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محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكري في تونس متواصلة:   صحفي : بيان 

 الزي العسكري يحاكم ثوب المحاماة

 

تحت وطأة عسكرة القضاء، حيث تم احالة أكثر من عشرة مدنيين على القضاء   2021جويلية  25تعيش تونس منذ 

 .سكري من سياسيين وصحفيين ومحامين في تصعيد غير مسبوق منذ ثورة الحرية والكرامةالع

وبالتوازي مع تقويض سيادة القانون والهجوم على المؤسسات الدستورية، يحال عدد من التونسيين على أنظار القضاء 

 .العسكري لمجرد التعبير عن آرائهم

سجن في حق العميد السابق للمحامين األستاذ عبد الرزاق الكيالني بعد تحقيق  هذا السياق، تم اصدار بطاقة ايداع بال وفي 

دام ألكثر من اثني عشرة ساعة في أفعال نسبت له في عالقة بممارسة عمله كمحامي والدفاع عن موكله، وهو ما يشكل  

 .هجوما على مهنة المحاماة و جزءا من مشروع تسييس القضاء

ية ال فقط على خرق الدستور والقانون الدولي وعلى تقويض العدالة وتقييد حقوق اإلنسان، وإذ يصر السيد رئيس الجمهور 

 محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة وأمامبما في ذلك الحق في محاكمة عادلة 

 :الممضية أسفله والمنظماتفإن الجمعيات 

ية كأداة طيعة لتصفية الخصوم  تدين محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وتوظيف المحاكم العسكر •

 السياسيين،

 العادلة في المحاكم العسكرية، وللمحاكمةتدين غياب الضمانات األساسية الدنيا للحياد ولالستقالل  •

تذكر الدولة التونسية بضرورة احترام التزاماتها بموجب الدستور التونسي واالتفاقيات والمعاهدات الدولية   •

ه بموجب هذه االلتزامات، يجب أن ال يكون للمحاكم العسكرية أي اختصاص بمحاكمة  المصادقة عليها، وأن

 المدنيين،

تدين احالة العميد السابق على انظار القضاء العسكري وحبسه ألسباب تتعلق بعمله كمحامي، وتدعو إلى إنهاء  •

 .كل اإلجراءات التعسفية والمسيسة ضده
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