايير
ّ
اختيار األشخاص المعنيين
يبــرر تطبيــق تدابيــر المراقبــة اإلداريــة (اإلدراج) رســمياً بضــرورة منــع
اإلرهــاب .ففــي جــوان  ،2019أعلــن وزيــر الداخليــة هشــام فوراتــي أن
المصنفيــن ضمــن إجــراء أفــراد الذيــن توجــد فــي شــأنهم لــدى الــوزارة
«معلومــات جديــة تؤكــد عالقتهــم بجماعــات إرهابيــة» ،و «األفــراد
المفــرج عنهــم مــن الســجن بعــد تورطهــم فــي قضايــا إرهابيــة
«وكذلــك» األشــخاص رهــن اإلقامــة الجبريــة ».3قصــد الوزيــر االدراج
ضمــن اإلجــراء  ،S17وهــو أكثــر أنــواع إجــراءات األدراج المعروفــة حتــى
اآلن والتــي تتمثــل ،وفقــا لتعريفهــا الرســمي ،فــي مراقبــة األشــخاص
المســتهدفين عنــد مغادرتهــم األراضــي التونســية .ويمكــن اعتبــار أن
معاييــر االختيــار الخاصــة باألفــراد المســتهدفين تنطبــق علــى جميــع
أنــواع إجــراءات اإلدراج األخــرى المحــددة فــي ســياق مكافحــة اإلرهاب.
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عليهــا أجهــزة االســتعالمات مــن خــال التنصــت علــى المكالمــات
الهاتفيــة واســتجواب األشــخاص الذيــن تحــوم حولهــم شــبهة تواطــؤ
واالختــراق؟ مــا مقــدار المعلومــات الجديــة والمتســقة الالزمــة لجعــل
الشــبهة مبــررة بمــا فيــه الكفايــة؟
نفــس الغمــوض يحيــط بمفهــوم « الصلــة « بمجموعــة إرهابيــة؟
فهــل أن صلــة القرابــة بعضــو فــي جماعــة إرهابيــة أو االتصــال بــه
يكفيــان لتحديــد خصائــص صلــة إشــكالية بالمعنــى الــذي تقصــده
وزارة الداخليــة؟
ثــم أن المعاييــر التــي ذكرهــا وزيــر الداخليــة تســتدعي إبــداء مالحظــة
ً
وفقــا
أساســية أخــرى .فالصلــة بجماعــة إرهابيــة جريمــة جنائيــة

للمجلــة الجزائيــة التونســية .ومــن األوجــب أن يكــون األشــخاص
المشــتبه فــي ارتكابهــم هــذه الجريمــة محــل تتبعــات قضائيــة عــوض
أن يكونــوا مصنفيــن ضمــن إجــراء أو خاضعيــن لتدابيــر رقابــة أمنيــة .إذ
تبــدو هــذه التدابيــر كبدائــل للمقاضــاة الجنائيــة .وفــي حيــن يبــدو أن
هــذا فــي مصلحــة األشــخاص المدرجيــن ضمــن إجــراء مــن حيــث أنهــم
يفلتــون مــن إدانــة محتملــة ،فــإن هــذه الممارســات تنطــوي فــي
الواقــع علــى آثــار ضــارة .فــاإلدراج ضمــن إجــراء مبهــم وغيــر محــدد
زمنيــاً  ،ويضــع الفــرد تحــت رحمــة الشــرطة كمــا ســيرد فيمــا يلــي.

تحيــل الحالــة األولــى التــي أشــار إليهــا الوزيــر إلــى األشــخاص الذيــن
توجــد فــي شــأنهم لــدى الــوزارة «معلومــات جديــة تؤكــد عالقتهــم
بجماعــات إرهابيــة» .مــع ذلــك ،ال يمكــن عمليــة االدراج ضمــن إجــراء
أقــل إثــارة للشــك حتــى لــو اعتمــد األعــوان المســؤولون عنهــا فعليــاً
معيــاري «المعلومــات الجديــة» و «العالقــة مــع الجماعــات اإلرهابيــة»
فــي الممارســة العمليــة.

ومــن ناحيــة أخــرى ،تفــرض اإلجــراءات القانونيــة علــى المحاكــم وعلــى
النيابــة العامــة عــدة التزامــات وال ســيما فيمــا يتعلــق بإثبــات األدلــة،
نظريــا علــىكمــا تمنــح المدعــى عليــه حقــوق الدفــاع التــي تضمــن
ً
األقــل-أال يــدان دون دليــل كاف.

فبــادئ ذي بــدء ،تــم تعريــف هــذه المعاييــر باســتعمال مصطلحــات
غامضــة .إذ مــا الــذي يقصــد بالمعلومــات الخطيــرة ومــن المســؤول
عــن تقييــم جديتهــا؟ هــل يعتبــر محتــوى وشــاية مــن جــار أو زميــل
معلومــات جــادة؟ هــل يقتصــر األمــر علــى المعلومــات التــي حصلــت

وعلــى هــذا األســاس ،فــإن االدراج ضمــن إجــراء يظــل تدبيــراً غيــر
مقبــول حتــى فــي حــال تــم بالفعــل احتــرام المعياريــن األوليــن اللذيــن
تــم ذكرهمــا مــن قبــل هشــام الفوراتــي ألن هــذه المعاييــر غيــر
واضحــة وتســمح بااللتفــاف علــى القانــون الجزائــي.
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تشــمل الفئــة الثانيــة لألشــخاص المدرجيــن ضمــن اإلجــراء  S17التــي
أشــار إليهــا األشــخاص المدانيــن سـ ً
ـابقا فــي قضايــا اإلرهــاب.
ويتضــح مــن المقابــات التــي أجريــت مــع المحاميــن والمدافعيــن
عــن حقــوق اإلنســان أنــه مــن الواضــح أن القائمــة الحاليــة لألشــخاص

اإلسم :
سامي
العمر :
عاما
ً 36
اإلجراء S1

المصنفيــن ضمــن إجــراء تستنســخ جزئيــاً قائمــة األشــخاص المدانيــن
الرتكابهــم جرائــم إرهابيــة فــي ظــل النظــام الســابق والذيــن اســتفادوا
مــن العفــو بعــد الثــورة.

عامــا ،الــذي ُحكــم عليــه بالســجن لمــدة  9أشــهر
هــذا هــو الحــال بالنســبة لســامي ً 36 ، 4
ســنة  2007قبــل أن يســتفيد مــن العفــو خــال الثــورة .بعــد ذلــك بعاميــن ،حــاول تجديــد
جــواز ســفره وفــي كل مــرة ذهــب فيهــا إلــى مركــز الشــرطة فــي منطقتــه لالستفســار
حــول مــآل مطلبــه يتــم اعالمــه أن جــواز ســفره غيــر جاهــز .فــي تلــك الفتــرة ،كانــت
ـرحا لمظاهــرات واضطرابــات .كان الوضــع األمنــي متوتــراً للغايــة وهــو مــا
مدينتــه مسـ ً
ـا لطــول مــدة دراســة مطلــب الحصــول علــى جــواز الســفر الــذي
ـ
محتم
ـررا
كان يعتبــر مبـ
ً
ـخصا ينتظــرون مثلــه تســليم جــوازات ســفرهم .لكــن
تقــدم بــه ســامي .كان حوالــي  80شـ ً
بعــد مــرور أشــهر ،تحصــل هــؤالء علــى جــواز ســفر بينمــا ظــل ســامي وتســعة أشــخاص
آخريــن فــي انتظــار رد مــن اإلدارة.
وفــي أحــد األيــام ،أثنــاء إحــدى الزيــارات التــي ال تحصــى وال تعــد التــي اداهــا ســامي
لالستفســار عــن ســير اإلجــراءات ،أبلغــه أحــد الضبــاط شــفوياً بأنــه لــن يحصــل علــى جــواز
ســفره .أصــر ســامي وصــار يعــود كل بضعــة أيــام للمطالبــة بالوثيقــة .بــدأ األعــوان فــي
معاملتــه معاملــة ســيئة .احتفظــوا بــه فــي المركــز واســتجوبوه لســاعات بخصــوص
ممارســة الشــعائر الدينيــة ومعارفــه .ثــم اشــتدت المضايقــات األمنيــة مــن خــال
االســتدعاءات متكــررة إلــى مركــز الشــرطة ،أو اإليقــاف أو االقتيــاد إلــى مركــز الشــرطة
المحلــي عنــد مــروره بنقطــة مراقبــة أمنيــة ،وممارســة ضغــوط علــى صاحــب العمــل،
إلــخ .إلــى أن علــم ســامي ســنة  2015عنــد إيقافــه فــي إحــدى المــرات فــي الشــارع
أنــه مصنــف ضمــن اإلجــراء  S1وهــو ســبب مضايقــة الشــرطة لــه .ويعتقــد ســامي أنــه
يخضــع لهــذا االجــراء يســبب ســوابقه الجنائيــة.

إلــى قائمــة المدانيــن الســابقين مــن فتــرة مــا قبــل الثــورة تمــت
إضافــة أســماء األفــراد المتورطيــن فــي قضايــا اإلرهــاب بعــد عــام
 2011والذيــن لــم تتــم إدانتهــم .وفــي الواقــع ،يجــد األشــخاص
المحتفــظ بهــم بــل وحتــى أولئــك الموضوعيــن فــي اإليقــاف

4

التحفظــي خــال الســنوات األخيــرة أنفســهم مســتهدفين اليــوم
بإجــراء االدراج وبتدابيــر مقيــدة للحريــة وذلــك بالرغــم مــن كــون
القضــاء أســقط التهــم المنســوبة إليهــم أو برأهــم.

نذكر أنه قد تم استبدال جميع أسماء األشخاص الذين حاورتهم المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب بأسماء مستعارة
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اإلسم :
محمد
العمر :
عاما
ً 41
اإلجراء S17

بعــد ثالثــة أشــهر ،أثنــاء فحــص هويــة عشــوائي فــي الشــارع وهــو فــي طريقــه إلــى
العمــل ،تــم إيقــاف محمــد مــن قبــل األعــوان واقتيــد إلــى أقــرب مركــز للشــرطة حيــث
مكــث لعــدة ســاعات .ســئل عــن مهنتــه وممارســته للصــاة وأنشــطة عائلتــه .كمــا
ســئل عمــا إذا كانــت زوجتــه محجبــة وعــن رأيــه فــي الهجمــات األخيــرة .أثنــاء التحقيــق،
أبلغــه األعــوان أنــه مصنــف  S17وأنــه معنــي بتدابيــر مقيــدة لحريــة التنقــل .لــم تكــن
الشــرطة علــى علــم بدوافــع اإلدراج ونصحتــه باالتصــال بــوزارة الداخليــة أو بمنطقــة
األمــن لمعرفــة المزيــد .تــم إطــاق ســراح محمــد فــي نفــس اليــوم .وفــي الســنوات
التاليــة ،ازدادت مضايقــات الشــرطة بشــكل كبيــر وذلــك دون إبــاغ محمــد بأســباب
مرتبطــا باالحتفــاظ بــه ســنة ،2015
ادراجــه ضمــن إجــراء .ومــن المرجــح أن يكــون ادراجــه
ً
بســبب مظهــره وممارســاته الدينيــة المفترضــة

علــى غــرار محمــد ،علــم خمســة أشــخاص آخريــن تتابــع المنظمــة
العالميــة لمناهضــة التعذيــب حاالتهــم أنهــم مصنفــون إثــر االحتفــاظ

بهــم أو وضعهــم فــي اإليقــاف التحفظــي لالشــتباه فــي ضلوعهــم
فــي أنشــطة ارهابيــة.
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عامــا ،فــي ديســمبر  2015بدعــوى االشــتباه فــي كونــه إرهابــي.
تــم إيقــاف محمــدً 41 ،
ويتمثــل مــرد الشــبهة علــى األرجــح الــى مظهــره الــدال علــى التديــن و وتــردده علــى
يومــا مــن
بعــض المســاجد التــي تراقبهــا الســلطات .تعــرض لســوء المعاملــة لمــدة ً 15
االحتفــاظ قبــل أن يتــم إطــاق ســراحه لعــدم وجــود أدلــة ضــده.

اإلسم :
توفيق
العمر :
عاما
ً 30
اإلجراء S17

كان توفيــق 30 ،ســنة ،مقيمــاً فــي مدينــة تونــس مــع زوجتــه وابنتــه البالغــة مــن
العمــر أربــع ســنوات عندمــا تــم ايقافــه فــي مــارس  2015فــي أعقــاب إحــدى الهجمــات
يومــا مــن االحتفــاظ فــي القرجانــي قبــل إطــاق ســراحه .تســبب
االرهابيــة .أمضــى ً 15
هــذا االيقــاف فــي إقالتــه مــن الشــركة التــي كان يعمــل بهــا .وفــي ديســمبر ،2015
دعي إلــى مركــز الشــرطة للتحقيــق معــه واكتشــف أنــه مصنــف  .S17ومنــذ ذلــك
اســتُ
َ
الحيــن ،تعــرض لمضايقــات مكثفــة مــن الشــرطة خلقــت حالــة مــن الذعــر بيــن جميــع
أفــراد عائلتــه إلــى درجــة انفصــال زوجتــه عنــه فــي نهايــة األمــر
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اإلسم :
سفيان
العمر :
 21عاما

عامــا فقــط عندمــا تــم إيقافــه ســنة  2015عقــب
كان ســفيان يبلــغ مــن العمــر ً 17
هجــوم إرهابــي .تعــرض للتعذيــب أثنــاء االحتفــاظ كمــا وضــع فــي اإليقــاف التحفظــي
لمــدة ثــاث ســنوات قبــل تبرئتــه وإطــاق ســراحه فــي أفريــل  .2019وبعــد إطــاق
ســراحه مباشــرة ،تــم اســتدعاءه مــن طــرف وحــدة مكافحــة اإلرهــاب فــي شــمال غــرب
تونــس أيــن يقيــم مــع والديــه ،وهــي نفــس الفرقــة التــي مارســت عليــه التعذيــب ســنة
 .2015أخــذ األعــوان عينــة مــن حمضــه النــووي وأبلغــوه بأنــه مــدرج ضمــن اإلجــراء
 S17وأن عليــه أن يبقــى فــي نطــاق االتصــال .منــذ ذلــك الحيــن ،صــار يتلقــى زيــارات
أســبوعية إلــى مقــر اقامتــه.

اإلجراء S17

مــن المرجــح أن أشــخاص آخريــن ال ســوابق عدليــة لديهــم مدرجــون ضمــن اجــراء بســبب صلــة القرابــة التــي تربطهــم بأشــخاص يشــتبه فــي
تورطهــم فــي أعمــال إرهابيــة

اإلسم :
شقيق نورة

يقضــي شــقيق نــورة 32 ،ســنة ،عقوبــة بالســجن لمــدة عشــر ســنوات بتهمــة اإلرهــاب.
تــم إيقــاف نــورة ســنة  2017عنــد مرورهــا بنقطــة مراقبــة أمنيــة أثنــاء زيارتهــا الخيهــا
فــي الســجن .وبمــا أنهــا كانــت ترتــدي النقــاب ،اقتيــدت إلــى مركــز الشــرطة لتفتيشــها
مــن قبــل شــرطية .وليتــم اعالمهــا هنــاك أنهــا مصنفــة ضمــن اإلجــراء  .S17تعتقــد
نــورة أن ادراجهــا ضمــن إجــراء يرجــع إلــى إدانــة شــقيقها والرتدائهــا النقــاب.

عاما
العمر ً 32 :
اإلجراء S17
اإلسم :
عزيز
العمر :
عاما
ً 30
اإلجراء S17

عزيــز 30 ،ســنة ،يعيــش رفقــة والديــه وشــقيقته وصهــره وابنائهمــا الثالثــة فــي
شــمال غــرب تونــس .يشــتبه أن شــقيقه انضــم إلــى جماعــة جهاديــة متمركــزة فــي
الجبــال فــي عــام  .2014لــذا خضعــت العائلــة بأكملهــا لمضايقــات شــديدة من الشــرطة
تمثلــت فــي االســتدعاءات المتكــررة إلــى منطقــة الشــرطة ،وعمليــات تفتيش قســرية
وغيرهــا مــن التدابيــر المقيــدة للحريــة .وخــال أول عمليــة تفتيــش ســنة  ،2017علــم
عزيــز أنــه مصنــف ضمــن اإلجــراء  .S17وبالنســبة لــه ،مــن الواضــح أن االدراج مرتبــط
باالشــتباه فــي أخيــه المفقــود.

مــن الناحيــة النظريــة ،وبالعــودة إلــى اصنــاف األشــخاص المصنفيــن
التــي ذكرهــا هشــام فوراتــي ،فــإن هــؤالء األفــراد الذيــن لــم تتــم
إدانتهــم علــى اإلطــاق الرتكابهــم جريمــة إرهابيــة مدرجــون ضمــن
إجــراء ألن الــوزارة لديهــا «معلومــات جديــة تؤكــد صلتهــم بإرهابييــن».
يتضــح عمليــاً إن ســرية المعلومــات المبــررة لــإدراج ضمــن إجــراء ال
تســمح بإمكانيــة التحقــق مــن أن هــذه المعاييــر تؤخــذ فــي االعتبــار
عنــد اختيــار األفــراد المســتهدفين .فجميــع مــن حاورتهــم المنظمــة
العالميــة لمناهضــة التعذيــب ينكــرون أي صلــة بجماعــة إرهابيــة ومــن
ـدا أنــه لــو تــم االشــتباه فــي وجــود عالقــة مــن هــذا القبيــل
المرجــح جـ ً

لتمــت احالتهــم أمــام القضــاء .أمــا فــي حالــة عــدم وجــود مبــرر لــإدراج
مــن قبــل اإلدارة ،فــإن علــى األشــخاص المصنفيــن ضمــن إجــراء أن
يحاولــوا تخميــن مبــررات االجــراء الــذي اســتهدفهم
ويوجــد بيــن المســتفيدين مــن دعــم المنظمــة العالميــة لمناهضــة
التعذيــب أشــخاص ال ســوابق عدليــة لهــم وال يمتــون بصلــة قرابــة
لمشــتبه بــه لتورطــه فــي أنشــطة إرهابيــة .إذ يعتقــد هــؤالء أنهــم
مصنفــون ضمــن إجــراء بســب مظهرهــم الــدال علــى التديــن (لحيــة
و/أو مالبــس دينيــة) ،وذلــك بموجــب سياســة تمييزيــة راســخة فــي
ممارســات وزارة الداخليــة.
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ارتــدت أمــل ،مطلقــة وأم لثالثــة أطفــال ،النقــاب لســنوات عديــدة .افــادت أن مضايقــات
الشــرطة لهــا بــدأت قبــل الثــورة قبــل أن يتــم تفتيــش مقــر اقامتهــا وإقامــة والديهــا عــدة
مــرات بيــن 2011و .2017ثــم وانطالقــا مــن ســنة  ،2017غيــرت الشــرطة أســلوب المراقبــة.
ففــي تلــك الســنة ،تــم ايقافهــا أمــام فنــدق فــي ضواحــي تونــس العاصمــة عندمــا كانــت
متجهــة إلــى المستشــفى لرؤيــة ابنتهــا المريضــة إذ أن إدارة الفنــدق كانــت قــد ابلغــت
الشــرطة بوجــود امــرأة ترتــدي نقابــاً  .وصــل اثنــان مــن رجــال الشــرطة فــي ثيــاب مدنيــة إلــى
المــكان ،وطلبــوا مــن أمــل االســتظهار ببطاقــة هويتهــا وطالبوهــا بمرافقتهــم إلــى مركز
الشــرطة .وبرفضهــا مرافقتهــم واصرارهــا علــى االستفســار عــن الدوافــع تــم اقتيادهــا
عنــوة.
وبمجــرد وصولهــا إلــى منطقــة الشــرطة ،ســألها ثالثــة أعــوان عــن الصــاة وعــن عالقتهــا
بالســلفيين .مــن ثــم تمــت احالتهــا علــى وكيــل الجمهوريــة علــى أســاس أنهــا رفضــت
االســتظهار هويتهــا لألعــوان الذيــن قامــوا باســتجوابها .افــادت أمــل أن وكيــل الجمهوريــة
ســألها «لمــاذا كنــت هنــاك؟ أال تعلميــن أن هنــاك أماكــن ال يمكنــك الذهــاب إليهــا؟ »
تعتقــد أمــل أن ادراجهــا يعــود إلــى هــذا الحــادث .ومــع ذلــك ،لــم يتــم إعالمهــا باإلجــراء
إال فــي جــوان  2018أثنــاء التحقــق مــن هويتهــا فــي وســط مدينــة تونــس وهــي برفقــة
أصدقــاء .اقتادهــا األعــوان رفقــة صديقاتهــا إلــى مركــز شــرطة قريــب .تــم اســتجواب أمــل
مــن قبــل أعضــاء تســعة وحــدات مختلفــة حســب مــا الحظتــه .ســألوها عــن ممارســتها
للصــاة وعــن األعيــاد الدينيــة والقنــوات التلفزيــة التــي تشــاهدها والكتــب التــي تقرأهــا
ومعارفهــا واألســباب التــي دفعتهــا إلــى ارتــداء النقــاب ،والفتــرة التــي بــدأت فيهــا
بارتدائــه ،إلــخ .وقــال لهــا أحــد المحققيــن« :ســأفعل كل شــيء اليــوم حتــى تنزعــي هــذا
النقــاب! فجميــع مــن اســتجوبتهم لــم يعــاودوا ارتدائــه مــن جديــد»ُ .
وأطلــق ســراحها أخيـ ًـرا
صباحــا بعــد تســع ســاعات مــن االحتجــاز .ومنــذ
عندمــا وصــل محاميهــا فــي الســاعة الثانيــة
ً
ذلــك الحيــن تــم ايقافهــا مــرة أخــرى واســتدعائها إلــى مركــز الشــرطة وتفتيشــها فــي
الشــارع الرتدائهــا النقــاب.
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العمر :
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ويعتقــد فــوزي بــدوره أنــه مــدرج ضمــن إجــراء وأن الشــرطة تضايقــه بســبب مظهــره.
فهــذا المواطــن التونســي الــذي يبلــغ مــن العمــر  50ســنة متــزوج مــن إيطاليــة وأب
عامــا فــي إيطاليــا،
لطفليــن ،يقيمــون مــع والدتهــم فــي إيطاليــا .بعــد أكثــر مــن ً 20
عــاد فــوزي إلــى تونــس قبــل بضــع ســنوات إلقامــة مشــروع زراعــي فــي شــمال شــرق
تونــس.
فــي جويليــة  ،2016عنــد عودتــه مــن تونــس علــى متــن الحافلــة ،وقعــت مشــادة بينــه
وبيــن راكــب شــتمه بســب لحيتــه والقميــص .تبيــن أن هــذا الراكــب عــون أمــن يرتــدي
مالبــس مدنيــة .لــذا كانــت وحــدة مكافحــة االرهــاب فــي اســتقباله عنــد نزولــه مــن
الحافلــة وتــم اقتيــاده إلــى مركــز الشــرطة المحلــي أيــن اســتجوبه األعــوان عــن حياتــه
فــي إيطاليــا ثــم أطلقــوا ســراحه .يعتقــد فــوزي أن تلــك المشــاجرة تســببت فــي
تصنيفــه ضمــن إجــراء وفــي المضايقــات األمنيــة التــي يتعــرض لهــا منــذ ذلــك الحيــن،
ال ســيما عنــد اعالمــه بأنــه رهــن اإلقامــة الجبريــة بعــد بضعــة أيــام.

ويتوضــح مــن خــال حــاالت أخــرى وثقتهــا المنظمــة الدوليــة لمناهضة
التعذيــب أن بعــض األشــخاص مصنفــون ضمــن إجــراء بســبب رحــات
المهنيــة أو شــخصية إلــى دول تعتبــر حساســة ،وذلــك بالرغــم مــن
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أنهــم ال يظهــرون أي عالمــة تــدل علــى التزامهــم بإســام أصوليفــي
تورطهــم فــي أعمــال إرهابيــة

رفيــق 37 ،ســنة ،مقيــم فــي جنــوب تونــس مــع زوجتــه وأطفالــه .اشــتغل في ليبيــا بين
 2008و .2013فــي ســنة  ،2014تحصــل علــى وظيفــة جديــدة هنــاك .وعندمــا أراد عبــور
الحــدود الليبيــة مــع زمالئــه القادميــن للعمــل فــي نفــس الشــركة ،أبلغتــه الشــرطة
أنــه ممنــوع مــن مغــادرة األرض .وأعلمــه أحــد األعــوان أن رحالتــه إلــى ليبيــا لســنوات قد
تكــون ســبب اتخــاذ االجــراء ضــده ونصحــه بالتحقــق لــدى منطقــة الشــرطة بجهتــه .تــم
اســتدعاء رفيــق بعــد بضعــة أيــام للحضــور إلــى مركــز الشــرطة الكائــن فــي الحــي الذي
يقيــم فيــه .ســئل عــن ممارســته الدينيــة (كيــف يصلــي فــي أي مســجد؟) ،وكذلــك عــن
رحــات أصدقائــه إلــى ســوريا أو ليبيــا .وتــم اعالمــه شــفويا خــال هــذا االســتجواب بأنــه
مصنــف ضمــن اإلجــراء .S17
ويعتقــد رفيــق أنــه مــن المرجــح أن تكــون رحالتــه إلــى ليبيــا هــي الدافــع الحقيقــي
لــإدراج .إال أنــه يظــن ً
أيضــا أن االدراج اســتهدفه بســبب مشــادة بينــه وبيــن عونــي أمــن
بالقــرب مــن منزلــه فــي أكتوبــر  2014إذ كان متوجهــا إلــى الســوق رفقــة والــد أحــد
أصدقائــه وهــو رجــل مســن لــم يتوقــف عندمــا أرادت الشــرطة االســتظهار ببطاقــات
هويتهــم ،األمــر الــذي جعــل األعــوان يشــتمونه ويصرخــون عليــه .لــذا احتــج رفيــق،
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وحثهــم علــى أن يكونــوا أكثــر احترامــا .رداً علــى ذلــك ،قــام أحــد األعــوان بلكمــه وركلــه
بعــد شــتمه .وعنــد ســقوطه أرضــاً تكفــل العــون الثانــي بتقييــد يديــه وجــره بعيــداً عــن
مدخــل الســوق إال حيــن وصــول ســيارة الشــرطة.
فــي منطقــة األمــن القومــي بمدينتــه ،اتهــم العونــان رفيــق باالعتــداء علــى موظــف
ـهرا رهــن اإليقــاف التحفظــي قبــل إطــاق ســراحه فــي نوفمبــر
عمومــي ليمضــي شـ ً
 2014بموجــب حكــم بعــدم ســماع الدعــوى .بعــد فتــرة وجيــزة فقــط مــن هــذا الحــادث
تــم إعالمــه بإنــه تحــت طائلــة إجــراء حظــر مغــادرة األراضــي .تعــرض رفيــق منــذ ذلــك
الحيــن للمضايقــة األمنيــة فــي أماكــن عملــه المختلفــة وفــي مقــر اقامتــه
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قائمة اإلجراءات المختلفة
01
02
03
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05
06
07
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12
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15
16
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18
19
20
21
22

بتحركات
اعالم
ّ
اعالم بالوصول
اعالم باالنطالق
استدعاء
حجز جواز السفر – استدعاء
تفتيش دقيق
إيقاف – تقديم
منع من الخروج
الدخول
منع من ّ
إيقاف – تفتيش  -تقديم
حجــز جــواز الســفر -اســتدعاء
تفتيــش
تفتيش -استدعاء
حجز جواز السفر -حجز
السفر
نسخ جواز ّ
اداريــة قبــل منــح
استشــارة
ّ
بالدخــول
اذن
ّ
اداريــة قبــل منــح
استشــارة
ّ
اذن بالخــروج
اداريــة قبــل منــح
استشــارة
ّ
اذن بالعبــور
السفر
مشكل في جواز ّ
ّ
التوتر
عائد من بؤر
السفر
ضياع جواز ّ
خاص
جواز سفر ّ
جواز سفر ديبلوماسي

ّ
 .1.2.3غموض ّ نوعية
اإلجراءات المتخذة
االجــراء  ،S1، S17، S18، S19تلــك هــي التســميات التــي غالبــا مــا
يرددهــا األشــخاص تحــت طائلــة إجــراء اإلدراج ومحاموهــم ،والتــي غالبــا
مــا تشــير إلــى واقــع يختلــف بيــن حالــة فرديــة وأخــرى.
ً
وفقــا للمعلومــات التــي جمعتهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة
ً
مختلفــا مــن إجــراءات اإلدراج
نوعــا
التعذيــب ،يوجــد أكثــر مــن ً 20
باإلضافــة إلــى تلــك األكثــر شــهرة كونهــا ربمــا األكثــر شــيوعاً .
فعلــى غــرار إجــراء االدراج  S22الخــاص بجــوازات الســفر الدبلوماســية ال
تشــمل جميــع تلــك االجــراءات األشــخاص المشــتبه فــي تورطهــم فــي
أنشــطة تهــدد األمن/النظــام العــام.
عــادة مــا يتــم وصــف اإلجــراءات المدرجــة بالجــدول أعــاه والــذي ال
اال ألعــوان الشــرطة ،بطريقــة موجــزة .لــذا توجــب علينــا
يكــون متاحــا ّ
اللجــوء إلــى شــهادات الضحايــا للحصــول علــى فكــرة أوضــح حــول
نوعيــة اإلجــراء الــذي يخضــع لــه ّ
ينجــر
الشــخص ومــا
العالقــة بيــن
ّ
ّ
ـدا أال يتــم
عنهــا مــن تدابيــر مقيــدة للحريــة .غيــر أنــه مــن المحتمــل جـ ً
إعــام األشــخاص تحــت طائلــة هــذه اإلجــراءات بجميــع مــا يشــملهم
منهــا وبالتالــي وجــب التنويــه الــى ّ
أن عمليــات المراقبــة المختلفــة
التــي يخضــع لهــا هــؤالء األشــخاص مرتبطــة بالضــرورة باإلجــراء(ات)
الوحيــد(ة) التــي هــم علــى علــم بهــا.
جميــع المســتفيدين مــن برنامــج «ســند» الذيــن جــرت مقابلتهــم فــي

ســياق إعــداد التقريــر مشــمولون أو كانــوا تحــت طائلــة إجــراء اإلدراج
وغالبــا مــا يعلمــون بأنهــم معنيــون باإلجــراء عنــد مرورهــم
.S17
ً
ً
وفقــا
بدوريــات أو بنقــاط تفتيــش الشــرطة .إذ يقتضــي اجــراء S17
ّ
لقائمــة االجــراءات المدرجــة أعــاه والتــي قدمــت إلــى المنظمــة
العالميــة لمناهضــة التعذيــب« ،استشــارة اإلدارة قبــل منــح اإلذن
ّ
ً
وفقــا لــوزارة الداخليــة يتمثــل
بالعبــور» والغــرض مــن هــذا اإلجــراء
فــي مراقبــة عبــور األشــخاص المشــتبه فــي انتمائهــم لجماعــات أو
ارهابية/مســلحة.
تنظيمــات
ّ
عمليــاً  ،ال يقتصــر األمــر بالنســبة لعــدد كبير من األشــخاص المشــمولين
بإجــراء اإلدراج  S17علــى الرقابــة الحدوديــة فقــط علــى المنــع مــن
الســفر -بالنســبة ألولئــك الذيــن يرغبــون فــي الســفر -ولكــن يجــدون

أنفســهم ً
أيضــا ضحايــا لتدابيــر مراقبــة أخــرى داخــل البــاد اعلــى غــرار
االســتدعاءات المتكــررة إلــى مراكــز الشــرطة القريبــة ،والزيــارات
المنزليــة ،وعمليــات التفتيــش ،وتعطيــل التنقــات مــن قبــل الدوريــات
األمنيــة.
وقــد يعنــي ذلــك أنهــم معنيــون ،دون أن يكــون لهــم بالضــرورة علــم
بذلــك ،بإجــراءات مراقبــة أخــرى علــى غــرار  S1أو  S4أو  S6أو غيرهــا ،أو
ربمــا قــد يعنــي ذلــك أن اإلجــراء الحــدودي  S17ينطــوي حســب تأويــل
أعــوان األمــن علــى العديــد مــن تدابيــر الرقابــة األخــرى التــي تتجــاوز
مجــرد االستشــارة عنــد العبــور مــن الحــدود.

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

22

اإلسم :
اسكندر
العمر :
 29عاما
اإلجراء S17

تــم إيقــاف اســكندر فــي مــارس  2015لالشــتباه فــي تورطــه فــي هجــوم إرهابــي وقــع
فــي نفــس العــام وتعــرض للتعذيــب ووضــع رهــن اإليقــاف التحفظــي لمــدة  15شــهر
قبــل ان تتــم تبرئتــه وإطــاق ســراحه فــي نهايــة المطــاف .منــذ ذلــك الوقــت ،وعلــى
الرغــم مــن تبرئتــه ،بــدأت زيــارات الشــرطة لمقــر إقامتــه وألماكــن عملــه المختلفــة،
إضافــة إلــى إجــراء التحــري مــع الجيــران وغيرهــا مــن التدابيــر التــي مــن شــأنها
التشــهير بالفــرد.
حــاول اســكندر فــي أوت  2018الذهــاب إلــى الجزائــر إال أن أحــد أعــوان شــرطة الحــدود
أخبــره أنــه يخضــع إلجــراء منــع مــن مغــادرة البــاد ،دون تقديــم مزيــد مــن التفاصيــل.
وفــي فيفــري  ،2019غــادر تونــس العاصمــة للعمــل كعامــل يومــي خــال موســم جنــي
البرتقــال .وعنــد التثبــت مــن هويتــه مــن قبــل دوريــة أمنيــة قــام الشــرطي بتعطيــل
تنقلــه ليمكــث علــى جانــب الطريــق لبعــض الوقــت قبــل أن يعلمــه بأنــه يخضــع لألجــراء
 S17وأنــه ممنــوع مــن مغــادرة الواليــة ويأمــره بالعــودة إلــى تونــس.
تــم إيقــاف اســكندر عــدة مــرات مــن قبــل دوريــات أمنيــة علــى الطريــق واقتيــد فــي
بعــض األحيــان إلــى أقــرب مركــز للشــرطة لالســتجواب .ومــع ذلــكّ ،
فانــه تجــدر اإلشــارة
ّ
الــى ّأنــه باســتثناء مــا قيــل لــه مــن قبــل الدوريــة األمنيــة فــي فيفــري  ،2019فانــه لــم
ـدا مــن مغــادرة تونــس العاصمــة علــى أســاس أنــه يخضــع اإلجــراء .S17
ُيمنــع أبـ ً
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ّ
وضعيــة اســكندر وغيرهــا مــن الوضعيــات موضــوع البحــث ،تعكــس
ان
ّ
ّ
متمكــن مــن التفرقــة بيــن
جــزءا مــن قــوات األمــن غيــر
حقيقــة أن
ً
أنــواع اجــراءات المراقبــة ويفســر نفــس اإلجــراء بطــرق مختلفــة.

العالميــة لمناهضــة التعذيب،
ففــي حالتيــن إثنيــن وثقتهما المنظمــة
ّ
ّ
وبالتالــي فقــد
ـم إعــام المعنييــن بأنهــم مدرجــان ضمــن اإلجــراء S1
تـ ّ
أســفر إجــراء المراقبــة ذاتــه عــن تطبيقــات وتدابيــر متباينــة.

فــي فيفــري  ،2016وبعــد ثالثــة أشــهر مــن إعالمــه أنــه يخضــع لإلجــراء  S17عنــد
اســتدعائه إلــى مركــز الشــرطة ،علــم توفيــق مــن دوريــة مراقبــة أمنيــة فــي قرمباليــة
أنــه تحــت طائلــة االجــراء ً S1
أيضــا ،علمــا ّانــه كان حينهــا يعمــل ســائق شــاحنة لحســاب
شــركة وكان عليــه نقــل البضائــع فــي كامــل أنحــاء تونــس.
اإلسم :
توفيق
العمر :
 30عاما

أخبــره العــون الــذي أبلغــه بشــكل غيــر رســمي بكونــه خضوعــه لهــذا اإلجــراء الحــدودي
بأنــه ليــس مــن المفتــرض أن يغــادر تونــس العاصمــة حيــث يقيــم .وبالتالــي كان عليــه أن
يعــود إلــى تونــس العاصمــة وفقــد وظيفتــه بســبب تقييــد حريــة تنقلــه.

اإلجراء S17

اإلسم :
عمر

تحصلــه علــى رفــع االجــراء  .S17ومــع ذلــك ،غير أن
عمــر بــدوره يخضــع لإلجــراء  ،S1ورغــم ّ
الواقــع الــذي يفرضــه عليــه ادراجــه ضمــن االجــراء  S1مختلــف عــن ذلــك الــذي يعايشــه
توفيــق .إذ يتــم تعطيــل تنقلــه مــن قبــل الدوريــات األمنيــة ويمكــث فــي كل مــرة علــى
جانــب الطريــق لفتــرة طويلــة نوعــاً مــا ،إلــى حيــن ّ
تلقــي اعــوان األمــن تعليمــات مــن
رؤســائه بشــأن اإلجــراء التدابيــر الواجــب اتخاذهــا .لكــن وجــب التنبيــه الــى كــون عمــر
لــم ُيمنــع أبــدا مــن التنقــل داخــل تــراب الجمهوريــة التونســية.

العمر :
 37عاما
اإلجراء  S17و S1

وهكــذا ّ
بالتالــي يمكــن أن يتبيــن مــن شــهادات األشــخاص المشــمولين
العالميــة لمناهضــة
بمجموعــة اإلجــراءات التــي جمعتهــا المنظمــة
ّ
التعذيــب أنــه مــن الممكــن أن تكــون تبعــات نفــس اإلجــراء مختلفــة
للغايــة ليــس فقــط فيمــا يتعلــق بالقيــود المفروضــة علــى حريــة
التنقــل ولكــن ً
أيضــا ،وبشــكل أعــم ،فــي عالقــة بالمضايقــات األمنيــة.

إذ أن فــرض قيــود علــى حريــة التنقــل يمثــل المظهــر الرئيســي
إلجــراء االدراج بالنســبة للبعــض فــي حيــن يخضــع البعــض اآلخــر إلــى
مجموعــة واســعة مــن تدابيــر المراقبــة كعمليــة التفتيــش القســري،
والمكالمــات الهاتفيــة المســتمرة مــن الشــرطة ،واالســتدعاءات
المتكــررة إلــى مراكــز األمــن ،باإلضافــة إلــى الوضــع تحــت اإلقامــة
الجبريــة.

 .2 .3اإلخضاع
ّ
لإلجراءات الحدودية:
عملية استهداف
غامضة

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17

S17
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جميــع ضحايــا اإلجــراء الحــدودي التــي وثقــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة
التعذيــب حاالتهــم كانــوا ،أو ال يزالــون فــي معظمهــم تحــت طائلــة اإلجــراء
الحــدودي .S17وقــد علــم البعــض أنهــم خاضعــون ً
أيضــا لإلجــراء الحــدودي S1
أو  S18أو  S19أو أنهــم تحــت اإلقامــة الجبريــة.
والقاســم المشــترك بنيهــم يتمثــل فــي كونهــم يخضعــون لواحــدة أو أكثــر
مــن تدابيــر الرقابــة االمنيــة الموصوفــة أدنــاه ،بأنمــاط وشــدة تتغيــر مــع
الوقــت.
لــم يتــم إعــام أحــد بأســباب أو نطــاق أو مــدة اإلجــراء الحــدودي أو نــوع التدابيــر
المقيــدة للحريــة التــي تترتــب عــن اإلجــراء أو آليــات االســتئناف المتاحــة
للطعــن فــي اإلجــراء والتدابيــر التقييديــة المترتبــة عنــه
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 1 .2. 3القيود المفروضة
على حرية التنقل داخل
األراضي التونسية
تنتشــر عبــر البــاد منــذ هجمــات ســنة  2015نقــاط تفتيــش بريــة
تربــط بيــن التجمعــات الســكانية وتتمركــز قــرب الحــدود .ويقــوم
رجــال الشــرطة والحــرس الوطنــي بإيقــاف الحافــات وســيارات األجــرة
وغالبــا مــا
يوميــا للتحقــق مــن هويــة الــركاب.
والســيارات الشــخصية
ً
ً
يكتشــف األشــخاص المســتهدفون باإلجــراءات التقييديــة أنهــم تحــت
طائلــة اإلجــراء الحــدودي ،أثنــاء هــذا النــوع مــن المراقبــة
أكــد محمــد علــي خالــدي ،المديــر العــام لحقــوق اإلنســان بــوزارة
الداخليــة ،فــي فيفــري  2019أنــه تــم إصــدار تعليمــات للشــرطة

اإلسم  :عزيز
العمر  30 :عاما
اإلجراء S17
اإلسم  :يوسف
العمر  28 :عاما
اإلجراء S17

بتطبيــق الرقابــة علــى التنقــات المنصــوص عليهــا فــي اإلجــراء
ً
ووفقــا
الحــدودي S17علــى الحــدود التونســية فقــط  .5ومــع ذلــك،

للشــهادات التــي جمعتهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب،
غالبــاً مــا تتــم مراقبــة بعــض األفــراد أثنــاء تنقلهــم داخــل األراضــي
التونســية بســبب خضوعهــم لإلجــراء  ،S17أو ربمــا لكونهــم مشــمولين
بإجــراءات حدوديــة أخــرى ال علــم لهــم بهــا.
وبغــض النظــر عــن نــوع اإلجــراء الحــدودي ( S17أو  S1أو  S19أو غيــره)
الــذي يخضعــون لــه ،غالبــاً مــا تمثــل عمليــة المراقبــة علــى مســتوى
نقــاط المراقبــة البريــة كابوســاً بالنســبة لألفــراد المدرجيــن .إذ ال علــم
للعــون الــذي يقــوم بالتحقــق مــن الهويــة بأســباب إدراج الشــخص .كل
مــا يعرفــه يتمثــل فــي أنــه يتعيــن عليــه تعطيــل تنقــل المعنــي باإلجراء
إلــى حيــن تلقــي تعليمــات مــن أحــد رؤســائه بالســماح للشــخص بالمــرور.
وقــد ُيطلــب مــن األفــراد المشــمولين باإلجــراء الحــدودي بالبقــاء لفتــرة
طويلــة علــى جانــب الطريــق إلــى حيــن ورود إذن بمواصلــة طريقهــم.

كثيــرا مــا يمــر عزيــز ،الخاضــع لإلجــراء الحــدودي  ،S17بنقــاط المراقبــة األمنيــة البريــة.
وفــي كل مــرة ،يأمــره عــون األمــن الــذي يتحقــق مــن هويــة المســافرين بالنــزول
مــن ســيارة األجــرة التــي ســرعان مــا تواصــل طريقهــا بينمــا يمكــث عزيــز علــى جانــب
الطريــق لمــدة مــا يقــرب نصــف الســاعة إلــى حيــن ُيســمح لــه بالمغــادرة
وعلــى غــرار عزيــز ،ربمــا يرجــع إدراج يوســف لتــورط شــقيقه فــي عمليــة ارهابيــة .إذ
علــم أنــه خاضــع لإلجــراء الحــدودي  S17أثنــاء اســتجوابه فــي مركــز للشــرطة فــي
شــمال غــرب تونــس أيــن تــم اقتيــاده فــي فيفــري  2016إثــر عمليــة مراقبــة علــى
مســتوى نقطــة مراقبــة بريــة علــى الطريــق إلــى تونــس العاصمــة.
وأدت مضايقــات الشــرطة المترتبــة عــن ادراجــه إلــى التخلــي عــن دراســته .خــال العــام
طالبــا فــي كليــة الهندســة التــي تقــع علــى بعــد  20كــم
الدراســي  ،2017-2018كان
ً
مــن مقــر اقامتــه وكان يذهــب للدراســة مــع أصدقائــه .فــي كل مــرة يعبــرون فيهــا
نقــاط المراقبــة البريــة ،يتــم انزالــه مــن الســيارة وإيقافــه علــى حافــة الطريــق وهــو
مــا يجعــل رفاقــه مضطريــن لمواصلــة الطريــق بدونــه .انتهــى بــه األمــر بالتخلــي عــن
الدراســة والبحــث عــن عمــل يومــي لكســب قــوت عيشــه.
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اإلجراء S17 ,S8

علــم ســامي أنــه خاضــع لإلجــراء الحــدودي  S17أثنــاء إيقافــه فــي أحــد الشــوارع ســنة
 .2015وهــو يتنقــل كثيـ ًـرا بيــن تونــس العاصمــة ،أيــن تقيــم زوجتــه ،والقيــروان ،مســقط
رأســه ،وجنــوب تونــس حيــث يوجــد مقــر اقامتــه .لذلــك غالبــا مــا يخضــع للمراقبــة علــى
مســتوى نقــاط المراقبــة البريــة .وقــد يضطــر لمرافقــة األعــوان إلــى مركــز الشــرطة
إثــر التحقــق مــن هويتــه .كان ســامي فــي طريقــه إلــى مقــر المنظمــة العالميــة
لمناهضــة التعذيــب فــي جويليــة  2019حيــن تــم إيقافــه واقتيــاده إلــى مركــز للشــرطة
فــي تونــس العاصمــة .هنــاك احتــج ســامي علــى إيقافــه ذاكــراً أنــه ســمع وزيــر
الداخليــة يصــرح إن األشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي  S17لــم يعــودوا معنييــن
باإليقــاف .وبعــد إجــراء بعــض المكالمــات الهاتفيــة ،أخبــره رئيــس مركــز الشــرطة أنــه
خاضــع أيضــاً لإلجــراء  S8وأن عليــه تقديــم بعــض المعلومــات .وبعــد ســاعة مــن االنتظــار،
ســئل ســامي عــن ســبب تنقلــه إلــى تونــس العاصمــة قبــل الســماح لــه بالمغــادرة
لــم يتــم تقديــم أي مبــرر قانونــي لتبريــر اإليقــاف لمــدة ســاعات ،وبالتالــي يجــب اعتبــاره
ـفيا .وقــد يخلــق هــذا النــوع مــن االيقــاف لــدى الشــخص الــذي يتعــرض لــه حالــة
تعسـ ً
مــن الذعــر والخــوف مــن التعــرض للتعذيــب أو االحتجــاز .ويــزداد هــذا الخــوف حــدة إذا
كان الشــخص المــدرج ضمــن إجــراء قــد وقــع بالفعــل ضحيــة للتعذيــب أثنــاء ايقــاف
ســابق.

وكمــا ذكــر أعــاه ،فــي حالتيــن علــى األقــل ،أجبــر أشــخاص علــى العــودة إلــى ديارهــم بعــد عمليــة مراقبــة أمنيــة علــى الطريــق بالرغــم مــن
كونهــم ليســوا تحــت اإلقامــة الجبريــة و انمــا خاضعيــن لإلجــراء الحــدودي  S17أو لإلجــراء المــزدوج  S17و . S1
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ً
أحيانا لساعات.
في العديد من الحاالت ،يتم نقل األشخاص الذين يتم التحقق من هويتهم إلى أقرب مركز للشرطة لالستجواب،

 2 .2. 3استدعاءات متكررة
إلى مركز الشرطة

اشــتكى مــا ال يقــل عــن تســعة أشــخاص خاضعيــن لإلجــراء
الحــدودي ومســتفيدين مــن برنامــج «ســند» مــن االســتدعاءات
المنتظمــة التــي يتلقونهــا للحضــور إلــى مركــز الشــرطة فــي
منطقــة إقامتهــم الســتجوابهم
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عامــا ،والمقيــم فــي تونــس.
أحــد األمثلــة األكثــر رمزيــة هــو أنيــس ،البالــغ مــن العمــر ً 45
تعــود مشــاكله مــع الشــرطة إلــى ســنة  .2014قبــل ذلــك التاريــخ ببعــض الوقــت ،وبعــد
وفــاة والــده وفــي فتــرة الحــداد ،بــدأ يتــردد علــى أعضــاء حركــة دينيــة ناشــطة فــي الحــي
الــذي يقيــم فيــه .وبمــا أنــه اعتــاد الســفر كثيـ ًـرا ،ســافر معهــم ســنة  2013إلــى ماليزيــا
وبــدأ فــي إطــاق اللحيــة وارتــداء القميــص عنــد عودتــه .تــم ايقافــه ألول مــرة رفقــة
أعضــاء آخريــن فــي هــذه الحركــة بعــد التحقــق مــن هوياتهــم فــي جندوبــة فــي أوائــل
ســنة  .2014فــكان أن قــرر مغــادرة الحركــة بعــد فتــرة قصيــرة مــن هــذا االيقــاف مــن
شــدة الذعــر .إال أن ذلــك لــم يجنبــه اإليقــاف مــرة أخــرى رفقــة أصدقائــه فــي ضواحــي
صباحــا
تونــس العاصمــة فــي أفريــل  2014واحتجــازه مــن قبــل األعــوان حتــى الســاعة 5
ً
ليســتجوبوه بخصــوص المالبــس التــي يرتديهــا واللحيــة التــي يطلقهــا والمســجد الــذي
يتــردد عليــه ،وغيرهــا مــن المســائل المتعلقــة بممارســته للشــعائر الدينيــة.
بعــد بضعــة أيــام ،اســتدعى أعــوان الحــرس الوطنــي أنيــس للحضــور إلــى مركــز شــرطة
آخــر فــي تونــس الكبــرى .طــرح عليــه نفــس األســئلة واعلمــوه بكونــه خاضــع لإلجــراء
الحــدودي  - S19بســبب ســفره إلــى ماليزيــا علــى مــا يبــدو  -وأن عليــه إعــام مركــز
الشــرطة إذا كان يريــد الســفر .فاســتنتج أنيــس أنــه علــى األرجــح خاضــع لإلجــراء الحــدودي
 S17أيضــاً .
الحقــاً  ،تكثفــت المضايقــات األمنيــة التــي شــملت االيقــاف على مســتوى نقــاط المراقبة
األمنيــة ،وعمليــات التفتيــش ،والضغــط علــى رب العمــل والتحــري مــع الجيــران وفــي
نهايــة ســنة  ،2015وبعــد الهجــوم اإلرهابــي الــذي اســتهدف حافلــة األمــن الرئاســي،
اتصــل بــه أحــد أعــوان األمــن مــن مركــز الشــرطة الكائــن بالحــي الــذي يقيــم فيــه ليأمــره
بالبقــاء فــي منزلــه .بقــي أنيــس فــي المنــزل لمــدة أســبوعين .ثــم ذهــب إلــى مركــز
الشــرطة إلبالغــه بأنــه اضطــر إلــى مغــادرة منزلــه للعمــل وإعالــة أســرته .ســمحت لــه
الشــرطة بالخــروج للعمــل فقــط شــريطة أن يحضــر إلــى المركــز كل يــوم.
فــي ســنة  ،2016حلــق لحيتــه وتخلــى عــن ارتــداء القميــص .تــزوج فــي شــهر أوت مــن
نفــس الســنة قبــل أن يتنقــل إلــى مدينــة سوســة لقضــاء شــهر العســل .هنــاك تلقــى
مكالمــة هاتفيــة مــن مركــز الشــرطة المتواجــد فــي حيــه .ســألته الشــرطة عــن مــكان
وجــوده وطلبــت منــه الحضــور إلــى المركــز عنــد عودتــه .وعندمــا ذهــب إلــى هنــاك،
أخبرتــه الشــرطة أنــه رهــن اإلقامــة الجبريــة وأنــه يتعيــن عليــه البقــاء فــي المنــزل.
يتلقــى أنيــس مكالمــات هاتفيــة مــن مركــز الشــرطة فــي منطقتــه بانتظــام الســتدعائه
للحضــور هنــاك الســتجوابه عــن أنشــطته وعــن معارفــه .كمــا يقومــون بزيــارات عشــوائية
إلــى منزلــه أكــدوا لــه خاللهــا أنــه خاضــع لإلجــراء الحــدودي  S17و  S18و S19

لــم تســتند الشــرطة إلى أي أســاس قانونــي لتبريــر هذه االســتدعاءات
المتكــررة .ويوضــح المحامــون الذيــن حاورتهــم المنظمــة العالميــة
لمناهضــة التعذيــب أنهــم رافقــوا موكليهــم حيــن ورود االســتدعاءات6
مــن أجــل إثنــاء الشــرطة عــن مواصلــة إرســال االســتدعاءات بصــورة
اعتباطيــة إال أن الشــرطة ترفــض حضــور المحاميــن وتبــرر اســتبعادهم
عمومــا بــأن األمــر ال يتعلــق باســتجواب وأن كل مــا فــي األمــر يتعلــق
ً
بطــرح بعــض األســئلة للحصــول علــى معلومــات .وفــي العديــد مــن
الحــاالت التــي ذكرهــا المحامــون ،تخلــت الشــرطة عــن االســتجواب
أمــام إصــرار المحاميــن علــى البقــاء مــع موكليهــم.
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S17

S17

S17
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يتمثــل تدبيــر المراقبــة اآلخــر الــذي يواجهــه العديــد مــن األشــخاص
الخاضعيــن لإلجــراءات الحدوديــة فــي الزيــارات المنزليــة التــي تجريهــا
الشــرطة عمومــاً علــى نحــو متكــرر إلبــاغ األشــخاص بأنهــم يخضعــون
للمراقبــة ولجمــع معلومــات عــن أنشــطتهم أو معارفهــم أو عــن
تنقالتهــم أيضــاً  .وبالتالــي ،تعــد الزيــارات المنزليــة مناســبة الســتجواب
امنــي غيــر رســمي وهــو أمــر يخلــق حالــة مــن الذعــر الشــديد فــي
كثيــر مــن األحيــان ،ســواء بالنســبة للشــخص المعنــي أو لألقــارب الذيــن
يعيشــون معــه.
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خــال الزيــارات المنزليــة ،كمــا هــو الحــال عنــد االســتدعاء إلــى مركــز
غالبــا مــا يطلــب أعــوان الشــرطة مــن الشــخص المراقــب
الشــرطةً ،
منحهــم إمكانيــة الوصــول إلــى هاتفــه المحمــول لمعاينة االرســاليات
القصيــرة  SMSوالمكالمــات التــي يتــم إجراؤهــا وتلقيهــا .يطلبــون
ً
أيضــا كلمــات الســر للنفــاذ إلــى الحســابات علــى المواقــع االجتماعيــة.
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نــزار خاضــع لإلجــراء الحــدودي  S17واإلجراء  S19بســبب ســفره إلــى الجزائر وليبيــا وتركيا
أيــن تــزوج امــرأة ســورية .يعيــش مــع والديــه وزوجتــه الثانيــة وأطفالهمــا ،يتلقــى منــذ
ســنة  2016زيــارات متكــررة مــن الشــرطة إلــى منزلــه .عندمــا بــدأت الزيــارات ،لــم يكــن
لــدى زوجتــه أي وثائــق تســمح لهــا باإلقامــة فــي تونــس .اســتدعاها األعــوان عــدة
مــرات للتهديــد بطردهــا وبالتالــي بحرمانهــا مــن ابنهــا (مــن مواليــد  )2015إذا لــم
تتــرك زوجهــا .ثــم أنهــا لــم تعــد قــادرة عندمــا أنجبــت طفلهــا الثانــي ســنة  2018علــى
تحمــل الزيــارات المنزليــة فتركــت ابنهــا األكبــر مــع نــزار وذهبــت للعيــش مــع طفلهــا
الوليــد لمــدة ثالثــة أشــهر فــي مركــز إيــواء.
ال زال األعــوان يــؤدون زيــارات إلــى منــزل العائلــة فــي كثيــر مــن األحيــان .عــاوة علــى
ـا عــن الزيــارات إلــى
ذلــك ،يتلقــى نــزار بانتظــام مكالمــات هاتفيــة مــن الشــرطة ،فضـ ً
أماكــن عملــه المختلفــة إلــى درجــة أنــه اضطــر للتخلــي عــن العمــل لحســاب رب عملــه.

علــم رفيــق أنــه مــدرج ضمــن اإلجــراء الحــدودي  S17ســنة  .2014ومنــذ ذلــك الحيــن،
تعــرض لمضايقــات أمنيــة مكثفــة .يعيــش مــع زوجتــه وأطفالــه الذيــن تتــراوح أعمارهم
بيــن  2و 5ســنوات .جميعهــم تــأذوا نفســياً بســبب الزيــارات المنزليــة التــي بــدأت ســنة
 .2015ويتلقــى رفيــق مكالمــات هاتفيــة متكــررة مــن الشــرطة.
عندمــا يغفــل عــن الــرد علــى الهاتف ،يصــل األعــوان إلى منزلــه خــال النهــار ،ويطرقون
البــاب بعنــف فــي أغلــب األحيــان وهــم يصرخــون .عندمــا يحتــج رفيــق علــى الطريقــة
التــي يتصرفــون بهــا مــن خــال توضيــح أنهــا تثيــر ذعــر أطفالــه وأن مــن شــأنها وصمــه
مــن قبــل جيرانــه ،يــرد األعــوان بــأن لديهــم الحــق فــي التحقــق ممــا إذا كان حاضــراً
فــي منزلــه عندمــا ال يــرد علــى مكالماتهــم الهاتفيــة.
فــي إحــدى المــرات التــي جــاءت الشــرطة فيهــا إلــى منزلــه للتحقــق مــن أنــه موجــود
هنــاك احتــج رفيــق فأوقفــه األعــوان أمــام جيرانــه واقتــادوه إلــى مركــز الشــرطة
أيــن قضــى ســاعتين هنــاك بيــن االنتظــار واالســتجواب قبــل أن يتمكــن مــن العــودة
إلــى المنــزل .وأخيــراً ُ ،طــردت األســرة مــن منزلهــا بســبب الزيــارات المنزليــة كمــا صــار
ســكان الحــي يتجنبــون التــردد علــى أفــراد العائلــة .لــم تعــد نســاء الحــي تســتدعي
زوجتــه لتنــاول الطعــام كمــا اعتــدن قبــل .ويشــعر رفيــق بالقلــق مــن الشــائعات التــي
تســتهدفه فــي مقهــى الحــي حيــث يقــال أنــه إرهابــي

 4 .2. 3حظر مغادرة
األراضي التونسية
يــؤدي اتخــاذ اإلجــراء الحــدودي  S17بالنســبة للحــاالت العديــدة التــي
تتابعهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب إلــى حظــر مغــادرة
البــاد .غيــر أن هــذا التدبيــر التقييــدي ال يطبــق باســتمرار علــى
ً
ووفقــا لمــا
جميــع االشــخاص المشــمولين باإلجــراء الحــدودي .S17

حددتــه وزارة الداخليــة ،فــإن اإلجــراء الحــدودي  S17ال يتطلــب ســوى
إجــراء تفتيــش دقيــق للشــخص المعنــي عندمــا يريــد عبــور الحــدود
إذ ال يترتــب عنــه حظــر مغــادرة البــاد .7ومــع ذلــك ،يذكــر العديــد مــن
األشــخاص أنهــم ُمنعــوا مــن عبــور الحــدود بســبب خضوعهــم لهــذا
اإلجــراء.
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اإلسم  :رفيق

S17

S17

اإلجراء S17
اإلسم  :فوزي

فــي  23جويليــة  ،2016تشــاجر فــوزي مــع عــون أمــن علــى متن حافلــة عائدة مــن تونس
العاصمــة إلــى شــمال شــرق تونــس حيــث يقيــم ،مشــاجرة أدت إلــى اخضاعــه لإلجــراء
الحــدودي حســب اعتقــاده .إذ وبعــد ثالثــة أيــام مــن الحادثــة ،تلقــى فــوزي مكالمــة
هاتفيــة مــن مركــز الشــرطة الكائــن بمدينــة اقامتــه إلعالمــه بأنــه ال يســتطيع مغــادرة
البــاد أو التنقــل داخلهــا دون إبــاغ مركــز الشــرطة ،وأنــه أيضــاً رهــن اإلقامــة الجبريــة.
ـدا مــع مســتورد أجنبــي لتصديــر الفواكــه
بعــد مــرور بعــض الوقــت ،وقــع فــوزي عقـ ً
والخضــروات .أراد الســفر إلــى لوكســمبورغ لتوقيــع العقــد .ذهــب إلــى المطــار دون
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اإلجراء S17

ينطبــق هــذا الواقــع بصفــة خاصــة علــى حالــة رفيــق المذكــور أعــاه والــذي كان يعمل
فــي ليبيــا لمــدة خمــس ســنوات ووجــد وظيفــة هنــاك مــرة أخــرى فــي عــام  .2014لكن
عندمــا أراد الذهــاب إلــى هنــاك ،أبلغتــه الشــرطة علــى الحــدود أنــه ممنــوع مغــادرة
مــن البــاد .وبعــد بضعــة أيــام ،اســتنتج رفيــق خــال اســتدعائه إلــى مركــز الشــرطة
الكائــن بمنطقــة اقامتــه أن هــذا الحظــر مترتــب عــن اخضاعــه لإلجــراء الحــدودي .S17

7

تصريــح وزيــر الداخليــة هشــام الفوراتــي امــام لجنــة القــوات الحاملــة للســاح بمناســبة مناقشــة ميزانية2019اإلجــراء الحــدودي »  ، « S 17إجــراء وقائــي اســتثنائي وهــو ليــس منعــا مــن
ّ
التنقــل والدخــول أو الخــروج مــن أرض الوطــن ،بــل هــو خضــوع الستشــارة اإلدارة قبــل الترخيــص بالمــرور يهــدف إلــى التحـ ّـري مــع أي مواطــن مصنّ ــف ضمــن هــذا اإلجــراء وغالبــا مــا يقــع
الترخيــص بالمــرور بعــد االستشــارة.

 http://arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp?cn=104178&type=nullآخر مرة تم الوصول إليها في  11نوفمبر
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إبــاغ مركــز الشــرطة .وهنــاك أعلمــه أعــوان شــرطة الحــدود أنــه خاضــع لإلجــراء
الحــدودي  S17دون أن يذكــروا حظــر مغــادرة البــاد المفــروض عليــه .لكــن بمــا أنهــم
قامــوا بإيقافــه لعــدة ســاعات ،فــوت فــوزي رحلتــه واضطــر إلــى العــودة إلــى المنــزل.
وبتوجهــه إلــى مركــز الشــرطة الكائــن فــي حيــه أكــد لــه األعــوان أنــه خاضــع لإلجــراء
الحــدودي  S17وأنــه معنــي بتدبيــر منــع الســفر.
منحتــه المحكمــة االدريــة الحقــاً إيقــاف تنفيــذ منــع الســفر المفــروض عليــه وتمكــن
مــن الذهــاب إلــى إيطاليــا لرؤيــة عائلتــه ثــم عــاد إلــى تونــس .وعندمــا أراد الســفر إلــى
إيطاليــا مــرة أخــرى ،تــم إيقافــه مــن قبــل الشــرطة فــي المطــار علــى الرغــم مــن قــرار
المحكمــة اإلداريــة حتــى فاتتــه رحلتــه .ال يــزال اآلن يعانــي مــن حالــة عــدم اليقيــن
وانعــدام االحســاس باألمــن التــي تفاقمــت بســبب الخــوف مــن عــدم تمكنــه مــن رؤيــة
أســرته

قدمــت وزارة الداخليــة عندمــا ســئلت عــن األســاس القانونــي لمثــل
هــذه التدابيــر التــي يتــم بموجبهــا حظــر مغــادرة البــاد عــدة مبــررات
بديلــة .فبمناســبة مقابلــة تلفزيونيــة 8أجريــت فــي ديســمبر ،2014
أعلــن لطفــي بــن جــدو ،وزيــر الداخليــة آنــذاك ،أن الســلطات تطبــق
القانــون عــدد  40لســنة  1975المــؤرخ فــي  14مــاي  1975المتعلــق
بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر لمنــع الشــباب مــن الســفر إلــى
مناطــق النزاعــات ،وهــو ســند قانونــي تؤكــد عليــه الــوزارة فــي
ردودهــا المقدمــة إلــى المحكمــة اإلداريــة فــي ســياق الطعــون
المقدمــة مــن الضحايــا بهــدف تعليــق أو إلغــاء الحظــر مــن مغــادرة
البــاد.
وينــص قانــون ســنة  ،1975المنقــح فــي  ،2017علــى العديــد مــن
حــاالت حظــر الســفر .ففــي حالــة توجيــه اتهــام إلــى الشــخص المعنــي
فــي إحــدى القضايــا ،يجــوز لقاضــي التحقيــق إصــدار قــرار تحجيــر ســفر
شــهرا (الفصــان  15مكــرر و15
عليــه لمــدة أقصاهــا أربعــة عشــر
ً
ً
ثالثــا) وينــص الفصــل ( 15ثالثــا) أنــه و «فــي حالــة التلبــس أو التأكــد،

للنيابــة العموميــة اتخــاذ قــرار وقتــي معلــل فــي تحجيــر الســفر لمــدة

8

حوار مع لطفي بن جدو منشور في حقائق أن الين  24.ديسمبر 2014

أقصاهــا خمســة عشــر يومــا مــع وجــوب التنصيــص بهــذا القــرار علــى أن
التحجيــر يرفــع آليــا بانتهــاء األجــل المذكــور ».
ً
وفقــا للفصــل  15رابعــا تحجيــر الســفر فــي غيــاب
ومــن غيــر الممكــن
تتبعــات عدليــة تشــمل المعنــي باألمــر إال إذا ثبــت أنــه يشــكل خطــرا
علــى األمــن العــام .فــي هــذه الحالــة ،ال يجــوز تحجيــر الســفر إال مــن
ِقبــل رئيــس المحكمــة االبتدائيــة التــي يقــع بدائرتهــا محــل إقامــة
حامــل الجــواز بعــد اســتدعائه علــى النحــو الواجــب علــى أن يتــم إعــام
المعنــي بقــرار تحجيــر الســفر لمــدة ال تتجــاوز ثالثــة أشــهر فــي غضــون
ثالثــة أيــام مــن تاريــخ صــدوره
تنــص فصــول قانــون ســنة  1975علــى أنــه ال يمكــن بــأي حــال مــن
األحــوال إصــدار قــرار تحجيــر ســفر مــن ِقبــل ســلطة إداريــة فهــو قــرار
تصــدره ســلطة قضائيــة ،ســواء كانت قاضــي تحقيــق ،النيابــة العمومية
أو رئيــس المحكمــة االبتدائيــة .لذلــك ،يعــد هــذا الســند القانونــي الــذي
تقدمــت بــه وزارة الداخليــة لتبريــر القيــود التعســفية علــى حريــة التنقــل
ـا.
مضلـ ً

وفــي مناســبات أخــرى ،بــررت وزارة الداخليــة حظــر الســفر بالفصــل
 4ثالثــا مــن االمــر عــدد  342لســنة  1975المــؤرخ  30مــاي ،1975
المتعلــق بضبــط مشــموالت وزارة الداخليــة .إذ يتيــح هــذا الفصــل
للشــرطة إمكانيــة «مراقبــة جــوالن األشــخاص بكامــل تــراب
الجمهوريــة وخاصــة بالحــدود الترابيــة والبحريــة ومباشــرة الشــرطة
الجويــة»
ممــا ال شــك فيــه أن هــذا النــص غامــض للغايــة بحيــث ال يمكــن
تفســيره علــى أنــه يجيــز لــوزارة الداخليــة أن تقيــد حريــة تنقــل األفــراد
بــا حــدود ودون مبــرر .إذ أكــدت العدالــة اإلداريــة أن هــذا األمــر يســمح
لــوزارة الداخليــة بممارســة الرقابــة علــى المســافرين فقــط إذ أنــه ال
يتيــح لهــا إمكانيــة تحجيــر الســفر.
فــي مناســبات عديــدة  ،9قــدم وزراء الداخليــة المتعاقبــون الحظــر
المفــروض علــى مغــادرة البــاد علــى أنــه تدبيــر مترتــب عــن االدراج

ضمــن اإلجــراء الحــدودي  S17فــي حــد ذاتــه .وأكــدوا أن اإلجــراء
ضمنيــا أن علــى شــرطة الحــدود استشــارة اإلدارة
الحــدودي S17يعنــي
ً
قبــل الســماح للشــخص بالســفر وأن رد اإلدارة قــد يكــون ســلبيا فــي
بعــض الحــاالت .10
األســاس القانونــي المعتمــد فــي هــذا الســياق أيضــاً لتبريــر تحجيــر
الســفر مــن قبــل وزارة الداخليــة مشــكوك فيــه للغايــة .إذ وكمــا ســيرد
شــرحه بالتفصيــل الحقــاً  ،ال يمكــن أن يعتمــد هــذا التدبيــر غيــر الشــفاف
بامتيــاز كأســاس قانونــي لتقييــد الحريــات.
فــي بعــض األحيــان ،ال ُيمنــع األشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي
 S17صراحـ ً
ـة مــن مغــادرة البــاد بــل يتــم اســتجوابهم عنــد وصولهــم
إلــى المطــار وإجبارهــم علــى انتظــار إذن بالســفر لفتــرة طويلــة إلــى أن
ينتهــي بهــم األمــر بتفويــت رحلتهــم.
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S17

S17

S17

هكــذا هــو الحــال بالنســبة لخالــد ،ممنــوع مــن مغــادرة البــاد منــذ عودتــه إلــى تونــس
بعــد طــرده مــن ألمانيــا حيــث مــا زالــت زوجتــه تقيــم .فــي نوفمبــر  ،2018منــح رفــع
تحجيــر ســفر مــن المحكمــة اإلداريــة وســافر منــذ ذلــك الوقــت إلــى تركيــا والمغــرب
والجزائــر.
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اإلجراء S17

بهــدف إدانــة اإلســاءة التــي يتعــرض لهــا ،يبــث خالــد مباشــرة عبــر االنترنــت مــا يقــوم
بتصويــره عنــد ذهابــه إلــى المطــار وخضوعــه لالســتجواب المنصــوص عليــه بموجــب
اإلجــراء الحــدودي  S17الــذي يشــمله ويظهــر أعــوان الشــرطة فــي المطــار وهــم
يتعمــدون اضاعــة الوقــت .اثبتــت هــذه االســتراتيجية جدواهــا فــي الوقــت الحالــي،
لكــن خالــد مــا زال يواجــه خطــر منعــه مــن الســفر علــى غــرار مــا حــدث مــع فــوزي الــذي
فــوت كمــا ســبق ذكــره عــدة طائــرات متوجهــة إلــى لوكســمبورغ أيــن أراد الذهــاب
للعمــل ،ولكــن أيضــا إلــى إيطاليــا أيــن تقيــم عائلتــه.

9

انظــر تصريحــات هشــام الفوراتــي فــي  15نوفمبــر  2018أمــام لجنــة القــوات الحملــة للســاح علــى هامــش مناقشــة ميزانيــة (2019تــم االطــاع عليــه آخــرة مــرة فــي  11نوفمبــر ..)2019
 http://arp.tn/site/main/AR/activites/fiche_act.jsp?cn=104178&type=nullأنظــر أيضــاً مداخلــة هــادي مجــدوب أمــام مجلــس النــواب فــي  20أفريــل https://majles.marsad. .2017

 tn/2014/chroniques/58f8bd82cf4412226ec752b0تــم االطــاع عليــه آخــرة مــرة فــي  11نوفمبــر 2019

 10حقائــق أون اليــن ،ترخيــص أبــوي للســفر« :لقــد طفــح الكيــل»  21نوفمبــر ( /https://www.realites.com.tn/2017/11/autorisation-parentale-voyager-y-a-marre .2017تــم االطــاع عليــه
آخــرة مــرة فــي  11نوفمبــر )2019

33

ً
شــخصا مــن مغــادرة البــاد
وفقــا لــوزارة الداخليــةُ ،منــع 29450
ً
بيــن ســنة  2013وســنة  .2018ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان هــذا
الرقــم يشــمل حــاالت األشــخاص الذيــن تــم منعهــم بحكــم الواقــع مــن
مغــادرة البــاد بعــد تعطيلهــم لعــدة ســاعات حتــى إقــاع الطائــرة أو
ـفويا بحظــر
مــا إذا كان يتعلــق فقــط باألشــخاص الذيــن تــم إعالمهــم شـ ً
مغــادرة البــاد .ومــن غيــر المعــروف ً
أيضــا مــا إذا كان هــذا الرقــم يأخــذ
فــي االعتبــار األشــخاص الممنوعيــن مــن مغــادرة البــاد بموجــب قــرار
مــن المحكمــة.
أخيـ ًـرا ،ال يوجــد مــا يثبــت أن جميــع األشــخاص الممنوعيــن مــن مغــادرة
البــاد خاضعــون لإلجــراء الحــدودي  .S17إذ تطبــق شــرطة الحــدود

 5 . 2 .3ا لحرمان من
الوثائق الرسمية
تشــهد العديــد مــن الحــاالت التــي تتــم متابعتهــا فــي إطــار برنامــج
«ســند» عــن الصعوبــات التــي تعتــرض الحصــول علــى وثائــق رســمية
مثــل جــوازات الســفر وبطاقــات الهويــة وأيضــاً البطاقــة عــدد ( 3بطاقة
الســوابق العدليــة) ،التــي قــد تكــون ضروريــة للحصــول علــى وظيفــة
خاصــة فــي القطــاع العــام.

منــذ ســنة  2015سياســة غيــر رســمية تصــر بموجبهــا علــى أن يســتظهر
عامــا والقاصديــن تركيــا وليبيــا وغيرهــا من البلــدان التي
األشــخاص دون ً 35
11
تعتبــر بــؤر توتــر بترخيــص أبــوي علــى الحــدود لمغــادرة البــاد .
ً
وفقــا لمحــام حاورتــه المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ،يتــم
و
تطبيــق إجــراء الرقابــة المذكــور الــذي ال يســتند إلــى أي أســاس قانونــي
فقــط علــى الشــباب الذيــن قــد يثيــر مظهرهــم شــبهات ،رغــم عــدم
كونهــم فــي بعــض الحــاالت مــن الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي .وفــي
حــاالت أخــرى ،تــم منــع مــن اســتظهروا بترخيــص أبــوي مــن مغــادرة
البــاد.

ويذكــر بعــض الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي ومحاميهــم أن هــذه
العقبــات قــد تكــون مترتبــة عــن اإلجــراء  .S18فــي حيــن لــم يتمكــن
آخــرون مــن الحصــول علــى الوثائــق الرســمية المطلوبــة عندمــا كانــوا
مشــمولين باإلجــراء الحــدودي  S17فقــط علــى حــد علمهــم .مــن
الصعــب بالنظــر إلــى غمــوض أنــواع اإلجــراءات الحدوديــة التأكــد علــى
وجــه اليقيــن مــن االجــراء أو االجــراءات التــي تســبب عقبــات فــي عالقــة
بإصــدار الوثائــق الرســمية.

 11حقائق أون الين ،ترخيص أبوي للسفر« :لقد طفح الكيل  » 21نوفمبر ) / https://www.realites.com.tn/2017/11/autorisation-parentale-voyager-y-a-marre .2017تم االطاع عليه
آخرة مرة في  11نوفمبر 2019

اإلجراء S17

قيــس 30 ،ســنة ،مــدرب رياضــة مقيــم فــي تونــس الكبــرى ومراقــب مــن األمــن منــذ
رحيــل أخيــه إلــى الجهــاد فــي ســوريا ســنة  .2014فــي ســبتمبر  ،2016تقــدم بمطلــب
لتجديــد بطاقــة هويتــه .أعطــاه العــون الــذي ســجل مطلبــه عــن طريــق الخطــأ وثيقــة
تفيــد بأنــه خاضــع لإلجــراء الحــدودي .S17
بعــد شــهرين ،أراد الحصــول علــى جــواز ســفره وعلــى البطاقــة عــدد  3للــرد علــى
عــروض شــغل ،لكنــه لــم يحصــل علــى إجابــة.
فــي أوائــل عــام  ،2018تلقــى قيــس عــرض عمــل للعمــل كمــدرب رياضــة فــي دولــة
خليجيــة .رافقــه محاميــه إلــى إدارة الحــدود واألجانــب لمعرفــة مــآل مطلــب جــواز
الســفر وأخبرهــم أحــد األعــوان أن اإلجــراءات جاريــة .فأضطــر قيــس لرفــض عــرض العمل.
كمــا أتيحــت لــه مؤخــراً فرصــة مهنيــة جديــدة للعمــل فــي فرنســا لكنــه اضطــر إلــى
التخلــي عنهــا مــرة أخــرى فــي غيــاب جــواز ســفر .تقــدم محاميــه فــي أوت  2019بطلــب
اســتئناف للطعــن فــي رفــض إصــدار جــواز ســفر وبطاقــة عــدد .3
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وال يــزال أربعــة أشــخاص آخريــن يتابعهــم برنامــج «ســند» فــي انتظــار
جــوازات ســفرهم ،منــذ عــدة ســنوات بالنســبة لبعضهــم.
ينــص الفصــل  13مــن القانــون عــدد  40لســنة  1975المتعلــق
بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر أن «لــكل مواطــن تونســي الحــق فــي
الحصــول علــى جــواز ســفر وتجديــده» مــن قبــل وزارة الداخليــة .إال أن
هــذا المبــدأ يحتكــم إلــى بعــض االســتثناءات .فقــد ُيمنــع المواطــن
التونســي مــن إصــدار جــواز ســفره أو تجديــده خاصـ ً
ـة «إذا كان الســفر
النيــل مــن ّ
مــن شــأنه ّ
النظــام واألمــن العاميــن ومــن ســمعة البــاد
التونســية» .علــى هــذا األســاس يمكــن لــوزارة الداخليــة رفــض إصــدار
جــواز ســفر دون الرجــوع إلــى الســلطة القضائيــة
مــن ناحيــة أخــرى ،ينــص الفصــل  15علــى وجــوب اتخــاذ قــرارات ســحب
جــواز الســفر  -ال ســيما فــي حالــة توجيــه تهمــة للشــخص المعنــي_
مــن قبــل هيئــة قضائيــة

يعتبــر رفــض إصــدار جــواز ســفر فــي الواقــع بمثابــة تحجيــر ســفر.
فبالســماح لــوزارة الداخليــة برفــض إصــدار جــواز الســفر ،يخــول الفصــل
 13مــن قانــون ســنة 1975لســلطةإدارية تقييــد حريــة تنقــل الفــرد
ألســباب ليســت محــددة .وفــي الواقــع« ،ألســباب تتعلــق ّ
بالنظــام
واألمــن العاميــن وبســمعة البــاد التونســية «صيغــة غامضــة لدرجــة
أنــه مــن غيــر الممكــن االســتناد إليهــا للحــد مــن الحريــات األساســية.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال يلــزم الفصــل  13وزارة الداخليــة بإعــام الشــخص
المعنــي بأســباب رفــض مطلبــه ،ممــا يجعــل الطعــن فــي اإلجــراء أمــام
أخيــرا ،علــى عكــس تحجيــر الســفر
المحكمــة اإلداريــة أكثــر صعوبــة.
ً
رابعــا والمقيــد
المنصــوص عليــه فــي الفصــول  15مكــرر إلــى ً 15
بمــدة قصــوى ينــص عليهــا القانــون ،فــإن رفــض إصــدار جــواز الســفر
غيــر مقيــد بمــدة معينــة.
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 6 . 2 .3عمليات التفتيش
اإلدارية
يذكــر بعــض األشــخاص الذيــن تتابــع المنظمــة العالميــة لمناهضــة
التعذيــب حاالتهــم عمليــات التفتيــش 12اإلداري الصادمــة للغايــة التــي
اســتهدفتهم 13.وغالبــاً مــا تكــون الســيناريوات متطابقــة .يقتحــم
غالبــا فــي
العشــرات مــن األعــوان منــزل الشــخص الخاضــع إلجــراءً ،
ً
أحيانــا بعــد تحطيــم البــاب .يهينــون ويهــددون
المســاء أو فــي الليــل،

اإلسم :
عزيز
العمر :
عاما
ً 30
اإلجراء S17

الحاضريــن ،ويبثــون الفوضــى فــي المنــزل ،ويقومــون ،إذا لــزم األمــر،
ببعــض المصــادرات ويغــادرون دون إعطــاء تفســير أو تقديــم ترخيــص أو
غالبــا مــا يتــم اقتيــاد رب العائلــة مــن قبــل الشــرطة
محضــر مصــادرةً .
أمــام أطفالــه .وفــي مركــز الشــرطة ،يخضــع الســتجواب روتينــي ويطلــق
ســراحه فــي غضــون دقائــق أو ســاعات.

يتعــرض عزيــز وعائلتــه إلــى مضايقــات أمنيــة مكثفــة منــذ االشــتباه فــي انضمــام
شــقيقه إلــى جماعــة جهاديــة متمركــزة فــي الجبــال فــي ســنة  2014ولعــدة لعمليات
تفتيــش إداريــة فــي الســنوات األخيــرة .تقتحــم الشــرطة فــي كل مــرة المنــزل وتقــوم
بإهانــة متســاكنيه إلــى درجــة أن العائلــة قــررت عــدم إصــاح البــاب الــذي تــم خلعــه
ثــاث مــرات .يفتــش أعــوان الشــرطة المنــزل فــي كل مــرة بأكملــه وهــم يعرفــون مــا
ـدا حتــى أنهــم يســألون عزيــز وعائلتــه عندمــا ينتبهــون الــى وجــود
يحتــوي عليــه جيـ ً
قطعــة أثــاث جديــدة عــن مــكان شــرائها وعــن مصــدر األمــوال.
فــي شــتاء ســنة  ،2017وبعــد مضايقــات الشــرطة الغيــر محــدودة والتشــهير الــذي
تتســبب فيهــا تلــك المضايقــات ،حــاول األطفــال االنتحــار عــن طريــق تنــاول األدويــة إثــر
عمليــة تفتيــش قســرية أجبرهــم خاللهــا اثنيــن مــن األعــوان علــى وضــع رؤوســهم فــي
الوحــل.

 12يقصد بعمليات التفتيش اإلدارية عمليات التفتيش المطبقة دون احترام االجراءات الجزائية و الغير خاضعة لمراقبة قضائية
 13المقرر الخاص بدعم وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب هذه التفتيشات ضمن تقريره إثر الزيارة التي اداها إلى تونس في  12ديسمبر 2018
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كان لعمليــات التفتيــش القســرية تلــك أثــر كبيــر علــى مصطفــى وعائلتــه أيضــاً .
عامــا ،متــزوج وأب لطفــل واحــد
إذ يتعــرض مــدرب الرياضــة البالــغ مــن العمــر ً 34
لمضايقــات أمنيــة منــذ ســنة  2014مردهــا حكــم ســابق بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات
صــدر فــي حقــه ســنة  2007مــن أجــل تعاطفــه مــع اإلســاميين .تــم إيقافــه ســنة 2014
وبحوزتــه العديــد مــن الهواتــف المحمولــة التــي خطــط إلصالحهــا وإعــادة بيعهــا.
تــم اقتيــاده إلــى مركــز شــرطة فــي ضواحــي تونــس العاصمــة أيــن تــم اســتجوابه
بخصــوص معارفــه وممارســاته الدينيــةُ .أجبــر مصطفــى علــى توقيــع محضــر يورطــه
فــي قضيــة إرهابيــة دون تمكينــه مــن قراءتــه .تــم إطــاق ســراحه فــي وقــت الحــق،
لكــن فــي اليــوم التالــي ،اقتحــم أعــوان األمــن الذيــن قدمــوا إلــى منزلــه علــى متــن
ثمانــي ســيارات شــرطة إلجــراء تفتيــش قســري .تــم نقلــه رفقــة زوجتــه الحامــل إلــى
مركــز الحــرس الوطنــي بالقرجانــي .تعرضــت زوجتــه للتهديــد باالغتصــاب أمامــه قبــل
أن يتــم اإلفــراج عنهــا .تعــرض مصطفــى للتعذيــب وقضــى عشــرة أيــام فــي االحتفــاظ.
منــذ ذلــك الحيــن ،تكثفــت المضايقــات األمنيــة المتمثلــة فــي وضعــه رهــن اإلقامــة
الجبريــة ،وفــي زيــارات منزليــة متكــررة إلــى مقــر اقامتــه وإلــى مختلــف أماكــن عمله،
وفــي ممارســة ضغــوط علــى المؤجــر ،فــي المراقبــة األمنيــة علــى الطريــق ،أو حتــى
اخضــاع زوجتــه الــى إجــراء.
وتواصلــت عمليــات التفتيــش .ففــي نوفمبــر  ،2018وبعــد مداهمــة جــد عدوانيــة
مــن قبــل الشــرطة علــى منــزل العائلــة ،تعرضــت زوجــة مصطفــى حامــل بتــوأم فــي
شــهرها الخامــس لإلجهــاض .أصيــب طفلهــم البالــغ مــن العمــر ثــاث ســنوات بصدمــة
نفســية.
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تســتند عمليــات التفتيــش علــى مــا يبــدو إلــى األمــر عــدد  50لســنة
 1978المــؤرخ  26جانفــي  1978المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ
الــذي ينــص فــي الفصــل  8منــه علــى أنــه «يمكــن للســلط المشــار
إليهــا بالفصــل الســابق أن تأمــر بتفتيــش المحــات بالنهــار وبالليــل فــي
المناطــق الخاضعــة لحالــة الطــوارئ .»...
ال يحــدد نــص هــذا األمــر المبهــم للغايــة الظــروف التــي قــد تســتدعي
التفتيــش وال يذكــر اإلجــراء المعمــول بــه .كمــا يبــدو أن الســلطة
تمامــا عــن تفويــض ومراقبــة عمليــات التفتيــش.
القضائيــة مســتبعدة
ً

ردا علــى استفســار ،ذكــرت
فــي رســالة إلــى منظمــة العفــو الدوليــة ً
الحكومــة أن عمليــات التفتيــش تســتند إلــى األمــر عــدد  50لســنة
 1978وأكــدت أن «عمليــات التفتيــش تتــم فــي إطــار مذكــرات تصدرهــا
النيابــة العموميــة وفــي كنــف احتــرام اإلجــراءات المنصــوص عليهــا فــي
التشــريعات المعمــول بهــا ،ال ســيما مجلــة اإلجــراءات الجزائيــة والقانــون
عــدد  26لســنة  2015المــؤرخ فــي  7أوت  2015المتعلــق بمكافحــة
اإلرهــاب ومنــع غســل األمــوال ،وهــي تخضــع ً
أيضــا إلشــراف الســلطة
القضائيــة» .مــع ذلــك ،لــم يتــم إبــاغ مــن خضعــوا لعمليــات تفتيــش انهــا
تأتــي كجــزء مــن إجــراء قضائــي.
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 7 . 2 .3اإلقامة الجبرية
ال يــزال أو مــا يــزال خمســة أفــراد مــن بيــن األشــخاص الذيــن تتعهــد
بهــم المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب رهــن اإلقامــة الجبريــة.
ويســتند هــذا اإلجــراء الرقابــي الــذي يمــس مــن حريــة التنقــل إلــى
فصــل موجــز مــن األمــر عــدد  50لســنة  1978المــؤرخ فــي  26جانفــي
 1978المنظــم لحالــة الطــوارئ .إذ ينــص الفصــل  5منــه علــى أنــه
«يمكــن لوزيــر الداخليــة أن يضــع تحــت اإلقامــة الجبريــة فــي منطقــة
ترابيــة أو ببلــدة معينــة أي شــخص يقيــم بإحــدى المناطــق المنصــوص
عليهــا بالفصــل الثانــي أعــاه ويعتبــر نشــاطه خطيــرا علــى األمــن
والنظــام العاميــن بتلــك المناطــق .ويتعيــن علــى الســلط اإلداريــة
اتخــاذ كل اإلجــراءات لضمــان معيشــة هــؤالء األشــخاص وعائالتهــم».
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يتــم إعــام جميــع األشــخاص رهــن اإلقامــة الجبريــة بخضوعهــم لذلــك
ً
وأحيانــا عنــد التثبــت مــن هوياتهــم وذلــك دون
اإلجــراء بطريقــة شــفوية
تســليمهم إذنــاً كتابيــاً  .كمــا لــم يتــم تحديــد نطــاق اإلقامــة الجبريــة
بوضــوح ،وال القيــود التــي يفرضهــا هــذا التدبيــر.
تــم منــع بعــض األشــخاص مــن مغــادرة منازلهــم فــي حيــن أن االمــر
عــدد  50لســنة  1978يتحــدث عــن إقامــة جبريــة فــي منطقــة ترابيــة
أو بلديــة معينــة

ُأبلــغ أنيــس بأنــه رهــن اإلقامــة الجبريــة عنــد عودتــه بعــد رحلــة شــهر العســل ســنة
.2016وأخبــره أعــوان مركــز الشــرطة المحلــي الذيــن أبلغــوه بكونــه تحــت اإلقامــة
الجبريــة أن ذلــك يعنــي أن عليــه البقــاء فــي منزلــه .فمكــث عــدة أشــهر دون مغــادرة
المنــزل ،ممــا أدى إلــى توتــرات قويــة فــي عالقتــه مــع زوجتــه أدت بهمــا إلــى
ً
أحيانــا
الطــاق .واليــزال إلــى اليــوم رهــن اإلقامــة الجبريــة فــي منزلــه إال أنــه يخــرج
لزيــارة المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أو لرؤيــة األصدقــاء فيتصــل بــه أعــوان
الشــرطة إلخبــاره بالحضــور إلــى مركــز الشــرطة عنــد عودتــه.
كمــا تــم إيقافــه فــي نوفمبــر  2018خــارج نطــاق اإلقامــة الجبريــة الــذي يخضــع لــه
وتــم اســتجوابه لمــدة ثــاث ســاعات ثــم أطلــق ســراحه دون أن تتــم احالتــه لمخالفتــه
شــروط االقامــة الجبريــة التــي يخضــع لهــا.
بعــد ثالثــة أيــام مــن مشــاجرة مــع عــون شــرطة فــي ثيــاب مدنيــة علــى متــن حافلــة،
تلقــى فــوزي ،فــي  26جويليــة  ،2016مكالمــة مــن مركــز الشــرطة فــي مدينتــه
إلبالغــه بانــه رهــن اإلقامــة الجبريــة .أبلغــه العــون أنــه ال يســتطيع مغــادرة البــاد أو
الســفر داخــل األراضــي التونســية دون إبــاغ مركــز الشــرطة وأعطــاه الرقــم العــددي
ألمــر اإلقامــة الجبريــة الــذي يشــمله وطلــب فــوزي فــي وقــت الحــق نســخة مــن
االمرالمذكــور مــن وزارة الداخليــة .وينــص أمــر الوضــع تحــت اإلقامــة الجبريــة الــذي
ال يذكــر دوافــع اتخــاذ االجــراء علــى أنــه ملــزم بالبقــاء فــي منزلــه حتــى نهايــة حالــة
الطــوارئ وأنــه ممنــوع ،تحــت طائلــة التعــرض للتبعــات العدليــة ،مــن مغــادرة مــكان
إقامتــه دون إذن مــن الفرقــة المعنيــة.
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فــي أكتوبــر  ،2016أبلــغ فــوزي مركــز الشــرطة أنــه ينــوي الســفر إلــى إيطاليــا لرؤيــة
زوجتــه وأطفالــه فلــم يحصــل علــى رد .وفــي نهايــة شــهر أكتوبــر ،تمكــن مــن ركــوب
الطائــرة القاصــدة إيطاليــا ليتفاجــأ عنــد عودتــه إلــى تونــس بعــد أســبوعين بأنــه
محــل تتبعــات عدليــة مــن أجــل انتهــاك أمــر إقامــة جبريــة .اصــدرت محكمــة الناحيــة
المعنيــة فــي فيفــري  2017حكمــا بعــدم ســماع الدعــوى علــى أســاس إذن شــفوي
مــن رئيــس مركــز الشــرطة لفــوزي بمغــادرة البــاد ،وهــو إذن أكدتــه شــرطة الحــدود
التــي لــم تمنعــه مــن الســفر.
بعــد ثالثــة أشــهر ،أصــدرت المحكمــة اإلداريــة ،بموجــب حكــم اســتعجالي قــراراً
بتعليــق أمــر اإلقامــة الجبريــة الــذي يشــمل فــوزي بحجــة أن وزارة الداخليــة لــم تقــدم
ـدا ألمــن
أي معلومــات دقيقــة عــن أنشــطة مقــدم الطلــب المفتــرض أنهــا تمثــل تهديـ ً
البــاد .فــي ديســمبر  ،2018أعلمــت وزارة الداخليــة فــوزي أخيـ ًـرا بأنهــا اقــرت رفــع أمــر
االقامــة الجبريــة

 8 . 2 .3أساليب مراقبة
امنية اقتحامية وواصمة
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أفــاد العديــد مــن الضحايــا أن مراقبــة االمــن لهــم أخــذت أبعــاد حملــة
تشــهير حقيقيــة مــن المحتمــل أن تــؤدي إلــى عزلهــم عــن المجتمــع.
تمــت زيــارة العديــد منهــم فــي مناســبة او أكثــر مــن قبــل أعــوان االمــن
فــي مــكان عملهــم بدعــوى التحقــق مــن وجودهــم ولكــن علــى األرجــح
لجعلهــم يفصلــون مــن العمــل.
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يعيــش مصطفــى مــع زوجتــه وابنــه .فــي المنــزل الــذي يســتأجره والــذي خضــع لعمليــات
تفتيــش أثــرت علــى األســرة التــي طــردت فــي النهايــة مــن المحــل بعــد تعــرض المؤجــر
لضغــوط مــن الشــرطة.
اإلسم :
مصطفى
اإلجراء S17

تعــرض مصطفــى للمضايقــة فــي أماكــن عملــه المختلفــة .فــي عــام  ،2015تــم تعيينــه
كمــدرب فــي صالــة ألعــاب رياضيــة فــي إحــدى النــزل .جــاءت الشــرطة لزيارتــه فــي صالــة
األلعــاب الرياضيــة واقتادتــه إلــى المركــز أيــن تعــرض لســوء المعاملــة .تقــدم مصطفــى
بدعــوى ضــد المعتــدي دون جــدوى فــي حيــن أنــه فقــد وظيفتــه بســبب تلــك الحادثــة.
انتدبتــه قاعــة رياضــة أخــرى وفقــد وظيفتــه مــرة أخــرى بســبب زيــارة للشــرطة .ثــم عــاد
لمباشــرة العمــل كمــدرب شــخصي لشــاب فــي ضواحــي تونــس قبــل أن تحضــر الشــرطة
فــي نهايــة ســنة  2018أثنــاء حصــة التدريــب إليقافــه رفقــة الشــاب الــذي تعــرض والــده
لضغــوط مــن أعــوان االمــن بهــدف فصــل مصطفــى عــن العمــل .هــو اآلن عاطــل عــن
العمــل وقــد تخلــى عــن العمــل كمــدرب.

عايــش رفيــق تجربــة مماثلــة إذ حصــل علــى وظيفــة فــي شــركة فــي جنــوب تونــس
نهايــة ســنة  2017قبــل أن تتــم اقالتــه بســبب ضغــوط الشــرطة علــى رب العمــل .فصــار
يبيــع البضائــع المهربــة ســنة  2019إلطعــام أســرته فصــادرت الشــرطة بضائعــه فــي
عــدة مناســبات.
اإلسم :
رفيق
اإلجراء S17

فــي العــام التالــي ،ولحمايــة زوجتــه وطفليــه الصغــار مــن الزيــارات المنزليــة المؤلمــة
والتشــهير فــي الجــوار ،انتقــل رفيــق للعمــل بالقــرب مــن تونــس العاصمــة لحســاب
الشــركة التــي ســبق وأن اشــتغل بــه شــقيقه دون أن يبلــغ مركــز الشــرطة عــن مقــر
اقامتــه .وفــي غضــون أســابيع ،زارت الشــرطة مــكان عملــه أثنــاء تواجــد رفيــق بمقــر
المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب
اتصــل بــه شــقيقه لتحذيــره مــن وجــود الشــرطة .بالرغــم مــن خوفــه ،عــاد رفيــق للعمــل
فــي اليــوم التالــي ليكتشــف أنــه شــارة عملــه معطلــة .وباستفســاره عــن المبــررات
أخيــرا دون
فرضــت االدارة أن يتــم عقــد اجتمــاع معــه فــي مركــز الشــرطة .تــم طــرده
ً
ســبب واضطــر إلــى التظلــم لــدى الدائــرة الشــغيلة .رفيــق عاطــل عــن العمــل حاليــا كمــا
طــرد رفقــة عائلتــه مــن المنــزل الــذي يســتأجرونه بســبب الزيــارات المنزليــة وعمليــات
التفتيــش.
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اإلسم  :نجيب

S17

العمر :
 49عاما
اإلجراء S17
و إقامة جبرية

عامــا فــي الخــارج ،عــاد نجيــب للعيــش فــي تونــس فــي عــام  2012مــع زوجتــه
بعــد ً 20
الجزائريــة التــي أنجــب منهــا طفليــن .تــم وضعــه تحــت اإلقامــة الجبريــة بمجــرد وصوله
إلــى األراضــي التونســية .منــذ ذلــك الحيــن ،خضعــت العائلــة مــن عــدة عمليــات تفتيــش
ـا عــن الزيــارات المنزليــة.
قســرية تقتــرن عــادة بوقــوع هجمــات وعمليــات ارهابيــة ،فضـ ً
اضطــرت العائلــة إلــى االنتقــال مــن منــزل إلــى آخــر  8مــرات بيــن ســنتي  2013و2018
بســبب هــذه المداهمــات وعلــى خلفيــة الضغــوط التــي مورســت علــى المؤجريــن
المتعاقبيــن

يقــوم أعــوان االمــن ً
أيضــا فــي كثيــر مــن األحيــان باســتجواب الجيــران
للتحــري عــن أنشــطة ومعــارف وتنقــات األشــخاص المصنفيــن ممــا

يتســبب فــي التشــهير بهــم وبعائالتهــم فــي الحــي الــذي يعيشــون
فيــه.

 2أطفال

S17

العمر :
 12و  14عاما
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وعلــى غــرار رفيــق ومصطفــى ،اضطــر األشــخاص الذيــن تتــم
متابعتهــم مــن قبــل المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب لتغييــر

مقــر اإلقامــة بطلــب مــن المؤجــر بفعــل الضغــوط التــي تمارســها
الشــرطة.

عامــا إلــى محاولــة
وهــو مــا دفــع بأبنــاء أخ عزيــز الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  14وً 12
االنتحــار بعــد عمليــة تفتيــش جديــدة قــام خاللهــا األعــوان بإهانتــه .أراد األطفــال
التعبيــر عــن يأســهم إزاء عنــف األعــوان ،وأمــام مضايقــات الشــرطة المســتمرة الــذي
أدت إلــى تهميشــهم كليــا لدرجــة أن األطفــال اآلخريــن فــي الحــي يرفضــون اللعــب
معهــم .وعلــى الرغــم مــن نــداء االســتغاثة هــذا ،تواصــل الشــرطة ممارســة الضغــوط
واســتدعاء عزيــز ووالديــه الســتجوابهم عــن ابنهــم المفتــرض أنــه انضــم إلــى جماعــة
جهاديــة فــي الجبــال ســنة  2014والــذي انقطعــت اخبــاره عنهــم منــذ ســنوات .كمــا
تســتمر ً
أيضــا عمليــات التفتيــش والتحريــات مــع الجيــران ،والتــي يســأل فيهــا تاجــر
المــواد الغذائيــة عــن اســتهالك األســرة ،وكميــة الخبــز الــذي تشــتريه كل يــوم ،ومــا
إلــى ذلــك
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ً
أن تكون مصنفا

.4تدابير مراقبة
تعسفية تشكل
مضايقة أمنية

جميــع تدابيــر المراقبــة المذكــورة أعــاه تتعــارض مــع العديــد مــن الحقــوق والحريــات األساســية التــي
يكفلهــا الدســتور التونســي والقانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ،مثــل حريــة التنقــل ،والحــق فــي عــدم
التعــرض لإليقــاف التعســفي ،والحــق فــي احتــرام الخصوصيــة وحرمــة المنــزل والحقــوق والحريــات
األخــرى التــي يــرد تفصيلهــا فيمــا يلــي.
ليســت هــذه التدابيــر غيــر قانونيــة ألن الدســتور التونســي والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية أيضــاً يتيحــان للســلطات التونســية الحــد مــن بعــض الحقــوق والحريــات .ويميــز العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية بيــن فــرض قيــود علــى الحقــوق والحريــات والتضييــق عليهــا.
فالقيــود ضوابــط يمكــن فرضهــا علــى بعــض الحقــوق التــي يكفلهــا العهــد فــي األوقــات العاديــة
للحفــاظ علــى األمــن القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة أو حقــوق اآلخريــن
وحرياتهــم
أمــا التضييقيــات فهــي القيــود المفروضــة علــى الحقــوق والحريــات التــي تســمح بهــا المــادة  4مــن
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي حالــة وجــود تهديــد اســتثنائي لألمــة.
ً
ووفقــا للمــادة  4-2مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية ،ال يجــوز فــرض أي
قيــود علــى بعــض الحقــوق ،مثــل الحــق فــي الحيــاة أو الحــق فــي عــدم التعــرض للتعذيــب أو غيــره مــن
ضــروب ســوء المعاملــة ،ناهيــك عــن التضييــق عليهــا .وبصــرف النظــر عــن الحقــوق والحريــات الــواردة
فــي هــذه المــادة ،يمكــن مــن حيــث المبــدأ التضييــق علــى الحريــات والحقــوق األخــرى أو فــرض قيــود
عليهــا ،شــريطة اســتيفاء ثالثــة شــروط أساســية :شــرعية التدابيــر المقيــدة للحريــة وتناســبها وخضوعهــا
للرقابــة القضائيــة14

إجراء تعسفيا.
ويعتبر أي حد من الحقوق والحريات ال يحترم هذه الشروط
ً
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 14المقــرر الخــاص بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب ،تقريــر اثــر زيــارة أداهــا إلــى تونــس
ـدا بموجــب قــرار تنفيــذي أو بقــرار يتعلــق بإنفــاذ القانــون ،يجــب أن ذلــك
فــي  12ديســمبر  ,2018ص« .10حتــى إذا كان هــذا الحــق مقيـ ً
ـررا وخاضعــاً للرقابــة لإلشــراف مــع ضمــان الحــق فــي الطعــن
اإلجــراء يكــون
ً
قانونيــا ومبـ ً
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.1 .4مبدأ الشرعية
ينــص الفصــل  49مــن الدســتور التونســي علــى ّ
أن يحــدد بنــص
تشــريعي الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات « :يحــدد القانــون
الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور
وممارســتها بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا »...كمــا ينــص الفصــل 65
علــى أن تأخــذ المســائل المتعلقــة بالحقــوق والحريــات شــكل قانــون
أساســي.
هــذا وقــد أكــد العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية
فــي أكثــر مــن موضــع علــى هــذا الشــرط الشــرعية للحفــاظ علــى
الحريــات األساســية للقيــود التعســفية.

.1 .1 .4شــرعية القيــود
المفروضــة علــى حريــة
ا لتنقــل
تنــص المــادة  24مــن الدســتور التونســي علــى أن «لــكل مواطــن
حريــة اختيــار مقــر اقامتــه وحريــة التنقــل داخــل الوطــن ولــه الحــق
فــي مغادرتــه» .
وتنــص المــادة  12مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية ،التــي تضمــن حريــة التنقــل ،علــى مــا يلــي:
.1لــكل فــرد يوجــد علــى نحــو قانونــي داخــل إقليــم دولــة مــا حــق
حريــة التنقــل فيــه وحريــة اختيــار مــكان إقامتــه.
 .2لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ،بما في ذلك بلده.
.3ال يجــوز تقييــد الحقــوق المذكــورة أعــاه بأيــة قيــود غيــر تلــك
التــي ينــص عليهــا القانــون ،وتكــون ضروريــة لحمايــة األمــن
القومــي أو النظــام العــام أو الصحــة العامــة أو اآلداب العامــة
أو حقــوق اآلخريــن وحرياتهــم ،وتكــون متماشــية مــع الحقــوق
األخــرى المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد.
 .4ال يجوز حرمان أحد ،تعسفا ،من حق الدخول إلى بلده» .

تشــكل العديــد مــن التدابيــر المراقبــة التــي تتخذهــا الشــرطة التونســية
ً
انتهــاكا لحريــة التنقــل كمــا هــو الحــال
ضــد األشــخاص المصنفيــن
بالنســبة لـ:
.1اإلقامــة الجبريــة فــي مقــر اإلقامــة أو ضمــن حــدود البلديــة أو
الواليــة
.2حظــر مغــادرة البــاد حيــث يتــم إبــاغ الشــخص الخاضــع إلجــراء
والــذي يريــد مغــادرة تونــس عــن طريــق البــر أو البحــر أو الجــو،
.3التعطيــل لعــدة ســاعات فــي المطــار قبــل الســماح للشــخص
فــي النهايــة بالســفر بعــد أن يكــون قــد فــوت رحلتــه
 .4اإليقــاف عنــد نقــاط المراقبــة األمنيــة علــى الطريــق ،وبالتالــي
تعطيــل تنقــل الشــخص المشــمول باإلجــراء
والســؤال الــذي يطــرح نفســه هــو مــا إذا كانــت هــذه العقبــات التــي
تعتــرض حريــة التنقــل مســتندة إلــى نــص قانونــي ،كمــا نــص علــى
ذلــك الدســتور التونســي والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية.
قــد تســتند تدابيــر مثــل التعطيــل فــي المطــار أو خــال المراقبــة
األمنيــة علــى الطريــق فــي انتظــار ورود أذن بالســماح بالعبــور ،إلــى
األمــر عــدد  342لســنة  1975المــؤرخ فــي  30مــاي  1975المتعلــق
بضبــط مشــموالت وزارة الداخليــة الــذي ينــص فــي فصلــه الرابــع ثالثــاً
علــى أن وزارة الداخليــة مســؤولة عــن «مراقبــة جــوالن األشــخاص
بكامــل تــراب الجمهوريــة وخاصــة بالحــدود الترابيــة والبحريــة ومباشــرة
الشــرطة الجويــة» .غيــر أن األمــر المذكــور يعتبــر نصــاً تنظيميــاً فهــو
ليــس بالقانــون.
وعلــى غــرار ذلــك ،يســتند الوضــع تحــت اإلقامــة الجبريــة ،وهــو إجــراء
مقيــد للحريــة بامتيــاز ،إلــى نــص تنظيمــي يتمثــل فــي األمــر عــدد 50
لســنة  1978المــؤرخ فــي  26جانفــي  1978المنظــم لحالــة الطــوارئ.
وبالتالــي فــإن االجــراء يفتقــر إلــى ســند قانونــي.
بــدوره يســتند الحظــر المفــروض علــى مغــادرة البــاد مــن خــال إعــام
شــفوي إلــى أســس قانونيــة مختلفــة تعتمــد عليهــا اإلدارة ،ال ســيما
فــي ســياق التقاضــي اإلداري فيمــا يتعلــق بهــذه األشــكال مــن الحظــر.
فبلجوئهــا إلــى األمــر عــدد  342لســنة  1975المــؤرخ فــي  30مــاي
 1975المتعلــق بضبــط مشــموالت وزارة الداخليــة أو إلــى األمــر عــدد 50
لســنة  1978المــؤرخ فــي  26جانفــي  1978المنظــم لحالــة الطــوارئ،

إلقــرار حظــر مغــادرة البــاد تكــون اإلدارة قــد اســتندت إلــى نــص
إداري وال يكــون اإلجــراء فــي هــذه الحالــة مســتندا إلــى نــص قانونــي.
تســتند اإلدارة فــي بعــض األحيــان أيضــاً إلــى القانــون عــدد  40لســنة
 1975المــؤرخ فــي  14مــاي  1975المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق
الســفر .ومــع ذلــك ،كمــا ســبق ذكــره ،ال يجيــز هــذا القانــون لــإدارة
تحجيــر مغــادرة البــاد.
علــى هــذا األســاس يمكــن اعتبــار أن التدابيــر التــي تقيــد حريــة التنقــل
تعســفية إذ ال أســاس قانونــي لهــا .وبالتالــي فــإن هــذه االجــراءات غير
دســتورية ومخالفــة اللتزامــات تونــس الدوليــة.
االســتثناء الوحيــد المشــار إليــه هــو تحجيــر الســفر بحكــم الواقــع
المترتــب عــن رفــض اإلدارة إصــدار جــواز ســفر للشــخص الخاضــع
إلجــراء.
ويســتند هــذا االســتثناء إلــى الفصــل  13مــن قانــون جــوازات الســفر
ووثائــق الســفر لســنة  ،1975الــذي يســمح لــوزارة الداخليــة برفــض
إصــدار جــواز الســفر «ألســباب تتعلــق ّ
بالنظــام واألمــن العاميــن ومــن
ســمعة البــاد التونســية» .الســؤال الــذي يطــرح نفســه هنــا هــو مــا
ً
ودقيقــا بالدرجــة الكافيــة التــي ال تجعــل منــه
واضحــا
إذا كان القانــون
ً
نصــاً يبــرر االنتهــاكات غيــر المبــررة لحريــة الحركــة.
يبقــى رفــض إصــدار جــوازات الســفر غيــر قانونــي حتــى فــي صــورة
احتــرام مبــدأ الشــرعية إذ يجــب أن يحتــرم اإلجــراء التقييــدي المبدأيــن
اآلخريــن اللذيــن يحــددان إطــار الحــد مــن الحقــوق والحريــات ،كــم ســيرد
فيمــا يأتــي.

 .2 .1. 4شرعية التدابير
المقيدة للحرية
(اإليقاف واالحتفاظ)
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مــن الواضــح أن هنــاك حاجــة لقانــون يضــع إطــاراً خاصــاً بالقيــود
المفروضــة علــى حريــة التنقــل واألمــر نفســه ينطبــق علــى تنظيــم
التدابيــر المقيــدة للحريــة علــى غــرار اإليقــاف واالحتفــاظ .إذ يعتبــر
إجــراء تعســفياً مــا لــم ينــص عليــه القانــون.
الحرمــان مــن التنقــل
ً
تنــص المــادة  9مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية علــى أن «لــكل فــرد الحــق فــي الحريــة وفــى األمــان
علــى شــخصه .وال يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا .وال يجــوز

حرمــان أحــد مــن حريتــه إال ألســباب ينــص عليهــا القانــون وطبقــا لإلجــراء
المقــرر فيــه» .
وفــي نفــس الســياق ،ينــص الفصــل  29مــن الدســتور علــى أنــه « ال
يمكــن ايقــاف شــخص او االحتفــاظ بــه اال فــي حالــة تلبــس او بقــرار
قضائــي ويعلــم فــورا بحقوقــه وبالتهمــة المنســوبة اليــه ولــه ان ينيــب
محاميــا وتحــدد مــدة االيقــاف واالحتفــاظ بقانــون» .
قــد تشــكل عــدة تدابيــر مقيــدة الحريــة تســتهدف األشــخاص الخاضعيــن
إلجــراء حــدودي انتهــاكا للحــق األساســي فــي عــدم الخضــوع لإليقــاف
التعســفي.
أوال وقبــل كل شــيء بالنســبة لعمليــات اإليقــاف التــي
فهــذا هــو الحــال ً
يتعــرض لهــا األشــخاص الخاضعيــن إلجــراء فــي الطريــق العــام علــى إثــر
التثبــت مــن هوياتهــم وعنــد مرورهــم بنقــاط مراقبــة أمنيــة أو حتــى
تلــك التــي تتــم فــي مقــر اقاماتهــم بعــد إجــراء عمليــة تفتيــش أو زيــارة
منزليــة .ويمكــن أن يعتبــر إجبــار هــؤالء األشــخاص علــى الذهــاب إلــى
ـادال بمثابــة
مركــز الشــرطة للتحقيــق معهــم ألغــراض اســتعالمية معـ ً
اإليقــاف حتــى لــو كان يمتــد لفتــرة قصيــرة مــن الزمــن.
تفتقــر هــذه اإليقافــات للمبــررات القانونيــة ال ســيما تلــك التــي يمكــن
أن يتــذرع بهــا أعــوان األمــن لتبريــر اقتيــاد شــخص إلــى مركــز الشــرطة،
فهــي ببســاطة تعســفية وينطبــق األمــر نفســه علــى االســتدعاءات
المتكــررة إلــى مركــز الشــرطة ،وهــي اســتدعاءات ملزمــة مــا دام
مهــددا بــردة فعــل صارمــة إن لــم يمتثــل.
الشــخص المعنــي بهــا
ً
يمكــن اعتبــار الوضــع رهــن اإلقامــة الجبريــة ،وهــو إجــراء ســالب للحريــة،
حرمانــاً مــن الحريــة إذا انحصــر نطــاق اإلقامــة الجبريــة فــي مقــر إقامــة
الشــخص المعنــي بهــا ويكمــن الطابــع التعســفي لهــذا االحتجــاز فــي
أنــه ال يســتند إلــى نــص قانونــي كمــا نــص علــى ذلــك العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والدســتور التونســي ،وإنمــا يتــم
تبريــره بنــص تنظيمــي أال وهــو األمــر عــدد  50لســنة  1978المــؤرخ
فــي  26جانفــي  ،1978المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ.
وتتمثــل النتيجــة الطبيعيــة لمنــع االحتفــاظ التعســفي فــي احتــرام
مبــدأ شــرعية اإلجــراءات الجنائيــة الــذي تكفلــه المــادة  15مــن العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي تنــص علــى أال
يــدان أي فــرد إال مــن أجــل فعــل يعتبــر جريمــة بمقتضــى القانــون زمــن
ارتــكاب األفعــال المنســوبة إليــه واألمــر ســيان بالنســبة للعقوبــات
التــي يمكــن تســليطها عليــه .وال تجــوز مخالفــة هــذا المبــدأ حتــى
فــي حالــة الطــوارئ كمــا نصــت علــى ذلــك المــادة  4ثانيــاً مــن العهــد
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية .وقــد كــرس الدســتور

45

التونســي هــذا المبــدأ فــي فصلــه  65الــذي ينــص علــى أن «تأخــذ
شــكل قوانيــن عاديــة النصــوص المتعلقــة ( )...بـــضبط الجنايــات والجنح
والعقوبــات المنطبقــة عليهــا وكذلــك المخالفــات المســتوجبة
لعقوبــة ســالبة للحريــة ».كمــا ينــص الفصــل  28منــه علــى أن
« العقوبــة شــخصية ،وال تكــون إال بمقتضــى نــص قانونــي ســابق
الوضــع ،عــدا حالــة النــص األرفــق بالمتهــم».
فــي انتهــاك لمبــدأ مشــروعية المخالفــات والعقوبــات ،ينــص الفصــل
 9مــن األمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ لســنة  1978علــى أن
«كل مخالفــة ألحــكام هــذا األمــر تعاقــب بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن
ســتة أشــهر وســنتين وبخطيــة تتــراوح بيــن ســتين ( 60د) وألفيــن
وخمســمائة دينــار ( 2500د) أو بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن فقــط » .
وعلــى هــذا األســاس ،تتــم محاكمــة األشــخاص المتهميــن بخــرق
اإلقامــة الجبريــة .تشــكل هــذه التتبعــات القضائيــة وكذلــك الفصــل 9
واضحــا للعهــد الدولــي الخــاص
مــن األمــر الــذي تســتند إليــه ،انتهــا ًكا
ً
بالحقــوق المدنيــة والسياســية وللدســتور نظــراً الحتــكام تحديــد
الجريمــة والعقوبــة إلــى أمــر وليــس إلــى قانــون.

تمــس شــرفه أو ســمعته .2 .مــن حــق كل شــخص أن يحميــه القانــون
مــن مثــل هــذا التدخــل أو المســاس».
ال يمكــن تقييــد هــذا الحــق إال بموجــب قانــون بموجــب المــادة ،17
وكذلــك بموجــب الفصليــن  49و 65مــن الدســتور المذكوريــن أعــاه15.
إذ تعتبــر عمليــات التفتيــش والبحــث فــي الهاتــف المحمــول وزيــارات
الشــرطة لمنــزل الشــخص وعائلتــه ،وكذلــك إلــى مــكان عملــه ،والتحــري
مــع الجيــران ،وممارســة الضغــط علــى صاحــب العمــل أو مؤجر المســكن
أو األقــارب  ...تدابيــر رقابيــة تنتهــك بشــكل خطيــر الحــق فــي الحيــاة
الخاصــة ،وحرمــة المســكن وســرية المراســات.
كمــا أنهــا تمــس مــن شــرف وســمعة الشــخص مــن خــال التشــهير بــه
ً
وأحيانــا أفــراد أســرته.
أمــام جيرانــه وزمالئــه
مــن بيــن كل هــذه التدابيــر ،يعتبــر التفتيــش اإلجــراء الوحيــد المســتند
إلــى نــص قانونــي أال وهــو األمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ
ً
قانونــا .أمــا
لســنة  ,1978وهــو مــرة أخــرى نــص تنظيمــي وليــس
التدابيــر األخــرى فهــي تفتقــر ،علــى حــد علمنــا ،إلــى أســس قانونيــة.
فجميــع هــذه القيــود المفروضــة علــى الحــق فــي الحيــاة الخاصــة
تعســفيا
تدخــا
وحرمــة المســكن وســرية المراســات تشــكل بالتالــي
ً
ً
غيــر دســتوري وغيــر قانونــي بالمعنــى المقصــود فــي المــادة  17مــن
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة.

 .3. 1. 4شرعية القيود
المفروضة على الحق
في الحياة الخاصة
وحرمة المسكن وسرية  . 4. 1. 4شرعية القيود
المفروضة على الحق
المراسالت
في العمل
ينــص الفصــل  24مــن الدســتور علــى أن «الدولــة تحمــي الحيــاة
الخاصــة ،وحرمــة المســكن ،وســرية المراســات واالتصــاالت
والمعطيــات الشــخصية».

وفــي ذات الســياق ،تنــص المــادة  17مــن العهــد الدولــي الخــاص
بالحقــوق المدنيــة والسياســية علــى أنــه « .1ال يحــوز تعريــض أي
شــخص ،علــى نحــو تعســفي أو غيــر قانونــي ،لتدخــل فــي خصوصياتــه
أو شــؤون أســرته أو بيتــه أو مراســاته ،وال ألي حمــات غيــر قانونيــة

أخيـ ًـرا ،تشــكل بعــض تدابيــر المراقبــة مثــل زيــارات الشــرطة إلــى مــكان
العمــل والتهديــدات التــي يتعــرض لهــا صاحــب العمــل ورفــض إصــدار
الوثائــق اإلداريــة علــى غــرار البطاقــة عــدد  3الضروريــة للحصــول علــى
عمــل ،انتهــاكا للفصــل  40مــن الدســتور وللمــادة  6مــن العهــد الدولــي
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية الذيــن يكرســان الحــق فــي
العمــل.

 15ا يذكر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على وجوبية أن ينص قانون على الحد من هذا الحق  ،انظر نفس الصفحة.

ْ
.2 .4مبدأي الضرورة
والتناسب
يشــترط الدســتور التونســي والقانــون الدولــي أن تحتكــم القيــود
والتضييقيــات المفروضــة علــى الحقــوق والحريــات إلــى شــرطي
الضــرورة والتناســب ،ال ســيما فــي حالــة الطــوارئ.

كمــا تحتكــم التضييقيــات التــي تُ قــرر فــي حــاالت الطــوارئ التــي
تتهــدد األمــة والقيــود المفروضــة علــى الحقــوق والحريــات
المكفولــة فــي األوقــات العاديــة إلــى شــرطي الضــرورة والتناســب:
«فااللتــزام بــأن تكــون حــاالت عــدم التقيــد باألحــكام فــي أضيــق
الحــدود التــي تتطلبهــا مقتضيــات الوضــع يعكــس مبــدأ التناســب
الــذي يعــد مألوفــاً فــي حالــة الســلطات التــي يجــري بموجبهــا عــدم
التقيــد باألحــكام وفــرض القيــود»16.
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كمــا أيــدت اللجنــة المعنيــة بحقــوق اإلنســان شــرطي الضــرورة
والتناســب فــي تعليقاتهــا العامــة علــى المــادة  4مــن العهــد الدولــي
ً
مشــيرة إلــى أنــه «ال يجــوز
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،
للــدول األطــراف أن تتخــذ تدابيــر ال تتقيــد بااللتزامــات المترتبــة عليهــا
بمقتضــى هــذا العهــد» إال «فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا
الوضــع ».و ال تقتصــر التزامــات الــدول األطــراف التــي يفرضهــا هــذا
الشــرط علــى تبريــر اقرارهــا اســتثناءات فقــط ،إذ تشــمل أيضــاً تبريــر
كل اإلجــراءات العمليــة المترتبــة عــن اقرارهــا تلــك االســتثناءات».

S17

«يحــدد القانــون
إذ ينــص الفصــل  49مــن الدســتور علــى مــا يلــي:
ّ
الضوابــط المتعلقــة بالحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور
وممارســتها بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا .وال توضــع هــذه الضوابــط إال
لضــرورة تقتضيهــا دولــة مدنيــة ديمقراطيــة وبهــدف حمايــة حقــوق
الغيــر ،أو لمقتضيــات األمــن العــام ،أو الدفــاع الوطنــي ،أو الصحــة
العامــة ،أو اآلداب العامــة ،وذلــك مــع احتــرام التناســب بيــن هــذه
الضوابــط وموجباتهــا .وتتكفــل الهيئــات القضائيــة بحمايــة الحقــوق
والحريــات مــن أي انتهــاك».
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ال يتعلــق النظــر فــي الضــرورة والتناســب فقــط بالتدابيــر العامــة مثــل
القوانيــن واألوامــر التــي تحــد مــن الحقــوق والحريــات إذ يجــب أن يتــم
أيضــا علــى أســاس كل حالــة علــى حــدة فــي حــال تطبيــق هــذه القوانين
واألوامــر علــى الحــاالت الفرديــة .تؤكــد اللجنــة المعنيــة بحقوق اإلنســان
أن « مجــرد كــون جــواز عــدم التقيــد بحكــم محــدد مــا أمــراً مبــرراً فــي
حــد ذاتــه بحكــم مقتضيــات الوضــع ال يبطــل اشــتراط إثبــات أن التدابيــر
المحــددة والمتخــذة بموجــب جــواز عــدم التقيــد قــد اســتجوبتها أيضــاً
مقتضيــات الوضــع .»17
مــن هــذا المنطلــق ،وعلــى ســبيل المثــال ،مــن غيــر الكافــي أن تكــون
االســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي أمــر ســنة  1978بشــأن حالــة
الطــوارئ ضروريــة ومتناســبة مــع التهديــد الــذي تتعــرض لــه األمــة إذ
مــن الضــروري ً
أيضــا أن يحتكــم كل تدبيــر فــردي تــم اتخــاذه بموجــب هــذا
األمــر ً
أيضــا إلــى هــذه الشــروط
ومــع ذلــك ،فــإن الخضــوع الــى اجــراء وتدابيــر المراقبــة المفروضــة علــى
األشــخاص المصنفيــن ضمــن إجــراء غيــر محــددة بإطــار زمنــي .ففــي
أفضــل األحــوال ،وفــي حــاالت الوضــع رهــن لإلقامــة الجبريــة ،يتــم إعــام
الشــخص شــفوياً بــأن اإلجــراء نافــذ طالمــا اســتمرت حالــة الطــوارئ.
ولكــن فــي معظــم الحــاالت ،ال تحــدد اإلدارة أي حــد زمنــي ،وهــو مــا
يكفــي إلقــرار عــدم تناســب التدابيــر.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،ال تقــدم اإلدارة لألشــخاص الخاضعيــن إلجــراء -أو
حتــى للمحكمــة اإلداريــة عنــد تعهدهــا باســتئناف -الدوافــع الواقعيــة
والمفصلــة التــي تبــرر الخضــوع الــى إجــراء والتدابيــر الســالبة للحريــة
المترتبــة عنــه.
علــى هــذا األســاس ،ال يمكــن ،فــي ظــل عــدم وجــود إطــار زمنــي محــدد
ومبــررات ،اإلقــرار بضــرورة وتناســب تدابيــر تتعــارض مــع مــا جــاء فــي

الدســتور وفــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

 16لجنة حقوق االنسان ،التعليق العام عدد  29المتعلق بالمادة5§ ،4
 17المرجع السالف الذكر،
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.3 .4شرط الرقابة
القضائية
يقــر الفصــل  49مــن الدســتور التونســي ضمانــة لمنــع القيــود
التعســفية علــى الحقــوق والحريــات مــن خــال تنصيصــه أن « الهيئــات
القضائيــة تتكفــل بحمايــة الحقــوق والحريــات مــن أي انتهــاك».
كمــا تنــص المــادة  14مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة
والسياســية علــى أن «مــن حــق كل فــرد ،لــدى الفصــل فــي أيــة
تهمــة جزائيــة توجــه إليــه أو فــي حقوقــه والتزاماتــه فــي أيــة دعــوى
مدنيــة ،أن تكــون قضيتــه محــل نظــر منصــف وعلنــي مــن قبــل
محكمــة مختصــة مســتقلة حياديــة ،منشــأة بحكــم القانــون».
وفقــاً لهــذه األحــكام ،تعتبــر القيــود المفروضــة علــى الحقــوق
والحريــات غيــر قانونيــة وتعســفية فــي حــال عــدم خضوعهــا لرقابــة
ســلطة قضائيــة حتــى وإن اســتندت الــى القانــون وبالرغــم مــن احتمــال
كونهــا متناســبة .إذ يجــب أال تكــون هــذه الرقابــة القضائيــة موجــودة
فــي القانــون فحســب ،بــل يجــب أن تكــون موجــودة علــى أرض الواقــع
أيضــاً وأن تكــون جــادة وعادلــة وفعالــة وســريعة.
يتضــح مــن خــال القانــون وفقــه القضــاء التونســي أنــه يمكــن مــن
حيــث المبــدأ إخضــاع جميــع التدابيــر التقييديــة المفروضــة علــى
األشــخاص الخاضعيــن إلجــراء .إذ تعهــدت المحكمــة اإلداريــة 18
ً
وفقــا
لـــهشام فوراتــي ب  951قضيــة إلــى حــدود مــاي  .2019وأصــدرت
المحكمــة أحكامــاً لصالــح وزارة الداخليــة فــي  203قضايــا فــي حيــن
اقــرت  62حكمــاً لصالــح مقــدم الطلــب .كمــا ذكــر محمــد علــي خالــدي،
المديــر العــام لحقــوق اإلنســان فــي وزارة الداخليــة فــي فيفــري
 2019أنــه تــم رفــع  800طلــب اســتئناف ،تــم البــت فيهــا ب  48حكــم
لصالــح الــوزارة و 51لصالــح أصحــاب الشــكاوى .19
مــن المالحــظ علــى المســتوى العملــي أن اإلدارة تعيــق ممارســة

الرقابــة القضائيــة إلــى حــد كبيــر

 1 .3 .4صعوبة إثبات
اإلجراءات الحدودية
و تدابير المراقبة
يتمثــل العائــق األول فــي عــدم توجيــه إعــام كتابــي لألشــخاص
الخاضعيــن لإلجــراءات الجدوديــة وتدابيــر المراقبــة التــي يخضعــون
لهــا .وفــي جميــع الحــاالت التــي وثقتهــا المنظمــة العالميــة
لمناهضــة التعذيــب ،تــم إبــاغ األشــخاص المعنييــن شــفوياً فقــط
بأنهــم مشــمولون بإجــراء حــدودي وأنهــم بالتالــي يخضعــون لحظــر
مغــادرة البــاد أو لإلقامــة الجبريــة أو لحرمــان مــن اســتصدار وثائــق
الهويــة .وبالمثــل ،لــم تقــدم لهــم معلومــات مكتوبــة لتبريــر
االســتدعاءات المتكــررة لمركــز الشــرطة ،وعمليــات التفتيــش
والزيــارات إلــى المســكن وإلــى أماكــن العمــل ،وإلجــراءات التحــري مــع
الجيــران وللعديــد مــن تدابيــر الرقابــة األخــرى.
يــؤدي غيــاب أثــر كتابــي إلــى تعقيــد ممارســة ســبل االنصــاف
القضائــي أمــام المحكمــة اإلداريــة إذ يتوجــب علــى مقــدم الطلــب
مضاعفــة جهــوده إليجــاد طريقــة لتقديــم دليــل للمحكمــة يثبــت
ـا مــدرج ضمــن إجــراء و/أو خاضــع بالفعــل لتدبيــر تقييــدي.
كونــه فعـ ً
لهــذا الســبب ،يقــوم خالــد بتصويــر نفســه فــي كل مــرة يمتثــل فيهــا
أمــام الديوانــة فــي المطــار .وبصــرف النظــر عــن حقيقــة أن ذلــك
يشــكل طريقــة للضغــط علــى شــرطة الحــدود للســماح لــه بالســفر،
فإنــه يســاهم ً
أيضــا فــي توثيــق الحــادث فــي حــال ُمنــع مــن مغــادرة
البــاد .ويختــار البعــض الذهــاب إلــى المطــار برفقــة عــدل تنفيــذ أو
محــام.
ٍ
فيمــا يتعلــق بإثبــات اإلقامــة الجبريــة ،حصــل أحــد المســتفيدين
مــن برنامــج «ســند» علــى نســخة مــن أمــر الوضــع رهــن اإلقامــة
الجبريــة لــدى تقدمــه لطلبهــا مــن وزارة الداخليــة .لــم تتســنى هــذه
الفرصــة لمعظــم المعينيــن الذيــن يضطــرون إلــى إيجــاد طــرق أخــرى
إلثبــات كونهــم رهــن اإلقامــة الجبريــة .وينصــح أحــد المحاميــن الذيــن

 18رد وزير الداخلية هشام الفوراتي على سؤال طرحه النائب ماهر مذيوب في عالقة باإلجراء  ،S17نفس المرجع المذكور
 19تونس إفريقيا لألنباء  800دعوة قضائية متعلقة باإلجراء الحدودي S17

حاورتهــم المنظمــة العلميــة لمناهضــة التعذيــب موكليــه بانتهــاك
اإلقامــة الجبريــة حتــى يمكــن مقاضاتهــم .20ثــم تكــون وزارة الداخليــة
ملزمــة بتقديــم أمــر الوضــع تحــت اإلقامــة الجبريــة بموجــب هــذا
ً
وفقــا للمحامــي ،فــإن لهــذه االســتراتيجية مزايــا أهــم بكثيــر
اإلجــراء.
مــن تبعاتهــا بالنســبة لموكليــه ألنهــم يلزمــون بدفــع غرامــة ماليــة
ـدا ،بــل وغالبــا مــا يتــم إصــدار حكــم بعــدم ســماع الدعــوى
بســيطة جـ ً
لفائدتهــم ألنهــم لــم يتلقــوا إعالمــاً رســمياً بوضعهــم رهــن اإلقامــة
الجبريــة.
فــي الحقيقــة ،ال ُيعــد إثبــات رفــض إصــدار مســتندات رســمية مثــل
صعبــا طالمــا
أمــرا
جــواز الســفر أو بطاقــة الهويــة أو بطاقــة عــدد3
ً
ً
أنــه باإلمــكان إثبــات التقــدم بمطلــب فــي الغــرض.
وعلــى عكــس ذلــك ،مــن األصعــب بكثيــر إثبــات جميــع التدابيــر
ـررا ،مثــل االســتدعاءات المتكــررة
التقييديــة األخــرى التــي ال تقــل ضـ ً
للحضــور إلــى مركــز الشــرطة ،والزيــارات إلــى المســكن ،وعمليــات
التفتيــش ،والتحريــات مــع الجيــران ،والضغوطــات علــى أربــاب العمــل
والمؤجريــن ،واإلجبــار علــى المكــوث علــى جانــب الطريــق إثــر التحقــق
مــن الهويــة ،الــخ
ـتحيال إال أنــه ليــس باألمــر
إيجــاد مثــل هــذه اإلثباتــات ليــس أمــراً مسـ
ً
الهيــن كذلــك إذا كان اإلثبــات ينطــوي علــى اإلدالء بشــهادات نظــراً

للتهديــدات التــي يواجههــا الشــهود ،ممــا قــد يفســر عــدم رفــع
طعــون إداريــة ضــد هــذه التدابيــر.
يوضــح فقــه قانــون المحكمــة اإلداريــة أن القضــاة يبــدون إلــى
اآلن قــدراً كبيــراً مــن المرونــة فــي عالقــة بمســألة إثبــات وجــود
تدبيررقابــي .21
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 2 .3 .4تقييم مدى
خطورة الفرد
ـدم
بمجــرد تقديــم طعــن /طلــب إلــى المحكمــة اإلداريــة ،يواجــه مقـ ّ
الطلــب رفــض وزارة الداخليــة تزويــده بالمعلومــات الدقيقــة التــي تبــرر
اخضاعــه لإلجــراء بذريعــة ســرية المعلومــات .وهــو مــا يشــكل انتهــاكاً
خطيــراً ً وتقويضــا لمبــدأ تكافــؤ وســائل الدفــاع الــذي يعتبــر الضمانــة
األساســية لتقاضــي إداري عــادل.

S17

S17

S17

ويذكــر فــي العديــد مــن القــرارات القضائيــة التــي اطلعــت عليهــا
العالميــة لمناهضــة التعذيــب أن وزارة الداخليــة تبــرر
المنظمــة
ّ
االخضــاع لإلجــراءات األدراج والتدابيــر التقييديــة المفروضــة ضــد مقــدم
طلــب االســتئناف بكونــه «ينتمــي إلــى أنصــار الشــريعة» و «إرهابــي»
بصفتــه تلــك22.

S17

S17

ـدا مــن التفاصيــل
يبــدو مــن خــال أحــكام أخــرى أن الــوزارة قدمــت مزيـ ً
ـدا حتــى ال يتمكــن العــارض مــن دحــض ادعاءاتهــا بفعالية.
الغامضــة جـ ً

 20حوار أجري مع محام في  30سبتمبر 2019
قاض بالمحكمة اإلدارية في  8أكتوبر 2019
 21حوار أجري مع ٍ
 22قرار المحكمة اإلدارية الصادر في  28جويلية  2017إثر دعوى استعجالية تقدم بها فوزي للطعن في قرار منعه من مغادرة البالد
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اإلسم :
مصطفى
اإلجراء S17

فــي نفــس هــذا اإلطــار ،اتُ هــم مصطفــى باالنتمــاء إلــى جماعــة «تكفيريــة» وبأنــه
ردهــا علــى مــا يؤكــده الحكــم
يشــكل خطــراً علــى األمــن العـ ّ
ـام واعتمــدت الــوزارة فــي ّ
عليــه بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات بتهمــة اإلرهــاب ســنة  .2007باإلضافــة إلــى
أي ســند واقعــي ،أنــه شــارك بعــد الثــورة فــي
ذلــك ،تفتــرض الــوزارة فــي ّ
ردهــا ،دون ّ
اســتقطاب العديــد مــن الشــباب ،وأنــه عضــو فــي أنصــار الشــريعة وعلــى اتصــال مــع
قادتــه وذهبــت الــوزارة إلــى حــد التأكيــد علــى تورطــه فــي حادثــة الســفارة ســنة 2012
تتبعــات عدليــة ولــم يكــن مدانــا أبــدا فــي تلــك
رغــم ّ
أن مصطفــى لــم يكــن أبــداً محــل ّ
القضيــة.

ّ
ان االدعــاءات التــي تقدمهــا اإلدارة ضــد األشــخاص الخاضعيــن
غالبــا مــا تكــون خطيــرة إلــى حــد أنهــا تشــكل
إلجــراءات المراقبــة ً
ّ
وبالتالــي ّ
فانــه مــن الجديــر بنــا أن نتســاءل عــن أســباب
جرائــم جنائيــة.
اكتفــاء وزارة الداخليــة بإخضــاع هــؤالء األشــخاص إلجــراءات المراقبــة
القضائيــة.
ـدال مــن مقاضاتهــم أمــام الهيئــات
وفــرض تدابيــر مراقبــة بـ ً
ّ
ّ
يتمثــل الجــواب بالتأكيــد فــي كــون عــبء اإلثبــات فــي ســياق النزاعــات

اإلداريــة مختلــف عمــا هــو متــداول فــي ســياق النزاعــات الجزائيــة.
إذ يقــع عــبء إثبــات التهــم الموجهــة للمتهــم وفــق اإلجــراءات
الجزائيــة علــى النيابــة العموميــة الملزمــة بالتحقيــق فــي القضيــة.
ـدال عــن إخضاعــه لتدابيــر تســلب حقوقــه
فــي صــورة تتبعــه عدليــاً بـ ً
وحرياتــه ،يواجــه الشــخص الــذي يخضــع لإلجــراء مــن أجــل تورطــه فــي
عمــل إرهابــي احتمــال عقوبــة ســجنية إال أنــه يســتفيد أيضــاً مــن مبــدأ
فضــا
قرينــة البــراءة ويتمتــع بحقــه فــي أال يــدان فــي غيــاب أدلــة
ً
عــن جميــع حقوقــه فــي الدفــاع األخــرى .وعلــى العكــس ،يمكــن أن
يفضــي التقاضــي اإلداري فــي الواقــع إلــى نــوع مــن عكــس اتجــاه
ً
متــروكا للضحيــة فــي نهايــة
عــبء اإلثبــات بحيــث يكــون األمــر
المطــاف إلثبــات أنهــا لــم ترتكــب مــا نســب لهــا ،وهــذا ،دون أن يعــرف
علــى وجــه التحديــد الوقائــع المنســوبة إليــه ودون أن تكــون لــه
اإلمكانيــات المتوفــرة لــدى النيابــة العموميــة أو قاضــي التحقيــق
لجمــع أدلــة براءتــه.
بعــد الثــورة ،تــم إيقــاف عــدد مــن مســتفيدي برنامج «ســند» لشــبهة
تورطهــم فــي عمــل إرهابــي قبــل أن يســقط عنهــم القضــاء تلــك

التهــم فــي غيــاب أدلــة كافيــة ضدهــم ،إال أن ذلــك لــم يمنــع وزارة
الداخليــة مــن اإلبقــاء علــى هــذه االدعــاءات التــي أســقطها القضــاء
الحدوديــة
الجزائــي إلدراج هــؤالء األشــخاص تحــت طائلــة اإلجــراءات
ّ
وفــرض تدابيــر مراقبــة عليهــم.23
مــن جهــة أخــرى ،يخضــع تقديــم األدلــة فــي إطــار النزاعــات اإلداريــة إلــى
إشــراف أقــل أهميــة ممــا هــو عليــه الحــال خــال فــي إطــار التقاضــي
الجزائــي ،ولكــن يبــدو أن القاضــي اإلداري يشــترط أن تقــدم اإلدارة
جديــة تـ ّ
ـدل علــى خطــورة الفــرد بعيــدا عــن االدعــاءات الغامضــة
إثباتــات ّ
24
والفضفاضــة باالنتمــاء إلــى» تنظيــم أنصــار الشــريعة» .
تــم إيقــاف تنفيــذ أو إلغــاء إجــراءات حظــر مغــادرة
الصــدد ّ
فــي هــذا ّ
البــاد أو الوضــع رهــن اإلقامــة الجبريــة التــي اســتهدفت العديــد مــن
العالميــة حاالتهــم وذلــك على أســاس
األشــخاص الذيــن تتابــع المنظمــة
ّ
االداريــة تفاصيــل
ـة
ـ
للمحكم
ـا
ـ
ردوده
ـي
أن وزارة الداخليــة لــم تذكــر فـ
ّ
وطبيعــة النشــاط المفتــرض أنــه يشــكل خطــراً علــى أمــن البــاد.
ومــع ذلــك ،تجــدر اإلشــارة إلــى أنــه ال يوجــد مــا يمنــع القاضــي اإلداري
مــن تأييــد مزاعــم اإلدارة لتأكيــد إجــراء اإلدراج أو تدابيــر الرقابــة .ويــزداد
هــذا الخطــر بشــكل خــاص إثــر وقــوع عمليــة ارهابيــة ألن القضــاة قــد
يخشــون عندئــذ إصــدار قــرار لمصلحــة العــارض الــذي قــد يتــورط بعــد
ذلــك فــي قضيــة إرهابيــة.

 23حوار أجري مع محام في  30سبتمبر 2019
قاض بالمحكمة اإلدارية في  8أكتوبر  2019ومع قاضية بالمحكمة اإلدارية في  7أكتوبر 2019
 24حوار أجري مع ٍ

 3 .3 .4النظر في تناسب
تدابير المراقبة
ال تشــكل خطــورة الشــخص الــذي يخضــع ألحــد إجــراءات المراقبــة
ســبب عــدم المشــروعية الوحيــد الــذي ينظــر فيــه القاضــي في ســياق
التقاضــي اإلداري .إذ ينظــر أيضــاً فــي تناســب القيــود المفروضــة علــى
حريــة مقــدم الطلــب /العــارض فــي عالقــة بالحفــاظ علــى النظــام
العــام.
وعلــى حــد علمنــا ،لــم يحصــل أن اعتمــد القاضــي اإلداري النظــر
فــي مبــدأ التناســب فــي عالقــة بالتدابيــر الســالبة لحريــة األشــخاص
دائمــا وســائل أخــرى إلقــرار
الخاضعيــن إلجــراءات ألن هــؤالء يفضلــون
ً
عــدم المشــروعية.
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 4 .3 .4النظر في في
مدى توافق اإلجراء
التقييدي مع القانون
التونسي
فــي مرحلــة أخيــرة ،ينظــر القاضــي فــي مــدى احتــرام اإلطــار الدســتوري
والتشــريعي الترتيبي
ففــي عــدة مناســبات ،أفضــى النظــر فــي دســتورية إجــراء إلــى قيــام
المحكمــة اإلداريــة بتعليــق أو إلغــاء أمــر وضــع رهــن اإلقامــة الجبريــة
بموجــب األمــر المنظــم لحالــة الطــوارئ الصــادر ســنة  1978أو أمــر
ـاء علــى األمــر الصــادر ســنة  1975والمتعلــق بضبــط
بتحجيــر الســفر بنـ ً
مشــموالت وزارة الداخليــة علــى أســاس وجــوب اســتناد الحــاالت التــي
ً
وفقــا للدســتور.
يجــوز فيهــا تقييــد الحريــة إلــى قانــون

كمــا أفضــى النظــر فــي مشــروعية تدابيــر المراقبــة إلــى قيــام
القاضــي بإلغــاء قــرارات بالمنــع مــن الســفر علــى أســاس مــا جــاء فــي
قانــون جــوازات ووثائــق الســفر لســنة  1975والــذي ينــص علــى أن
إصــدار قــرار تحجيــر الســفر مــن مشــموالت الســلطة القضائيــة فقــط.
أمــا بالنســبة للتحقــق مــن مطابقــة تدابيــر المراقبــة للنصــوص
ـدة مناســبات تعليــق أو
ّ
الترتيبيــة ،فقــد أقــر القاضــي اإلداري فــي عـ ّ
إلغــاء أمــر الوضــع رهــن اإلقامــة الجبريــة علــى أســاس أنــه تــم إلــزام
الشــخص المعنــي بعــدم مغــادرة منزلــه فــي حيــن نــص األمــر الصــادر
ســنة  1978المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ علــى أن يلــزم المعنــي
باألمــر باإلقامــة ضمــن حــدود منطقــة ترابيــة أو بلديــة.
ً
وفقــا للقضــاة الذيــن حاورتهــم
لــم تقــم المحكمــة اإلداريــة حتــى اآلن
العالميــة لمناهضــة التعذيــب بتعليــق أو إلغــاء قــرار إدراج
المنظمــة
ّ
ضمــن إجــراء ( S17أو غيرهــا) ،إذ اقتصــر األمــر علــى بعــض تدابيــر
الرقابــة التــي يخضــع لهــا األشــخاص المصنفــون ،ال ســيما ،وفــي
المقــام األول تحجيــر الســفر واإلقامــة الجبريــة ورفــض إصــدار الوثائــق
الرســمية.
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لذلــك يوجــد تبايــن واضــح بيــن فقــه القضــاء اإلداري وواقــع
المضايقــات التــي يتعــرض لهــا األشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء .فــي
الواقــع ،يتوضــح مــن خــال هــذا التقريــر أن األشــخاص المصنفيــن
ضمــن إجــراء يخضعــون باإلضافــة إلــى التدابيــر التقييديــة التــي ورد
ذكرهــا لعــدد ال يحصــى مــن اإلجــراءات الضــارة علــى غــرار االســتدعاء
المتكــرر لمركــز الشــرطة والزيــارات المنزليــة وعمليــات التفتيــش،
وتعطيــل التنقــل ،وحتــى االســتجواب عنــد المــرور بنقــاط مراقبــة
أمنيــة ،والتحريــات مــع الجيــران ،والضغــط علــى أصحــاب العمــل،
ومؤجــر المســكن ،واألصدقــاء ،إلــخ.
مــن الواضــح أن أغلــب هــذه التدابيــر  -كالضغــط علــى أربــاب العمــل
ومؤجــري المســكن واألصدقــاء علــى ســبيل المثــال  -غيــر قانونيــة،
ومــن المنطقــي أن تخضــع جميعهــا لدعــوى تجــاوز ســلطة ،شــريطة
أن يتــم إثبــات ذلــك .باإلضافــة إلــى االعتــراض علــى تدابيــر المراقبــة،
مــن المناســب طلــب إلغــاء قــرار (قــرارات) االخضــاع لإلجــراء فــي
حــد ذاتــه .فغالبــاً مــا يكــون األفــراد المصنفيــن ضمــن إجــراء ممــن
ُيمنعــون مــن مغــادرة البــاد ضحيــة لعمليــات تعطيــل التنقــل
لفتــرات طويلــة مــن الوقــت عنــد مرورهــم بنقــاط المراقبــة األمنيــة
الترابيــة ،ولالســتدعاءات متكــررة لمركــز الشــرطة وغيرهــا مــن
التدابيــر .وبالتالــي ،يمكــن االعتــراض علــى إجــراء األدراج مــن الطعــن

فــي كل التدابيــر األخــرى المترتبــة عنــه.

 5 .3 .4نزاع قضائي
ٌ
إستعجالي يعالج ببطء
كمــا ســبق وأن ورد ذكــره ،يجــب أن يخضــع أي تدبيــر ســالب للحريــة
لرقابــة قضائيــة جــادة وعادلــة وفعالــة وســريعة .إال أن شــرط الســرعة
أبعــد مــن أن يكــون مضمونــاً فــي الواقــع.
يمكــن رفــع عــدة اصنــاف مــن الطعــون لالعتــراض علــى إجــراءات
اإلدراج وتدابيــر المراقبــة:

االستعجالية:
الطعون
ّ
.1يتــم اللجــوء إلــى القضــاء االســتعجالي عندمــا يريــد المــرء الحصــول
علــى حكــم عاجــل .ال يحــدد القانــون الحــدود الزمنيــة لتعهــد
عمليــا ،قــد يســتغرق األمــر بعــض الوقــت ألن
المحكمــة اإلداريــة.
ّ
وقتــا معقـ ً
المحكمــة تتواصــل مــع اإلدارة عــدة مــرات وتمنحهــا ً
ـول
للــرد.
 .2يتــم تطبيــق ايقــاف التنفيــذ لتعليــق العمــل بتدابيــر قــد ّ
يخلــف
تنفيذهــا ضــررا ال يمكــن تالفيــه بالنســبة للمعنــي باألمــر علــى غــرار
تحجيــر الســفر .ويتــم النظــر فــي مطلــب إيقــاف التنفيــذ خــال مــدة
أقصاهــا شــهر واحــد.

الطعن في األصل:
.1وهــي دعــوى مــن أجــل تجــاوز ســلطة بهــدف إلغــاء إجــراء /قــرار
غيــر قانونــي (وليــس مــن أجــل ايقــاف تنفيــذ اإلجــراء فقــط كمــا هــو
االســتعجالية) .وعــادة مــا يســتغرق هــذا
الحــال بالنســبة للطعــون
ّ
اإلجــراء عــدة ســنوات.

فــي أغلــب الحــاالت التــي وثقتهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة
التعذيــب أو تلــك التــي ذكرهــا المحامــون الذيــن تمــت محاورتهــم،
أرفــق المتقاضــون طعونهــم الهادفــة إلــى إلغــاء إجــراء مــن أجــل
تجــاوز ســلطة ،بدعــاوى اســتعجالية للحصــول علــى قــرار إيقــاف تنفيــذ
علــى وجــه الســرعة.
االســتعجالية فــي
تــم النظــر فــي الدعــاوى
ّ
ويذكــر المحامــون أنــه ّ
حــاالت نــادرة خــال  48ســاعة .ومــع ذلــك ،أشــار معظمهــم إلــى
طعــون مســتعجلة تــم البــت فيهــا بعــد ثالثــة أشــهر علــى األقــل
وإلــى دعــاوى اســتعجالية إللغــاء إجــراءات اســتغرق النظــر فيهــا
ســنتين أو ثالثــة بعــد اإلحالــة إلــى المحكمــة.
تمثــل مــدة ثالثــة أشــهر تأخيــراً مفرطــاً فــي عالقــة بالنظــر فــي
دعــوى اســتعجالية لتعليــق إجــراء اإلقامــة الجبريــة علــى ســبيل
المثــال .ففــي الواقــع ،يتســبب أمــر الوضــع رهــن اإلقامــة الجبريــة،
خاصـ ً
ـة إن اقتصــر نطــاق اإلقامــة الجبرية علــى منزل الشــخص المعني
بهــا ،فــي فقــدان الوظيفــة ،ناهيــك عــن األضــرار األخــرى التي تســببها
ـكال مــن
فــي عالقــة بحياتــه
الخاصــة .ويمكــن اعتبــار هــذا التدبيــر شـ ً
ّ
أشــكال االيقــاف .ويذكــر ّأنــه يجــب إجــراء رقابــة قضائيــة فــي غضــون
ال  24-48ســاعة لتكــون ســريعة بمــا فيــه الكفايــة.
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 6 .3 .4امتناع وزارة
الداخلية عن تنفيذ
القرارات القضائية
ّ
للمحكمة االدارية
تكمــن المشــكلة األخيــرة المتعلقــة بالتقاضــي اإلداري فــي امتنــاع
وزارة الداخليــة المتكــرر عــن تنفيــذ القــرارات الصــادرة مــن المحكمــة
ً
وفقــا للقضــاة والمحاميــن الذيــن تمــت مقابلتهــم ،فــإن هــذا
االداريــة.
ّ
غالبــا مــا يتكــرر إلــى درجــة أنــه صــار
االمتنــاع ليــس ممنهــج ،إلــى أنــه ً
مــن التحديــات الكبــرى.
تقــدم فــوزي ســنة  2017إلــى المحكمــة اإلداريــة بدعوى اســتعجالية
ضــد اإلجــراء الحــدودي الــذي يخضــع لــه
الســلطة
ّ
وبدعــوى تجــاوز ّ
ـد تحجيــر ســفره ولكــن لــم يتــم إلــى حــد هــذه الســاعة النظــر فــي
وضـ ّ
الدعــوى اســتعجالية .ومــع ذلــك ،فقــد أصــدرت المحكمــة اإلداريــة
ممــا
فــي جويليــة 2017
قــرارا بإيقــاف تنفيــذ قــرار تحجيــر الســفر ّ
ً
ّ
مكــن فــوزي مــن الســفر إلــى إيطاليــا لزيــارة عائلتــه .إال أنــه تعــرض

للتعطيــل لعــدة ســاعات حتــى فاتتــه رحلتــه عندمــا حــاول العــودة إلــى
إيطاليــا بعــد ذلــك بفتــرة قصيــرة .فتقــدم بدعــوى اســتعجالية جديــدة
تــم الحكــم فيهــا لصالحــه مــرة أخــرى.

وفــي حــاالت أخــرى ،فقــد ألغــت وزارة الداخليــة تدابيــر المراقبــة قبــل
االداريــة.
البــت فــي مطلــب الطعــن مــن قبــل المحكمــة
ّ
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وأمــام تكلفــة ومــدة التقاضــي اإلداري ،يضطــر األشــخاص الخاضعيــن
الحدوديــة فــي معظــم األحيــان الــى التقــدم
لمختلــف اإلجــراءات
ّ
بمطلــب لــإدارة لرفــع اإلجــراء وتدابيــر المراقبــة التــي يخضعــون لهــا.
العالميــة لمناهضــة
ويقــر المحامــون الذيــن حاورتهــم المنظمــة
ّ
ّ
تحصلــوا علــى رفــع لقــرارات تحجيــر ســفر
التعذيــب بأنهــم كانــوا قــد ّ
ورفــض إصــدار جــوازات الســفر ،إثــر التقــدم بطلــب إلــى مكتــب
العالقــات مــع المواطــن بــوزارة الداخليــة 25فــي عديــد الحــاالت وأقـ ّـروا
ً
بـ ّ
مطلقــا لمطالبهــم فــي العديــد مــن الحــاالت
ـأن اإلدارة لــم تســتجب
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ً
أن تكون مصنفا

.5مضايقة أمنية
بعواقب مدمرة
الحدوديــة واتخــاذ تدابيــر مراقبــة فــي شــأنهم مجـ ّـرد مســألة
يتجــاوز إشــكال اخضــاع أشــخاص لإلجــراءات
ّ
الشــرعية إذ أن هــذه التدابيــر التعســفية تشــكل مضايقــة أمنيــة بعواقــب وخيمــة تســبب أضــرارا ماديــة
ـد هــذه الســاعة.
ونفســية لــم يحصــل أي مــن الضحايــا علــى تعويــض عنهــا إلــى حـ ّ
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.1 .5هشاشة وضع
الضحية
اضطــر يوســف إلــى تــرك كليــة الهندســة بســبب عمليــات المراقبــة
المتكــررة التــي تســتهدفه باســتمرار فــي طريقــه إلــى الكليــة .ووجد
قيــس ورفيــق وظائــف فــي خــارج البــاد لكنهمــا اضطــرا للتخلــي
عنهــا بســبب خضوعهمــا إلــى إجــراءات تحجيــر الســفر .وفقــد رفيــق
ومصطفــى وأنيــس وإســكندر ونــزار وظائفهــم بســبب مداهمــات
متكــررة ألماكــن عملهــم والضغــوط التــي مورســت علــى
أمنيــة
ّ
ّ
أربــاب عملهــم.
بعيــداً عــن جانبهــا الســردي تشــهد هــذه الحــاالت لوحدهــا عــن
واقــع تجــاوزات حــدود الســلطة التــي تكمــن وراء سياســة اإلدراج
ضمــن إجــراء التــي تــم وضعهــا رســمياً لحمايــة النظــام العــام وأمــن
الدولــة التونســية .قــد تكــون بعــض القيــود المفروضــة علــى الحريــات
األساســية مقبولــة شــريطة احتــرام شــروط الشــرعية والتناســب
والرقابــة القضائيــة ،ولكــن ال يوجــد ســبب يمكــن أن يبــرر مضايقــة

الفــرد فــي مــكان عملــه حتــى يفقــد وظيفتــه .إذ بعيــداً عــن كونهــا
اجــراءات رقابيــة ،يعكــس التطبيــق ّ
عســفي لهــذه اإلجــراءات رغبــة
الت ّ
فــي التشــهير والمعاقبــة والتهميــش واالســتبعاد أكثــر مــن جانبهــا
الرقابــي.
المعنييــن مباشــرة باإلجــراءات تتحمــل الزوجــات
إلــى جانــب األشــخاص
ّ
ويتحمــل األطفــال واآلبــاء وطــأة كل هــذه الوضعيــات المؤلمــة
باإلضافــة الــى التكلفــة الماليــة التــي تتســبب فيهــا المراقبــة
فغالبــا مــا تكــون العواقــب االقتصاديــة لفقــدان الوظيفــة
األمنيــة.
ً
وخيمــة فــي عالقــة بظــروف األســر المعيشــية ممــا يــؤدي إلــى
أضــرار نفســية اجتماعيــة تكــون مدمــرة فــي بعــض األحيــان .وتــؤدي
الضغوطــات التــي تتــم ممارســتها فــي كثيــر مــن األحيــان إلــى
الطــاق و/أو إلــى تفريــق األب الخاضــع لإلجــراء عــن أبنائــه.
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.2 .5األثر النفسي
للتصنيف
تكون
أن
ً
مصنفا

17

يعيــش األشــخاص المدرجــون ضمــن إجــراء والخاضعــون لتدابيــر
مراقبــة تقيــد حريتهــم بطريقــة تعســفية بالتواجــد فــي مــكان محــدد
بطريقــة تعســفية ،مــا يعيشــه األشــخاص المحرومــون مــن حريتهــم.
وباســتثناء األشــخاص رهــن اإلقامــة الجبريــة التــي تجبرهــم بشــكل

صــارم علــى البقــاء فــي منازلهــم ،فــإن تدابيــر المراقبــة ال تعتبــر مــن
ً
حرمانــا مــن الحريــة بــل تقييــداً لهــا .إال أن الطبيعــة
الناحيــة القانونيــة
التعســفية لهــذه التدابيــر تــؤدي علــى المســتوى النفســي لشــعور
ولواقــع معــاش أكثــر ضــرراً مــن الحرمــان مــن الحريــة.

قد يكون الحبس في المنزل مريحاً أكثر من
الحبس في السجن ،لكن األمر ليس كذلك
إذ ال يمكــن مقارنــة فــرض قيــود علــى حريــة الفــرد بموجــب الخضــوع
إلجــراء بالعــزل فــي الســجن .فصحيــح أن الســجين محــروم مــن بيئتــه
العائليــة وان لذلــك الحرمــان آثــار عاطفيــة كبيــرة .مــع ذلــك ،غالبــاً
مــا يصبــح الســجن مكانــاً للتواصــل االجتماعــي وتصبــح الزنزانــة مــن
فضــاء محفــزاً الندمــاج اجتماعــي يتطلــب التأقلــم.
اللحظــة األولــى
ً
علــى نقيــض ذلــك ،واعتبــارا مــن اللحظــة التــي يتــم فيهــا إيقــاف
شــخص ألول مــرة ،يفضــي التصنيــف إلــى تقويــض حقيقــي للعالقــات
االجتماعيــة .ففــي الواقــع ،يمكــن أن يتــم إعــام الشــخص بكونــه
مصنفــاً فــي أي وقــت ،وقــد يصــادف ذلــك التوقيــت وجــوده مــع

أصدقائــه أو أقاربــه أو زمــاء العمــل ،أو وجــوده فــي الســوق أو فــي
الســينما أو فــي المقهــى رفقــة أصدقــاء .منــذ تلــك اللحظــة ،فــإن
المحيطــون بذلــك الشــخص مــن خــال أســاليب معاملــة الشــرطة لــه
أنــه يمثــل خطــرا عليهــم حتــى وإن االختــاط بــه مخاطــرة .ثــم تتضاعف

ً
مناخــا مــن انعــدام اإلحســاس باألمــان بحيــث يضطــر
اإليقافــات وتخلــق
الشــخص إلــى تغييــر حياتــه ويضطــر بعــد ذلــك إلــى عــدم االختــاط
بمــن ال علــم لهــم بعزلتــه .وقــد يلــدغ المعنــي باألمــر فــي أي لحظــة
وبصفــة يوميــة لدغــة للتذكيــر بوجــوب بقائــه علــى هامــش المجتمــع.
وتوصــف هــذه اإليقافــات علــى أنهــا مهينــة مــن حيــث أنهــا تفضــي
إلــى شــعور الفــرد بأنــه فــي مرتبــة دون مرتبــة المواطنــة العاديــة،
بــل دون مرتبــة البشــر  ...اآلخــر الدونــي .األمــر مختلــف فــي الســجن،
فهــو ليــس باآلخــر الدونــي هنــاك وانمــا ســجين بيــن الســجناء يشــعر
بأنــه كائــن اجتماعــي مجبــر علــى التأقلــم مثــل اآلخريــن مــع الظــروف
الالإنســانية ألماكــن االحتجــاز .فالعقوبــة التــي يخضــع لهــا تتمثــل فــي
كونــه مجبــراً علــى التحمــل والعيــش فــي هــذه المجموعــة لفتــرة
محــددة مــن الزمــن.

ٌيعــاش التصنيــف كأنــه إجــراء يمــس الشــعور باالنتمــاء
ٌمخلفا هشاشة كبيرة

وفــي حيــن يصــف الكثيــر مــن النــاس حياتهــم اليوميــة علــى أنهــا معزولــة ومقيــدة بإطــار معيــن تحــدده الشــرطة ،يعيــش البعــض اآلخــر الوضــع
بشــكل مختلــف:
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« أصبــح الخــروج بصفــة يوميــة بالنســبة لــي بمثابــة عمــل بطولــي ،إنــه فعــل
نضالــي أواجــه مــن خاللــه المجتمــع ممــا يســمح لــي بالوجــود كمواطــن» .
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أن تكون في السجن يعني أن تكون مع أشخاص
ارتكبوا جريمة ويمكن أن يكونوا خطرين على
اآلخرين .لماذا لم اسجن إن كنت قد ارتكبت
جريمة؟ ولماذا لم أودع في السجن
أو في مستشفى لألمراض النفسية إن كنت
أشكل خطراً على اآلخرين؟
الحرمــان مــن الحريــة فــي الســجن أمــر منطقــي ،وهــو تنفيــذ لحكــم
بالســجن .لكــن ،أن تكــون خاضعــاً لهــذه التدابيــر الوقائيــة فهــو أشــبه
بــأن تخضــع لعقوبــة دون إدانــة ،وباألحــرى  ...دون معرفــة الجريمــة
التــي اقترفتهــا ودون أن يتــم ســماع أقوالــك ودون منحــك فرصــة
للدفــاع عــن نفســك وخصوصــاً  ،دون معرفــة تاريــخ انقضــاء مــدة
العقوبــة .عندمــا يرتكــب شــخص مــا جريمــة ،تشــتكي الضحيــة ويمنــح
المتهــم الحــق فــي االســتماع إلــى أقوالــه وحــق الدفــاع .إذ يتــم
تجاهــل اإلطــار التنظيمــي الــذي مــن المفتــرض أن يوفــره القانــون
تمامــا مــن
بصفتــه قاعــدة لتنظيــم الموازنــات االجتماعيــة والنفســية
ً
قبــل األعــوان الذيــن يفتــرض أنهــم يعملــون علــى ضمــان احترامــه.
وبالتالــي يعانــي هــؤالء األشــخاص علــى المســتوى النفســي مــن
غالبــا مــا
أزمــة فقــدان المرجعيــة .وإلعطــاء معنــى لهــذا اإلجــراءً ،

يتــم التــذرع بحالــة الطــوارئ وبالخطــر الــذي يتهــدد البــاد ،علــى وجــه
التحديــد .علــى هــذا األســاس ،تغــذي قــوات االمــن لديهــم الشــعور
بأنهــم يشــكلون خطــراً علــى البلــد وأن األمــة ككل تتظلــم منهــم.
وتتســبب المداهمــات العنيفــة التــي يتعرضــون لهــا فــي الحــي ،داخــل
أســرهم ،وأمــام أطفالهــم فــي التشــهير بهــم إلــى درجــة جعلهــم
ـدا علــى المجتمــع ككل فهــم
يقتنعــون بفكــرة كونهــم يشــكلون تهديـ ً
يصبحــون كذلــك بالنســبة إلــى جيرانهــم األزلييــن ،وألصدقائهــم وحتــى
لعائالتهــم .فبفعــل الســعي إلــى تفاديهــم ،يصبــح المجتمــع متواطئــاً
مــع النظــام ،وصاحــب شــكوى ال يتظلــم مــن جريمــة ارتكبــت فــي حقــه
بــل بســبب خوفــه مــن ارتــكاب هــؤالء األشــخاص لجريمــة .وبالنســبة
لضحايــاه الذيــن يعايشــونه يعتبــر التشــهير تدبيــراً جائــراً وظالمــاً .

يعتبــر اإلجــراء الحــدودي تدبيراً غيــر عادل يؤدي إلــى فقدان
المرجعيــة علــى المســتوى النفســي كمــا االجتماعــي.
غضــب كبيــر ورغبــة فــي تحقيــق العدالــة يتملــكان هــؤالء
األفــراد الذيــن يشــعرون باالضطهــاد عنــد كل منعطــف.
« انطباع بأنك مدان بحكم لم يصدره أحد ويتم تنفيذه من قبل الجميع تقريبا »...

أريد أن أحاكم حتى يحدد القاضي بداية
ونهاية مدة العقوبة
للحرمــان مــن الحريــة فــي الســجن بدايــة ونهايــة .وتســمح فتــرة
لغــد يقــوم الشــخص
االحتجــاز تلــك بتكويــن نمــوذج مســتقبلي
ٍ
ً
مطلقــا.
المفــرج عنــه فيــه بمراجعــة ســلوكه وعــدم العــودة إليــه
لكــن هــذه التدابيــر الوقائيــة تأخــذ شــكل عقوبــة ال نهايــة لهــا .كيــف
تحلــم وكيــف تخطــو خطــوات إلــى األمــام فــي الحيــاة ،وكيــف يكــون
لديــك مشــروع للحيــاة عندمــا يحتمــل أن يتــم ايقافــك فــي أي لحظــة
مــن لحظــات حياتــك؟ ان تكــون « »S17أصبــح وضعــا ،وضــع إنســان ال

يمكــن استشــراف مســتقبله .هــؤالء النــاس يعيشــون دون أن تكــون
لهــم أحــام .كيــف يمكــن أن يكــون لديــك صديــق قــد تعرضــه صداقتــك
ـا
للخطــر ،كيــف تتــزوج عندمــا ال تتمتــع بحريــة التنقــل ،وكيــف تجــد عمـ ً
عندمــا يتعــرض صاحــب العمــل للضغوطــات ،وكيــف تتجــول مــع أطفالــك
وهــم يخشــون مقابلــة عــون أمــن وأنــت برفقتهــم؟ حينئــذ تصبــح الحيــاة
الســرية والمخفيــة وحيــاة الليــل والمخاطــر الحيــاة الوحيــدة الممكنــة.

لــذا ،يعتبــر اإلجراء الحــدودي إجراء محفزاً علــى المخاطرة
التــي تبــدأ باالختــاط بأشــخاص يمكنهــم تفهــم هــذه
وغالبــا مــا يكونــون بدورهــم مشــمولين بإجــراء
التدابيــر
ً
التصنيــف .وتكمــن المخاطــرة فــي اســتهالك المخــدرات
للنســيان والنــوم .تصبــح المخــدرات بمثابــة مضــادات
اكتئــاب ال غنــى عــن اســتهالكها فــي حياتهــم اليوميــة
علــى مــرأى ومســمع األشــخاص المكلفيــن بمراقبتهــم
فــي غالــب األحيــان.
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بــدال مــن العيــش فــي
« مــن األســهل بكثيــر أن ترتكــب جريمــة وأن تســجن
ً
يوميــا »
هــذا الجحيــم
ً
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أنا ال أفهم لماذا يجب أن تلقى عائلتي نفس
المصير الذي أعيشه
يضــع الحرمــان مــن الحريــة خــارج بيئــة الســجن األســرة بأكملهــا تحــت
مراقبــة أمنيــة يوميــة ومســتمرة .فاألمــر ال يقتصــر حينئــذ علــى
الشــخص المعنــي فــي حــد ذاتــه ،بــل يتجــاوزه ليشــمل كل المحيطيــن
بــه الذيــن يعجــزون عــن اســتيعاب مــا يحــدث وهــو مــا يدخــل االضطــراب
علــى كل ديناميــات األســرة .وغالبــا مــا يســفر ذلــك عــن نتيجتيــن.
تتمثــل األولــى فــي الحمايــة المفرطــة (فــي كثيــر مــن األحيــان مــن
قبــل الوالديــن) والبحــث عــن معنــى .كيــف وصــل ابنهــم إلــى ذلــك
الوضــع؟ بالتــوازي مــع الحمايــة المفرطــة ،ينشــأ ســوء فهــم وتنمــو
شــيئاً فشــيئاً كراهيــة تجــاه النظــام الــذي يعــرض إبنهمــا للخطــر

ويصــادر مســتقبله .نالحــظ هنــا نظمــاً أســرية تنشــأ بجانــب بعضهــا
البعــض وســط الكثيــر مــن الحقــد .أمــا النتيجــة الثانيــة فهــي فــي
كثيــر مــن األحيــان تفــكك األســرة .وقــد ســجلنا العديــد مــن حــاالت
األزواج الذيــن ال يصمــدون فــي مواجهــة الضغوطــات االقتصاديــة (رب
عائلــة بــدون دخــل) والنفســية (إهانــة رب العائلــة وفقــدان الثقــة فــي
النفــس) .فالخــوف ،واختــال ديناميكيــات األســرة ،والطــاق ،والعنــف
داخــل األســرة ،واإلخفــاق فــي الدراســة؛ جميعهــا اضــرار تتــرك أثرهــا
علــى األســرة ككل.

ســيكون إلجــراء التصنيــف عواقــب تنتقــل عبــر األجيــال.
« أريــد أن يتــم كشــف الحقيقــة ذات يــوم ،ال أريــد أن يعتقــد أطفالــي أن والدهــم
خطيرا» .
كان
ً

أنا أفقد صوابي
يــؤدي اإلجــراء الحــدودي إلــى توليــد حالــة مــن عــدم االســتقرار
النفســي غالبــاً مــا تتســبب فــي العديــد مــن االضطرابــات النفســية.
يعتبــر االكتئــاب المرفــوق أحيانــاً بميــول انتحاريــة أكثرهــا انتشــارا

فــي حيــن نســجل أيضــاً حــاالت اضطــراب ثنائــي القطــب .ويســتدعي
انتشــار حــاالت االضطــراب ثنائــي القطــب إلــى التفكيــر فــي العالقــة بيــن
هــذا االضطــراب ووضعيــة االخضــاع لإلجــراء الحــدودي « »S17وغيرهــا

مــن االجــراءات أخــرى .فــي الواقــع ،يعانــي الشــخص الــذي يعايــش
االضطهــاد والمضايقــات مــن حالــة هشاشــة يمكــن أن تــؤدي إلــى
حالــة االنتــكاس .ولكــن يمكننــا ً
أيضــا أن نتســاءل فــي بعــض الحــاالت
عــن احتمــال كــون المــرض ســائد لحظــة االخضــاع لإلجــراء الحــدودي
ممــا يمكــن أن يفســر الســلوك الــذي اعتبرتــه الشــرطة منحرفــاً .

وتؤثــر اإليقافــات العنيفــة ً
أيضــا علــى األســر التــي تعانــي مــن الصدمــة
النفســية المترتبــة عنهــا .إذ لــم يجــد بعــض األطفــال إال االنتحــار
كوســيلة للتعبيــر عــن مــدى معاناتهــم جــراء التشــهير بهــم فــي الحــي
الــذي يعيشــون فيــه.

لإلجــراء الحــدودي تأثيــر خطيــر علــى الصحــة العقليــة
لألفــراد.
« أحضــرت ابنــي البالــغ مــن العمــر  8ســنوات إليــك اليــوم كــي تفحصــه ألننــي
أخشــى أن يكبــر مــع هــذه الصدمــة النفســية وهــذه الكراهيــة المزروعــة فيــه،
وأن يصبــح شــخصاً خطيـ ًـرا فــي المســتقبل »
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يمثــل الدعــم النفســي لألشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي
تحديــا حقيقيــا ألن األمــر يتعلــق بالعمــل علــى كل االضطرابــات
المذكــورة .ولتذليــل تلــك الصعوبــات اخترنــا تخصيــص برامــج رعايــة
خاصــة .فــي الواقــع ،خصصنــا برنامــج دعــم نفســي فــردي بالنســبة
لبعــض األشــخاص لكونهــم ضحايــا مباشــرين أو ثانوييــن .كمــا اقترحنــا
بالنســبة للحــاالت األخــرى التــي تســبب فيهــا اإلجــراء الحــدودي إلــى
اضطرابــات فــي عالقــة ديناميــات األســرة ،حصــص عــاج خاصــة بــاألزواج
أو باألســرة .كمــا قمنــا بتكويــن مجموعــة مســاعدة ذاتيــة للعمــل
علــى تعزيــز الرابــط االجتماعــي والدعــم المتبــادل بيــن األشــخاص
الذيــن يعيشــون وضعيــات مماثلــة.
ويكمــن التحــدي األكبــر فــي عالقــة ببرامــج الرعايــة فــي كوننــا نعمــل
كل يــوم فــي ظــل خطــر تقويــض كل العمــل المنجــز .إذ ،يمكــن أن
تتســبب عمليــة إيقــاف أو اعتــداء إلــى إعــادة الشــخص إلــى حالــة
الضعــف األولــي فــي أي وقــت .لذلــك نســعى إلــى العمــل علــى

تمكيــن الفــرد مــن خلــق نــوع مــن المســافة الفاصلــة التــي تمكنــه
مــن تجنــب رد الفعــل االندفاعــي ومــن إيجــاد آليــات للتحكــم فــي غضبــه
أثنــاء إجــراءات المراقبــة.
تــزداد صعوبــة العمــل مــع الضحايــا كلمــا تعلــق األمــر بالعمــل معهــم
علــى رؤاهــم المســتقبلية ومشــاريعهم الحياتيــة بســبب شــبح
المضايقــات التــي قــد يتعرضــون لهــا والتــي تــؤدي إلــى تقويــض تلــك
المشــاريع
تعتبــر المرافقــة النفســية أساســية إذ أنهــا تســاعد الكثيــر مــن النــاس
علــى التعبيــر وعلــى محاولــة فهــم مــا يســتعصي علــى الفهــم.
ويطالــب جميــع الضحايــا باالعتــراف بالضــرر الــذي لحــق بهــم ويــودون
أن تنظــر الدولــة فــي أشــكال جبــره .يمكــن أن يأخــذ جبــر الضــرر أشـ ً
ـكال
مختلفــة تشــمل االعتــراف والرعايــة الصحيــة بالنســبة لالضطرابــات
النفســية الحاصلــة ،والمســاعدة فــي إيجــاد عمــل بالنســبة لألشــخاص
واألســر التــي تعيــش فــي ظــل ظــروف صعبــة.
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.6الخاتمة
يتضــح مــن خــال شــهادات األشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي الذيــن تتابــع المنظمــة
العالميــة لمناهضــة التعذيــب حاالتهــم وتوثقهــا أن لإلجــراء الحــدودي ولتنفيــذ تدابيــر
الرقابــة اإلداريــة بطريقــة تعســفية عواقــب وخيمــة علــى حيــاة هــؤالء .إذ يمكــن أن اعتبــار
شــكال مــن أشــكال العنــف النفســي فــي حــال اعتمادهــا بطريقــة
هــذه اإلجــراءات األمنيــة
ً
متكــررة ومكثفــة مــن شــأنها الحــاق اضــرار نفســية باألشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي
وبأقاربهــم.
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ومــن هــذا المنطلــق ،يمكــن أن تعتبــر هــذه المضايقــات األمنيــة
التــي يتــم إخضــاع األشــخاص المشــمولين باإلجــراء الحــدودي لهــا،
والمفتقــرة للســند القانونــي وغيــر المتناســبة وغيــر الخاضعــة لرقابــة
ـكال مــن أشــكال ســوء
قضائيــة تكفــل شــرطي الســرعة والفعاليــة ،شـ ً
المعاملــة .وعليــه ،فــإن أفــراد الشــرطة الذيــن ينفــذون تدابيــر الرقابــة
ووزارة الداخليــة التــي تصــدر األوامــر متورطــون فــي ممارســة عــدة
انتهــاكات تتنافــى مــع كل مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق
المدنيــة والسياســية الــذي تمــت اإلشــارة إليــه فيمــا ســبق ،والمــادة
 16مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب التــي تحظــر المعاملــة أو العقوبة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة.
هــذا وال يــزال مشــروع قانــون أساســي متعلــق بتنظيــم حالــة
الطــوارئ فــي انتظــار العــرض علــى نــواب مجلــس الشــعب منــذ
مطلــع ســنة  .2019وســيكون لهــذا القانــون ميــزة وضــع ســند
قانونــي بــدل األســس التنظيميــة للقيــود المفروضــة علــى الحريــات
المنصــوص عليهــا فــي األمــر عــدد  50لســنة  1978المتعلــق بتنظيــم
حالــة الطــوارئ .ومــع ذلــك ،فــإن مشــروع القانــون بصيغتــه الحاليــة
غيــر مقبــول ألن بعــض المصطلحــات واألحــكام غيــر واضحــة ودقيقــة

بمــا فيــه الكفايــة وال توفــر ضمانــات كافيــة الحتــرام مبــدأي الضــرورة
والتناســب.26
عــاوة علــى ذلــك ،لــن يكــون تعديــل مشــروع قانــون حالــة الطــوارئ،
حتــى فــي صــورة اقــراره ،كافيــاً لوقــف االنتهــاكات المنهجيــة لحقــوق
اإلنســان التــي تســتهدف األشــخاص المدرجيــن ضمــن إجــراء .فــي
الواقــع ،ال تســتند هــذه االنتهــاكات إلــى األمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة
الطــوارئ فحســب ،بــل تحتكــم ً
أيضــا إلــى نصــوص قانونيــة أخــرى مثــل
قانــون جــوازات الســفر ووثائق الســفر لســنة  1975والمرســوم عدد 342
لســنة  1975المــؤرخ فــي  30مــاي  1975المتعلــق بضبــط مشــموالت
وزارة الداخليــة ،وكالهمــا يطبــق خــال وخــارج حالــة الطــوارئ.
أخيــرا ،يبــدو أن بعــض ممارســات المضايقــة األمنيــة تفتقــر لألســس
ً
القانونيــة .لــذا ،فــأن منــع هــذه التجــاوزات مرتبــط بوضــع سياســة حازمــة
لمحاربــة إفــات قــوات األمــن مــن العقــاب وبتكويــن العناصــر األمنيــة.
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.7توصيات
تعتبــر جميــع تدابيــر المراقبــة الســالبة للحريــة المشــار إليهــا فــي هــذا التقريــر إجــراءات تعســفية
ألنهــا ال تحتــرم شــروط الشــرعية والضرورة/التناســب والخضــوع للرقابــة القضائيــة الجديــة والســريعة
والمنصفــة والفعالــة التــي يفرضهــا الدســتور التونســي والقانــون الدولــي.

مــن أجــل ضمــان احتــرام ممارســات المراقبــة األمنيــة التــي يتــم
اللجــوء إليهــا فــي إطــار مكافحــة اإلرهــاب مــع االلتزامــات الدوليــة
لتونــس ،تدعــو المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب الحكومــة
إلــى:

 .1ضمــان أن يتــم تضميــن كل القيــود المفروضــة علــى الحريــات
فــي نــص قانوني؛
 .2إلغــاء أو تعديــل األمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ
لســنة  1978إللغــاء األحــكام التــي تجيــز اعتمــاد تدابيــر ســالبة
للحريــة ،علــى غــرار التفتيــش واإلقامــة الجبريــة والتتبعــات فــي
صــورة انتهــاك أمــر الوضــع تحــت اإلقامــة الجبريــة ،وغيرهــا مــن
التدابيــر األخــرى التــي ال تســتند إلــى أي أســاس فــي القانــون
التونســي؛
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 .3وضــع المــوارد البشــرية والماليــة الالزمــة علــى ذمــة القضاء
اإلداري لتمكينــه مــن ممارســة رقابــة جديــة وســريعة وفعالــة
علــى القيــود التــي تفرضهــا اإلدارة علــى حريــات األشــخاص
الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي أو المشــتبه فــي أنهــم يشــكلون
ـدا للنظــام العــام أو األمــن القومــي؛
تهديـ ً
 .4إقــرار جبــر ضــرر لصالــح كل فــرد وقــع ضحيــة تقييــد تعســفي
لحقوقــه وحرياته.

كمــا تدعــو المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب وزارة الداخليــة
إلــى اإللغــاء الفــوري ألي إجــراء ســالب للحريــة ال يســتند إلــى قانــون
واضــح ودقيــق وإلــى اتخــاذ التدابيــر التاليــة:

 .1إبــاغ األشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي بجميــع
اإلجــراءات التــي تشــملهم ،وبالتدابيــر الرقابيــة المترتبــة عــن
كل إجــراء حــدودي ،وبســبل االنصــاف المناســبة للطعــن فــي
تلــك التدابيــر؛
 .2الســماح لألشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء الحــدودي باالطــاع
علــى االدعــاءات واألدلــة التــي تبــرر إدراجهــم بمــا يتوافــق مــع
القانــون األساســي عــدد  22لســنة  2016المــؤرخ  24مــارس
 2016المتعلــق بالحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة والصــادر
تطبيقــاً للفصــل  13مــن الدســتور؛
 .3طلــب إذن مــن ســلطة قضائيــة مختصــة لتحجيــر الســفر
خــارج البــاد بمــا يتوافــق مــع قانــون ســنة  1975المتعلــق
بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر األخــرى؛
 .4فيمــا يتعلــق برفــض إصــدار جــواز الســفر المســموح بــه
وفــق الفصــل  13مــن قانــون  ،1975اإلعــام بقــرار الرفــض
كتابيــاً فــي غضــون فتــرة زمنيــة معقولــة بعــد تلقــي المطلــب
وتعليــل القــرار بمعلومــات واقعيــة ومفصلــة؛
 .5رفــع جميــع أوامــر الوضــع تحــت اإلقامــة الجبريــة المســتندة
إلــى األمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ لســنة 1978
ـورا؛
فـ ً
 .6الكــف عــن ممارســة الزيــارات المنزليــة وعمليــات التفتيــش
المســتندة إلــى األمــر المتعلــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ
لســنة  1978واالقتصــار علــى اتخــاذ مثــل تلــك اإلجــراءات
ً
وفقــا لمــا جــاء فــي مجلــة
فــي ســياق اإلجــراءات القضائيــة
اإلجــراءات الجنائيــة
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.7منــع أعــوان الشــرطة مــن اســتدعاء أو ايقــاف أو اســتجواب
األشــخاص خــارج إطــار اإلجــراءات القضائيــة بمــا يتوافــق مــع
مــا جــاء فــي مجلــة اإلجــراءات الجنائيــة؛
 .8منــع أفــراد الشــرطة مــن اعتمــاد أي تدبيــر رقابــي مــن شــأنه
أن يــؤدي إلــى ممارســة ضغــوط علــى المحيطيــن باألفــراد
المســتهدفين و/أو التشــهير بهــم (العائلــة واألصدقــاء
والجيــران ورب العمــل ومؤجــر المســكن ،ومــا إلــى ذلــك)،
حتــى لــو كان ذلــك ألغــراض اســتعالماتية؛
 .9فيمــا يتعلــق بالتثبــت مــن الهويــة علــى الطريــق العــام
الســريع ،التأكــد مــن عــدم تعطيــل تنقــل األشــخاص الخاضعين
للمراقبــة لمــدة أطــول مــن الوقــت الــازم للتحقــق مــن
قيــدا لحريــة التنقــل؛
هويتهــم حتــى ال يشــكل التعطيــل
ً
.10التنفيــذ الفــوري لــكل القــرارات الصــادرة عــن القضــاء
اإلداري والمتعلقــة باإلجــراء الحــدودي وبتدابيــر المراقبــة
التــي تمــارس ضــد األشــخاص الخاضعيــن لإلجــراء أو
تهديــدا للنظــام العــام أو
المشــتبه فــي أنهــم يشــكلون
ً
األمــن القومــي؛
.11تكويــن األعــوان المكلفيــن بتنفيــذ تدابيــر المراقبــة فــي
مجــال القوانيــن الوطنيــة والدوليــة المتعلقــة بحقــوق
اإلنســان لمنــع االعتمــاد المتكــرر للممارســات المســيئة
وحتــى ســوء المعاملــة عنــد تنفيــذ هــذه التدابيــر؛
.12معاقبــة أي عــون ثبت تجاوزه لســلطته و/أو ســوء معاملته
لشــخص خاضــع إلجــراء حــدودي أو ألقاربــه ،وكذلــك أي عــون
يقــوم بتنفيــذ تدبيــر مراقبــة تعســفي ،ال ســيما إذا تــم
تعليــق أو إلغــاء اإلجــراء مــن قبــل القضــاء اإلداري.

تشــــكر المنظمــــة العالميــــة لمناهضــة التعذيــــب ممولــــي برنامــــج ســــند وتحديــــدا الكونفدراليــة السويســـرية
واالتحاد األوروبي وصنـدوق األمم المتحـدة للتبرعـات لصالـح ّضحايــا التعذيـب ومؤسسة اوبن سوسايتي.

إن مضمــون هــذا التقريــر هــو مــن مســؤولية المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ويلزمهــا فقــط وال يجــوز تأويلــه
بــاي حــال مــن األحــوال علــى أنــه يعكــس وجهــة نظــر المؤسســات التــي تدعمهــا.
تشــكر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب كل مــن إيــان لوجــي علــى صياغتهــا لهــذا التقريــر ،ريــم بــن إســماعيل
علــى المرافقــة النفســية والمســاهمة فــي اإلعــداد .نجــاء الطالبــي وكل فريــق ســند الذيــن ســاهموا فــي البحــث
والتعهــد بالمســتفيدين وباألخــص زيــاد عبيــدي ،ســارة عطافــي ،صابريــن قاطــري ،إينــاس لملــوم ،لبابــة شــلبي .كمــا ال
ننســى شــكر كل مــن ســاهم بنصائحــه مــن أجــل تقديــم هــذا التقريــر.
ترخــص المنظمــــة العالميــــة لمناهضــة التعذيــــب االستنســاخ المجانــي لمقتطفــات مــن هــذا التقريــر علــى شــرط ان يتــم منحهــا
حقــوق التأليــف وإرســال نســخة مــن المنشــور الــدي يحتــوي المقتطــف الــى مقرهــا.
تصميم LMDK Agency :
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