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 تصريح صحفي
 ادارية ذو طبيعة سياسية و تصنيف انصار الشريعة كمنظمة ارهابية هو قرار

حول طبيعة التصريحات المتضمنة  (7102اوت  72) لخطاب السيد رئيس الحكومة ساءل عدد كبير من المتابعينت

 .بات الداعية الى ذلكالموجلشريعة ضمن المنظمات االرهابية ولقرار ادراج حركة انصار ا

ومن الضروري االشارة الى ان رئيس الحكومة قد شدد في خطابه على االثار القانونية المترتبة عن ذلك التصنيف 

ن الحركة المذكورة في تنفيذ االغتيالين اللذي اكثر من كشفه عن االدلة المستند اليها القراره مؤكدا على مسؤولية

  محمد البراهمي اضافة الى دورها في االحداث الحاصلة بجبل الشعانبيواستهدفا الشهيدين شكري بلعيد 

بصورة نهائية في هويتها  هافهل يمكن القول ان قرارا كهذا قد حسم االمر بشان حركة انصار الشريعة ومستقبل

 .االرهابية

لتصريحات الصادرة منذ يمكن ان نالحظ التطور السريع في اتخاذ هذا القرار من قبل الحكومة بالنظر الى ا -اوال

الندوة )مدة قريبة عن السيد علي لعريض الذي رفض منذ ثالثة اشهر وصم جماعة أنصار الشريعة باإلرهاب

وكذلك التصريحات الصادرة عن السيد لطفي بن جدو الذي افاد بعدم وجود  (7102ماي  72الصحفية بتاريخ 

الندوة الصحفية )امكانية اتهام الحركة بمجرد القرائن  معلومات لديه عن عالقة انصار الشريعة بالقاعدة وعدم

واضافة لذلك فان اتهام الحركة باقتراف جريمتي االغتيال المذكورتين يؤشر على تطور  (7102اوت  5بتاريخ 

متدرج في تعاطي الحكومة مع الملف القضائي الذي انتهى الى استباق التحقيق و الحلول محل القاضي المتعهد بكل 

تى قبل صياغة تقريره الخاص بختم االبحاث في القضيتين وهو ما يمثل دون شك تجاوزا للسلطات المقررة ملف ح

نظريا للقضاء و خرقا لسرية التحقيقات و قد الحظ ذلك جل المتابعين للندوات السابقة لرئيس الحكومة ووزير 

 .س جزء من وظيفته االصلية كقاضي تحقيقالداخلية مما اعطى انطباعا على االقل بالنسبة لهذا االخير انه يمار

نشير اضافة الى ما سبق ان رئيس الحكومة قد نزع عن حركة انصار الشريعة شرعية الوجود القانوني  -ثانيا

متهما اياها بممارسة انشطة ارهابية و اقتراف مجموعة من الجرائم الزالت االبحاث بشانها و في اغلبها جارية 

و المصالح االمنية و العسكرية و لو ان الحقيقة تقتضي االعتراف بان تلك االبحاث قد لدى الهيئات القضائية ا
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وعلى هذا االعتبار فان االستنتاجات  تقدمت شوطا كبيرا لكن دون ان تنتهي الى اقرار حقيقة قضائية ال لبس فيها

 .و القضائية القانونيةقابلة للدحض بالطرق  الواردة على لسان الحكومة تكون سابقة الوانها و

يترتب عن المعطيات التي ذكرنا ان قرار الحكومة او رئيسها هو قرار اداري وقتي ذو طبيعة سياسية  -ثالثا

المقصود منه حسب ما يظهر هو الحيلولة دون تطور االنشطة االرهابية على فرض ثبوتها و ممارسة ضغط على 

جنائي بل باجراء اداري ال يتولى القانون بصفة مباشرة  المنظمة المقصودة فال يتعلق االمر بطبيعة الحال بعقاب

الصادرة بتجميد االموال او  الشروط المستوجبة التخاذه وهو ما يطرح تساؤالت كثيرة بشان القرارات االدارية بيان

 .منع االفراد من السفر

اهمية سياسية كبيرة تؤدي الى يتضح ان النتائج المترتبة عن القرار المذكور تكتسي من الناحية الواقعية  -رابعا 

التاثير الميداني على الحركة المذكورة و الناشطين فيها و نزع الصفة المدنية عنها ووصم اعمالها بالصفة 

 .االمن و المخابرات و مالحقة االفراد المنتسبين الى تلك الحركة االجرامية وهو ما يسهل تدخل مصالح

الحقوق االساسية كحق االجتماع  ن له تاثيرات محسوسة على عدد منالشك في ان القرار المتخذ ستكو -خامسا

حق التنقل و الملكية مع احتماالت التجاوز و الخلط بين الممارسات الدينية و اعمال العنف و هو ما يطرح بصفة و

ي البلدان الملحوظة حتى ف -محاذير التعسف  -"انصار الشريعة" دون نظر الى حقيقة االفعال المنسوبة الى -عامة 

و ذلك باستعمال التصنيف االرهابي كاداة زجرية لالفراد و المنظمات لمنعها من التجمع او التواصل  -الديمقراطية 

 .لينتهي االمر الى مجموعة من العقوبات الجنائية خارج اطار المشروعية و المحاكمة العادلة

 السيد أمحد الرمحوني                                                                                                                
 رئيس املرصد التونسي الستقالل القضاء                                                                     

 


