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  تونس،  في  االستبداد  نحو  الخطوات  أولى  الدستوري،  النظام  بإلغاء  ضمنيا  القاضي  سبتمبر،  22  يوم  117  عدد  الرئاسي  األمر  صدور  يعد  

   التونسي. للشعب   الديمقراطية والتطلعات اإلنسان حقوق  من تمس  تهديدات من المنعطف  هذا  عليه ينطوي  لما

 

  النظام   لمقتضيات  النظام   لهذا   إصالح   أي  تنفيذ  يمتثل  أن  إلى   ندعو  فإننا  2014  دستور   أرساه   الذي  السياسي   النظام   بحدود   اإلقرار   مع

  ملحة   الحاجة   كانت  وان   اإلنسان.  وحقوق  الحريات   ضمان  وآليات   القانون  وسيادة  السلطات   بين  الفصل  سيما   وال   كامل،  نحو  على  لدستوري ا

  من   أحادية   بصفة   اإلصالحات   هذه  إمالء   يقع  أن   يمكن  ال   فإنه   ،2014  دستور   على   تعديالت   وإدخال   السياسي  النظام   في   التفكير  إعادة   إلى

 فعلية.  ورقابة  تعددي حوار   دون رئاسيةال  السلطة جانب

 

 المتعلقين  والثاني األول  والبابين الديباجة  باستثناء  جانفي 27  في   الصادر  بالدستور   العمل  تعليق  تم  فقد   ، 117  عدد   الرئاسي  األمر   وبحسب 

  القوانين   مجاالت   جميع  في  تشريعال  صالحية  سواه   دون  الجمهورية   لرئيس  االنتقالية  األحكام   تمنح  والحريات.  والحقوق   العامة   باألحكام

  والجمعيات   والنقابات  السياسية  األحزاب  وتنظيم  والنشر  والصحافة  اإلعالم  وتنظيم  والقضاء   العدالة   سير  بتنظيم  المتعلقة  تلك  سواء   األساسية

  اإلنسان  وحقوق  والحريات  خاباتاالنت   وقانون  والديوانة  الداخلي  األمن  قوات  تنظيم  إلى  باإلضافة  وتمويلها  المهنية  والقطاعات   والمنظمات

  لعلوية   العامة   القاعدة  عكس   حيث  ذلك  من  أبعد  إلى   الرئيس  ذهب  كما  الدولة.  لميزانية  األساسي  وقانون  المحلية  والسلطة   الشخصية  واألحوال

  عند   إال  بها  العمل  يتم  ال   الدستور  في   بها  احتفظ   التي  الفصول   فحتى  الدستور   من  أعلى   قانونية  مرتبة  الرئاسية   المراسيم  بإعطائه  الدستور

  قرارات   في   الطعن   باإلمكان  يعد  ولم   مصدرالقوانين  الدستور  يعد  فلم  بإصدارها،  يقوم  التي   والمراسيم االستثنائية  التدابير  مع  تعارضها  عدم

  الجمهورية   لرئيس   تنفيذيةال  السلطة   ممارسة  تعود   كما  القوانين.   دستورية  لمراجعة   المؤقتة   الهيئة  مهام  تعليق   تم  ذلك   على   وعالوة  الرئيس

 االمتياز هذا تفويض ويمكنه الوزراء  مجلس يترأس الذي فهو إلغائها بإمكانه ووزارات;  إقالتهم له يمكن وزراء من مؤلفة حكومة بمساعدة

 زمني.   سقف   أي   دون  الجمهورية  برئاسة   منوطة  الصالحيات  هذه   وجميع  بنفسه،   يعينه  الذي   الحكومة   لرئيس

 

  بهدف   لجنة  بمساعدة  السياسية   اإلصالحات  صياغة  عن  المسؤول   هو  الجمهورية  رئيس  فإن   األمر  هذا  رسمها  التي  الطريق  خارطة  بحسب

  لم   األخيرة  األشهر  في  متزايد  بشكل  المتكررة  لتصريحاته  وخالفا  الفعلًية".  السيادة  صاحب  الشعب  فيه  يكون  حقيقي  ديمقراطي  "نظام  إرساء

  المتعلقة  الملفات  من وغيرها الثورة شهداء  ملفات يسود  الذي  العقاب من واإلفالت  الفساد  لمكافحة  إجراءات أية عن رية الجمهو رئيس يعلن

  التي   االقتصادية  لألزمة  حد  وضع  إلى  يهدف  ومخطط   واضح  برنامج  يقدم  لم  أنه  كما  واإلرهاب  السياسية  واالغتياالت  االنتقالية  بالعدالة

 ت. سنوا منذ تونس منها تعاني
 

 . الناشئة  الديمقراطية صفحة   طي  بصدد  اآلن هو  ها حقيقي تغيير بإحداث األمل  على  اآلن حتى  حافظ الذي  الوحيد البلد  تونس أن يبدو

 

  السلطة   قبل   من   السلطات   على  المحدود   غير  االستيالء   نتيجة   اإلنسان  حقوق   على   الوخيمة   العواقب   تاريخيا الحظنا  فقد   ذلك، على   عالوة

  صالحيات   بتبني  صارمة  شروط  ظل   في  يسمح  اإلنسان  لحقوق  الدولي  القانون  أن  اإلطار،  هذا  في نذكر الرئيس.  جانب  من  حتى  وأ  التنفيذية

  قضائية   "رقابة  وجود  ويشترط  والتناسب  والضرورة  الشرعية  لمبادئ  صارم  بشكل  وخاضعة   مؤقتة  االستثناءات  هذه  تظل  لكن  ،استثنائية

  صارمة." 

 

  في   تغيير  أي  إحداث  ويتعين  القانون  سيادة  إطار  في   الطوارئ  حاالت  مع  التعامل  إلزامية  على  ينص  الدولي  انونالق  فإن  ذلك،  على  زد

  المسار   لمقتضيات   االمتثال  مع  تعديله،   شروط  يوفر   والذي   الدستور،  في  عليه  المنصوص  اإلطار   ضمن  والدستوري   السياسي  النظامين

 الديمقراطي. 
 



  قيس   الرئيس   اتخذها  التي  القرارات  بشدة  المدني  المجتمع  منظمات  تدين  اليوم،  تونس  تشهده  الذي  المسبوق  غير  االنحراف   هذا  مواجهة  في

 الضمانات.  أشكال  من  شكل أي  غياب ظل   في  السلطة على  االستحواذ وتدين الديمقراطية بالمبادئ الثابت تمسكها تؤكد أحادية  بصفة  سعيد

 

 والتعبير  القانون  سيادة  احترام  بشرط   الحالية  والدستورية  السياسية  األزمة  تجاوز  إلى  تهدف  عملية  أي   مبدع  المنظمات  هذه  تتعهد  كما

 التونسي.  الشعب  تطلعات عن الديمقراطي
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