
 فريق العمل القضائي للفيدرالية الدولية لحقوق
النسان

قضية بن سعيد 

هل يُشكّل التعذيب في تونس نظاًما؟

المحاكمة الولى في فرنسا لتونسّي ُمتَّهمٍ بالتعذيب

 سفيَمثُل خالد بفن سفعيد، وهفو المتّهَفم باقتراف جرائم تعذيفب ففي
َفم أمام المحكمفة الجنائيفة للباريفن   ).Bas-Rhin(تونفس، ليُحاك

ّفل هذه المحاكمفة ثانفي محاكمفة ففي فرنسفا على أسفاس  وتُمث
  سفنوات مفن إدانفة الضابفط3الختصفاص الشامفل  ، وتأتفي بعفد 

ّففد على دور هذه الليففة كوسففيلةالموريتانففي إلي ولد داح،   لتُأك
 فعّالة بيفن أيدي ضحايفا أخطفر الجرائم. وهفي المرة الولى التفي
َففم فيهففا دبلوماسففي فففي فرنسففا على أسففاس الختصففاص  يحاك

الشامل. 



 السييدة غربيي، التيي نراهيا هنيا بصيحبة محاميهيا السيتاذ بلوفييي،

.2007 خلل مؤتمر صحفي في مقر الفيدرالية في فبراير

الوقائع

  مفن1996 أكتوبر 11تفم إلقاء القبفض على السفيدة غربفي ففي 
َفففل أعضاء مفففن ال   التونسفففي. وكان الهدف مفففن هذاDSTقِب

 التوقيفففف الحصفففول على معلومات عفففن عددٍ مفففن الشخاص
 الُمشتبَفه فيهفم بالنتماء إلى أحفد الوسفاط الدينيفة، ومفن بينهفم
 زوج السفيدة غربفي، مولدي غربفي، الذي كان قفد اُعتُفِقل وعُذّب

 . وكان السففيّد غربففي قففد1991فففي نفففس المكان فففي فففبراير 
 حصففل على حقففّ اللجوء إلى فرنسففا بضعففة أيّام قبففل توقيففف
 زوجتفه. اُحتِجزت السفيدة غربفي ففي مركفز شرطفة ففي جندوبفة
 حيففث تعّرضففت بصفففة متكّررة للتعذيففب ومعاملت لإنسففانيّة
 وُمذِلّة أخرى (الضرب المتكّرر، التعليفففق مفففن قضيفففب حديدي
 مرتكفز على منضدتيفن، الضرب بالعصفا الخ). ومفن الُمفتَرض أن

خالد بن سعيد كان أَحدَ جلّديها.

 أُطلِق سفراح السفيدة غربفي بعفد يوميفن، واسفتُدِعيَت إلى مركفز
 . وبعفد  هذا السفتدعاء، الذي امتثلتالشرطفة يوم الثنيفن التالي

له السيدة غربي، لم يكن للتوقيف أيّة توابع.

 ، غادرت السففيّدة غربففي تونففس برفقففة1997 أكتوبر 22فففي 
أولدها لللتحاق بزوجها والقامة في فرنسا. 

ما هو الختصاص الشامل ؟

ِفت القضائيّفة الوطنيفة مفن  يُمكّفن مبدأُ الختصفاص الشامفل الهيئا
 (البادةملحقففففة المقترِفيففففن الُمفتَرضيففففن لخطففففر الجرائم 



 الجماعية، الجرائم ضدّ النسانية، التعذيب، بعض جرائم الحرب،
ّفففا كان مكان ارتكاب الجريمفففة،  البارتايفففد، السفففتعباد، ...)، أي
 وجنسففية الُجناة أو الَمجنففي عليهففم. وهكذا يسففمح الختصففاص
ٍففف بمحففض ِففقب توقي ُففما وُففِجد، ع  الشامففل بملحقففة مجرِم، حيث

 الصفدفة، أو تقديفم شكوى، أو إبلغ. وعادةً مفا يسفتوجب تطفبيقُ
ٍفط، مثفل تواجفد الجانفي ففي  مبدأ الختصفاص الشامفل عنصفَر رب

البلد الّذي قُدّمت فيه الشكوى.

2001 

ّففن خالد بففن سففعيد يَشغَففل ماييو9   : السففيدة غربففي تكتشففف أ
 منصفب نائب القنصفل التونسفي ففي سفتراسبورغ، مفا يدفعهفا،
ُمَمثّلًة بمحاميها الستاذ إيريك بلوفيي، إلى تقديم شكوى ضدّه. 

ّفجه ِخطابًفا إلى المدّفعي يونييو25   : السفتاذ إيريفك بلوفيفي يو
 العام لدى محكمففة السففتئناف فففي كولمار، يذكففر فيففه إمكانيففة

فرار الُمشتبَه فيه. 

  : المأمور المسفؤول عفن التحقيفق الوّلي الذي فُتِفح نوفميبر2
ِفقب الشكوى يتّفصل بخالد بفن سفعيد بغرض إبلغفه بالشكوى  ع
 واسففتدعائه ليخضففع لسففتجواب. ولم يمتثففل بففن سففعيد لهذا

الستدعاء. 

2002

ًفقا ينايير16   : نيابفة محكمفة سفتراسبورغ البتدائيفة تفتفح تحقي
 قضائيّا عن أعمال تعذيب ارتَكبَها شخٌص ُمخوٌٌّل بالسلطة العامة

ممارسًة أو خلل ممارسة صلحياته.

 ) ورابطةFIDH : الفيدرالية الدولية لحقوق النسان ( فبراير4
 ) ، مَمثّلتان بالسفففتاذ باتريفففك بودوان،LDHحقوق النسفففان (



 المحامففي والرئيففس الشَرفففي للفيدراليففة، يشكّلن نفسففيهما
طرفين مدنيين.

  : قاضفففي التحقيفففق الُمكَلّف بالتحقيفففق القضائي فييبراير14
ّففصال ببففن سففعيد ويَعلَم عففبر قنصففلية تونففس فففي  يحاول الت
 سفتراسبورغ أن نائب القنصفل عاد إلى تونفس. القاضفي يُفصدر
 أمفر إحضار ضدّ خالد بفن سفعيد، ويأمفر بتفتيفش بيفت عائلة بفن

سعيد. 

  : قاضفي التحقيفق يُفصدِر مذكّرة توقيفف دوليفة ضفد فيبراير15
خالد بن سعيد.

2003

ّة يوليو2   : قاضي التحقيق يوّجه للقضاء التونسي إنابة قضائي
دولية، دون جدوى.

2004

ًففا يطلب منففه فييبراير4 ّففقى خطاب   : الرئيففس جاك شيراك يتل
ّففة  إعادة الطلب مففن السففلطات التونسففية تنفيففذ النابففة القضائي

الدولية.

2005

  : الطرفان المدنيّان يقدّمان ُمذَكّرة لحالة خالد سيييبتمبر29
بن سعيد أمام المحكمة الجنائية للبارين.

2006

  : قرار التّهام النهائي ضدّ خالد بفن سفعيد مفن أجفل يونييو16
حفظ الشكوى.

  : اعتبارات محامفففي الطرف المدنفففي تعيفففد طلب يونيييو21
الحالة أمام المحكمة الجنائية في البارين.



  : السففتاذ باتريففك بودوان، ممثّلً الفيدراليففة الدوليففة يونييو22
 لحقوق النسان ورابطة حقوق النسان، يوَّجه خطابًا يدعم فيه

اعتبارات الطرف المدني.

ّففة الشاهففد تدعففم يوليييو27   : شهادة دون الكشففف عففن هوي
ٍففب مففن محامففي الطرف ًففقا لطل  تصففريحات السففيدة غربففي، وف

المدني.

2007  

 : قرار التّهام النهائي  من أجل حفظ الشكوى. يناير17

  : رغم كّل العوائق، وبعد تحقيٍق دام سبع سنوات، فبراير16
ّففم أخيًرا إصففدار أمففر التّهام أمام المحكمففة الجنائيففة للباريففن  يت

ِففبت فففي    أكتوبر12 و11بتهمففة التعذيففب وأفعال بربريففة ارتُك
 في مركز الشرطة في جندوبة. 1996

2008

  : بدايففة محاكمففة خالد بففن سففعيد، الذي سففيمثّله ديسيمبر15
محامٍ من نقابة المحامين لمدينة كولمار.

شهادة السيدة غربي

 ، حضفر أربعفة رجال بالزيفّ المدنفي إلى1996 أكتوبر 11" ففي 
 منزلي لخذي إلى مركفز "التعذيفب" للشرطفة ففي جندوبفة، كمفا
ُففت هناك أربففع نسففاءٍ  يسففّمي الجميعففُ هذا المركففز. (...) وجد

ّفففن ينتظرن ففففي الرواق. (...) وكانفففت ال   قفففدDSTأخريات ك
ُففّن يبكيففن حائرات.  أحضرت واسففتجوبت هؤلء النسففاء قبلي، وك

وتّم تفريقنا فوًرا. 

وفي صباح الغد، وبعد ِسجننا في غرفة بحضور عُضوَين من ال
DSTعلِمُت منهن أنهن عُذّبن أكثر منّي. وقُلَن لي أنّهن عُلّقن ، 



 من أرجلهن، وُضرِبن بعد خلع ملبِسهن. وكّن يرتدين ملبَسهن
 من جديد عند لقائنا، وهو ما منعني من معاينة إصاباتهن. وتبقى
َففه. وهُففّن ل زِلن فففي  هؤلء النسففاء مرعوبات بسففبب مففا ِعشن

تونس."

: مسيرة دبلوماسي ُمتّهم بالتعذيبخالد بن سعيد 

  ففففي العاصفففمة1962 أكتوبر 29وُلِد خالد بفففن سفففعيد ففففي 
  وشغفل منصفب مأمور1991التونسفية. عمفل ففي الشرطفة منفذ 

.1997 و1995شرطة جندوبة بين 

ًفا للقنصفل التونسفي ففي سفتراسبورغ ففي أغسفطس ّفن نائب  عُي
  عندمففا علِم بتقديففم2002، وفّر إلى تونففس فففي بدايففة 2000

شكوى ضدّه. 

 حسففب المعلومات التففي َجنَتهففا الفيدراليففة الدوليففة، ل زال بففن
.سعيد يعمل في وزارة الداخلية التونسية

2008ما زال التعذيب ممارًسا في تونس في 

ًفسا ففي تونفس  ،2001 سفبتمبر 11. ومنفذ ل زال التعذيفب ممار
ٍففففففق خطيرة  اتِّخذَت الحرب ضدّ الرهاب، ول زالت، ُحّجًة لخرو
 لحقوق النسففففان، ل سففففيّما للقاء القبففففض على اللف مففففن
ٍففففت  المواطنيففففن. وعُذّب العديففففد ِمنهففففم و/أو أُخِضعوا لمعامل

لإنسانية وُمذِلّة. 

َففصدر فففي    قانون "دعففم الجهود الدُوَليففة2003 ديسففمبر 10و
 لمكافحففففة الرهاب والحدّ مففففن تففففبييض الموال". ويُخوّل هذا

 )،DESالقانون صلحيات استثنائية لعضاء ُمديرية أمن الدولة (
ًفضا وعاّماف ِجدّا لمفا يشكّفل عملً إرهابيّفا، مفا ًففا عري ّفمن تعري  ويتض



 سففمح باسففتغلله ضدّ المنشقيففن وأعضاء المعارضففة. وندّد بهذا
 القانون الُمقّرُر الخاص للمففففم المتّحدة عففففن حمايففففة حقوق
 النسان في مكافحة الرهاب، وانتقد الحكام التي تسمح، دون
َففه فيهففم بتهديففد  توجيففه اتّهام أو محاكمففة، باعتقال أفرادٍ ُمشتَب

  اللّتيففن51 و49المففن القومففي، كمففا انتقففد الُمقّرُر المادتيففن 
 تضمنان حجففب أسففماء قضاة التحقيففق، مففا يجعففل مففن شبففه
ُففسيئَت  المسففتحيل أيففّ طعففن مففن قِففبل الُمسففتجوَبين إذا مففا أ

معاملتُهم.

الفيدرالية الدولية تواصل التنديد بالتعذيب في تونس

 ، تباهفت2006عنفد ترّشحهفا لمجلس حقوق النسفان ففي مايفو 
 تونفس باحترامهفا حقوق النسفان و أكّدت على أسفبقيّة القوانيفن
 الدوليفففة، ول سفففيّما المعاهدة ضدّ التعذيفففب، على القوانيفففن

 ، لم ترففع تونفس أيفّ تقريرٍ للجنفة1998الداخليفة. ولكفن، ومنفذ 
 المفم المتّحدة ضدّ التعذيفب. كمفا تتجاهفل السفلطات التونسفيّة
 بصفففة شبففه دائمففة التنديدات بخروق حقوق النسففان، الصففادرة
 من المنظّمات الحقوقية الوطنية أو الدولية. ورغم التصريحات
ّفن حالت ّففد على أ  المتكّررة مففن السفلطات التونسفية التففي تؤك
ٍففت اسففتثنائيّة، وعلى ملحقففة المسففئولين ّففل حال  التعذيففب تُشك
ّففن منظّمات حقوق النسففان تلحففظ تعميففم ممارسففة  عنهففا، فإ
َفت الجناة  التعذيفب  ففي كّل ُمسفتوَيات الجراءات الجنائيّفة، وإفل

شبَه الُمطلَق.

: سابقة إيلي ولد داحالختصاص الشامل 

 تعّرف ضحايفا موريتانيّون على النقيفب الموريتانفي إيلي ولد داح
ِفقي القبفض  خلل دورة تدريبيفة أدّاهفا ضمفن الدرك الفرنسفي، وأُل



ِففبت فففي بدايففة1999عليففه فففي    بتهمففة أعمال تعذيففب اُرتُك
 التسفعينات، بَيدَ أنّفه تمكّفن مفن الفرار بعفد وضعفه تحفت القامفة
 الجبرية. ولكّن تصميم مقدّمي الشكوى وفريق العمل القضائي
 ففي الفيدراليفة الدوليفة سفمح بملحقتفه والحكفم عليفه غيابيّفا ففي

 10 أمام المحكمفففة الجنائيفففة ففففي منبولييفففه بالسفففجن 2006
ّففل أوّل محاكمفة على أسفاس الختصفاص  سفنوات، وهفو مفا يمث

الشامل تنتهي بإصدار حكم في فرنسا. 


