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 املعارضة  صواتأتونس: تكميم 
 يفسد صورة االنتخاابت الرائسية املقبلة

 
كم أكتوبر/تشرين األول، انتخاابت رائسية وتشريعية من املؤكد أن تعيد إىل سدة احل 25تعقد يف تونس األحد املقبل، 

الرئيس احلايل، زين العابدين بن علي، الذي حكم تونس طيلة السنوات االثنتني والعشرين املاضية، ويتنافس معه فيها 
احلاكم أبغلبية مقاعد  "الدميقراطي التجمع الدستوري"حزب  تظ ثالثة مرشحني آخرين. ومن املتوقع كذلك أن حي

 الربملان. 
 

ينعم التسامح و  فيه جمتمع منظتح يسود أن البالدعلى الصعيد الدويل لتصوير  ال تكلوتبذل احلكومة التونسية مساع 
حبكم القانون. بيد أن حقيقة األمر خمتلظة على حنو ملظت للنظر. فخلف الواجهة الرباقة، مثة مناخ متأصل من القمع 

د املظروضة على ممارسة شبه مشلولة بسبب القيو  تظل ظر تت مررقته األحزاب السياسية املعارضة للحكومة أوتُ 
احلقوق يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها. ويتعرض منتقدو احلكومة، مبن فيهم املدافعون عن 
حقوق اإلنسان، للمراقبة احلثيثة والتهديدات واملضايقات والعنف اجلسدي على أيدي موظظني حكوميني أو على أيدي 

سيررهتا لم ابلنيابة عنهم. وتظل وسائل اإلعالم خاضعة إىل حد كبري مللكية الدولة أو ون انتهاكاهتكبأشخاص يرت
أتثريها، بينما يواجه الصحظيون الذين ينتقدون احلكومة أو يبلغون عن الظساد املزعوم يف الدوائر الرمسية املضايقة و

 والتخويف والسجن. 
 

. ومع ذلك، ونظراً لكون تونس دولة طرفاً يف بناء عليها ت احلاليةهذه هي اخللظية اليت جيري التنافس يف االنتخاابإن 
يف أن ترتم حقوق ينبغي أن تظي به فإن على احلكومة التونسية واجباً العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية، 

مم املتحدة أهنا "شروط ، وهي حقوق أعلنت جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألالتعبري والتجمع وتكوين اجلمعياتحرية 
 أساسية للممارسة الظعالة حلق التصويت، ويتعني توفري احلماية الكاملة هلا". 

 

 4سبتمرب/أيلول و 22ويورد هذا التقرير املوجز املعريات اليت توصل إليها وفد ملنظمة العظو الدولية زار تونس ما بني 
الذي دارت فيه رحى و ين ابلظوسظات جنوب غريب البالد ، مبا يف ذلك إقليم قصظة الغ2009أكتوبر/تشرين األول 

 اضرراابت عاصظة. بينما رفض املسؤولون احلكوميون االجتماع مبندويب منظمة العظو أثناء الزايرة. 
 



أكتوبر/تشرين األول أنه  11يف االفتتاح الرمسي حلملته االنتخابية من أجل أن يعاد انتخابه، أعلن الرئيس بن علي يف 
 .... احلضارى مشروعنا يف اساسية مكانة ... االنسان حقوق" إعراءقد دأب على  1987وليه السلرة يف ومنذ ت

 تروير على ابستمرار حرصنا كما .الدستور نص يف وقيمها مبادئها وغرس ثقافتها ونشر محايتها على وعملنا

 شاملة االنسان حقوق ابن المياننا جماالهتا يف الناشط املدىن اجملتمع ودعم هبا املتصلة واهلياكل واملؤسسات التشريعات

 ."تكون ال او ومتوازنة

 
للصورة الذاتية اليت درجت احلكومة التونسية على تروجيها على املستوى  اً ومل يكن هذا، يف واقع احلال، سوى تكرار 

عاماً، هي  22عاَ دام وراء هذا القناع، أخظت السلرات التونسية واقاألخرى. ف الدويل ويف عالقاهتا مع احلكومات
ابستمرار  حيث أقامت العراقيلسنوات حكم الرئيس بن علي، واتسم بدرجة عالية من عدم التحمل للصوت املخالف، 

كلما جترأوا على انتقاد سياساهتا يف طريق املنظمات املستقلة واألفراد املستقلني، بينما جلأت إىل اضرهاد هؤالء  
للسلرة يف مضمار حقوق اإلنسان، ومن  يءا منهم إىل كشف النقاب عن السجل الردوممارساهتا، مبا يف ذلك من سعو 

ومن ذلك  –دعوا إىل اإلصالح. ويف أغلب األحيان، جلأت السلرات، يف ذلك، إىل استخدام أساليب غري قانونية 
و   لسنوات وسنوات بوقيفبتنظيذ القانون  على سبيل املثال، مساح الرؤساء ملرؤوسيهم من املوظظني األمنيني املكلظني

، املخالظاتالقبض عليهم إلخظاء املعارضني املشتبه فيهم للحكومة على حنو خمالف للقانون، وتزوير تواريخ اعتقال 
وتعريض انشري حقوق اإلنسان للمراقبة املضنية وللتهديدات واالعتداءات، وغالباً من قبل موظظني أمنيني مبالبس 

املستقلة اليت شكلت لتعزيز حقوق اإلنسان  وحشرت اجلمعيات. السلرة لنيابة عنمدنية أو أشخاص يتصرفون اب
، حيث اشرتط عليها احلصول على موافقة احلكومة على تسجيلها بصورة يف ثنااي برزخ من التيه القانوينوحكم القانون 

لتسجيل عملياً، ودون مسوغ رمسية حىت تستريع القيام بعملها على حنو قانوين، بينما حيل دون قيامها مبثل هذا ا
قانوين، أو تعرضت للغزو من جانب أنصار احلكومة وجرى تقويضها يف هناية املراف عرب ما ُصو ِّر أبنه خالفات 

املنظمات املعرتف هبا رمسياً يف حرية التجمع. بينما ختضع الصحافة داخلية. وتتنكر السلرات الرمسية بصورة روتينية حلق 
ررة من جانب الدولة وتظرض الرقابة عليها؛ وتكمم األفواه حىت ال يديل الصحظيون آبراء خمالظة، لقبضة ثقيلة من السي

 بينما يتعرضون للرتهيب والتهديد حىت يبقوا على والئهم للحكومة. 
 

يرى فيهم ميل حنو التوجهات اإلسالمية، بينما ووجهت  نواستخدم تشريع مكافحة اإلرهاب كذلك لقمع الشباب الذي
كرامة، بقبضة حديدية انه ابحلق يف العمل ويف العيش بحتجاجات االجتماعية يف إقليم قظصة، الذي طالب سكاال

 وقمعت ابلعنف، وتعرض احملتجون والنقابيون لالعتقال والتعذيب واحلبس بناء على حماكمات جائرة. 
 

واإلصالحات القانونية التجميلية من خالل الكالم الرنان عن حقوق اإلنسان  ،أبواق السلرة تضخموسط كل هذا، 
 محاية حقوق اإلنسان، صورة تونس كبلد يسود فيه االحرتام حلقوق اإلنسان.  يظرتض فيهااليت كان 

 
 التنكر حلرية التجمع وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليها

 
 

ا زالت هذه يف بعد سنوات من سعي عدة منظمات مستقلة للحصول على التسجيل القانوين من جانب احلكومة، م
انتظار املوافقة الرمسية رغم أهنا تليب مجيع املترلبات القانونية للتسجيل. ونتيجة لذلك، تواجه هذه عقبات كأداء لدى 



قيامها أبنشرتها، فال تستريع، على سبيل املثال، احلصول على إذن رمسي بعقد اجتماعات عامة يف العلن أو استئجار 
ساجني تماعاهتا أو مؤمتراهتا أو فعالياهتا. وتضم هذه املنظمات "اجلمعية الدولية ملساندة املأماكن ميكن أن تعقد فيها اج

"، ومجيعها تسعى إىل تعزيز حقوق  إنصاف و حرية "منظمة السياسيني"، و"مجعية مناهضة التعذيب يف تونس"، و 
جيلها. فبحسب ما يقتضي القانون، اإلنسان ودور اجملتمع املدين. وقد جلأت السلرات إىل وسائل متنوعة ملنع تس

ينبغي أن تقدم الرلبات للتسجيل الرمسي إىل وزارة الداخلية، وجيوز للمنظمات اليت قدمت طلباهتا العمل حبرية أثناء نظر 
كماً. بيد رمسياً حُ  تسجيالً  يوماً، تصبح املنظمة غري احلكومية مسجلة 90طلباهتا، وما مل يتم رفضها خالل السلرات 

سلرات ترفض قبول طلبات التسجيل من املنظمات اليت ال ترغب يف تسجيلها، أو ترفض إعراءها سندات قبض أن ال
تونس"، عندما حيل دون مساعيه للتسجيل، إىل بس الوطين للحرايت تثبت أهنا قد تقدمت برلبها. وقد جلأ "اجملل

سنوات، ما زال هذا الرعن ينتظر البت.  10ى الرعن يف ذلك أمام "احملكمة اإلدارية"، ولكن وبعد مرور ما يربو عل
، أغلق مكتب اجمللس وأصبح الوصول إليه من جانب املوظظني غري ممكن ملدة مثانية أشهر. أما مكاتب 2009وخالل 

" فتخضعان للمراقبة املكشوفة، بينما ال  إنصاف و حرية "منظمة حقوق اإلنسان" و  عن للدفاع "الرابرة التونسية
 مها دخوهلا. يستريع أعضاؤ 

 

ويف حاالت أخرى، تعرضت املنظمات اليت تدى قادهتا أو الناطقون ابمسها سياسات احلكومة للتقويض من الداخل. 
، تعرض أعضاء اجلمعية للضغوط 2005متتع القضاء مبزيد من االستقاللية يف فبعد دعوة "مجعية القضاة التونسيني" إىل 
ات على التنحي جراء مقادهتم. ويف حاالت أخرى، أجربت جمالس إدارة املنظمن جانب احلكومة كي يعلنوا تنكرهم ل

أو واجهوا دعوات إىل انتخاابت جديدة إثر انتقادهم احلكومة، وعلى حنو ابٍد نتيجة كولسات كانت  مناصبهم منازعتهم
التونسيني" إثر نشر اجلهات الرمسية وراءها. فظي أغسرس/آب، جرى التخلص من قيادة "النقابة الوطنية للصحظيني 

. حيث قام أعضاء النقابة املوالون 2009النقابة تقريراً ينتقد غياب احلرية الصحظية يف تونس صدر يف مايو/أاير 
فيها عن عدم ثقتهم ابجمللس  قاموا بتوقيعها وأعربوا للحكومة ابتداء ابالستقالة، وقاموا بعد ذلك بتوزيع مناشدة

صاً وانتخبوا جملساً جديداً وتقدموا بدعوى قانونية لالستيالء على مكاتب امؤمتراً خ املنتخب. وبعد ذلك، عقد هؤالء
النقابة. ويف سبتمرب/أيلول، اعرتفت إحدى احملاكم ابجمللس اجلديد املوايل للحكومة وأمرت اجمللس الذي جرت تنحيته 

نقابة الوطنية للصحظيني التونسيني" على املأل أكتوبر/تشرين األول، أعلن اجمللس اجلديد "لل 20ويف إبخالء مقر النقابة. 
 دعمه إلعادة انتخاب الرئيس بن علي. 

 

املسجلة قانونياً كذلك لقيود تعرقل قدرهتا بصورة خررية على تنظيم محالت املعارضة ع األحزاب السياسية وتض
أماكن لعقد اجتماعاهتا العامة  انتخابية فعالة وغري ذلك من احلمالت. وال تستريع، يف كثري من األحيان، استئجار

بسبب خشية أصحاب هذه األماكن من استظزاز السلرات أو التعرض للضغوط من جانب األمن، وعندما تعقد هذه 
األحزاب اجتماعاهتا يف مقارها هي نظسها كثرياً ما تواجه العراقيل بسبب املراقبة والتدخل العدوانيني من جانب الشرطة، 

التكتل "" والتقدمي الدميقراطيايً. وفضالً عن ذلك، قال "احلزب بيل الداخلني إىل املقرات جسدمبا يف ذلك اعرتاض س
ن عدداً ممن تقدموا برلبات ترشيح إ" وحزب "حركة التجديد" يف اآلونة األخرية تعمل واحلرايمن أجل ال الدميقراطي

تقدمي سبب أو تربير عناء دون أن تكلف نظسها  واجهوا املنع من جانب وزارة الداخليةمن أعضائهما لعضوية الربملان 
 قرار الرفض أمام اجمللس الدستوري.  انستأنظنا سوف يلذلك، وإهنجدي 

 



 وحرية التعبري الصحفينيتكميم 

 
 

حدَّثت السلرات التونسية وسائل اإلعالم التونسية وطورهتا، ولكنها أبقت عليها تت سيررهتا وحالت دون استقالهلا. 
م صحف األحزاب السياسية الصلة هبا معظم الصحف وأجهزة اإلعالم، بينما ترَ  لة أو أشخاص وثيقودو ومتلك ال

التكتل اليت يصدرها " املواطنون" وصحيظة التقدمي اليت يصدرها "احلزب الدميقراطي املوقفاملعارضة، مثل صحيظة 
"، من األموال العامة، ومبا يشكل خرقاً للقانون املعدل اخلاص بتمويل األحزاب عمل واحلرايتلاالدميقراطي من أجل 

"الوكالة التونسية لالتصاالت  على املوالني السياسية. كما تجب عنها إعالانت الشركات العامة اليت تتوىل توزيعها
 اخلارجية" بغرض توليد الدخل للمنافذ اإلعالمية. 

 
على حرية التعبري بينما يواصل احملررون والصحظيون عملهم وسط مناخ من الرتهيب.  وتظرض السلرات قيوداً مشد دة

الصحظيون الذين ينتقدون احلكومة للمضايقات على أيدي قوات وختضع املربوعات األجنبية للرقابة بينما يتعرض 
ة. وتتم مصادرة نسخ األمن وخيضعون حلمالت لتشويه مسعتهم يف الصحف الرمسية ويستهدفون ابإلجراءات القضائي

إسكاهتا. ومينع الصحظيون األجانب الذين جيري الصحف اليت تنشر مقاالت تنتقد السلرات أو تستنكر الظساد و 
 21يسعون إىل كشف النقاب عن قمع السلرات للمعارضة السياسية ونشراء حقوق اإلنسان من دخول تونس. فظي 

بوغيه، اليت كانت تعتزم تغرية االنتخاابت الرائسية، من املرار  فلورنس لوموندأكتوبر/تشرين األول، طردت صحظية 
 لدى وصوهلا إىل تونس بسبب "موقظها املعادي واملتحيز بصورة منهجية"، وفق توصيف مصدر رمسي. 

 
ويف وقت سابق من الشهر احلايل، أجرب املرشح الرائسي أمحد إبراهيم، الذي يتزعم حزب "حركة التجديد" املعارض، 

أكتوبر/ تشرين  10أتخري إطالق محلته ألربعة أايم لعدم متكنه من احلصول على مكان إلطالق احلملة. ويف على 
أثناء طباعتها على أساس أن البيان  ،الرريق اجلديدأعداد صحيظة احلزب،  أحداألول، صادرت وزارت الداخلية 

املتساوي للثروة ومع احملسوبية"، سوف ينشر يف  االنتخايب للحزب، الذي يعد "ابلقرع مع السلروية ومع التوزيع غري
 موعد يسبق املوعد الرمسي لبدء احلملة االنتخابية. 

 
 جترمي الرأي اآلخر

 

 االحتجاج االجتماعي *
 

حقوق اإلنسان،  املدافعني عنمل تكتف السلرات التونسية ابلسعي إىل اجتثاث النقد من جانب الناشرني السياسيني و 
يف اجلنوب التونسي الظقري واملتخلف. وبدا هذا واضحاً  جمتمعات الظقراء املعدمنيإسكات أصوات  بل سعت أيضاً إىل

، عندما خرج العمال والشباب العاطلون عن 2008أثناء االضرراابت االجتماعية يف إقليم قظصة اجلنويب الغريب يف 
ص االقتصادية. حيث ووجهت هذه العمال لالحتجاج على عدم املساواة االقتصادية يف البالد وغياب الظر 

وأخضع االحتجاجات السلمية ابالستخدام املظرط للقوة من جانب قوات األمن، األمر الذي أودى حبياة شخصني. 
العديد من احملتجني لالعتقال واالحتجاز التعسظيني، وللتعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة، وللسجن بناء على 

انن احلجي وبشري العبيدي وطيب بن عثمان، ومجيعهم من الناشرني النقابيني حماكمات جائرة. ومشل هؤالء عد



للرتويع واملضايقات  هي نظسها ثت عائالت بعض من سجنوا عن تعرضها، تد2009احملليني. ويف أواخر سبتمرب/أيلول 
ساعدات بعد رديف )يف أقليم قظصة(، إهنم حرموا من املالمن جانب السلرات. وقال بعضهم، من املقيمني يف 

سبتمرب/أيلول، وعلى حنو ابد بسبب محلتهم من أجل اإلفراج عن أفراد  23الظيضاانت اليت اجتاحت املدينة يف 
 عائالهتم. 

 

 إساءة استخدام تشريع مكافحة اإلرهاب *
 

اض إسكات األصوات املعارضة واالنقضقانوانً فضظاضاً ملكافحة اإلرهاب يف و  تشريعات أمنيةتستخدم السلرات 
بصورة خاصة على اإلسالميني املشتبه فيهم، وكذلك لظرض مزيد من القيود على حرية التعبري والتجمع وتكوين 

العتقال العديد من الشبان بسبب  2003اجلمعيات واالنضمام إليها. فقد استخدم قانون مكافحة اإلرهاب لسنة 
ت دينية، أو لتعبريهم عن بواعث قلقهم بشأن ما رتددهم على املساجد أو مشاركتهم يف حوارالإطالقهم حلاهم أو 

حيدث يف العراق أو األراضي الظلسرينية احملتلة. وبصورة عامة، حيتجز من جيري اعتقاهلم مبعزل عن العامل اخلارجي 
كرهوا وأن يُ  ،وخيضعون لالختظاء القسري لظرتات ميكن أن يتعرضوا خالهلا للتعذيب أو لضروب أخرى من سوء املعاملة

 لى "االعرتاف" جبرائم ضد الدولة. مث تصدر حبقهم، يف معظم األحيان، أحكام ابلسجن إثر حماكمات جائرة. ع
 

 الكلفة العالية للمعارضة: املراقبة واملضايقة والتدخل والعنف البدين
 

ضون يعيش املدافعون عن حقوق اإلنسان والناشرون من أجلها، وكذلك السجناء السياسيون السابقون واملعار 
، بينما جيري تعقبهم عن كثب. وختضع هواتظهم د تنقالت هؤالء بصورة مشددةالسياسيون، تت املراقبة املستمرة. وتقيَّ 

من األحيان، ما  للتنصت، بينما تتعرض خروط اهلاتف وخروط اإلنرتنت ملنظمات حقوق اإلنسان للقرع يف كثري
اإللكرتوين وحذف حمتوايته أو  مات حبرية. ويتم اعرتاض بريدهاعلو ابآلخرين ومن احلصول على امل حيول دون اتصاهلا

سرعان ما خيتظي عندما يظتحون الرسائل، بينما تتعرض  تتلقاهإن الربيد اإللكرتوين الذي  اتغيريها. ويقول العديد منه
طأة املراقبة ، هم وعائالهتم، تت و الناشرون والقرع. ويعيش عرتاضخروط التزويد خبدمات اإلنرتنت الشخصية لال

 اليومية من طرف املوظظني األمنيني. 
 

ويتعرض اخلصوم السياسيون أحياانً لالعتداء اجلسدي. وترفض السلرات إصدار جوازات سظر هلم، ويف بعض احلاالت 
يف  دولية حيال حقوق اإلنسان، وأحياانً فراد عائالهتم األقربني، يف انتها  صريح للدستور التونسي ولواجبات تونس الأل

 . ومينع آخرون من مغادرة البالد. هلم صادرة عن احملاكم تقضي بصرف جوازات السظرتنكر اتم لقرارات 
 

حقوق  احملامية واملدافعة عن"حزب العمال الشيوعي التونسي" احملظور وزوج فقد تعرض محة اهلمامي، املتحدث ابسم 
وكان فور عودته من فرنسا.  2009سبتمرب/أيلول  29نصراوي، للضرب يف مرار تونس العاصمة يف الاإلنسان راضية 

انتقد فيهما االنتخاابت الرائسية  24فرنسا وحمرة تلظزيون  اجلزيرة مباشرقبل بضعة أايم قد أجرى مقابلتني مع فضائية 
وق فع عن حقأكتوبر/تشرين األول، أصيبت سيارة احملامي واملدا 4املقبلة والرئيس بن علي والظساد يف تونس. ويف 

خزان وقود السيارة. ية قابلة لالشتعال واالنظجار وضعت يف مواد كيماو عم أن عيادي أبضرار وزُ الاإلنسان عبد الرؤوف 



سنوات  10نصراوي وابنتهما البالغة من العمر العيادي على وشك تشغيل السيارة إلعادة محة اهلمامي وراضية الوكان 
نع محة اهلمامي بعد ذلك من السظر للمشاركة يف اجتماع للمعارضة نصراوي من فرنسا. ومالمن املرار إثر عودة 

السياسية التونسية يف فرنسا. وواجه وعائلته مضايقات ومراقبة مستمرة بعد أن حاولوا تقدمي شكوى ضد الرئيس بن 
ل، تعرضت راضية أكتوبر/ تشرين األو  20علي ووزارة الداخلية ابلعالقة مع االعتداء على محة اهلمامي يف املرار. ويف 

نصراوي لإلهانة وأجربهتا قوات األمن على مغادرة املرار ملنعها من السظر إىل فرنسا للمشاركة يف مؤمتر للربملان ال
 .2008األورويب يف سرتاسبورغ يتعلق ابالنتهاكات اليت وقعت يف إقليم قظصة الغين مبناجم الظوسظات يف 

 
أكتوبر/تشرين  20يف يف احلجز بغرض احملاكمة وصدر أمر بتوقيظه واستجوب انشط حقوق اإلنسان زهري خملوف 

من قانون االتصاالت ابلعالقة مع شريط فيديو  86األول. ووجهت إليه هتمة "إزعاج أشخاص آخرين" مبقتضى املادة 
دمي" لالنتخاابت ، حيث كان يعتزم الرتشح عن "احلزب الدميقراطي التقانبل واليةالتلوث يف املدينة الصناعية يف  يتناول

 . 2009نوفمرب/تشرين الثاين  3يف انتظار احملاكمة، يف  مرانقيةالتشريعية املقبلة. وهو معتقل حالياً يف سجن 
 

عندما  سدرين  موظظون أمنيون على سهام بن جمهولون مبالبس مدنية يعتقد أهنم أكتوبر/تشرين األول، اعتدى 20ويف 
تقييم التغرية اإلعالمية أثناء االنتخاابت نظمتها "اجلمعية التونسية للنساء  كانت يف طريقها حلضور ورشة عمل حول

ن ورشة العمل غري قانونية، ولكنها اهلاتف أب وزارة الداخلية رئيسة اجلمعية عن طريق الدميقراطيات". وأخرر موظف يف
 مل تتلق أية توضيحات لألسباب. 

 
بال د للقيود على حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات، إمنا يعين إن منط القمع املتجذر، وما جيتمع معه من تشدي

اً، على حنو ابد، يف هناية املراف. ولكن ما هو ليس مؤكد لوالية جديدة ضمان إعادة انتخاب الرئيس بن عليشك 
دقت هبا يف الواقع أي إعمال حقوق اإلنسان اليت طاملا تش –مبا أثري من آمال يف اإلصالح  احلكومة التونسية وفاءهو 

 الظرتة القريبة اليت ستشهدها تونس.العملي خالل 
 

 خلفية
 

نت الرئيس بن علي من الرتشح لرائسة اجلمهورية لوالية رابعة يف تعديالت دستورية مكَّ  2002أجريت يف مايو/أاير 
 .2004انتخاابت 

 
الرائسية.  2009تتعلق ابنتخاابت  عليه خال أحكام استثنائية، عدلت السلرات الدستور إبد2008ويف يوليو/متوز 

وتظر األحكام االستثنائية هذه يف النتيجة ترشح أي أشخاص النتخاابت الرائسة سوى القادة املنتخبني لألحزاب 
هذه التعديالت على نراق واسع  ونُظر إىلالذين مضى على وجودهم يف مناصبهم ما ال يقل عن سنتني.  السياسية

ى قياس من يريدون إقصاء مرشحي املعارضة الذين ميكن أن يشكلوا ولو تدايً طظيظاً لزعامة الرئيس لت علأبهنا قد فص ِّ 
أبن يظوز بصورة كاسحة. ونتيجة لذلك، مل تتقدم شخصية رمزية للحزب  من قبل اجلميع تقريباً  املتوقعبن علي، 

، الذي أعرب فيما سبق عن اشالالدميقراطي التقدمي مثل جنيب  رائسة، برلب للرتشح، بينما رفض لل لرتشحنيته ايب 



من طرف  ،"التكتل الدميقراطي من أجل العمل واحلرايتالذي تقدم به مصرظى بن جعظر، رئيس "الرتشيح طلب 
 .2009اجمللس الدستوري يف أكتوبر/تشرين األول 

 
 أن وجودها يظل مشروطاً معارضة السياسية استجابة للدعوات إىل التعددية، إالأحزاب لل مسح بتشكيلقد ومع أنه 

 من أجل "حزب العمال الشيوعي التونسي" ومجاعة "النهضة " و"املؤمتربدعمها الرئيس بن علي. وال تزال أحزاب مثل 
 . بناء على ذلك " ختضع للحظرةاجلمهوري

 
 وثيقة للتداول العام
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