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 ال للقضاء على القضاء

 

 57بإعفاء  2022أمس األول من جوان  2022لسنة  516أصدر رئيس الجمهورية أمره عدد 
قاض/قاضية وذلك بعد ما أسند رئيس الجمهورية لنفسه الصالحية المتفردة إلعفاء القضاة بعد أن 

  األعلى للقضاء المؤقت.المتعلق بإحداث المجلس  11نقح في نفس اليوم مرسومه عدد 

وتعتبر الجمعيات والمنظمات والمواطنات والمواطنون الموقعين والموقعات أسفله، أن انتهاج 
المسلك االنفرادي المتسلط إلعفاء القضاة بعد ان تم االستيالء على المجلس األعلى للقضاء هو 

وتوجه  واالنفراد بهاضرب واضح وصريح لسلطة دستورية ومواصلة في نهج االستبداد بالسلطة 
 خطير نحو الديكتاتورية بأكمل تجلياتها.

وإذ نعبر عن استنكارنا وتنديدنا بهذه التصرفات التي تذكرنا بما قامت به حكومة الترويكا في   
 بإعفاء القضاة في حركة هدفها األساسي ترهيب وتخويف وتركيع القضاة، 2012

لة القانون الحامية للحق في المحاكمة العادلة وإذ نصر على وجوب إصالح القضاء في إطار دو
 دونما تضليل للرأي العام وتحصين لألوامر الرئاسية من اي طعن. 

فإننا ندعو القضاة إلى الوقوف بكل حزم وجرأة ضد هذه اإلعفاءات التسلطية، ونساند تحركاتهم 
 ،/ هن من أجل حماية السلطة القضائية وحماية القضاة والقضاء من أي تعسف

لوقوف ا السياسية الى واالحزاب ات/ات والمثقفين/كما ندعو كل الشخصيات الوطنية واألكاديمين
سلطة تبعيته لل القضاء وضمانضد الحملة الممنهجة التي يتوخاها رئيس الدولة من اجل تركيع 

   .المستقلة الرقابية والهيئاتكل المؤسسات  ضرب استقالليةالتنفيذية وكذلك 

 
 المنظمات والجمعيات 

 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
 التحالف التونسي للكرامة و رد االعتبار جمعية بيتي

 محامون بال حدود المفكرة القانونية، تونس
 المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب جمعية كرامة

 األورومتوسطية للحقوق احترام الحريات و حقوق االنسان بتونساللجنة من أجل 
 الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيةالهيئة  جمعية تقاطع من أجل الحقوق و الحريات

 الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
 تالديمقراطياللنساء  التونسية جمعيةال تالفخاال في الحقل عيفتجمعية 

 عية التونسية للحراك الثقافي الجم اصوات نساء
 الجمعية الدولية للدفاع عن المساجين السياسيين الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان

  مجموعة توحيدة بالشيخ



 
 

 

 المواطنات والمواطنون
يعياض بن عاشور، أستاذ جامع انصاف ماشطة جامعية  

 فرج فنيش، موظف سابق باألمم المتحدة مجدي الكرباعي نائب، وناشط في مجال الهجرة والبيئة
 بشرى بالحاج حميدة، ناشطة سياسية و مدنية أمين برك هللا، ناشط مدني

 رامي الصالحي، األورومتوسطية للحقوق  ايناس الجعايبي، محامية
باحثة في علم االجتماع،-فتحية السعيدي، أستاذة  مسعود الرمضاني، ناشط مدني 

 حمادي الرديسي، أستاذ جامعي النوري مزيد، أستاذ جامعي
 سامي الجربي، أستاذ جامعي نجالء قدية ناشطة سياسية

 صابرين القوبنطيني، ناشطة حقوقية خيرالدين الصوابني ناشط سياسي
 سناء بن عاشور، أستاذة جامعية محمد العربي الجالصي، ناشط سياسي

 منية بن جميع، أستاذة جامعية بسام الطريفي ، محام ، ناشط حقوقي
 محي الدين شربيب، ناشط حقوقي ايمان نورة عزوزي ناشطة سياسية نسوية

 ناجي البكوش أستاذ جامعي سهيمة بن عاشور أستاذة جامعية
أستاذة جامعية حفيظة شقير  لمياء ناجي أستاذة جامعية 

مدنيالعياشي الهمامي مجتمع   عزالدين الحزقي ناشط يساري 
 لمياء لخميري ناشطة سياسية عمر السيفاوي جامعي

 علي صالح مولى جامعي شهرزاد عكاشة صحفية
أستاذ جامعي حاتم مراد شيماء بوهالل، ناشطة مدنية  

ناشط سياسي -هيثم الڤنّوني    سليم اللغماني استاذ جامعي 
 حاتم قطران استاذ جامعي يسرى فراوس محامية
سليمان، ناشطة حقوقيةرزان الحاج  زياد الغنّاي نائب شعب  

أستاذة جامعية سهيمة بن عاشور معز عطية استاذ جامعي وناشط مدني  
 سعيدة قراش ناشطة حقوقية الصادق بسباس ناشط سياسي
 عمر البوبكري، أستاذ جامعي محمد المناعي، ناشط سياسي

 أيمن الزغدودي، أستاذ جامعي نافع العريبي محام
 معز عطية، أستاذ جامعي لمياء المنصوري أستاذة جامعية

 فاطمة الرعاش، أستاذة جامعية سنية الفرجاني جامعية
ناشط مدنيعبد هللا توفيق بن  ناشطة حقوقية باحثة ألفة لملوم   

أستاذة جامعية اسماء نويرة ناشطة سياسية هالة بن يوسف   
أستاذة جامعية كوثر دباش أستاذة جامعية أسماء الغشام   

أستاذة جامعية الدالي سهام  صابرين بوزرياطة مدونة 
أستاذ جامعي منير السنوسي أستاذة جامعية مبروكة الصيد   
أستاذة جامعية نهى الشواشي ناشطة حقوقية رجاء القوصري   

  شاكر الحوكي استاذ جامعي وليد قضوم استاذ جامعي
أستاذ جامعي وحيد الفرشيشي، خالد شوكات : ناشط سياسي ووزير سابق  

 سفيان المخلوفي، نائب وناشط سياسي ليلى حاج عمر روائية
 محمد السعيدي، ناشط سياسي،عضو مجلس بلدي نذير بن عمو جامعي
 محمد الصحبي الخلفاوي -جامعي عياض اللومي نائب

 هشام عجبوني، عضو مجلس النواب وناشط سياسي ايمن البوغانمي جامعي
 نسيم بن غربية، صحفي النفطي المحضي نائب مؤسس

 عصام الدين الراجحي ناشط سياسي نوال العيوني مجتمع مدني
 أنور القوصري، ناشط حقوقي فاطمة كمون مجتمع مدني

 حنان بن علي جامعية إبراهيم بن سعيد نائب مؤسس
 هدى بحرون جامعية عبد الوهاب معطر جامعي



 وفاء قرامي محامية الفة هاللي جامعية
 سعيد الجندوبي جامعي ليلى جرادي جامعية

 ماميا البنا جامعية  شهاب بوغدير جامعي
 عدنان الحسناوي مجتمع مدني حميدة بالسعد مجتمع مدني
 مبروك الحريزي جامعي ونائب مؤسس عبد الرزاق مختار جامعي

 سنية الزكراوي مجتمع مدني رائف جراد جامعي
أستاذ جامعي شكري خميرة أستاذة جامعية رباب المقراني   

أستاذ جامعي حمادي الرايس أستاذ جامعي مهدي مبروك   
أستاذ جامعي وليد العربي  منير كشو أستاذ جامعي 

 عبد السالم الككلي أستاذ جامعي يحيا لسود جامعي
 محمد ضيف هللا أستاذ جامعي  محمد الرحموني أستاذ جامعي
 ياسين كرامتى أستاذ جامعي يوسف بلعيوني أستاذ جامعي

جامعيعلي النني أستاذ  نوفل الخازن أستاذ جامعي  
 جليلة بوزويتة أستاذة جامعية مروان الديماسي أستاذ جامعي

أستاذ جامعي عبد الكريم العويتي أستاذة جامعية ماجدة مرابط   
 عماد الزواري، ناشط مدني جمال بركات مدافع عن حقوق اإلنسان

مناضل حقوقي ، محمد كمال الجندوبي حاتم قطران استاذ جامعي  
جامعيامين ثابت استاذ   منى كريم استاذة جامعية 

ي 
عضو الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب عزالدين،لطف  مال الرزقي استاذ جامعيك   

جامعيةأستاذة منى التابعي   روضة الغربي 
 سليمة مجلدي ناشطة نسوية 

  


