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 تحرك عاجل
 ُيحاَكم عسكرًيامحاٍم  إلىالموجهة َأسِقُطوا التهم 

، عبد الرزاق الكيالني ،التونسية السابق رئيس نقابة المحامينو من المقرر أن َيمُثل المحامي البارز 
جانفي/كانون  2في . 2022 ماي/أيار 12في  تونس العاصمةبالمحكمة االبتدائية العسكرية أمام 

بعدم السماح له بزيارة ُموكله  منعته قوات األمن من ممارسة واجباته بصفته محامًيا، 2022الثاني 
مالحقته القضائية على خلفية "مشادة  تيأتالُمحتَجز تعسفًيا، وزير العدل األسبق نور الدين البحيري. و 

ويواجه عقوبة السجن لما يصل إلى ستة أعوام،  .تلك الحادثةكالمية" وقعت مع ضباط الشرطة بعد 
 .في تونس حال إدانته. وُتَعد محاكمة الكيالني سابقة خطيرة واعتداء على حقوق المحاكمة العادلة

ه، وكذلك إنهاء مقاضاة المدنيين ضدوتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى إسقاط التهم الزائفة 
 .أمام المحاكم العسكرية

 تحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.بادروا بال

 رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد

 طريق حلق الوادي،

 الموقع األثري بقرطاج، تونس

 contact@carthage.tnالبريد اإللكتروني: 

 TnPresidency@تويتر: 

 

 الرئيس، السيد

 ...تحية طيبة وبعد

mailto:contact@carthage.tn


مام المحكمة أ عبد الرزاق الكيالنيللمحامي  حاكمة المزمعةالم ب عن بالغ قلقنا بشأننود أن نُعر  
القانون مع  عسكريةمحاكمة المدنيين أمام محاكم في تونس العاصمة، إذ تتعارض العسكرية االبتدائية 
في التمثيل  الحقاعتداءً على تَُعد مالحقته القضائية صدقت عليه تونس. وا ضافة إلى ذلك،  الذيالدولي، 

 ذلك.فعل لمحاولته  م اآلنيُحاكَ أيًضا ، بل فحسب من رؤية مُوكله الكيالني القانوني، إذ لم يُمنَع
تهمًا بموجب  عبد الرزاق الكيالني إلى وكيل النيابة العسكرية وجَّه، 2022/كانون الثاني جانفي 21وفي 

 من المجلة الجزائية. 136و 125و 79الفصول 
 ،عموميوهضم جانب موظف  ،بالراحة العامة ع من شأنه اإلخاللجم  تبالمشاركة في ويُتهَم الكيالني 

عن عملهم. وتستند هذه االتهامات إلى "مشادة  فردي أو جماعي لضباط شرطة والتسبب في توقف
مدينة بنزرت، بوقطفة في  وأفراد الشرطة خارج مستشفى الحبيب بين الكيالني بالفيديو كالمية" ُمصوَّرة

وجهًا إلى زيارة مُوكله، ، حينما كان مت2022جانفي/كانون الثاني  2شمال تونس العاصمة، في بالتي تقع 
للواقعة، ولم  رصوَّ مُ الفيديو الوزير العدل األسبق نور الدين البحيري. وراجعت منظمة العفو الدولية مقطع 

تجد أن تصرفات الكيالني أو عباراته تُشك ل أي تهديد أو تحريض على العنف أو تتسبب في عرقلة عمل 
 الشرطة.

في تونس  العسكرية مر قاضي تحقيق لدى المحكمة االبتدائيةمارس/آذار، أ 2وفي جلسة انعقدت في 
 ايومً  19 بعد عنه ُأفر ج ،مارس/آذار 21وفي  .سجن المرناقيةوضع عبد الرزاق الكيالني في العاصمة ب

 12 في تبدأ أن المقررو  ،المحاكمة مرحلة إلى آنذاك، ،القضية وانتقلت مُجحف، نحو على احتجازه من
 .إدانته حال ،أعوام ستة إلى يصل لما السجن عقوبة الكيالني الرزاق بدع ويواجه ماي/أيار.

الخاص العهد الدولي من  14ة عسكرية انتهاًكا للمادة وتُعتبَر مقاضاة عبد الرزاق الكيالني أمام محكم
، الذي صدقت عليه تونس. وتنص هذه المادة على ضمان حق كل فرد في بالحقوق المدنية والسياسية

محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم  من قبلقضيته محل نظر منصف وعلني "أن تكون 
في حرية التعبير وحقه في ممارسة مهنته  حقه تُقو ض مالحقته القضائيةعالوة على ذلك، فإن و  القانون".
ل سابقة خطيرة للمحامين، ويُ بصفته  اكمة قو ض ضمانات المحمحاميًا يحاول الوصول إلى مُوكله، ما يُشك  
 العادلة.

هة إلى عبد الرزاق الكيالني، الذي تجري مالحقته قضائيًا بسبب إسقاط التهم  علىكم حثنو  المُوجَّ
محاميًا. وا ضافة إلى ذلك، نحثكم على وقف  بصفتهمتعلقة بممارسته المشروعة لواجباته  تصرفات

 .عسكريةالمحاكم المقاضاة المدنيين أمام 
 والتقدير وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  



 معلومات إضافية

عن عالقات  نقابة المحامين التونسية، ووزير سابق مسؤوللسابق  ورئيس محام، عبد الرزاق الكيالني
نيف بين المتحدة بج، وكان سفير تونس لدى األمم 2013و 2011الحكومة مع البرلمان بين عامي 

وأحد كبار بق اسوزير عدل ، يري ؛ وهو أحد أعضاء فريق الدفاع عن نور الدين البح2014و 2013
دون توجيه أي تهمة  يوًما قبل اإلفراج عنه 67 لمدةالنهضة، واحتجزته السلطات تعسفًيا  مسؤولي حزب

 .في أثناء فترة احتجازه محاميهمن حقه في الوصول إلى  . وقد ُحر م2022مارس/آذار  7إليه في 

 ،2021ديسمبر/كانون األول  31س العاصمة في اعتقلت السلطات نور الدين البحيري خارج منزله بتون
التي تعمل محامية أيًضا وشهدت واقعة اعتقاله بزمالئها من  مكان مجهول. واتصلت زوجته اقتادته إلىو 

عن القانوني الكيالني تنسيق عمل فريق الدفاع ، ثم بدأ عبد الرزاق لمساعدتها المحامين على الفور
ه عبد الرزاق الكيالني وزوجة نور الدين البحيري، مع 2022ني /كانون الثاجانفي 2وفي البحيري.  ، َتوجَّ

، بمدينة بنزرت، بعدما علموا بأن السلطات نقلته إلى هناك، محامين آخرين، إلى مستشفى الحبيب بوقطفة
لمنظمة العفو الدولية كيف منع أفراد الشرطة  العكرميالكيالني و  ذكرو  وحاولوا الدخول إليه لزيارته.

ع ل  طَّ توقيع وثيقة لم تَ ما لم توافق على ، البحيري لرؤية أن تدخل المستشفى العكرمي من  خارجن و نتشر الم
 .ُمطلًقامنًعا  بينما منعوا الكيالني من الدخول لمقابلة البحيري  على محتوياتها،

منعه من الدخول وقال عبد الرزاق الكيالني ألفراد الشرطة إنهم قد ُيعر  ضون أنفسهم للمالحقة القضائية، ب
انتهاكات لحقوق اإلنسان في عهد  همالرتكاب ُيحاَكمون بموقف ضباط أمن  الموقفًنا قار  إلى المستشفى، مُ 

 ،صة للعدالة االنتقاليةالدوائر المتخصالرئيسين األسبقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، أمام 
َرت المشادة الكالمية بينه وبين . وُص ن عليبالرئيس بالتي أطاحت و  ،2011التي ُأنشئت بعد ثورة  و  

 لمنظمة العفو الكيالني أكَّد فيديو مقطعالضباط بالفيديو وُنشَرت على مواقع التواصل االجتماعي في 
 دار مع أفراد الشرطة خارج المستشفى.ما  ُيظهر أنهالدولية 

الحبيب بوقطفة، الذي استندت إليها التهم قاض عسكري تحقيًقا بشأن الواقعة أمام مستشفى وأجرى 
هة إلى عبد الرزاق الكيالني، وأكَّد  2أن "المشادة الكالمية" بينه وبين ضباط الشرطة، في  الُموجَّ

 خارج المستشفى بمدينة بنزرت، ُتشك  ل أساًسا لمالحقته قضائًيا. 2022جانفي/كانون الثاني 

https://www.facebook.com/watch/?v=291460719670765


 هان بينمو مقاضاة المدنيين في بعض األحوال،  صالحية ويمنح القانون التونسي المحاكم العسكرية
الجزائية، التي ُترتَكب ضد أفراد األمن في ظروف محددة، وفًقا الجرائم المنصوص عليها في المجلة 

 النظام األساسي العام لقوات األمن الداخلي. المتعلق بضبط 1982لعام  70من قانون عدد  22للفصل 

وُيَعد التمثيل القانوني ركًنا أساسًيا لحقوق المحاكمة العادلة، على النحو المكفول في المعاهدات التي 
اإلفريقي لحقوق  ميثاقالو  ا تونس، وتشمل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةصدقت عليه

يجب أن تكفل الحكومات اإلنسان والشعوب. ووفًقا لمبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن دور المحامين، 
 تدخل غير الئق".للمحامين "القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية دون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو 

ال تفي المحاكم العسكرية في تونس بمتطلبات االستقاللية، إذ أن لرئيس الجمهورية القول الفصل في و 
الذي يرأس القضاء  وكيل الجمهورية أيًضا يكون و تعيين قضاة تلك المحاكم ووكالء النيابة لديها. 

يلعبون دوًرا محورًيا في ُمباَشرة اإلجراءات العسكري، وكذلك جميع وكالء النيابة بالمحاكم العسكرية، الذين 
السلطة  تحت إمرةما يجعلهم القضائية، أفراًدا عاملين في الجيش يخضعون إلجراءات النظام العسكري، 

 لقائد األعلى للقوات المسلحة بموجب الدستور التونسي.هو االتنفيذية، نظًرا إلى أن رئيس الجمهورية 

، ُتجري المحاكم العسكرية 2021/تموز جويلية 25طة البالد في ومنذ أن تولى الرئيس سعيد سل
نً التحقيقات مع مدنيين، تضمنوا صحفًيا و   على نحو متزايد. ،قضائًيا ا وسياسيين معارضين، وُتالحقهمُمدو 

  اإلنكليزية الفرنسية أو أو العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 لغة بلدكماستخدام  يمكنكم

 2022 تموز/جويلية 6وقت ممكن قبل: في أسرع رة بالتحرك وُيرجى المباد

 .سال المناشدات بعد الموعد المحدد، في حالة إر موُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

 (المذكر)صيغ  عبد الرزاق الكيالنياإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ

 رابط التحرك العاجل السابق:
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/5368/2022/ar/ 

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde30/5368/2022/ar/

