
تونــ�س
�ملا�شي:- �أ�شباح- مو�جهة- يف- علي- بن- بعد- ما- تون�س-

�لإن�شان حلقوق- �نتهاكات- و��شتمر�ر- �لدميقر�طي- �لتحول-

�لكر�مة-و�لحقوق،- �أحر�رً�-مت�شاوين-في- �لنا�س- �لمادة-1:-يولد-جميع-

وقد-وهبو�-عقاًل-و�شميرً�-وعليهم-�أن-يعامل-بع�شهم-بع�شًا-بروح-�لإخاء.-�لمادة-2:-لكل-�إن�شان-حق-�لتمتع-بكافة-�لحقوق-و�لحريات-�لو�ردة-في-هذ�-�لإعالن،-

دون-�أي-تمييز،-كالتمييز-ب�شبب-�لعن�شر-�أو-�للون-�أو-�لجن�س-�أو-�للغة-�أو-�لدين-�أو-�لر�أي-�ل�شيا�شي-�أو-�أي-ر�أي-�آخر،-�أو-�لأ�شل-�لوطني-�أو-�لجتماعي-�أو-�لثروة-�أو-

�لميالد-�أو-�أي-و�شع-�آخر،-دون-�أية-تفرقة-بين-�لرجال-و�لن�شاء.-وف�شال-عما-تقدم-فلن-يكون-هناك-�أي-تمييز-�أ�شا�شه-�لو�شع-�ل�شيا�شي-�أو-�لقانوني-�أو-�لدولي-

لبلد-�أو-�لبقعة-�لتي-ينتمي-�إليها-�لفرد-�شو�ء-كان-هذ�-�لبلد-�أو-تلك-�لبقعة-م�شتقال-�أو-تحت-�لو�شاية-�أو-غير-متمتع-بالحكم-�لذ�تي-�أو-كانت-�شيادته-خا�شعة-

-:3 �لمادة- �لقيود.- من- قيد- و�شالمة-لأي- و�لحرية- �لحياة- في- �لحق- فرد- لكل-

للدفــاع- �لتون�شية- �لر�بطة-

�لإن�شـــان حقوق- عن-
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4--------------------------------------------------------------- عام مدخل-

9--------- متعمدة: �أعمال- �لثاين:- كانون- يناير/- من- ع�رش- �لر�بع- منذ- للمظاهر�ت- �لع�شو�ئي- �لقمع- --1

9---------------------------- �لإن�شان: حقوق- لنتهاكات- �شحايا- متظاهرين- �شهاد�ت- �أ--

9----------------------------------------------------- �لعا�شمة تون�س- ـ-

16--------------------------------------------------------- �لق�رشين ـ-

18---------------------------------------------------------- �شليانة ـ-

20-------------------------- �ملرتكبة �لإن�شان- حقوق- لنتهاكات- �لقانوين- �لتكييف- ب--

�لع�شو�ئيان،- و�لحتجاز- �لتوقيف- �ل�شلمي،- �لتجمع- حق- تقييد- -ـ-

20----------------------------- و�ملهينة �لإن�شانية- وغري- �لقا�شية- و�ملعاملة- �لتعذيب-

�نتهاكات- على- و�لق�شائية- �ل�شيا�شية- �ل�شلطات- من- �لكايف- غري- �لرد- -ـ-

24----------------------------------------------- �ملرتكبة �لإن�شان- حقوق-

�جلوهـــري- �خللل- �شياق- يف- �لعقـــاب- من- �لإفالت- ملكافحــة- �لأ�شا�شي- �لرهـــان- -- -2

28------------------------------------------------- و�لعد�لة �ل�رشطة- جهــازي- يف-

28-------------------------------------------------- �لتون�شية �لأمن- قو�ت- -- �أ-

31---------------------------------------------------------- �لعد�لة ب---

�لعقاب- من- �لإفالت- مكافحة- �إعاقة- �إىل- �ملوؤدي- �ل�شيا�شية- �لإر�دة- غياب- ـ-

31----------------------------------------------- �لأكرث-خطورة يف-�جلر�ئم-

34--------------------- من�شفة حماكمة- يف- �حلق- يعيق- �لع�شكرية- �ملحاكم- �خت�شا�س- ـ-

36----------------------------------------------------------------- خامتة-

37--------------------------------------------------------------- تو�شيات

�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان---تون�س-/-3

قائمة-�ملحتويات



مدخل-عام

�لوطني- �ملجل�س- خالل- من- تون�س- يف- �أع�شائها- من- �إنذ�ر�ت- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- تلقت- �أن- بعد-

للتحقيق- دولية- بعثة- تكليف- قررت- �لإن�شان،- حقوق- عن- للدفاع- �لتون�شية- و�لر�بطة- تون�س- يف- للحريات-

تون�س. يف- �لنتقالية- �ملرحلة- بد�ية- منذ- متظاهرين- بحق- �ملرتكبة- �لإن�شان- حقوق- �نتهاكات- ب�شاأن-

�لنا�شط- من- موؤلفة- وكانت- -،2011 �أيار- مايو/- من- و�لع�رشين- �ل�شابع- �إىل- �لع�رشين- من- �لبعثة- هذه- ��شتمرت-

�شرييني،- بيري- جان- �لفرن�شي- و�ل�شحايف- -، �شيدهم- �أمني- �جلز�ئري- و�ملحامي- �لإن�شان- حقوق- جمال- يف-

حلقوق- �لدولية- بالفدر�لية- �لقانونية- �لعمل- جمموعة- يف- �لتن�شيق- عن- �مل�شوؤولة- �لفرن�شية- و�ملحامية-

1
بكتارت. كليمان�س- �لإن�شان-

حلقوق- �لتون�شية- و�لر�بطة- تون�س- يف- للحريات- �لوطني- �ملجل�س- ممثلي- برفقة- بالبعثة،- �ملكلفون- متكن- وقد-

و�شليانة- �لعا�شمة- تون�س- من- كل- يف- �لإن�شان- حقوق- لنتهاكات- �شحايا- متظاهرين- لقاء- من- �لإن�شان-

�رشيف- حممد- �ل�شيد- �لعام- و�لنائب- �ل�شيد- حبيب- �ل�شيد- �لتون�شي- �لد�خلية- وزير- �لتقو�- كما- و�لق�رشين.-

يعد- مل- �لذي- �شعباين- �لدين- نور- �ل�شيد- �ل�شجون- �إد�رة- ومدير- �ملرناقية،- �شجن- مدير- دريدي- عماد- و�ملقدم-

وتون�س- و�لكاف- �شفاق�س- يف- �لع�شكري- �لق�شاء- مدير- بوقرة- مرو�ن- عقيد- و�لقائد- �ملن�شب،- هذ�- ي�شغل-

�لعا�شمة.

و�لر�بطة- تون�س- يف- للحريات- �لوطني- �ملجل�س- و- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- من- كل- ويتقدم-

مع- بناء- حو�ر- فتح- يف- �جللية- و�إر�دتها- تعاونها- على- لل�شلطات- �ل�شكر- بخال�س- �لإن�شان- حلقوق- �لتون�شية-

�ملتعددة.- وحتدياته- �لدميقر�طي- �لنتقال- �شياق- يف- �ملدين- �ملجتمع-

�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان---تون�س-/-4

1-هذ�-�لتقرير-ل-ياأخذ-يف-�لعتبار-�لأحد�ث-�لتي-وقعت-يف-تون�س-بعد-�حلادي-ع�رش-من-يونيو-حزير�ن-2011



�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان---تون�س-/-5

�ل�شياق

-،2011 �لثاين- كانون- يناير/- من- ع�رش- �لر�بع- يف- علي- بن- �لعابدين- لزين- �لديكتاتوري- �لنظام- �شقوط- منذ-

مبرحلتني:- �لتون�شية- �ل�شيا�شية- �حلياة- مرت-

من-�خلام�س-ع�رش-من-يناير/-كانون-�لثاين-�إىل-�ل�شابع-و�لع�رشين-من-فرب�ير/-�شباط-نظمت-�ملرحلة-�لنتقالية-

�أع�شاء- 1959-وت�شكيل-حكومة-وحدة-وطنية-جتمع- �لإبقاء-على-د�شتور-عام- �أفكار-رئي�شة-هي- حول-ثالث-

�لدميقر�طي- �لد�شتوري- �لتجمع- وهو- �شابقًا- �حلاكم- �حلزب- �إىل- بع�شهم- ينتمي- �ل�شابقة- علي- بن- حكومة- من-

من- �لدميقر�طي- �لتكتل- �لتقدمي،- �لدميقر�طي- )�حلزب- �لر�شمية- �لتاريخية- �ملعار�شة- من- �أحز�ب- وثالثة-

لل�شغل- �لتون�شي- �لعام- �لحتاد- �لوحيدة- �لنقابة- �إىل- �إ�شافة- �لتجديد(- وحركة- و�حلريات- �لعمل- �أجل-

هذه- �أ�شهر.- �شتة- غ�شون- يف- مبكرة- رئا�شية- �نتخابات- تنظيم- و�أخريً�- ع�شو،- �ألف- خم�شمائة- ي�شم- و�لذي-

�ل�شباق- �لوزر�ء- رئي�س- يرت�أ�شها- ثانية- حلكومة- �ملجال- لتف�شح- �أيام- ب�شعة- �شوى- ت�شتمر- مل- �لأوىل- �حلكومة-

�لعمل-و�حلريات-و�لحتاد- �أجل- �لدميقر�طي-من- �لتكتل- �لغنو�شي.-وقد-رف�س-كل-من- �ل�شيد-حممد- لنب-علي،-

�حلكومتني. هاتني- يف- �مل�شاركة- لل�شغل- �لتون�شي- �لعام-

�ملعار�شة،- يف- مبا�رشة- �لتفاق- هذ�- هام�س- على- تركت- �لتي- و�لجتماعية- �ل�شيا�شية- �لقوى- دخلت- كما-

وقد- هذ�- �لبالد.- غرب- �لو�قعة- �ملحرومة- �لوليات- يف- �لثائر- و�ل�شباب- �لنه�شة- حزب- باأع�شاء- يتعلق- و�لأمر-

مع- �ل�شارع- �شغط- وز�د- �ملعار�شة.- �أحز�ب- وتلته- فورً�- �حلكومة- من- لل�شغل- �لتون�شي- �لعام- �لحتاد- �ن�شحب-

كانون- يناير/- من- و�لع�رشين- �لثامن- �إىل- و�لع�رشين- �لثالث- من- -،1 )�لق�شبة- �حلكومة- �شاحة- يف- �لعت�شام-

�لدميقر�طي-من-وز�ر�ت- �لد�شتوري- �لتجمع- �إىل-حزب- �ملنتمني- �ل�شيا�شيني- �إىل-رحيل- �أدى- �لذي- �لأمر- �لثاين(-

�آخر- من- �حلزب- ��شتقالة- ثم- �ل�شابق- �لرئي�س- نظام- يف- يرت�أ�شونها- كانو�- �لتي- و�لد�خلية- و�لدفاع- �خلارجية-

�لثاين. كانون- يناير/- من- ع�رش- �لر�بع- قبل- تعيينها- مت- �لتي- �لوز�ر�ت-

-)2 )�لق�شبة- �حلكومة- �شاحة- يف- جديد- �عت�شام- مع- �شباط- فرب�ير/- نهاية- يف- �لثانية- �ملرحلة- بد�أت- بعدها-

وقد- �لعا�شمة.- تون�س- و�شط- يف- �شباط- فرب�ير/- من- و�لع�رشين- �خلام�س- �جلمعة- يوم- حا�شدة- مظاهرة- تلته-

وتكليف- -،1999 عام- منذ- �لوزر�ء- رئي�س- من�شب- �شغل- �لذي- �لغنو�شي- حممد- ��شتقالة- �إىل- �لتجمع- هذ�- �أدى-

يف- �لنو�ب- جمل�س- وتر�أ�س- بورقيبة- �حلبيب- عهد- يف- وز�رية- حقائب- عدة- توىل- �لذي- �ل�شب�شي- قائد- �لباجي-

متامًا. خمتلفة- طريق- خارطة- �أ�شا�س- على- جديدة- وز�رة- بت�شكيل- علي،- بن- عهد-

�ملجل�س- لنتخابات- �لرت�شح- من- �أع�شاوؤها- يتمكن- لن- تكنوقر�ط- حكومة- وهي- موؤقتة- �لنتقالية- �حلكومة-

وقد- �لأعمال- بت�شيري- مكلفة- �حلكومة- هذه- متوز.- يوليو/- من- و�لع�رشين- �لر�بع- يف- �إجر�وؤها- �ملزمع- �لتاأ�شي�شي-

�لثورة- �أهد�ف- لتحقيق- �لعليا- �لهيئة- هي- جديدة- موؤ�ش�شة- ل�شالح- �لنتقالية- �ملرحلة- تنظيم- عن- تخلت-

�لدميقر�طي. و�لنتقال- �ل�شيا�شي- و�لإ�شالح-



ع�رشة- وت�شع- �شيا�شيًا- حزبًا- ع�رش- �ثني- ميثلون- ع�شوً�- وخم�شني- وخم�شة- مائة- من- �ملكونة- �لهيئة- هذه-

وطنية- �شخ�شية- و�شبعني- �ثنتني- �إىل- �إ�شافة- -
2

ع�رشين �أربع- �أ�شل- من- ولية- ع�رشة- و�إحدى- ونقابة- جمعية-

قانون.3 ورجال- حمامون- منها-

وبعثيني- وو�شطيني- و��شرت�كيني- �إ�شالميني- ت�شم- و�لتي- تون�س- يف- �مل�شبوقة- غري- �لتعددية- �لهيئة- هذه-

جمعية- لت�شكيل- �جلديد- �لنتخابي- �لقانون- ت�شع- عرب- ووحدويني- وماويني- تروت�شكيني- و�شيوعيني-

يف- عملها- �لهيئة- هذه- بد�أت- وقد- تعليقه.- مت- �لذي- -1959 عام- د�شتور- با�شتبد�ل- مكلفة- تاأ�شي�شية- وطنية-

�إذ-�أن-�أربع-عمليات-ت�شويت-بدت-كافية-رغم-�لأهمية-�لتاريخية-للقر�ر�ت- مرحلة-�أوىل-يف-ظل-�تفاق-ن�شبي-

و�عتماد- �لعنف- �أ�شكال- �شتى- ومنع- -
4

�لنتخابية �للو�ئح- يف- و�لن�شاء- �لرجال- بني- �مل�شاو�ة- وهي- �ملتخذة-

�أن- بعد- عليها،- و�لإ�رش�ف- �لنتخابات- بتنظيم- مكلفة- م�شتقلة- �نتخابية- جلنة- و�إن�شاء- �لن�شبي- �لت�شويت-

�شابقًا. �لد�خلية- وز�رة- يد- يف- �لعملية- هذه- كانت-

بعدم- يتعلق- فيما- ول�شيما- -
5

�تفاق. �إىل- للو�شول- �شعوبات- و�حلكومة- �لهيئة- من- كل- و�جه- مر�ت- ولعدة-

من- و�لع�رشين- �لثالث- يف- حدد- �لذي- �لنتخابات- مبوعد- وكذلك- -
6

لالنتخاب �ل�شابق- �لنظام- قياديي- �أهلية-

ورئي�س- �ل�شيا�شية- و�لأحز�ب- �لنتخابية- و�للجنة- �لعليا- �لهيئة- بني- �تفاق- بعد- �لأول،- �أكتوبر/ت�رشين-

�لوزر�ء.

و�لتهامات- �ملطالب- كل- و�لجتماعية- �لقت�شادية- وبال�شوؤون- �لأمن- بحفظ- �ملكلفة- �حلكومة- وت�شتقطب-

للحكومة- وجه- �إذ- و�عت�شامات.- مظاهر�ت- من- �حتجاجية- حركات- يف- منتظم- ب�شكل- �ملتمثلة- �ملتبادلة-

�أدت-�إىل- �لنتقالية-�لعديد-من-�لنتقاد�ت.-فعالوة-على-�مل�شكالت-�ملزمنة-جاءت-�حلرب-�لأهلية-يف-ليبيا-�لتي-

�ل�شابع-ع�رش-من-بونيو/-حزير�ن- �إىل-تون�س-بحلول- �ألف-لجئ-من-ليبيا- و�أربعني- �أكرث-من-خم�شمائة- نزوح-

�لتون�شية- �حلدود- على- و�ل�شغط- �لإرهابية- و�لتهديد�ت-
-7

�لإن�شان حلقوق- �ل�شامية- للمفو�شية- وفقًا- -2011

�لكثري- يعرف- ل- ز�ل- ما- �جلمهور- �أن- كما- �لبالد.- ل�شتقر�ر- كربى- حتديات- وكلها- �لقت�شادي،- �لأمن- و�نعد�م-

�لأحد�ث- يف- �مل�شجلة- �لتجاوز�ت- ب�شاأن- �حلقائق- تق�شي- حول- �لوطنيتني- و�للجنتني- �لعليا- �لهيئة- �أعمال- عن-

�ل�شكان- لدى- �ل�شديد- و�حلذر- �لغ�شب- �نت�شار- يف- �لتو��شل- نق�س- وي�شاهم- �لف�شاد.- �إىل- �إ�شافة- �لأخرية-

فيها. �لقر�ر- �شاحبة- �لعليا- �لهيئة- تعترب- �لتي- �لعمليات- هذه- من- لالإق�شاء- بالتعر�س- �شعرو�- �لذين-

2-هذه-�لوليات-�لإحدى-ع�رشة-هي-�لتي-متكنت-دونًا-عن-غريها-من-�لو�شول-�إل-�تفاق-حول-تعيني-ممثل-لها-يف-هذه-�لهيئة-�لعليا.

3-هذه-�لهيئة-يرت�أ�شها-�أ�شتاذ-�لقانون-عيا�س-بن-عا�شور

4-�نظر-�لبيان-�لإعالمي-للر�بطة-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان-�ل�شادر-يف-�لثالث-ع�رش-من-�أبريل/-ني�شان-2011،-يف-�لعنو�ن-�لتايل:

http://www.fidh.org/Parite-sur-les-listes-electorales-la-Tunisie-

5-�نظر-جملة-Jeune Afrique-�لعدد-2629-من-29-مايو/�أيار-�إىل-4-يونيو/-حزير�ن-2011-

6-بينما-�قرتحت-�لهيئة-عدم-�أهلية-�أية-�شخ�شية-�شغلت-من�شبًا-ر�شميًا-يف-حزب-�لتجمع-�لد�شتوري-�لدميوقر�طي-منذ-عام-1987-لالنتخاب،-�قرتح-رئي�س-�لوزر�ء-�أن-يقت�رش-�نعد�م-هذه-�لأهلية-للقياديني-يف-

�حلزب-منذ-عام-2001-فح�شب.-ويف-�لنهاية-مت-�لتو�شل-�إىل-�تفاق-يق�شي-بو�شع-جلنة-منبثقة-عن-�لهيئة-لقائمة-��شمية-و�رشية-لل�شخ�شيات-�ملمنوعة-من-�لرت�شيح.

.http://www.un.org/apps/newsFr/storyF :7-�نظر-�لبيان-�ل�شحايف-للمفو�شية-�ل�شامية-حلقوق-�لإن�شان-�ل�شادر-يف-تاريخ-�ل�شابع-ع�رش-من-يونيو/-حزير�ن-يف-�لعنو�ن-�لتايل

asp?NewsID=25609
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8-وفقًا-لوزير-�لعمل-فاإن-ن�شبة-�لبطالة-�رتفعت-من-ثالثة-ع�رش-يف-�ملائة-يف-عام-2010-�إىل-ع�رشين-يف-�ملائة-يف-عام-2011

9-وفقًا-لتقييم-مدين-يخ�س-�حلر�س-�لوطني-ثمة-مائتان-وثالثة-وثالثون-مركزً�-نهب-و�أحرق-ومائة-و�شبع-وثالثون-�شيارة-ر�شمية-دمرت،-�إ�شافة-�إىل-مائة-وخم�شني-وحدة-�شكنية-تابعة-للكو�در-تعر�شت-للنهب-

و�لتدمري.-وفقًا-لالإعالم-فاإن-مائتني-وثالثة-وثالثني-مركزً�-لل�رشطة-تعر�شت-لأعمال-�لتخريب-نف�شها.

�حلذر- من- جو- �نت�شار- �إىل- �أدى- مما- �ملوؤكدة.- �ملعلومات- تثريها- ما- بقدر- �لنفو�س- يف- �لقلق- �لإ�شاعات- وتثري- هذ�-

و�جتماعية. و�قت�شادية- �شيا�شية- تد�عيات- له- �ل�شديد-

وفرب�ير/- �لثاين- كانون- يناير/- �شهري- و�ملظاهر�ت- �لإ�رش�ب- وحركات- �لعت�شامات- طبعت- فقد- وبالتايل-

عد�- تر�جعًا،- �شهدت- قد- �حلركة- هذه- كانت- مايو/�أيار- �شهر- نهاية- يف- �لتحقيق- بعثة- خالل- ولكن- �شباط،-

)�لكيميائية- �ل�شناعية- �لقطاعات- ويف- تون�س،- �ت�شالت- ول�شيما- �لعام- �لقطاع- و�رشكات- �لإد�ر�ت- بع�س- يف-

�لد�خلية.- �ملناطق- من- عدد- ويف- �لفو�شفات(- وقطاع-

�لجتماعية- �مل�شاكل- جعل- �إىل- �حلكومة- مهام- من- و�حلد- �ملقبلة- لالنتخابات- �ل�شتعد�د�ت- من- كل- �أدى- ولقد-

-
8

�لأكرث �ملنطق- يف- �ل�شرب- بنفاد- �شعورً�- ثمة- �أن- �إذ- �لد�خلية8.- �ملناطق- وتاأخر- �لبطالة- عبء- ول�شيما- ثانوية،-

�لوزر�ء- بع�س- �أعلن- وقد- �لبالد.- �شكان- من- �ملائة- يف- ع�رش- خم�شة- متثل- و�لتي- �لغربي- �لو�شط- يف- حرمانًا-

�أدى- مما- �أيار،- مايو/- من- و�لع�رشين- �لثالث- يف- �ملدينة- هذه- ل�شالح- تد�بري- عدة- �تخاذ- عن- بوزيد- �شيدي- من-

قد- بوزيد- �شيدي- �شكان- �أن- عن- �إ�شاعات- �نت�شار- بعد- �ملجاورة،- �لرقاب- مدينة- يف- ��شطر�بات- ن�شوب- �إىل-

�لثورة. يف- دفعته- �لذي- �لباهظ- �لثمن- ب�شبب- �ملجاورة- �ملدن- من- �أكرب- م�شاعد�ت- عن- يح�شلون-

�لتون�شي،- لل�شارع- �لأمني- بالزمام- �لإم�شاك- يف- رغبتها- عن- �لنتقالية- �حلكومة- �أعربت- �ل�شياق،- هذ�- يف-

كانون- يناير/- من- ع�رش- �لر�بع- يف- �ملعلن- �لطو�رئ- قانون- �إىل- بازدو�جية- باللجوء- �لعا�شمة،- تون�س- يف- ل�شيما-

�لتجمع- حرية- ومنها- �لفردية- �حلريات- من- يحد- قانون- وهو- �لتحقيق،- بعثة- �أثناء- �شاريًا- كان- و�لذي- �لثاين-

. ل�شلمي �

يناير/- من- ع�رش- �لر�بــع- منذ- نظمت- �لتي- �ملظاهــر�ت- على- ردً�- �لإن�شان- حقــوق- �نتهاكات- ��شتمــــر�ر-

�لثاين كانون-

يناير/- من- ع�رش- �لر�بع- وحتى- �لنتفا�شة- بدء- تاريخ- -2010 �لأول- كانون- دي�شمرب/- من- ع�رش- �ل�شابع- منذ-

�حلركة- قمع- م�شوؤولية- �لد�خلية- �لأمن- قو�ت- حتملت- علي،- بن- �ل�شابق- �لرئي�س- رحل- حيث- �لثاين- كانون-

»مائة- فاإن- -2011 �شباط- فرب�ير/- من- �لأول- يف- �لد�خلية- وز�رة- وفرتها- �لتي- للمعطيات- وفقًا- �لحتجاجية.-

�ل�شباب- �إ�رش�م-بع�س- )و�ملق�شود-هنا- �ملحيطة- �لظروف- �أو-ب�شبب- و�أربعني-�شخ�شًا-قتلو�-يف-مظاهر�ت- و�شبعة-

�لر�بع- يف- �أحرقت- �شجنًا- ع�رش- �أحد- يف- �شقطو�- قتياًل- و�شبعون- �ثنان- هوؤلء- �إىل- وي�شاف- �أنف�شهم(«،- يف- �لنار-

لإد�رة- وفقًا- �ملن�شتري(- �شجن- يف- قتياًل- و�أربعون- �ثنان- )منهم- �لثاين- كانون- يناير/- من- ع�رش- و�خلام�س- ع�رش-

9
�ملدنيني. من- جرحى- وع�رشة- وخم�شمائة- قتياًل- �رش- وت�شعة- مائتني- �ل�شحايا- جمموع- �إذن- يبلغ- �ل�شجون.-
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�شعبيتها- كانت- �لقو�ت- هذه- -
10

�ل�شكان. مع- مو�جهتها- من- م�شعفة- �لد�خلية- �لأمن- قو�ت- خرجت- لقد-

من- لأ�شابيع- �ختفائها- �إىل- �أدى- مما- قيا�شية،- مب�شتويات- �لعنف- �إىل- جلوئها- جر�ء- من- �لثورة،- قبل- حتى- �شعيفة-

�نتهاكات- لرتكاب- متيزت- �لقو�ت- هذه- و�أن- ل�شيما- �شديدً�،- �لقو�ت- هذه- جتاه- �حلذر- ويظل- �لعام.- �لف�شاء-

يف- �لثاين،- كانون- يناير/- من- ع�رش- �لر�بع- منذ- نظمت- �لتي- �ملظاهر�ت- على- �لرد- يف- �لإن�شان- حلقوق- خطرية-

دميقر�طي. �نتقال- عملية- فيه- �لبلد- ي�شهد- �لذي- �لوقت-

�لذي- �لعنف- �لتقرير- هذ�- وير�شد- �لو�شع.- هذ�- على- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- بعثة- ركزت- لقد-

خطرية- خلل- �أوجه- ير�شد- كما- و��شع،- نطاق- وعلى- متكرر- ب�شكل- �ملتظاهرين- �شد- �لأمن- قو�ت- �إليه- جلاأت-

بحاجة- يتعلق- فيما- ول�شيما- عليها،- �ل�شوء- �لنتهاكات- �شلطت- و�لتي- �لق�شائي- و�لنظام- �ل�رشطة- جهاز- يف-

�ل�شحايا-�إىل-�لعد�لة-بعد-ما-تعر�شو�-�إليه-من-�نتهاكات-حلقوق-�لإن�شان.-�أخريً�-يهدف-هذ�-�لتقرير-�إىل-حتذير-

�شهدته- مبا- يقارن- ل- م�شتوى- على- و�إن- �حل�شا�شة،- �ملرحلة- هذه- يف- �ملا�شي- جر�ئم- تكر�ر- خطر- من- �ل�شلطات-

�لإن�شان. حقوق- حترتم- دميقر�طية- تون�س- بناء- فيه- يتم- �لذي- �لوقت- يف- �ل�شابق،- �لنظام- ظل- يف- �لبالد-

10-وفقًا-لوزير-�لد�خلية-�ل�شيد-حبيب-�ل�شيد-فاإن-ت�شعة-قتلى-هم-خم�شة-�شباط-وثالثة-من-عنا�رش-�لدرك-وعن�رش-من-�لدفاع-�ملدين-�شقطو�-�إ�شافة-�إىل-�ألف-و�شبعة-وع�رشين-جريحًا-�شقطو�-يف-�شفوف-قو�ت-

�لأمن-�لد�خلية.-ما-يعني-�أن-عدد-�جلرح-يف-�شفوف-قو�ت-�لأمن-يفوق-�شعف-هوؤلء-يف-�شفوف-�ملتظاهرين.
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11-تقابل-رئا�شة-�لوزر�ء-وز�رة-�ملالية-يف-هذ�-�مليد�ن-يف-تون�س-�لقدمية.-نظرً�-للتعطيل-�لذي-�شكله-�لعت�شام-لهذه-�ملوؤ�ش�شات-قرر-رئي�س-�لوزر�ء-�أن-يتخذ-مقرً�-له-يف-قرطاج،-على-بعد-ع�رشين-كيلومرتً�-من-

�لعا�شمة.

1---�لقمع-�لع�شو�ئي-للمظاهر�ت-منذ-�لر�بع-

ع�رش-من-يناير/-كانون-�لثاين:-�أعمال-متعمدة:

جديدً�- وزخمًا- �شانحة- فر�شة- �لتون�شي- �ل�شعب- وجد- �لديكتاتوري- �حلكم- من- عامًا- وع�رشين- ثالثة- بعد-

نظمت- لذ�- �لثاين.- كانون- يناير/- من- ع�رش- �لر�بع- منذ- �نفتحت- �لتي- �لنتقالية- �ملرحلة- يف- ر�أيه- عن- للتعبري-

طويلة. ل�شنو�ت- قمع- �لذي- �ل�شعب- مطالب- على- للرتكيز- �لبالد- �أنحاء- خمتلف- يف- مظاهر�ت- عدة-

�ل�شوء- باإلقاء- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- حتقيق- ببعثة- �ملكلفون- جمعها- �لتي- �ل�شهاد�ت- �شمحت- لقد-

بع�س- لكن- و�شليانة.- و�لق�رشين- �لعا�شمة- تون�س- من- كل- يف- �ملتظاهرين- بحق- �ملمار�س- �لقمع- حجم- على-

جمعها- �لتي- �ل�شهاد�ت- �أن- غري- منتظم.- قمع- عن- �حلديث- ميكن- ل- لذ�- ��شطر�بات.- دون- د�رت- �ملظاهر�ت-

�ملتظاهرين- �إرهاب- بهدف- م�شتوى- �أعلى- على- تقريرها- مت- منظم- قمع- على- �ل�شوء- تلقي- بالبعثة- �ملكلفون-

�ملظاهر�ت. مو��شلة- عن- وردعهم-

�نتهت- �ملظاهر�ت- بع�س- �أن- �لإن�شان- حلقوق- خطرية- لنتهاكات- تعر�شو�- �لذين- �ملتظاهرين- بع�س- �أكد- وقد-

�لتي-�شنذكرها-لحقًا. �لأحد�ث- �إجر�مية-على-يد-خمربني،-لكن-ذلك-ل-يربر- �أعمال- �إىل-

�لإن�شان: حقوق- لنتهاكات- �شحايا- متظاهرين- �شهاد�ت- -- �أ-

�لعا�شمة تون�س- ـ- -1

من- عدد- يف- �شلمية- بطريقة- �شاركو�- ملتظاهرين- �شهاد�ت- �لعا�شمة- تون�س- يف- بالبعثة- �ملكلفون- جمع-

�أول- وهو- -،
1

�لق�شبة- �عت�شام- بد�أ- وقد- علي.- بن- �لعابدين- زين- نظام- �شقوط- منذ- و�لتجمعات- �لعت�شامات-

�لثاين- كانون- يناير/- من- و�لع�رشين- �لثالث- يف- و��شع،- قمع- �إىل- �لنظام- �شقوط- بعد- خ�شع- �شلمي- �عت�شام-

وبعد- �لثاين- كانون- يناير/- من- و�لع�رشين- �لتا�شع- يف- -
11

�لعا�شمة. تون�س- يف- �حلكومة- �شاحة- يف- -2011

حلقوق- خطرية- �نتهاكات- �لد�خلية- �لأمن- قو�ت- �رتكبت- �لعامة- �ملباين- يحمي- كان- �لذي- �جلي�س- �ن�شحاب-

�أخرى- �شلمية- مظاهر�ت- خالل- مماثلة- م�شاهد- وتكررت- بالقوة.- �ملتظاهرين- تفرق- كانت- بينما- �لإن�شان-

يف- و�نتهى- �شباط- فرب�ير/- من- و�لع�رشين- �ل�شابع- يف- -
2

�لق�شبة- �عت�شام- وبد�أ- �لعا�شمة.- تون�س- يف- نظمت-

�لرئي�س- طرف- من- �لعتبار- يف- �أخذت- مطالبهم- �أن- ر�أو�- �لذين- �ملتظاهرين- من- بقر�ر- �أذ�ر- مار�س/- من- �لثالث-

�أعلن-يف-خطاب-لل�شعب-�لتون�شي-��شتقالة-رئي�س-�لوزر�ء-حممد-�لغنو�شي-وعدد-من-�لوزر�ء- فوؤ�د-�ملبزع-�لذي-

�نتخابات- وتنظيم- �لدميقر�طي- �لد�شتوري- �لتجمع- حزب- عن- �ملنبثقني- وهوؤلء- �لرئي�شية- �حلقائب- ذوي-

بحل- للمطالبة- ني�شان- �أبريل/- من- �لأول- يف- نظم- �لذي- -
3

�لق�شبة- �عت�شام- �أما- تاأ�شي�شية.- جمعية- لت�شكيل-
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جديدة- لأحز�ب- �لدميقر�طي- �لد�شتوري- �لتجمع- يف- �شابقني- �أ�شاء- بتكوين- و�لتنديد- �ل�شيا�شي- �لبولي�س-

لقو�ت- �ملكثف- �حل�شور- ب�شبب- ل�شيما- �ملتظاهرين- من- حمدودً�- عددً�- �شم- قد- وهو- نف�شه.- �ليوم- يف- �نتهى-

�لعت�شام. ع�شية- �حلكومة- �شاحة- حميط- يف- �نت�رشت- �لتي- �لأمن-

�أهم- �لبلدي-بتون�س-وهو-يقع-يف- �أمام-�مل�رشح- �لغالب- �لق�شبة-بد�أت-يف- �ل�شلمية-بخالف-�عت�شامات- �لتجمعات-

ولقد- �لد�خلية.- وز�رة- نو�فذ- حتت- للتظاهر- �جلادة- �شعود- بهدف- ـ- بورقيبة- �حلبيب- جادة- ـ- �لعا�شمة- جاد�ت-

بن- نظام- ل�شحايا- �لعد�لة- وحتقيق- �لعقاب- من- �لإفالت- باإنهاء- تطالب- مماثلة- �شعار�ت- �رتفاع- �ملظاهر�ت- �شهدت-

علي-ول�شيما-�شحايا-قمع-�لنتفا�شة-�ل�شعبية-�لتي-�أدت-�إىل-�شقوطه-وكذلك-با�شتقالة-�حلكومة-�لنتقالية-�أو-

�أع�شاء-هذه-�حلكومة-وتنظيم-�نتخابات--وت�شكيل-هيئات-مكلفة-بحماية-�أهد�ف-�لثورة. بع�س-

و�أبريل/ني�شان �شباط- فرب�ير/- بني- �لعا�شمة- تون�س- يف- مظاهر�ت- خالل- �لعنف- ل�شحايا- �شهاد�ت-

�لفن- جمال- يف- �لر�بعة- �ل�شنة- يف- وطالب- هاوي- م�شور- عامًا- وع�رشين- ثالثة- �لعمر- من- �لبالغ- غربية- بن- مهدي-

لت�شوير- �لثاين- كانون- يناير/- من- ع�رش- �ل�شابع- منذ- بورقيبة- �حلبيب- جادة- �إىل- يوميًا- يذهب- كان- �ملعماري،-

و�أربعني- وخم�س- �لر�بعة- �ل�شاعة- يف- �شباط- فرب�ير/- من- �لأول- يف- �ملظاهر�ت- ي�شور- بد�أ- �ملظاهر�ت.وبينما-

�شينقل- �إنه- �أحدهم- له- وقال- �أفريقا.- فندق- �أمام- بتوقيفه- �ل�رشطة- بزي- �شباط- �أربعة- قام- تقريبًا،- دقيقة-

بالزي- �شباط- �شبعة- �أو- �شتة- من- جمموعة- �إىل- و�شلموه- ر�أيهم- �ل�شباط- هوؤلء- يغري- �أن- قبل- �أخرى- كتيبة- �إىل-

و�لأقد�م-يف-ج�شده-ووجهه. بالأيدي- تلقى-لكمات-و�رشبات- �إذ- بعنف،- �ملدين،-رفعوه-من-حز�مه-و�رشبوه-

�مل�شهد.- ت�شوير- من- بورقيبة- �حلبيب- جادة- يف- �ملارة- يتمكن- ل- حتى- �أبعاده- زمالئه- من- �ل�شباط- �أحد- وطلب-

�أن- منه- طلب- حيث- بورقيبة- �حلبيب- جادة- مع- �ملتقاطع- خلدون- �بن- �شارع- يف- �ل�رشطة- مركز- �إىل- نقله- مت- لذ�-

�أحد- عليه- �قرتح- ثم- �لتخزين.- وبطاقة- به- �خلا�شة- �لت�شوير- �آلة- م�شادرة- ومتت- د�ميًا،- وجهه- كان- يركع.-

�ل�رشطة.- �شورة- بت�شويه- �إياه- متهمًا- ووبخه- �ل�رشطي- ف�شبه- رف�س،- لكنه- وجهه- يغ�شل- �أن- �ل�رشطة- رجال-

�أجاب- توقيفه- �إىل- �أدت- �لتي- �لأ�شباب- يف- ر�أيه- حول- بالبعثة- �ملكلفون- �شاأله- وعندما- �رش�حه.- �أطلق- بعدها-

»ما- لأن- �لآن- يخاف- يعد- مل- لكنه- �ملا�شي- يف- خائفًا- كان- وباأنه- �ل�رشطة- رجال- �شلوك- يفهم- مل- باأنه- مهدي-

�أ�شو�أ-من-ذلك«،-على-حد-تعبريه. ما-هو- حدث-قد-حدث-ولن-يعي�س-

عز-�لدين-قيمو�ر-�لبالغ-من-�لعمر-خم�شة-وخم�شني-عامًا-بائع-متجول-يف-�ل�شوق-�ملركزية-بتون�س-�لعا�شمة-

�أذ�ر،-بينما-كان-مير-بجادة-�حلبيب-بورقيبة- �ملا�شي.-ويف-�شهر-مار�س/- �شابقًا-مل-يكن-قد-�شارك-يف-مظاهرة-يف-

طرف- من- و�لن�شف- �لثانية- �ل�شاعة- يف- توقيفه- مت- �لبلدي.- �مل�رشح- �أمام- �ل�شلمي- �لتجمع- �إىل- ين�شم- �أن- �أر�د-

وده�شوه- بالهر�و�ت- �رشبوه- هوؤلء- وجه.- ولثام- �أ�شود- زيًا- يرتدون- كانو�- �لذين- �ل�رشطة- رجال- من- ع�رشة-

على- �لو�قع- بحر- باب- �رشطة- مركز- �إىل- نقلته- �شيارة- يف- و�شعوه- ثم- �لأر�س،- على- ملقى- كان- بينما- بالأقد�م-

وعيه. فقد- حتى- بعنف- ب�رشبه- �أنف�شهم- �ل�رشطة- رجال- قام- حيث- �لد�خلية- وز�رة- من- �أمتار- ب�شعة- بعد-

�شاحبه- ثم- �شوؤ�ل،- �أي- عليه- يطرح- �أن- دون- هويته- بطاقة- منه- طلب- ثم- �شكر- قطعة- �أحدهم- له- و�أح�رش- -
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�أوقفو�- �آخرين- �أ�شخا�شًا- حينها- �لدين- عز- ور�أى- م�شاًء- �لتا�شعة- �ل�شاعة- كانت- �ل�رشطة.- مركز- باب- حتى-

�لوقت- يف- معه- �رش�حهم- يطلق- مل- لكنهم- ي�رشخون- و�شمعهم- �ل�رشطة،- مركز- من- �لأول- �لطابق- �إىل- ونقلو�-

. نف�شه

يف- مظاهرة- يف- �شارك- �لتطبيقية- �لريا�شيات- ماج�شتري- يف- طالب- عامًا- وع�رشين- �شتة- �لعمر- من- �لبالغ- -
12

ي.

�عت�شام- لت�شكيل- �لق�شبة- �إىل- متجهة- وكانت- بورقيبة- �حلبيب- جادة- من- �نطلقت- ني�شان- �أبريل/- من- �لأول-

بالعا�شمة،-��شطدمو�-بحاجز- �لقدمية- �ملدينة- �أبو�ب- �أحد- �إىل-باب-منارة- �ملتظاهرون- .-عندما-و�شل-
3

�لق�شبة-

وكان- �لوطني.- و�حلر�س- �ل�شغب- مكافحة- من- و�رشطيون- ملثمون- مدين- بزي- �رشطيون- عليه- يقف- لل�رشطة-

ومالحقة- �لعد�لة- با�شتقاللية- تطالب- �شعار�ت- يحملون- و�شيوخًا- و�أطفاًل- ن�شاًء- ي�شم- �ملتظاهرين- موكب-

�ل�رشعية. �إىل- �لنتقالية- �حلكومة- بافتقار- وتندد- �لثورة- �أثناء- �لقمع- عن- �مل�شوؤولني-

للبعد- نظرً�- باملرور- لهم- �ل�شماح- ليطلبو�- �حلاجز- على- �لو�قفني- �ل�رشطيني- �إىل- �ملتظاهرين- بع�س- حتدث-

يكن- مل- �ملظاهرة- ف�س- وطلبه- �ملتظاهرين- لبع�س- �مل�شتوى- رفيع- �شابط- حديث- ورغم- لتحركهم.- �ل�شلمي-

�مل�شيل- �لغاز- قنابل- با�شتعمال- �ملتظاهرين- مبهاجمة- �ل�شغب- مكافحة- رجال- وقام- لف�شها.- عام- ند�ء- من- هناك-

�ختنقت- �أن- بعد- �أر�شًا- ملقاة- كانت- �شابة- بنقل- ي.- وقام- �لذعر.- �نت�شار- �إىل- �أدى- مما- و�لهر�و�ت،- للدموع-

�ل�شغب- مكافحة- رجال- قام- حيث- �ملجاورة- �ل�شو�رع- �إىل- �ملتظاهرون- وفر- للدموع.- �مل�شيل- �لغاز- بفعل-

بينما- �لر�شمي- �لزي- يرتدون- كانو�- هوؤلء- بع�س- �لقدمية.- �ملدينة- منازل- �أحد- يف- ي.- بال�شاب- بالإم�شاك-

بالأيدي- و�ل�رشبات- �للكمات- �إليه- وجهو�- كما- بالهر�و�ت- بعنف- ي.- �رشبو�- ملثمني.- �لآخر- �لبع�س- كان-

ثم- و�لتوبيخ.- �ل�شب- له- ووجه- ي.- على- �ل�رشطة- رجال- �أحد- ب�شق- كما- -
13

�شاقيه. يف- ل�شيما- و�لأقد�م،-

�آخر-على-م�شافة-تزيد-عن-مائة-مرت-و�شفعه-ثم-و�شعه-يف-�شيارة-تابعة-للحر�س-�لوطني-وجد- جره-�رشطي-

قبل- كول- �لكوكا- م�رشوب- عليها- و�شكبو�- �ل�رشطيون- �شفعها- �شابة- منهم- �آخرين،- �أ�شخا�س- �أربعة- فيها-

�إىل-�شيارة-�أخرى-تابعة-لقو�ت-مكافحة-�ل�شغب-حيث-�رشبه-�ل�رشطيون-و�شاألوه- �إطالق-�رش�حها.-ثم-نقل-ي.-

-ومت-�إح�شار-�ملزيد-من-�ل�شبان-�إىل-�ل�شيارة-لريتفع-عددهم-�إىل-ثمانية-ع�رش-مت-
14

�إذ�-كان-ينتمي-�إىل-�ل�شلفيني.

�إجبارهم- �لربملان،-حيث-مت- �إىل- �ملوؤدية- مار�س- �لع�رشين-من- �لو�قع-يف-جادة- �إىل-مركز-�رشطة-بو�شو�شة- نقلهم-

على- و�قفني- �ل�رشطيون- هوؤلء- كان- بينما- �لزحف- �ل�رشطيون- منهم- طلب- ثم- بطونهم- على- �ل�شتلقاء- على-

قبل- �آخر،- �شخ�شًا- ع�رش- ثمانية- مع- مربعًا- مرتً�- ع�رشين- من- زنز�نة- يف- ي.- �حتجاز- ومت- وي�شبونهم.- ظهورهم-

�أي- دون- بو�شو�شة- ق�شم- يف- �أيام- ثالثة- ي.- �أم�شى- وقد- �آخرين.- حمتجزً�- �أربعني- مع- �أخرى- زنز�نة- �إىل- نقله-

و�لتوبيخ- لل�شب- وتعر�س- �لغذ�ء- من- حرم- �أنه- غري- �لثالثة- �لأيام- هذه- خالل- �رشبه- مي- ومل- لحتجازه.- تربير-

ع�رش- �لثالث- يف- ومثل- �لتون�شية،- �ل�شجون- �أهم- وهو- �ملدين- �ملرناقية- �شجن- �إىل- ي.- نقل- ثم- م�شتمر.- ب�شكل-

وع�رشين- ثالثة- جانب- �إىل- �لعا�شمة- تون�س- يف- �لبتد�ئية- للمحكمة- �لثامنة- �لغرفة- �أمام- ني�شان- �أبريل/- من-

�شلبة.- �أ�شياء- و�إلقاء- �لآخرين- مبلكية- و�مل�شا�س- �لطو�رئ- قانون- �نتهاك- بتهمة- ق�رش- �أربعة- منهم- �آخر- �شابًا-

�أوقف-فيها-ي. �لتي- �لأوىل- �ملرة- �أ�شفل(.-كانت-هذه- �جلل�شة- �أحد�ث- )�نظر-

12-ف�شل-ي.-�أن-تبقى-هويته-�رشية-يف-�إطار-هذ�-�لتقرير

13-لقد-عاين-�ملكلفون-بالبعثة-�آثار-�ل�رشب-يف-�ل�شاق-�لأمين-لل�شاب-ي.

14متكن-�ملكلفون-بالبعثة-من-م�شاهدة-ت�شجيل-فيديو-�لتقط-د�خل-�ل�شيارة-حيث-يظهر-�شاب-يرتدي-�جللباب-ي�رشبه-�ل�رشطيون-بالهر�و�ت.
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�أبريل/- �لر�بع-و�لع�رشين-من- �إلكرتوين-�شارك-يف- �أربعة-وع�رشين-عامًا-نا�شط- �لعمر- �لبالغ-من- �أ�شامة-قعايدي-

جاء- ما- �رشعان- �لبلدي.- �مل�رشح- �أمام- ثم- �لد�خلية- وز�رة- �أمام- بورقيبة- �حلبيب- جادة- يف- مظاهرة- يف- ني�شان-

مدين- بلبا�س- �رشطيون- فرد- ��شتفز�زية.- باأعمال- ويقومون- باحلجارة- �آخرين- ير�شقون- وبدوؤو�- �ل�شباب- بع�س-

�أحد- يف- جال�شًا- �أ�شامة- وكان- و�لأطفال.- �لن�شاء- فيهم- مبن- بالهر�و�ت- متييز- دون- �ملتظاهرين- ب�رشب- ملثمون-

�جتهت- ي�شهدها.- كان- �لتي- �لعنيفة- �لأحد�ث- ي�شور- �أ�شدقاء،- برفقة- بورقيبة- �حلبيب- جادة- يف- �ملقاهي-

ينقلوهما- �أن- قبل- و�شفعوهما- بهما- و�أم�شكو�- �أ�شدقائه- و�أحد- هو- �شوبه- �رشطيني- �شبعة- �أو- �شتة- من- جمموعة-

�أن-�أجل�شا-يف-هذه-�ل�شيارة-�أطلق-�أعو�ن-�ل�رشطة-�شوًء-برتقاليًا- �إىل-�شيارة-تابعة-لقو�ت-مكافحة-�لإرهاب.-بعد-

�رشطة- مركز- �إىل- �لأقد�م- على- �شري�- نقال- ثم- �شديد.- بعنف- و�لهر�و�ت- و�لأرجل- بالأيدي- ب�رشبهما- وبدوؤو�-

جانب- �إىل- حمتجزون- �آخرون- �أ�شخا�س- ثمانية- هناك- كان- �آخرين.- �رشطيني- �إىل- ت�شليمهما- مت- حيث- بحر- باب-

�رشبو�- هوؤلء- تقريبًا.- �رشطيًا- ثالثني- يد- على- عنيف- �رشب- �إىل- تعر�س- جميعهم- بحر،- باب- مركز- يف- �أ�شامة-

�لأول- �لطابق- يف- مكتب- �إىل- نقلوه- ثم- و�شبوه.- كثرية- �أ�شئلة- عليه- وطرحو�- مر�ت- عدة- باحلائط- �أ�شامة- ر�أ�س-

�أطلق- ثم- �إ�شالمي.- باأنه- �تهم- كما- �ملظاهرة.- حميط- يف- وجوده- و�أ�شباب- �أبويه- و��شم- ��شمه- عن- �شوؤل- حيث-

و�آلة-ت�شوير- �خلا�شتان-بهما- �لهوية- �أن-�شودرت-بطاقتا- �أربع-�شاعات،-بعد- �أ�شدقائه-بعد- و�أحد- �أ�شامة- �رش�ح-

تق�شي- طبية- �شهادة- على- �أ�شامة- ح�شل- حيث- ثامر- حبيب- م�شت�شفى- �إىل- ذهبا- يعدها- نقال.- وهاتف- فيديو-

ب�شعة- بعد- �أ�شامة- وعاد- �أيام.- ع�رشة- بالر�حة- مماثلة- �شهادة- على- �شديقه- ح�شل- بينما- �أيام- �شبعة- بالر�حة-

بالرف�س. قوبل- طلبه- لكن- بها،- �خلا�شة- �لأ�شياء- ��شرتد�د- ليطلب- بحر- باب- �إىل- �أيام-

�أيار مايو/- من- و�ل�شابع- �ل�شاد�س- مظاهر�ت- قمع-

�لعا�شمة- تون�س- يف- �ملظاهر�ت- على- ردً�- �لأمن- قو�ت- �رتكبتها- �لتي- �لإن�شان- حقوق- �نتهاكات- �أثارت- لقد-

لدى- و��شعًا- �حتجاجًا- �لنتقالية- �حلكومة- با�شتقالة- �ملطالبة- -2011 �أيار- مايو/- من- و�ل�شاد�س- �خلام�س- يف-

ذلك- �أيار.- مايو/- من- �ل�شابع- �لتايل،- �ليوم- يف- جديدة- مظاهرة- �نطالق- �إىل- �أدى- مما- �لتون�شي،- �لعام- �لر�أي-

�نت�رشت- كما- وطفاًل،- �شابة- بعنف- ي�رشبون- �رشطة- رجال- م�شورة- �نت�رشت،- كانت- فيديو- ت�شجيالت- �أن-

�أيار.-خم�شة-ع�رش-�شحافيًا-على- �ل�شاد�س-من-مايو/- �لعنف-�لذي-مور�س-بحق-�ل�شحافيني-يف- �شهاد�ت-حول-

.-وقد-�عتذرت-وز�رة-�لد�خلية-لل�شحافيني-
15

�لأمن-خالل-تغطية-هذه-�ملظاهرة �لأقل-تعر�شو�-لعنف-قو�ت-

�أيار.- مايو/- من- �ل�شاد�س- م�شاء- �شدر- �شحفي- بيان- خالل- من- متعمد- غري- لعنف- تعر�شو�- �لذين- و�ملو�طنني-

16
�ل�شلمي. �لتظاهر- يف- تون�شي- مو�طن- كل- حق- على- �شدد- �لبيان-

عو�شًا- �ل�شحافيني- �شد- �لعنف- على- �أ�شا�شية- ب�شفة- ركز- �أنه- �إذ- كاف- غري- �عترب- �لعتذ�ر- هذ�- لكن-

من- �ل�شابع- يف- �أخرى- مظاهرة- تنظيم- �إىل- �أدى- عامًا- �حتجاجًا- �أثار- مما- �ملدنيني،- �ل�شلميني- �ملتظاهرين- عن-

وبا�شتقاللية- �لد�خلية- وزير- با�شتقالة- للمطالبة- بورقيبة- �حلبيب- جادة- يف- �ملتظاهرون- جتمع- �أيار.- مايو/-

�أوقفو�- �شخ�شًا- وخم�شني- و�شتة- مائتني- فاإن- �لد�خلية- لوز�رة- وفقًا- علي.- بن- نظام- م�شوؤويل- وحماكمة- �لعد�لة-

�ملظاهر�ت. هذه- �إثر- و�حتجزو�-

http://www.fidh.org/Recrudescence-de-violences-policieres-15-�نظر-�لبيان-�ل�شحايف-للر�بطة-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان-�ل�شادر-يف-�لعا�رش-من-مايو/-�أيار-يف-�لعنو�ن-�لتايل

http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5hYOT-:16-�نظر-�خلرب-�ل�شادر-عن-وكالة-�لأنباء-�لفرن�شية-�أ-ف-ب-يف-�ل�شاد�س-من-مايو/-�أيار-2011،-يف-�لعنو�ن-�لتايل

yuFNrqXfHtmK2zaNGg7IzGYg?docId=CNG.10a4941e47cfd641e6420165456b3307.5a1
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�لوطني- و�ملجل�س- كلمة- �إذ�عة- حل�شاب- متطوعًا- يعمل- عامًا- وع�رشين- �شتة- �لعمر- من- �لبالغ- يعقوبي- حمرز-

جادة- يف- �أيار- مايو/- من- �خلام�س- مظاهرة- يف- �آخرين- متطوعني- �أربعة- مع- �شارك- وقد- تون�س،- يف- للحريات-

باجتاه- فعادو�- �أوقفو�،- �أ�شدقائهم- بع�س- �أن- علمو�- منازلهم- �إىل- �لعودة- طريق- يف- كانو�- بينما- بورقيبة.- �حلبيب-

حينها- �إنرتنا�شيونال.- فندق- قرب- �لأ�شدقاء،- لهوؤلء- حدث- عما- �رشطيني- لي�شاألو�- بورقيبة- �حلبيب- �شارع-

بالزي- �لآخر- و�لبع�س- �لع�شكري- بالزي- بع�شهم- �آخرين،- �رشطيني- �إىل- �أ�شارو�- �ملدين- بالزي- �رشطيون- و�شل-

بعنف- �رشبوهم- ثم- �رشطة- �شيارة- �إىل- و�قتادوهم- وزمالئه- حمرز- نحو- تقدمو�- وقد- ملثم.- وجميعهم- �ملدين-

ثم- و�لرب�غي.- بامل�شامري- �أج�شادهم- وت�شويه- �لد�خلية- وز�رة- �إىل- باأخذهم- وهددوهم- و�لأقد�م- بالأيدي-

فطلب- قا�س- �رشب- من- �ل�شبان- له- تعر�س- ما- �لق�شم- ماأمور- ر�أى- حيث- بحر- باب- �رشطة- مركز- �إىل- نقلوهم-

مركز- يف- �شاعتني- �أم�شو�- �أن- بعد- �رش�حهم- و�أطلق- �شيئًا.- يفعلو�- مل- �أنهم- �إذ- جمددً�،- مي�شوهم- �أل- �ل�رشطيني- من-

�ملوجودون-يف-مركز-باب- �ل�رشطة- �خلا�شة-بهم.-وطلب-منهم-�شباط- �لهوية- �أن-قدمو�-بطاقات- �ل�رشطة-وبعد-

جمددً�. بورقيبة- �حلبيب- جادة- يف- �لتظاهر- عدم- بحر-

�أيار- مايو/- من- �ل�شاد�س- مظاهرة- يف- ي�شارك- مل- بورقيبة،- �حلبيب- جادة- مع- متقاطع- �شارع- يف- يعمل- تاجر- -
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للمظاهرة.-- حت�شبًا- مغلقة- �ملتاجر- غالبية- كانت- بينما- متجره،- يف- كان- لكنه- �لنهار،- منت�شف- يف- بد�أت- �لتي-

�أمام-متجره-ر�ك�شني-للهروب-من-�رشطيني-كان-بع�شهم-ملثمني-ويتنقلون- ور�أى-ج.-بع�س-�ملتظاهرين-ميرون-

هاتف- بو��شطة- �ل�شارع- بت�شوير- متجره- يف- �ملوجودين- �لأ�شخا�س- �أحد- وقام- �لنارية.- �لدر�جات- بو��شطة-

�أي�شًا-من-خالل-نو�فذ-�ملباين-�ملجاورة.-كان-�ل�رشطيون-يطلبون-من-�لنا�س- نقال،-كما-قام-بع�س-�جلري�ن-بذلك-

�لر�كب- كان- بينما- ملثمًا- �ل�شائق- وكان- نارية- در�جة- على- �رشطيان- جاء- وي�شبونهم.- منازلهم- �إىل- �لعودة-

يرتدي-خوذة-وطلبا-من-ج.-�لعودة-�إىل-د�خل-متجره،-وقاما-ب�شبه.-وعندما-طلب-منهما-�حلديث-�إليه-باحرت�م،-

كان- حيث- �ملتجر- �إىل- كالهما- دخل- ثم- تعزيز�ت- �أحدهما- طلب- كما- وجهه،- يف- �لهر�و�ت- �ل�رشطيان- رفع-

�آخرين- �رشطيني- من- تعزيز�ت- و�شلت- ثم- ج.،- ي�رشبون- وبد�أو�- ج.- �إىل- بالإ�شافة- جتارية- وممثلة- بائع- يوجد-

بع�شهم- مربعًا.- مرتً�- ع�رش- ثالثة- عن- م�شاحته- تزيد- ل- متجر- يف- �رشطيني- �شبعة- هناك- �أ�شبح- حتى- ملثمني،-

�لذي-كان-مو�شوعًا-على-من�شدة-كما-ك�رشو�-د�خل-�ملحل.- قامو�-بتك�شري-و�جهة-�ملحل-و�شا�شة-�حلا�شوب-

�شياح- �أمام- �مل�شهد.- بع�شهم- �شور- �لذين- و�جلري�ن- �ملارة- �أمام- و�شبوه- و�رشبوه- �خلارج- �إىل- ج.- جرو�- بعدها-

كانو�- �لذين- �جلري�ن- لتهديد- �شاعات- بب�شع- بعدها- ليعودو�- ورحلو�،- ج.- �ل�رشطيون- ترك- �ل�شهود- بع�س-

�إىل-م�شت�شفى-�شارل- �ل�شهادة-ل�شاحله.-نقل-ج.- موجودين-يف-�رشفاتهم-عند-تعر�س-ج.-لل�رشب-لردعهم-عن-

يومًا. ع�رش- ثالثة- بالر�حة- تق�شي- طبية- �شهادة- �أعطي- حيث- نيكول-

�ليوم- يف- عنف.- من- له- تعر�س- ما- حول- �أيار- مايو/- من- ع�رش- �لثاين- يف- �جلزيرة- قناة- على- �شهادة- ج.- قدم- لقد-

�لد�خلية- وز�رة- با�شم- �عتذر- �لذي- �لوطني- �لأمن- عام- ملدير- �لربوتوكول- رئي�س- من- زيارة- تلقى- �لتايل،-

�إىل- ج.- عاد- بعدها- �أي�شًا.- ج.- لل�شيد- �لأخري- و�عتذر- �لوطني.- �لأمن- مدير- للقاء- �لوز�رة- �إىل- �حل�شور- �إىل- ودعاه-

�ملتحدث- لكن- له،- تعر�س- �لذي- �لعنف- حول- د�خلي- حتقيق- فتح- ليطلب- �أيار- مايو/- من- �لع�رشين- يف- �لوز�رة-

لي�شت-�رشورية. �شهادته- و�أن- �أن-حتقيقًا-�رشيًا-قد-فتح،- له- و�أكد- �لوز�رة-رف�س-ذلك- با�شم-

17-ف�شل-ج.-�أن-تبقى-هويته-�رشية-يف-�إطار-هذ�-�لتقرير
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بالأرجل- و�رشبه- توقيفه- مت- �أيار.- مايو/- من- �ل�شاد�س- مظاهرة- يف- �شارك- �إلكرتوين- نا�شط- بوقرة- با�شم-

�لنقال- بهاتفه- ي�شور- كان- بينما- بورقيبة- �حلبيب- جادة- يف- �لر�شمي- بالزي- �رشطيني- طرف- من- و�لع�شي-

للحكومة- م�شادة- مظاهرة- خالل- �ملدين- باللبا�س- �رشطيني- ثمانية- يد- على- تلفزيوين- م�شور- �رشب- �أحد�ث-

�أن-جنح-يف-مغادرة- قمعتها-قو�ت-�لأمن-ب�شدة.-عند-�لعتد�ء-بال�رشب-على-با�شم،-مت-ك�رش-هاتفه-�لنقال.-وبعد-

�إن-بي-�شي.- �إذ-كان-يروي-ما-حدث-له-ل�شحافيني-من-قناة- �آخر- �ملكان-تعر�س-لل�رشب-من-طرف-�رشطي-

با�شم- لكن- �آخرين.- �رشطيني- �إىل- نادى- ثم- يرتديها،- كان- �لتي- �لرقبة- كوفية- من- به- �أم�شك- �ل�رشطي- هذ�-

�شيارة- �إىل- بالقوة- يوؤخذ- �أن- قبل- دقيقة- ع�رشين- ملدة- �ملباين- �أحد- �شطح- �إىل- وجلاأ- �لثانية- للمرة- فر- بوقرة-

و�لهر�و�ت،- بالأيدي- بعنف- و�رشبوه- �ملبنى- �أ�شفل- ينتظرونه- كانو�- �لر�شمي- بالزي- �رشطيون- �إليها- �قتاده-

�أعرب-با�شم-بوقرة-عن-نيته-تقدمي-بالغ- �إطالق-�رش�حه.-وقد- ثم-�شبوه-وهددوه-بالقتل-د�خل-�ل�شيارة-قبل-

عليه. �ملعتدين- بحق-

يف- �شارك- وقد- و�لإبد�ع،- و�لن�رش- �ل�شحافة- حلرية- �لوطني- �ملر�شد- يف- وع�شو- �شاب- مدون- عبيدي- جنيب-

تتم- كانت- �ملظاهرة- فاإن- بالبعثة،- �ملكلفون- �إليها- ��شتمع- �لتي- ل�شهادته- وفقًا- �أيار.- مايو/- من- �ل�شابع- مظاهرة-

�لتظاهر- �إىل- �إياهم- د�عني- �ل�شوت- مكرب�ت- خالل- من- �جلمهور- �إىل- يتحدثون- �ل�رشطيون- وكان- �شلمي،- ب�شكل-

�ملتظاهرين- من- �لكثري- �ملظاهرة.- لف�س- بقوة- وتدخلو�- عنيف- ب�شكل- يتعاملون- بدوؤو�- لكنهم- �شلمي.- ب�شكل-

عبيدي- جنيب- توقيف- مت- يالحقونهم.- �لأمن- عنا�رش- كان- بينما- �ملجاورة- �ل�شو�رع- �إىل- و�جتهو�- خائفني،- فرو�-

من- ومتكن- بعنف- �رشب- ثم- ملثمني.- �لر�شمي- بالزي- �رشطيني- ثالثة- طرف- من- �جلمهورية- مرتو- حمطة- عند-

وم�شلحني- ملثمني- �ملدين- باللبا�س- �رشطيني- وجود- لحظ- كما- نف�شه.- للموقف- يتعر�شون- �آخرين- �شبان- روؤية-

حيث- ك�شاب- حممد- م�شت�شفى- �إىل- �ملارة- بع�س- نقله- ثم- هوؤلء.- �رشب- يف- ي�شاركون- و�لهر�و�ت- بالع�شي-

�شهادة- منحه- �لأطباء- رف�س- وقد- �إليه.- تعر�س- �لذي- �ل�رشب- جر�ء- من- �لذر�ع- يف- ك�رشً�- �لأطباء- �شخ�س-

�لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- ببعثة- �ملكلفون- �لتقاه- عندما- �جلب�س- يف- كانت- ذر�عه- لكن- بذلك،- طبية-

�أيار. مايو/- �لع�رشين-من- يف-

�لإن�شان- حلقوق- �لتون�شية- للر�بطة- وفقًا- منت�رشة- ممار�شة- طبية- �شهاد�ت- تقدمي- يف- �مل�شت�شفيات- تردد- �إن-

تون�س- يف- خمتلفة- م�شت�شفيات- لدى- مر�ت- لعدة- تدخال- �لذين- تون�س- يف- للحريات- �لوطني- و�ملجل�س-

باإثبات- �ل�شحايا- لعائالت- ت�شمح- طبية- �شهاد�ت- ل�شت�شد�ر- نيكول- �شارل- م�شت�شفى- ول�شيما- �لعا�شمة،-

تلقونه.- �لذي- �ل�رشب- عنف- عن- �لناجتة- �جلروح-

�أمام-�مل�رشح-�لبلدي-يف- �أيار- نز�ر-م�شاكني-�لبالغ-من-�لعمر-ع�رشين-عامًا-�شارك-يف-مظاهرة-�ل�شابع-من-مايو/-

هاجمت- �لتي- �لأمن- لقو�ت- �لعنيف- �ل�شلوك- عن- بالبعثة- للمكلفني- نز�ر- حتدث- وقد- بورقيبة.- �حلبيب- جادة-

جادة- يف- موجودً�- كان- �لذي- �جلي�س- �لتجمع.- لف�س- للدموع- �مل�شيل- �لغاز- قنابل- عليهم- و�ألقت- �ملتظاهرين-

حتدث- �ملو�جهة- ليرتك- ن�شبيًا- �لرت�جع- قبل- �ملتظاهرين- لإبعاد- حتذيرية- �أعرية- �أطلق- �أي�شًا- بورقيبة- �حلبيب-

نارية- ودر�جات- �شيار�ت- منت- على- ياأتون- ملثمني- �رشطيني- نز�ر- ر�أى- وعندما- و�ملتظاهرين.- �لأمن- قو�ت- بني-

�شارع- يف- متوقفة- كانت- للجي�س- مركبة- منت- على- بال�شعود- �ملتظاهرين- من- جمموعة- مع- �لختباء- حاول-
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�إىل- وت�شليمه- �ملركبة- من- باإخر�جه- �لع�شكريني- �أحد- وقام- بر�شلونة.- �شاحة- عن- بعيد- غري- بايل،- منجي-

�رشطي-�رشبه-بهر�وة-على-ر�أ�شه.-ثم-جاء-�رشطي-�آخر-ملثم-و�رشبه-بالهر�وة-يف-بطنه.-ثم-جره-�ل�رشطيون-

بالأحزمة- �رشبوه- �ل�شباب- من- جمموعة- ي�شطحبون- ملثمون- �آخرون- �رشطيون- و�شل- ثم- مرت- مائة- م�شافة- على-

�أر�شًا- �ألقي- هناك- بورقيبة.- �حلبيب- جادة- يف- �لو�قع- غول- دي- �شارل- �رشطة- مركز- �إىل- نقل- ثم- و�لهر�و�ت.-

على-بطنه-ومت-تكبيل-يديه-يف-مدخل-مركز-�ل�رشطة.-كما-ر�أى-�شخ�شًا-�آخر-حمتجزً�-ينزف-ر�أ�شه.-بعدها-

�لأيدي- مكبل- ز�ل- ما- وهو- كر�شي- على- جل�س- �أن- وبعد- و�شفعه.- بالأيدي- نز�ر- ب�رشب- �رشطيني- عدة- قام-

فتحة- يف- �لكر�شي- رجل- و�شع- �ل�رشطي- حاول- بطنه- على- ملقى- كان- وبينما- �لأر�س،- على- �رشطي- به- �ألقى-

يف- �لتخريب.- على- وح�شوه- �ملال- �أعطوه- من- �أ�شماء- تقدمي- منه- وطلبو�- �ل�رشطيون- �شبه- ثم- لل�شاب.- �ل�رشج-

بقدمه. وجهه- �رشطي- وده�س- �أر�شًا- �أحدهم- �ألقي- ق�رش،- حمتجزين- مع- �شيارة- يف- و�شع- �ل�شابعة- �ل�شاعة-

و�شعت- كما- بالهر�و�ت- عنيفة- �رشبات- تلقى- حيث- �ل�شيارة- يف- وحده- نز�ر- وبقي- �لق�رش- �رش�ح- �أطلق- -

�إحدى-هذه-�لهر�و�ت-بالقوة-يف-فمه.-و�شل-يف-�ل�شاعة-�لثامنة-م�شاًء-�إىل-مركز-�رشطة-باب-بحر-حيث-جعله-

�إجباره-على-�لركوع-و�رشبه- �أحد-�ملمر�ت-وهو-مكبل-�ليدين.-مت- �ل�رشطيون-ينتظر-خم�س-ع�رشة-دقيقة-يف-

ثم- ��شتقباله.- رف�شو�- �ل�رشطيني- لكن- �شابقًا،- فيه- كان- �لذي- �ل�رشطة- ق�شم- �إىل- جمددً�- نقل- ثم- �لوجه.- على-

قو�ت- من- عن�رش- و�شل- م�شاًء- �لعا�رشة- �ل�شاعة- ويف- جمددً�.- �رشب- حيث- بحر- باب- �رشطة- ق�شم- �إىل- نز�ر- �أعيد-

نز�ر- رف�س- دنانري.- ع�رشة- مبلغ- مقابل- �رش�حه- يطلق- �أن- عليه- وعر�س- �ل�رشطة- ق�شم- �إىل- �ل�شغب- مكافحة-

�لليل. خالل- �رش�حه- و�أطلق- �ملبلغ،- هذ�- دفع-

تون�س،- لطالب- �لعام- �لحتاد- يف- وع�شو- �لفل�شفة- يف- طالب- عامًا- وع�رشين- �شتة- �لعمر- من- �لبالغ- ر�شناوي- مر�د-

�ملتظاهرون- جتمع- في�شبوك.- طريق- عن- �لحتاد- با�شم- �أيار- مايو/- من- �ل�شابع- مظاهرة- تنظيم- يف- �شارك- وقد-

من- كان- �لتي- �لعا�شمة- بتون�س- �لبتد�ئية- �ملحكمة- �إىل- �جتهو�- ثم- ني�شان- �أبريل/- من- �لتا�شع- يف- �لكلية- �أمام-

بورقيبة- �حلبيب- جادة- �إىل- �نتقلو�- ثم- باإد�نته.- ليطالبو�- -،
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�لطر�بل�شي عماد- حماكمة- فيها- تتم- �أن- �ملنتظر-

كان- وبينما- للدموع.- �مل�شيل- �لغاز- قنابل- ��شتعملت- �لتي- �لأمن- قو�ت- و�جهو�- حيث- �لد�خلية- وز�رة- باجتاه-

�رشبوه- �لر�شمي- �لزي- يرتدون- ملثمني- �رشطيني- ع�رشة- طرف- من- و�رشبه- توقيفه- مت- �لفر�ر- يحاول- مر�د-

بالأيدي-و�لأرجل-و�لهر�و�ت-يف-خمتلف-�أنحاء-ج�شده.-عندما-�شوؤل-عن-حمل-در��شته-قال-�إنه-يدر�س-يف-كلية-

ملنعه- ب�شرتته- �لدولة.-ثم-غطو�-وجهه- �أمن- �إىل- �شيقتادونه- باأنهم- �ل�رشطيون- ني�شان-فرد- �أبريل/- من- �لتا�شع-

كان- حيث- �ل�شغب- مكافحة- لقو�ت- تابعة- �شيارة- �إىل- و�أخذوه- للدموع- �مل�شيل- بالغاز- ر�شه- قبل- �لروؤية- من-

�إىل-مكان-منعزل-ـ-�شاحة-خاوية-يف-تون�س-�لعا�شمة،- يوجد-ثمانية-�رشطيني-ملثمني-�رشبوه-جمددً�.-ثم-�قتيد-

حتى- و�لأيدي- و�لأرجل- بالهر�و�ت- جمددً�- �رشب- حيث- ـ- �ملدينة- و�شط- من- دقيقة- ع�رشة- خم�س- بعد- على-

�أفريقا. فندق- �أمام- �لأر�س- على- �ل�رشطيون- تركه- حيث- بورقيبة- �حلبيب- جادة- �إىل- �أعيد- بعدها- وعيه.- فقد-

�إىل-م�شت�شفى-�شارل-نيكول-حيث- -وقام-بائع-متجول-موجود-يف-هذ�-�ملكان-بالت�شال-بعمه-�لذي-جاء-ونقله-

جروحه.- تثبت- طبية- �شهادة- على- للح�شول- دينارً�- و�شتني- �شتة- مبلغ- �أي- �ملال،- من- يكفي- ما- معه- يكن- مل-

18-عماد-طر�بل�شي،-�بن-�أخ-ليلى-طر�بل�شي-حكم-عليه-يف-�ل�شابع-من-مايو/-�أيار-2011-بال�شجن-�شنتني-ل�شتهالكه-�ملخدر�ت،-قبل-�أن-يرتفع-�حلكم-لأربع-�شنو�ت-يف-�ل�شتئناف-يف-�خلام�س-و�لع�رشين-من-يونيو/-

حزير�ن-2011.-
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�لآلم- �إىل- �إ�شافة- ج�شده- على- و��شحة- ز�لت- ما- �ل�رشب- �آثار- كانت- مبر�د- بالبعثة- �ملكلفون- �لتقى- وعندما-

مت- �إنه- قال- له،- تعر�س- �لذي- �لعنف- �شبب- عن- �شوؤل- وعندما- �لي�رشى.- �لأذن- يف- �ل�شمع- يف- وم�شكلة- و�لأور�م-

�أثناء- �إليه- �ل�رشطيون- وجهه- �لذي- �لتهام- هو- هذ�- و�أن- قادتها- من- كو�حد- �ملظاهرة- موقع- يف- عليه- �لتعرف-

�رشبه.

�لق�رشين ـ- -2

�شكانها- عدد- يبلغ- و�لتي- �لعا�شمة- تون�س- غرب- جنوب- كم- مائتي- بعد- على- �لو�قعة- �لق�رشين- دفعت- لقد-

لقا�شي- وفقًا- جريح- و�أربعمائة- قتياًل- وع�رشون- و�حد- منها- �شقط- �إذ- للثورة،- باهظًا- ثمنًا- ن�شمة- �ألف- ثمانني-

�ملدينة-ما-و�شف- �لثاين-�شهدت- �لر�بع-ع�رش-من-يناير/-كانون- ما-بعد- �مللف.-ويف-مرحلة- �لتحقيقات-يف-هذ�-

كما- �شباط،- فرب�ير/- من- و�لع�رشين- �خلام�س- يف- وقع- �لنتفا�شة- من- يوم- ن�شف- وهو- �ل�شود�ء«،- »�جلمعة- بيوم-

ني�شان. �أبريل/- من- و�لع�رشين- �لتا�شع- يف- �ل�شجناء- من- كبري- عدد- فر-

�ملوظف-يف- �لـ«ر�شمي«- �مل�شجد- �إمام- �أعلن- �جلمعة،- �نتهاء-�شالة- بعد- و�لع�رشين-من-فرب�ير/-�شباط،- �خلام�س- يف-

تلك- من- �أكرب- حكومية- م�شاعدة- على- ح�شلت- �ملجاورة- قف�شة- ولية- �أن- للم�شلني- �لدينية- �ل�شوؤون- وز�رة-

�لإ�شاعة- هذه- فاإن- بالبعثة،- �ملكلفون- عليها- ح�شل- �لتي- للمعلومات- ووفقا- �لق�رشين.- عليها- ح�شلت- �لتي-

ن�رشو�- وقد- �لثاين.- كانون- يناير/- من- ع�رش- �لر�بع- بعد- �لبالد- �إىل- عادو�- �لق�رشين،- من- فارون- �شجناء- نقلها-

�ل�شاعة- �لدفاع-عن-كر�متهم.-يف- �ملو�طنني-على- �لزهور-وح�شو�- �لنور-وحي- �لإ�شاعة-يف-كل-من-حي- هذه-

حفظ- عن- �لوحيد- �مل�شوؤول- هو- �جلي�س- كان- بينما- حر�ئق،- باندلع- �لع�شكريني- �إنذ�ر- مت- �لظهر- بعد- �لثانية-

�إثر-تدهور-عالقتها-بال�شكان-بعد-قمع-�لنتفا�شة- �أن-�ختفت-�ل�رشطة-من-�ل�شو�رع-لأكرث-من-�شهر- �لأمن-بعد-

�لعقيد- ف�رشه- �لأمر- هذ�- �لنار.- �إطالق- بعدم- �أو�مر- تلقى- �أن- بعد- فعل- رد- �أي- يتخذ- مل- �جلي�س- لكن- �ل�شعبية.-

حمجوبي-م�شوؤول-�لقو�ت-�ملنت�رشة-يف-�لق�رشين-منذ-�لأول-من-يناير،-كدعوة-�إىل-عدم-�لتحرك.-لذ�-�ن�شحب-

�أعرية- باإطالق- و�أمر- �ملحكمة- �أمن- عن- م�شوؤول- كان- �لذي- �ملالزم- �أن- كما- متو�شعهم.- مو�قع- �شتى- من- �جلنود-

�أيام. لأربعة- �لعمل- عن- �أوقف- حلمايتها- �لهو�ء- يف- نارية-

مو�كب- وعربت- متفاوتة.- مب�شتويات- و�رشكة- �إد�رة- وت�شعني- ثمان- من- �أكرث- وحرق- نهب- مت- �ل�شياق- هذ�- يف-

�أدى- �لليل.-كما-مت-�لإبالغ-عن-جر�ئم-�غت�شاب.-�لأمر-�لذي- يقودها-�شجناء-فارون-�ملدينة-من-�لظهر-وحتى-

�لأمن. لي�شتتب- بالعودة- �جلي�س- مطالبة- �إىل- �لغا�شبني- بال�شكان-

قام- �ل�رشطة،- من- طلب- على- وبناء- �شباط- فرب�ير/- من- و�لع�رشين- �ل�شاد�س- �إىل- و�لع�رشين- �خلام�س- ليلة- يف-

باملهمة،- �ملكلفني- و�لتقو�- هوؤلء- عن- د�فعو�- حمامني- ثالثة- ثمة- منازلهم.- يف- �ل�شبان- من- عدد- بتوقيف- �جلي�س-

�نتهاكات- �رتكاب- و�أكدو�- �لد�خلية- وز�رة- لدى- بالغًا- قدمو�- �ملحامون- غ�شمايل.- ماجد- �ملحامي- بينهم- ومن-

�ل�شبان. هوؤلء- توقيف- �إطار- يف- �لإن�شان- حلقوق-

وباأن- مهم�شة- �لق�رشين- وباأن- باملر�رة- �شعور- عن- بالبعثة- �ملكلفني- �لتقو�- �لذين- �لق�رشين- �شحايا- �أعرب- لقد-
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مظاهر�ت- قمع- عن- م�شوؤول- �رشطي- �أي- تعر�س- عدم- عززه- �ل�شعور- وهذ�- متامًا.- ن�شتها- �لنتقالية- �حلكومة-

�لتي- �لتعوي�شات- �أن- كما- ق�شائية.- مالحقة- �أو- معاقبة- لأية- �لثاين- كانون- يناير/- من- ع�رش- �لر�بع- قبل- ما-

كافية- غري- �عتربت- و�لقتلى- �جلرحى- عائالت- على- �ملقرتحة- دينار- �ألف- وع�رشين- �آلف- ثالثة- بني- ترت�وح-

�ملحكمة- ق�شاة- �أحد- �شخ�س- يف- كبرية- ثقة- �أظهرت- �ل�شحايا- �شهاد�ت- �أن- غري- عائالت.- عدة- رف�شتها- وقد-

من- ع�رش- �لر�بع- حتى- �لقمع- �شحايا- بالغات- تلقى- �لذي- جدو- بن- لطفي- �ل�شيد- �لق�رشين،- يف- �لبتد�ئية-

�أ�شفل:- )�نظر- �لإن�شان- حقوق- �نتهاكات- عن- �مل�شوؤولني- بحق- �لتحقيقات- قاد- و�لذي- �لثاين- كانون- يناير/-

�لتون�شي(. �لق�شائي- �لنظام-

�لثالث- من- -
1

�لق�شبة- مظاهر�ت- يف- للم�شاركة- �لعا�شمة- تون�س- �إىل- �لق�رشين- �شكان- من- �لعديد- ذهب- لقد-

�لأمن. قو�ت- عنف- �إىل- منهم- �لكثري- تعر�س- وقد- �لثاين،- كانون- يناير/- من- و�لع�رشين- �لثامن- �إىل- و�لع�رشين-

ف�س- مت- وعندما- -.
1

�لق�شبة- �عت�شام- يف- �شاركت- �لتي- �لق�رشين- من- �لوحيدة- �ملر�أة- هي- نتاري- و�شيلة-

�إىل-م�شت�شفى-عزيزة-عثمان-�لقريب- �ملتظاهرين-يف-�لثامن-و�لع�رشين-من-يناير/-كانون-�لثاين-ذهبت-و�شيلة-

�ملتظاهرين- من- �لعديد- وقام- �لأمن.- قو�ت- هجمات- من- لتحتمي- �لعا�شمة،- تون�س- يف- �حلكومة- �شاحة- من-

�لغاز- قنابل- عليهم- و�ألقو�- جاوؤو�- �ل�رشطة- رجال- لكن- �مل�شت�شفى.- مدخل- يف- و�ختبوؤو�- نف�شه- بال�شيء-

�ملتظاهرين- من- �لعديد- لكن- توقيفها،- يتم- ل- حتى- �لأبي�س- �لأطباء- زي- و�شيلة- و�رتدت- للدموع.- �مل�شيل-

�مل�شت�شفى. خارج- توقيفهم- ومت- فرو�- �لآخرين-

و�لع�رشين- �لثامن- ويف- -.
1

�لق�شبة- �عت�شام- يف- �شارك- عاما- ع�رش- ت�شعة- �لعمر- من- �لبالغ- حممد- بن- حلمي- �شالح-

جاءت- �لتي- �ل�شغب- مكافحة- لقو�ت- �ملجال- ليرتك- �لق�شبة- من- ين�شحب- �جلي�س- ر�أى- �لثاين- كانون- يناير/- من-

و�لأرجل- بالأيدي- حلمي- �شالح- �رشب- بعنف.- �حلكومة- �شاحة- يف- �ملوجودين- �ملتظاهرين- لتف�س- بالهر�و�ت-

فقد- حتى- �أي�شًا- هاجمته- كالبًا- ي�شطحبون- كانو�- �لذين- �ل�رشطة- رجال- من- جمموعة- طرف- من- و�لهر�و�ت-

وعيه،-ومت-نقله-�إىل-�مل�شت�شفى-من-طرف-متظاهرين-كما-كتب-له-�لطبيب-�لر�حة-ملدة-ع�رشين-يومًا.

�إىل- و�قتيد- �لر�شمي- بالزي- �رشطيني- طرف- من- �أوقف- عامًا- وع�رشين- و�حدً�- �لعمر- من- �لبالغ- �لعلوي- حمزة-

يومًا. لثالثني- �لر�حة- �لأطباء- له- وكتب- �رش�حه- �إطالق- قبل- �لعنيف- لل�رشب- فيها- تعر�س- �شيارة-

�إىل-تون�س-�لعا�شمة-يف-�لع�رشين-من- �أربعة-وع�رشين-عامًا-عاطل-عن-�لعمل-ذهب- �لبالغ-من-�لعمر- عقبة-قرم�س-

�رشبه- مت- �لعت�شام- هذ�- ف�س- وعند- �لعت�شام.- يف- للم�شاركة- �لق�رشين- �شباب- من- خم�شني- حو�يل- مع- يناير-

غ�شل- �إىل- م�شطرً�- عقبة- وكان- كاملة.- لليلة- �لربي- �لنقل- حمطة- يف- حب�شو�- ثم- �ملتظاهرين- من- وعدد- هو-

�أطلق- وقد- �لهو�ء.- مكيف- ب�شبب- �حلر�رة- درجة- يف- �ل�شديد- لالنخفا�س- نظرً�- ليتدفاأ- �لبارد- باملاء- وجهه-

�لتايل. �ليوم- �شباح- �لع�شكريني- طرف- من- �ملتظاهرين- هوؤلء- �رش�ح-

»ع�شًا- �شماه- مبا- �رشب- لطالبتني- و�أب- �لعمل- عن- عاطل- عامًا- خم�شني- �لعمر- من- �لبالغ- دهيبي- نا�رش- حممد-

�لطبيب- له- كتب- وقد- للدموع.- �مل�شيل- �لغاز- عليه- �شكب- كما- �لتنا�شلية- و�أع�شائه- ر�أ�شه- على- كهربائيًا«-
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وقد- فيه.- �لنظر- حاليًا- يتم- �لد�خلية- وزير- �شد- بالغًا- نا�رش- حممد- قدم- يومًا.- وع�رشين- خلم�شة- �لر�حة-

تعوي�شات.- من- عليه- عر�س- ما- رف�س-

�شبعة- �لعمر- من- �لبالغ- غ�شباين- وح�شني- �لعمل(- عن- )عاطل- عامًا- ع�رش- ت�شعة- �لعمر- من- �لبالغ- نا�رش- حممد-

�لثامن-و�لع�رشين-من-يناير-�رشب-�لأخ-�لأكرب-ومت-ر�شه- 1.-ويف- �أخو�ن-�شاركا-يف-�عت�شام-�لق�شبة- ع�رش-عامًا-

كان- وهو- دينارً�.- وع�رشين- مائة- منه- و�رشقت- �لنقال- هاتفه- �ل�رشطة- �شادرت- كما- للدموع- �مل�شيل- بالغاز-

تلقاها. �لتي- لل�رشبات- �آثار- قدمه- يف- وبقيت- ينزف-

�شليانة ـ- -3

�لعا�شمة.- تون�س- من- كم- وع�رشين- و�شبعة- مائة- بعد- على- �لتون�شية- �لأر��شي- و�شط- يف- �شليانة- مدينة- تقع-

�جلريدة- يف- ن�رش- عندما- -2011 �أبريل- من- �لثامن- بعد- �ندلعت- �حلا�شدة- �ملظاهر�ت- من- يومني- �شهدت- وقد-

�ل�شابقة- �لبلدية- رئا�شة- حمل- لتحل- �شليانة- ملعتمدية- رئي�شة- �لهمامي- ب�شمة- �ل�شيدة- تعيني- �لر�شمية-

.2010 عام- يف- �لدميقر�طي- �لد�شتوري- �لتجمع- �إىل- تنتمي- كانت- و�لتي-

و�لأحز�ب- لل�شغل- �لتون�شي- �لعام- �لحتاد- عن- �أ�شا�شية- ب�شفة- منبثق- �لهمامي- لل�شيدة- �لتابع- �لفريق-

�أنف�شهم-موؤ�ش�شي-ثورة- �أن-�ل�شباب-�لذين-يعتربون- �إذ- �ل�شيا�شية-�ملقربة-منه.-هذ�-�لختيار-مل-يحظ-باإجماع.-

�لر�بع-ع�رش-من-يناير-مل-يكونو�-ممثلني.-و�إن-�لنق�شام-�لقدمي-يف-هذ�-�مللف-كان-قد-حرم-�شليانة-من-�حل�شول-

عدم- ب�شبب- �لعا�شمة- تون�س- يف- �لثورة- �أهد�ف- لتحقيق- �لعليا- �لهيئة- جمل�س- يف- لها- يحق- �لذي- �ملقعد- على-

�خلالفات. �شلته- و�لذي- �لثورة،- عن- �لدفاع- جمل�س- يف- �ملحلي- �مل�شتوى- على- معني- ��شم- على- �لتفاق-

متظاهر- ثالثمائة- �إىل- مائتان- جتمع- �شباحًا- �ل�شابعة- �ل�شاعة- يف- �أبريل،- من- و�لع�رشين- �ل�شاد�س- �لثالثاء- يوم- يف-

ونعم- �لف�شاد- لرموز- ب«ل- تنادي- �شعار�ت- ر�فعني- �شلمي،- �عت�شام- يف- �جلي�س- يحميه- �لذي- �لولية- مقر- �أمام-

ب�شوت- و�إن- يتحدثون،- كانو�- �ملتظاهرين- بع�س- لكن- علي.- بن- عهد- رو��شب- نبذ- و�إىل- �جلهوية«،- للتنمية-

�أن- غري- �ملعتمدية.- يف- خمتلف- بتمثيل- مطالب- وعن- �لبلدية- ر�أ�س- على- �مر�أة- لتعيني- رف�شهم- عن- منخف�س،-

رف�س- همامي- �ل�شيدة- ويدعم- �لعا�شمة- تون�س- يف- �لعايل- �لتعليم- وز�رة- يف- من�شبًا- ي�شغل- جامعي- وهو- �لو�يل،-

�ملدينة.-حينها- �لذي-يرت�أ�س-مركزي-�رشطة- �لقومي- �جلهوي-لالأمن- �ملكتب- ��شتقبالهم-رغم-دعوة-من-رئي�س-

حو�دث.- دون- �لتجمع- �نف�س-

و�شول- �شهدت- �أبريل- من- و�لع�رشين- �ل�شابع- �إىل- و�لع�رشين- �ل�شاد�س- ليلة- لكن- علنًا.- �أحد- توقيف- يتم- مل-

�أ�شفل(. �ل�شهاد�ت- )�نظر- منازلهم.- يف- �شابًا- وع�رشين- �ثنني- وتوقيف- �لعا�شمة- تون�س- من- �أمنية- تعزيز�ت-

يف-يوم-�لأربعاء-�ل�شابع-و�لع�رشين-من-�أبريل-وزعت-من�شور�ت-غري-موقعة-تدعو-�إىل-�إ�رش�ب-عام،-نظرً�-لرف�س-

�لر�ف�شني- �مل�شوؤولني- مكاتب- باإحر�ق- �ملن�شور�ت- هذه- هددت- كما- �لعت�شام،- منظمي- ��شتقبال- �لو�يل-

�شتتلقى- يناير- من- ع�رش- �لر�بع- يف- �شحايا- فيها- ي�شقط- مل- �لتي- �شليانة- باأن- تقول- �إ�شاعة- و�نت�رشت- للحو�ر.-
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�لق�رشين-حيث-قتل-و�حد-وع�رشون-�شخ�شًا-خالل-قمع- �لتي-�شتح�شل-عليها- �أقل-من-تلك- م�شاعدة-طارئة-

�ملظاهر�ت.

وبد�أ-�لتنظيم-ملظاهرة-تبد�أ-يف-�ل�شاعة-�لثالثة-بعد-�لظهر.-�أغلقت-كل-�ملحالت.-وبد�أ-�إ�رش�ب-عام.-يف-�ل�شاعة-

�لأطفال- خروج- عند- �لر�بعة- �ل�شاعة- ويف- �لولية.- �أمام- هدوء- يف- �شخ�س- �آلف- ثالثة- جتمع- و�لن�شف- �لثالثة-

�شيارة- و�شلت- حارقة.- وبقنابل- حديدية- وبع�شي- باحلجارة- �ملتجمعة- �جلماهري- �شباب- هاجم- �ملد�ر�س،- من-

مكتب- نحو- ثم- �لربيد،- مكتب- نحو- �جلماهري- حترك- �حلادث.- �ل�شكان- بع�س- �شور- بينما- �ملكان- �إىل- �رشطة-

�ملباين- كانت- بينما- متفاوتة.- خ�شائر- وقوع- مع- �أحرقت- �ملباين- هذه- كل- �لوطني.- �لأمن- ومكتب- �ل�رش�ئب-

�جلي�س. حماية- حتت- �لأخرى- �لعامة-

للدموع- �مل�شيل- �لغاز- قنابل- �ل�رشطيون- �ألقى- حيث- �لوطني- �لأمن- مكتب- �أمام- وقع- عنفًا- �لأكرث- �حلدث-

مغادرة- �إىل- ��شطرت- �لتي- �ل�رشطة- بحوزة- �لتي- �لغاز- قنابل- �نتهت- ثم- �حلارقة.- بالقنابل- �ملتظاهرون- ورد-

�ملحتجزين- �رش�ح- و�أطلقو�- �ملبنى- �ملتظاهرون- �حتل- بعدها- �لأ�شلحة.- �إخفاء- بعد- �لنو�فذ- من- و�لقفز- �ملبنى،-

�أربع-�شيار�ت-لل�رشطة-قريبة-من-�ملكان،-ثم-�أحرقو�-مبنى- �أن-يدمرو�- و�أ�رشمو�-�لنار-يف-�لطابق-�لأر�شي-قبل-

يف- لل�رشطة.- مركزً�- �أحرقو�- كما- �لنقالة،- للهو�تف- �خلا�شة- �ل�رشكة- تونيزيانا،- ل�رشكة- �ملحلي- �ملكتب-

�حلركة- منظمي- �أحد- و�أكد- خاوية.- �ملدينة- �أ�شبحت- �لثامنة- ويف- �لتجمع- �نف�س- م�شاًء�- �ل�شاد�شة- �ل�شاعة-

�شليانة. يف- �لحتجاجية- �حلركة- لوقف- �أجرً�- تلقو�- مند�شون- هم- �ملخربني- �أن- �لحتجاجية-

�ل�شاد�س- مظاهر- يف- ي�شارك- مل- �أعمال- مقاول- عامًا- وثالثني- �أربعة- �لعمر- من- �لبالغ- دريدي- �لأزهر- ح�شن-

�أخوة-معروفون-مبعار�شتهم-لنظام-بن-علي-و�شجنو�-عدة-مر�ت-يف-ظل-�لنظام- �أربعة- �أبريل.-له- و�لع�رشين-من-

ثالثمائة- حو�يل- �ملدينة- يف- �نت�رش- �أبريل- من- و�لع�رشين- �ل�شابع- �إىل- و�لع�رشين- �ل�شاد�س- ليلة- يف- �ل�شابق.-

من- تعزيز�ت- �إطار- يف- جاءو�- و�لآخرون- جهوية- كتائب- يف- �أع�شاء- بع�شهم- �لأمن،- قو�ت- من- ملثمني- �رشطي-

ح�شن- منزل- �إىل- �رشطيون- دخل- لياًل،- �لو�حدة- �ل�شاعة- يف- مو�طنني.- توقيف- يف- هوؤلء- وبد�أ- �لعا�شمة.- تون�س-

�إىل- و�شولهما- حتى- و�رشبا- �شيارة- يف- وو�شعا- �لأخو�ن- �أخرج- ثم- و�ل�رشب.- بال�شب- و�أخاه- هاجموه- حيث-

�أيديهما،-و�رشبا-جمددً�-و�شكب-عليهما-�حلرب- �ملركز-�جلهوي-لل�رشطة-يف-�شليانة.-ثم-و�شعا-يف-زنز�نة-وكبلت-

مركز- من- �أخرجو�- �لليلة.- هذه- يف- �أوقفو�- �شابًا- وع�رشون- �ثنان- �ملخربني.- من- باأنهما- �نطباع- لإعطاء- �لأ�شود-

�ل�رشطة-و�أجربو�-على-�لركوع-�أمام-مركبات-كبرية-جاءت-من-تون�س-�لعا�شمة-ومت-نقلهم-يف-�ثنتني-من-هذه-

�لعا�شمة-وهناك- �لطريق-حتى-تون�س- �أربعة-�رشطيني-�رشبوهم-طو�ل- ثمة- �ملركبات.-يف-كل-مركبة-كان-

�أيام-ظلو�-مكبلني-وتعر�شو�-لل�رشب-مر�رً�-وتكر�رً�-وهم-معلقون- �إىل-مركز-�رشطة-�لقرجاين.-ملدة-�شتة- نقلو�-

-
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بو�شو�شة. �رشطة- مركز- �إىل- م�شاء- كل- ينقلون- وكانو�- و�لأرجل.- �لأيدي- ومكبلو- حديدي- ق�شيب- يف-

�لثالث- يف- �أيام،- �شتة- بعد- �لتعذيب.- عمليات- يف- للم�شاركة- قرجاين- �إىل- �أتو�- �شليانة- من- �ل�رشطيني- بع�س-

بال�شجن- �إيد�ع- بطاقة- بحقهم- �شدرت- حيث- �شليانة- حمكمة- �أمام- �آخرون- وحمتجزون- ح�شن- مثل- مايو،- من-

حيث- �ملدين- �ملرناقية- �شجن- �إىل- نقلو�- ثم- و�لتمرد.- متعمدة- وحر�ئق- تخريبية- �أعمال- يف- �مل�شاركة- بتهمة-

19-ثكنة-�رشطة-بو�شو�شة-ت�شكل-مكانًا-لالحتجاز-�ملوؤقت-بانتظار-عر�س-�ملحتجزين-على-�لق�شاء
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�ملرناقية.- �أي-�هتمام-يف- �أفر�د-حمكوم-عليهم-يف-جر�ئم-خطرية.-مل-يتلقو�- �حتجزو�-يف-زنز�نة-مع-

�لعا�شمة.-خالل-هاتني-�جلل�شتني-روى-ح�شن- �لتحقيق-يف-تون�س- �أمام-قا�شي- �لعا�رش-من-مايو-مثلو�-جمددً�- ويف-

�لتا�شع- يف- موؤقتًا- ح�شن- �رش�ح- �أطلق- حتقيقًا.- يفتح- ومل- �أقو�له- ي�شجل- مل- �لقا�شي- لكن- عنف- من- له- تعر�س- ما-

ليلة- �ملوقوفني-يف- مايو-كان-ع�رشة-من- �إىل-�شليانة-يف-نهاية-�شهر- بالبعثة- �ملكلفني- مايو.-وعند-زيارة- ع�رش-من-

�عرتفو�- من- هم- هوؤلء- �ملرناقية.- يف- حمتجزين- ز�لو�- ما- �أبريل- من- و�لع�رشين- �ل�شابع- �إىل- و�لع�رشين- �ل�شاد�س-

له- تعر�س- �لذي- للعنف- و��شحة- �آثار- بقيت- وقد- �أبريل.- من- و�لع�رشين- �ل�شاد�س- مظاهرة- يف- بامل�شاركة-

و�لر�أ�س. �لفك- يف- عنيفة- باآلم- وي�شعر- �لي�رشى- باأذنه- ي�شمع- يعد- مل- فهو- ح�شن.-

�أبريل- من- و�لع�رشين- �ل�شاد�س- مظاهرة- يف- �شارك- وقد- �شليانة،- يف- للبيتز�- مطعمًا- يدير- مرد��شي- حمرز- حممد-

�شمع- مطعمه،- من- بالقرب- و�قفًا- كان- بينما- م�شاًء،- ع�رشة- �حلادية- �ل�شاعة- يف- حو�دث.- وقوع- دون- مرت- �لتي-

ملثمان- و�ثنان- �ملدين- بالزي- ثالثة- منهم- �رشطيًا- ع�رش- خم�شة- ور�أى- �ملطعم- نحو- فاجته- زجاج- تك�شري- �شوت-

حممد- �ل�رشطيني- �أحد- ور�أى- -
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�لبيتز�. وفرن- �لثالجة- ذلك- يف- مبا- بالهر�و�ت- ويدمرونه- مطعمه- يدخلون-

وك�رشو�- منزله- �إىل- ذهبو�- �ل�رشطيني- �أن- لحقًا- وعرف- حممد- فهرب- �أح�رشوه!«- هو.- »ها- لزمالئه:- فقال-

وعاد- �لعائلة.- بيت- من- �لأر�شي- �لطابق- يف- �ملتو�جدين- �جلري�ن- �رشبو�- كما- و�رشبوه- و�لده- و�أخرجو�- �لباب-

و�رشبو�- م�شاًء- ع�رشة- �حلادية- �ل�شاعة- حدود- يف- �أبريل،- من- و�لع�رشين- �ل�شابع- �لتايل،- �ليوم- يف- �ل�رشطيون-

�إىل-مطعم-�لبيتز�-و�تهموه-مب�شاعدة-�بنه-على-�لهرب،- �لو�لد-جمددً�-و�شاألوه-عن-مكان-حممد.-ثم-�قتادو�-�لو�لد-

�أمام-�ملكلفني- �أدىل-فيه-ب�شهادته- �ليوم-�لذي- �إطالق-�رش�حه.-وكان-حممد-ما-ز�ل-هاربًا-يف- و�رشبوه-جمددً�-قبل-

�ل�رشطة. لدى- مطلوبني- ز�لو�- ما- �شابًا- �شتني- فاإن- لأقو�له- وفقًا- بالبعثة.-

�مل�شكلة- �أن-هذ�-هو-�شبب- �أبريل-لكنه-ل-يعتقد- �ل�شاد�س-و�لع�رشين-من- �عت�شام- بالفعل-يف- لقد-�شارك-حممد-

بتقدمي- يقبل- يعد- مل- لأنه- يناير- من- ع�رش- �لر�بع- منذ- ي�شتهدفونه- �أنهم- يوؤكد- �أنه- بل- �ل�رشطة.- وبني- بينه-

تعبريه. حد- على- باملجان،- لهم- �لطعام-

�ملرتكبة �لإن�شان- حقوق- لنتهاكات- �لقانوين- �لتكييف- -- ب-

وغري- �لقا�شية- و�ملعاملة- �لتعذيب- �لع�شو�ئيان،- و�لحتجاز- �لتوقيف- �ل�شلمي،- �لتجمع- حق- تقييد- ـ- -1

و�ملهينة �لإن�شانية-

عليه- �شدقت- و�لذي- و�ل�شيا�شية- �ملدنية- باحلقوق- �ملتعلق- �لدويل- �لعهد- من- و�لع�رشون- �حلادية- �ملادة- ت�شمن-

�ل�شلمي: �لتجمع- حق- تون�س-

يفر�شها- �لتي- للقيود- �شوى- �حلق- هذ�- ممار�شة- تخ�شع- ول- به.- معرتف- �ل�شلمي- �لتجمع- يف- »�حلق-

وحماية- �لعام- و�لنظام- �لعام- و�لأمن- �لوطني- �لأمن- حلفظ- دميقر�طي- جمتمع- �أي- يف- و�ل�رشورية- �لقانون-

وحرياته« �لآخر- وحقوق- �لعامة،- و�لأخالق- �ل�شحة-

20-لقد-ز�ر-�ملكلفون-بالبعثة-هذ�-�ملطعم-وعاينو�-حجم-�خل�شائر
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�شدقت- �لذي- و�ل�شعوب- �لإن�شان- حلقوق- �لأفريقي- �مليثاق- من- ع�رشة- �حلادية- �ملادة- �أي�شًا- ت�شمنه- �حلق- هذ�-

تون�س. عليه-

�أن- �أ�شخا�س.-غري- ما-يزيد-عن-ثالثة- -مبنع-جتمع-
21

�لر�بع-ع�رش-من-يناير �أعلن-يف- �لذي- �لطو�رئ- ي�شمح-قانون-

مايو- �ل�شاد�س-من- م�شاء- �ل�شلمي.-ول�شيما-يف- �لتظاهر- �أكدت-عدة-مر�ت-على-حق-كل-مو�طن-يف- �ل�شلطات-

22
نف�شه. �ليوم- يف- �ملتظاهرين- بحق- �ملرتكب- �لعنف- عن- �لد�خلية- وزير- �عتذر- عندما-

�لطو�رئ.- قانون- خلرق- ق�شائيًا- �ملتظاهرين- بع�س- مالحقة- متت- للتظاهر- �لر�شمي- �ملنع- هذ�- مبوجب- ولكن-

من- للحد- �لطو�رئ- قانون- �إىل- و�للجوء- �لنتقالية- �حلكومة- م�شوؤويل- ت�رشيحات- بني- �لو��شح- �لتعار�س- هذ�-

�أن- كما- �لتون�شي.- لل�شعب- �لق�شائي- �مل�شتوى- على- كبري- �أمن- �نعد�م- يحمل- �ل�شلمي- �لتجمع- ممار�شة-

�لطو�رئ-مل-تعد-جارية- �إعالن-قانون- �إىل- �أدت- �لتي- �أن-�لظروف- �إىل- �لتجمع-يظهر- �ل�شلطات-على-حق- تاأكيد-

�لفردية. �حلريات- وتقييد- �لقانون- هذ�- على- �لإبقاء- لتربير-

�لتون�شية- �ل�شلطات- �أن- بو�شوح- تظهر- بالبعثة- �ملكلفون- عليها- ح�شل- �لتي- �ل�شهاد�ت- فاإن- �آخر- جانب- من-

�لأمن- قو�ت- �رتكبتها- �لتي- �لإن�شان- حلقوق- �خلطرية- �لنتهاكات- من- �ت�شح- كما- �حلق،- هذ�- ممار�شة- ت�شمن- مل-

�ملتظاهرين.- بحق- �لتون�شية-

من- ول�شيما- �ل�شلمي- �لتجمع- حرية- بتاأمني- �لدولية- �لتز�ماتها- مبوجب- معنية- �لتون�شية- �ل�شلطات- �إن-

�ملالحقة- �إىل- �لأعمال- هذه- مرتكبي- و�إخ�شاع- �ملتظاهرين- جتاه- �لقمع- �أعمال- كل- لوقف- �أو�مر- �إعطاء- خالل-

�لقانون. مبوجب- �لق�شائية،-

و�أمنه- �لفرد- حرية- يف- �حلق- و�ل�شيا�شية- �ملدنية- باحلقوق- �ملتعلق- �لدويل- �لعهد- من- �لتا�شعة- �ملادة- تكر�س-

�لأفريقي- �مليثاق- من- �ل�شاد�شة- �ملادة- �أي�شًا- عليه- تن�س- ما- وهو- �لع�شو�ئيني،- و�لحتجاز- �لتوقيف- متنع- كما-

يلي:- ما- على- تن�س- �لتون�شي- �جلنائي- �لقانون- من- -250 �ملادة- فاإن- كذلك- و�ل�شعوب.- �لإن�شان- حلقوق-

�شخ�س- على- قب�س- من- كل- دينار- �ألف- ع�رشون- قدرها- وبخطية- �أعو�م- ع�رشة- مدة- بال�شجن- »يعاقب-

�إذن-قانوين«،- �أو-حجزه-دون- �أوقفه- �أو-

ما-يلي: 251-على- �ملادة- كما-تن�س-

�لقب�س- �شاحب- �إذ�- �أ(- دينار- �ألف- ع�رشون- قدرها- وبخطية- عامًا- ع�رشين- مدة- بال�شجن- �لعقاب- »يكون-

�أو-تهديد« �أو-�حلجز-عنف- �ل�شجن- �أو- �لإيقاف- �أو-

�لتوقيف- �إىل- �ملذكورون-تن�شب- �ل�شهود- �لأمن-كما-و�شفها- �رتكبها-عنا�رش-قو�ت- �لتي- �لأعمال- �أن-بع�س- غري-

و�أيام- �شاعات- ب�شع- بني- ترت�وح- لفرت�ت- حريتهم- من- �ملتظاهرين- من- �لعديد- حرم- �إذ- �لع�شو�ئيني.- و�حلجز-

21-وفقًا-للقر�ر-50-ـ-78-لل�شاد�س-و�لع�رشين-من-يناير-1978-�ملتعلق-بقانون-�لطو�رئ

22-�نظر-�أعلى-�خلرب-�ل�شادر-عن-وكالة-�لأنباء-�لفرن�شية-�أ-ف-ب-يف-�ل�شاد�س-من-مايو-2011
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�رش�حهم- �أطلق- ثم- �تهام،- لهم- يوجه- �أن- دون- لل�رشطة- مر�كز- يف- �أو- �لأمن- لقو�ت- تابعة- مركبات- يف- �إما- عدة،-

13-مكرر-من-قانون-�لإجر�ء�ت-�جلنائية-و�لتي-تن�س-على-ما-يلي: �أي�شًا،-ودون-�حرت�م-ن�س-�ملادة- دون-تربير-

و�شببه- �شده- �ملتخذ- بالإجر�ء- يفهمها- بلغة- �ل�شبهة- ذ�- يعلم- �أن- �لعدلية- �ل�شابطة- ماأمور- على- -«

مدة- خالل- �لطبي- �لفح�س- على- عر�شه- طلب- �إمكانية- من- �لقانون- له- ي�شمنه- ما- وتالوة- ومدته-

�لحتفاظ.

كما-يجب-على-ماأمور-�ل�شابطة-�لعدلية-�أن-يعلم-�أحد-�أ�شول-�أو-فروع-�أو-�إخوة-�أو-زوجة-ذي-�ل�شبهة-

�أو-لأحد-�لأ�شخا�س-�ملذكورين-بالفقرة- ح�شب-�ختياره-بالإجر�ء-�ملتخذ-�شده.-وميكن-للمحتفظ-به-

عليه. طبي- فح�س- �إجر�ء- �نق�شائها- عند- �أو- �لحتفاظ- مدة- خالل- يطلب- �أن- �ل�شابقة-

�لتالية: �لتن�شي�شات- �لعدلية- �ل�شابطة- ماأمور- يحرره- �لذي- �ملح�رش- يت�شمن- �أن- ويجب-

و�شببه �شده- �ملتخذ- بالإجر�ء- �ل�شبهة- ذي- �إعالم- ـ-

به للمحتفظ- �لقانون- ي�شمنه- ما- تالوة- ـ-

به-من-عدمه �ملحتفظ- �ل�شبهة- عائلة-ذي- �إعالم- ـ-وقوع-

عائلته �أفر�د- �أحد- من- �أو- �ل�شبهة- �إن-ح�شل-من-ذي- �لطبي- �لفح�س- �لعر�س-على- ـ-طلب-

و�شاعة يومًا- ونهايته- �لحتفاظ- بد�ية- تاريخ- ـ-

و�شاعة يومًا- ونهايته- �ل�شتنطاق- بد�ية- تاريخ- ـ-

�ل�شبب وعلى- ذلك- على- ين�س- �لأخري- هذ�- �متنع- و�إن- به- و�ملحتفظ- �لعدلية- �ل�شابطة- ماأمور- �إم�شاء- ـ-

�لتي- باملاكز- مي�شكو�- �أن- �لف�شل- هذ�- من- �لأوىل- بالفقرة- عليهم- �ملن�شو�س- �لعدلية- �ل�شابطة- ماأموري- وعلى-

�أو-م�شاعده-وتدرج-به-وجوبًا- يقع-بها-�لحتفاظ-�شجاًل-خا�شًا-ترقم-�شفحاته-ومت�شى-من-وكيل-�جلمهورية-

�لتالية: �لتن�شي�شات-

به �ملحتفظ- هوية- ـ-

و�شاعة يومًا- ونهايته- �لحتفاظ- بد�ية- ـ-

�ملتخذ بالإجر�ء- �لعائلة- �إعالم- ـ-

�أو- �أو-فروعه- �أ�شوله- �أحد- �أو-من- �ملحتفظ-به- �إن-ح�شل-�شو�ء-من- �لطبي- �لفح�س- �لعر�س-على- ـ-طلب-

�أو-زوجته �إخوته-

تعزز- �شاعات- عدة- �إىل- دقائق- من- متتد- لفرت�ت- عربات- يف- �ملتظاهرين- بع�س- لحتجاز- �ملتكررة- �ملمار�شة- �إن-

حتى- �ل�رشطة- ق�شم- �إىل- وقت- �أ�رشع- يف- يقتادو�- �أن- �ملفرت�س- من- �ملوقفني- �لأ�شخا�س- �أن- مبا- �لحتجاز- ع�شو�ئية-

�أعمال- �أو- �ملعاملة- �إ�شاءة- �إىل- تن�شب- عنف- �أعمال- عن- �لتنديد- مت- وقد- مكرر.- -13 �ملادة- مبوجب- �لعمل- يت�شنى-

�لحتجاز�ت.- هذه- خالل- منتظم- ب�شكل- �لأمن- قو�ت- طرف- من- تعذيب-

وغري- �لقا�شية- و�لعقوبات- �لتعذيب- و�ل�شيا�شية- �ملدنية- باحلقوق- �ملتعلق- �لدويل- �لعهد- من- �ل�شابعة- �ملادة- متنع-

و�ل�شعوب. �لإن�شان- حلقوق- �لأفريقي- �مليثاق- من- �خلام�شة- �ملادة- �أي�شًا- عليه- تن�س- ما- وهو- و�ملهينة،- �لإن�شانية-
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�أو-�ملهينة-و�لتي-�شادقت-عليها-تون�س- �إن-�تفاقية-�لأمم-�ملتحدة-�شد-�لتعذيب-و�ملعاملة-�لقا�شية-و�لال�إن�شانية-

ما- ب�شخ�س- عمدً�- يلحق- عقليًا- �أو- كان- ج�شديًا- �شديد- عذ�ب- �أو- �أمل- عنه- ينتج- عمل- ك«�أي- �لتعذيب- تعرف-

�أنه- يف- ي�شتبه- �أو- �رتكبه- فعل- على- معاقبته- �أو- �عرت�ف،- �أو- معلومات- على- غريه- من- �أو- منه- �حل�شول- بق�شد-

يلحق- عندما- �لتمييز،- �أ�شكال- من- �شكل- �أي- �أ�شا�شه- ل�شبب- �أو- غريه،- �أو- هو- تخويفه- �أو- غريه،- �أو- هو- �رتكبه-

�أو-�شمنيًا.- �أو-مبو�فقته-علنًا- �أو-بتحري�س-منه- �أو-�شخ�س-يعمل-ب�شفة-ر�شمية- به-هذ�-�لأمل-بيد-موظف-عمومي-

مبا�رش« غري- �أو- مبا�رش- ب�شكل- م�رشوعة- عقوبة- عن- ناجت- �أمل- �أي- �مل�شطلح- هذ�- ي�شمل- ول-

يلي: كما- �لتون�شي- �جلنائية- �لإجر�ء�ت- قانون- من- مكرر- -101 �ملادة- وتعاقب-

للتعذيب- �شخ�شًا- يخ�شع- �لذي- �شبهه- �أو- �لعمومي- �ملوظف- �أعو�م- ثمانية- مدة- بال�شجن- »يعاقب-

�أمل- عنه- ينتج- فعل- كل- بالتعذيب- ويق�شد- به.- مبا�رشته- مبنا�شبة- �أو- لوظيفه- مبا�رشته- حال- وذلك-

غريه- من- �أو- منه- �حل�شول- بق�شد- ما- ب�شخ�س- عمدً�- يلحق- عقليًا- �أو- كان- ج�شديًا- - �شديد- عذ�ب- �أو-

�أو- �أو-غريه،- �أنه-�رتكبه-هو- �أو-ي�شتبه-يف- �أو-معاقبته-على-فعل-�رتكبه- �أو-على-�عرت�ف،- على-معلومات-

على- يقوم- �لأ�شباب- من- �شبب- لأي- �ل�شديد- �لعذ�ب- �أو- �لأمل- �إحلاق- يقع- عندما- �أو- غريه- �أو- هو- تخويفه-

نوعه« كان- �أيًا- �لتمييز-

تعريف- من- �لتايل- �جلزء- يت�شمن- ل- �لتون�شي- �جلز�ئية- �لإجر�ء�ت- قانون- يف- �ملوجود- �لتعريف- �أن- ويالحظ-

�أو-مبو�فقته- �أو-بتحري�س-منه- �أو-�شخ�س-يعمل-ب�شفة-ر�شمية- »-بيد-موظف-عمومي- �لتعذيب:- �لتفاقية-�شد-

�أو- مديري- مالحقة- �إمكانية- على- تد�عيات- له- �لتون�شي- �لد�خلي- �لقانون- يف- �لنق�س- هذ�- �شمنيًا«.- �أو- علنًا-

�ل�رشوري- فمن- و�ملهينة.- و�لال�إن�شانية- �لقا�شية- �ملعاملة- �أو- �لتعذيب- �أعمال- ميار�شون- �لذين- �ملوظفني- روؤ�شاء-

ب�شكل- �لأعمال- هذه- على- و�فق- �أو- �لأو�مر- �أعطى- من- وكل- �لأعمال- لهذه- �ملبا�رش- �ملنفذ- من- كل- يتحمل- �أن-

�مل�شوؤولية. �شمني- �أو- علني-

تدخل- بالبعثة- �ملكلفون- �إليها- ��شتمع- �لتي- �ل�شهاد�ت- يف- و�شفت- كما- �ملتظاهرين- بحق- �لعنف- �أعمال- �إن-

و�لقانون- �لدويل- �لقانون- يعرفها- كما- و�ملهينة- و�لال�إن�شانية- �لقا�شية- �ملعاملة- �أو- �لتعذيب- �أعمال- �إطار- يف-

قمع- �إىل- بو�شوح- تهدف- �لتون�شية- �لأمن- قو�ت- يف- عنا�رش- �رتكبها- �لتي- �لأعمال- هذه- �لتون�شي.- �لد�خلي-

للقانون- �لثالثة- �ملادة- مع- يتعار�س- مما- �لتظاهر- عن- لردعهم- �لتون�شيني- �ل�شكان- وتخويف- �ملتظاهرين-

و�لذي-ين�س-على- -،1979 لل�شابع-ع�رش-من-دي�شمرب- �ملتحدة،- �لأمم- للم�شوؤولني-عن-تطبيق-قو�نني- �لتنظيمي-

له. �مل�رشوع- و�لهدف- �لقوة- �إىل- �للجوء- بني- و�لتنا�شب- �لتكافوؤ-

�لتعذيب- �ملدنية-و�ل�شيا�شية-تعترب-منع- �ملتعلق-باحلقوق- �لدويل- �لعهد- �لر�بعة-من- �ملادة- فاإن- عالوة-على-ذلك-

�أن- �لتون�شية- لل�شلطات- ميكن- ل- لذ�- به.- �مل�شا�س- ميكن- ل- حقًا- و�ملهينة- و�لال�إن�شانية- �لقا�شية- �ملعاملة- �أو-

�لأحو�ل. باأي-حال-من- تتخلف-عنه-

على- يتعني- �لتون�شي- �جلز�ئية- �لإجر�ء�ت- قانون- من- و�لع�رشين- و�ل�شاد�شة- ع�رشة- �لر�بعة- �ملادتني- مبوجب-
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يف- �لنظر- وينبغي- حتقيق.- فتح- ثم- �ملرتكبة- �ملخالفات- معاينة- �أو- �لأفر�د- بالغات- تلقي- �جلمهورية- وكيل-

حتقيق- بـ«فتح- �لدولة- يلزم- مما- �لتعذيب- �شد- �ملتحدة- �لأمم- �تفاقية- من- ع�رشة- �لثانية- �ملادة- �شوء- على- ذلك-

�أر��شيها«. على- �رتكبت- تعذيب- عملية- بحدوث- لالعتقاد- معقولة- �أ�شباب- بدت- كلما- حيادي-

و�لآثار- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- �شاألتهم- �لذين- �ل�شهود- لها- تعر�س- �لتي- �لأعمال- خلطورة- ونظر�-

�إىل- تنتهي- وحيادية- م�شتقلة- حتقيقات- فتح- �ل�رشوري- من- منها،- عانو�- �لتي- �لعميقة- و�لذهنية- �جل�شدية-

�ملكلفون- �لتقاهم- �لذين- �ل�شحايا- معظم- �إن- من�شفة.- حماكمة- يف- �حلق- حترتم- ظروف- يف- ق�شائية- �أحكام-

ب�شبب- بالغ- تقدمي- على- �لقليل- جتر�أ- لقد- �لأعمال.- هذه- على- ق�شائية- معاقبة- يف- رغبتهم- عن- �أعربو�- بالبعثة-

�إىل- بالفتقار- �ت�شمت- �لتي- �لتون�شية- �لعد�لة- يف- �لآخر- �لبع�س- ثقة- وعدم- منهم- �لنتقام- من- �لبع�س- خوف-

علي.- بن- �لعابدين- زين- عد- يف- �ل�شتقاللية-

�ملرتكبة �لإن�شان- حقوق- �نتهاكات- على- و�لق�شائية- �ل�شيا�شية- �ل�شلطات- من- �لكايف- غري- �لرد- ـ- -2

ينف- مل- �لأمن،- عنا�رش- �رتكبها- �لتي- �لأعمال- عن- �لتون�شي- �لد�خلية- وزير- بالبعثة- �ملكلفون- �شاأل- عندما-

منفردة- ممار�شات- �إىل- ون�شبها- بالـ«جتاوز�ت«- و�شفها- لكنه- �لأعمال.- هذه- حقيقة- �ل�شيد- حبيب- �ل�شيد-

كرر- كما- عقاب.- ودون- منتظم- ب�شكل- ميار�س- �لتعذيب- كان- حيث- للما�شي- �ل�شيئة- �لعاد�ت- من- موروثة-

مع- �حلقيقة،- لإبر�ز- �ملفتوحة- �لتحقيقات- وباإجناز- د�خلية- حتقيقات- بفتح- �لتز�مه- �ل�شيد- حبيب- �ل�شيد-

�للتز�م- هذ�- �مل�شتقبل.- يف- �لأعمال- هذه- مثل- �رتكاب- لتفادي- �لأمن- قو�ت- تكوين- �أهمية- على- �لرتكيز-

كافية. لي�شت- �خلطوة- هذه- لكن- �لعد�لة،- �إىل- �ل�شحايا- حاجة- لتلبية- هامة- خطوة- ب�شفته- �لثناء- ي�شتحق-

�لتاأهيل- هذ�- ملثل- �ل�شيا�شية- �ل�شلطة- وتنظيم- للم�شتقبل.- �أ�شا�شي- �أمر- �لتون�شية- �لأمن- قو�ت- تكوين- �إن-

منعها- و�رشورة- �جلر�ئم- هذه- بخطورة- �لأمن- قو�ت- وتوعية- للتعذيب- �لكامل- للمنع- قوية- �إ�شارة- �شي�شكل-

من- منظمات- وقامت- �شبق- وقد- بها.- ياأمرون- ومن- مرتكبيها- عاتق- على- تقع- �لتي- �لكبرية- و�لتد�عيات- �لتام-

نظم- �ملثال- �شبيل- على- �لأمن.- لقو�ت- تدريب- ندو�ت- بتنظيم- �لد�خلية- وز�رة- مع- بالتعاون- �ملدين،- �ملجتمع-

�لفدر�لية- من- وبدعم- - �لتون�شي- �ملدين- �ملجتمع- حتالف- مع- بالتعاون- بتون�س،- للحريات- �لوطني- �ملجل�س-

�لدولية-حلقوق-�لإن�شان-يف-�ل�شاد�س-ع�رش-من-مايو-2011-ندوة-حول-�إ�شالح-�ل�رشطة-يف-تون�س.-وقد-�شمت-

�ملدين- �ملجتمع- وعن- �ل�رشطة- نقابة- عن- وممثلني- وز�رته- يف- �مل�شوؤولني- من- وعددً�- �لد�خلية- وزير- �لندوة- هذه-

�لدولية.- �ملعايري- مبوجب- ليعمل- �ل�رشطة- جهاز- �إ�شالح- لت�شجيع- دوليني- خرب�ء- �إىل- بالإ�شافة- �لتون�شي-

توفر- ل- �أنها- �إذ- باملر�شية- لي�شت- فهي- �لد�خلية،- وز�رة- فتحتها- �لتي- �لد�خلية- بالتحقيقات- يتعلق- فيما-

منذ- فتحت- �لتي- �لتحقيقات- تقدم- حول- معلومات- �أية- �لوز�رة- توفر- ومل- و�ل�شفافية.- لال�شتقاللية- �شمانًا-

�لتحقيقات،- �إطار-هذه- �أنه-مت-�ل�شتماع-لعدد-من-�ملوظفني-يف- �لوزير-على- �لر�بع-ع�رش-من-يناير،-رغم-تاأكيد-

�لأعمال- حجم- لفهم- �أ�شا�شية- �ل�شهاد�ت- هذه- �أن- يبدو- بينما- �شحايا،- ل�شهاد�ت- �ل�شتماع- يتم- مل- �أنه- كما-

نتائج- نقل- على- �إ�شار�ت- �أية- توفر- مل- �لد�خلية- وز�رة- �أن- كما- عنها.- �مل�شوؤولني- على- و�لتعرف- �ملرتكبة-

�خت�شا�س- من- �أنه- �إذ- ق�شائي:- حل- �إىل- �لتو�شل- ينبغي- �أنه- غري- �لق�شاء.- �إىل- �لد�خلية- �لتحقيقات- هذه-
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�لهيئات- �إىل- �مل�شوؤولون- يحال- حتى- �لتحقيق- ق�شاة- �إىل- �لق�شايا- و�إحالة- �أولية- حتقيقات- فتح- �لدولة- وكالء-

�إن- مالئم.- تعوي�س- على- ويح�شلو�- �شوتهم- لي�شمعو�- �دعاًء- لي�شكلو�- لل�شحايا- �ملجال- ويفتح- �ملخت�شة،-

للم�شاحلة-بني- و�أد�ة-�رشورية- �لدميقر�طي-يف-تون�س- �أ�شا�شي-لالنتقال- �لعقاب-لهي-حتد- �لإفالت-من- مكافحة-

�لنتقالية. للحكومة- رئي�شي- عمل- حمور- ت�شكل- �أن- ينبغي- عملية- وهي- �لتون�شيني،- و�ل�رشطة- �ل�شعب-

مقابلة- خالل- وقال- �ملظاهر�ت.- هذه- يف- مند�شني- خمربني- بوجود- �لقوة- �إىل- �للجوء- �لد�خلية- وزير- ف�رش- وقد-

للحريات- �لوطني- و�ملجل�س- �لإن�شان- حلقوق- �لتون�شية- و�لر�بطة- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- مع-

من- بالفعل- تاأكد- وقد- و�لنهب.- �ل�رشقة- منها- �إجر�مية- �أعمال- على- ردً�- وقعت- »�لتجاوز�ت«- �إن- بتون�س-

�ملخربني- وجود- و�إن- �ملظاهر�ت.- هام�س- على- وقعت- قد- وعنف- نهب- �أعمال- �أن- �ملتظاهرين- �شهاد�ت- خالل-

عالوة- �ملعاملة،- و�إ�شاءة- للتعذيب- �أو- للقوة- �ملفرط- �ل�شتعمال- يربر- ل- ذلك- لكن- - �ملظاهر�ت- يف- يتكرر- �أمر-

عليهم- �لتعرف- مت- عندما- بع�شهم- ��شتهدف- �شلميني،- متظاهرين- طالت- �أنها- �إذ- متييز،- دون- ��شتعمالها- على-

�ل�شتعمال- هذ�- عنف.- �عمال- ترتكب- كانت- بينما- �ملن- قو�ت- �شورو�- لأنهم- �أو- لالحتجاجات- كمنظمني-

�أي- �أو- �ملظاهر�ت- �إد�رة- عن- �لتون�شية- �لأمن- لقو�ت- �لكامل- �لعجز- يرتجم- �أنه- على- فهمه- ميكن- للقوة- �ملفرط-

�لد�خلية. �أكده-وزير- ما- �لعام-وهو- �لأمن- ��شطر�ب-يف-

�ملرتكبة.- �لإن�شان- �نتهاكات-حقوق- �لعام-ل-يكفي-مربرً�-حلجم- �لأمن- �إد�رة- �لكفاءة-يف- �إىل- �لفتقار- لكن-هذ�-

�لقا�شية- و�ملعاملة- )�لتعذيب- للعنف- وتعر�شو�- �أوقفو�- �لذين- �ملتظاهرين- من- �لعديد- فاإن- ذلك- على- عالوة-

�ملظاهر�ت.- خالل- باأنف�شهم- �رتكبوها- خمالفات- �أو- جلر�ئم- ق�شائيًا- مالحقتهم- تتم- مل- �ملهينة(- �أو- و�لال�إن�شانية-

�أي�شًا-بالإ�شافة-�إىل-�أي-�شخ�س- �أن-�ملخربني-مل-يكونو�-وحدهم-م�شتهدفني،-بل-�ملتظاهرين-�ل�شلميني- مما-يثبت-

23
�ملظاهر�ت. قمع- على- ي�شهد- قد-

�ملحكمة- �أمام- مثلو�- قد- �لعا�شمة- تون�س- يف- نظمت- مظاهر�ت- �أثناء- �ملوقوفني- �ملتظاهرين- بع�س- �أن- غري-

فيها. �لبتد�ئية-

من- ع�رش- �لر�بع- منذ- متظاهرين- بحق- �تخذت- ق�شائية- �إجر�ء�ت- بثالثة- علمًا- بالبعثة- �ملكلفون- �أحيط- وقد-

�أربعة- مثل- حيث- باملحكمة- �لثامنة- �لغرفة- �أمام- �أبريل- من- ع�رش- �لثالث- يف- �أوىل- جل�شة- فتحت- �إذ- يناير.-

�لر�بع- �أربعة-ق�رش-بتهمة-�مل�شا�س-باأمالك-�لغري-و�خرت�ق-قانون-�لطو�رئ-�ملعمول-به-منذ- وع�رشون-�شابًا-منهم-

ق�شم- يف- �أيام- ثالثة- �أم�شو�- �أن- بعد- جميعًا- �رش�حهم- �إطالق- مت- وقد- -.
24

�شلبة باأ�شياء- و�لر�شق- يناير- من- ع�رش-

�ملدين. �ملرناقية- �شجن- يف- و�أ�شبوعًا- بو�شو�شة- �رشطة-

نهاية- مثلو�- وقد- مار�س.- �شهر- يف- نظمت- مظاهرة- �إطار- يف- �آخرين- �أ�شخا�س- ثمانية- �أوقف- �لثانية- �لق�شية- يف-

نف�شها. للتهم- �لعا�شمة- بتون�س- �لبتد�ئية- باملحكمة- �ل�شاد�شة- �لغرفة- �أمام- مار�س-

23-�نظر-�أ�شفل-�ل�شحافيني-�لذين-�عتدي-عليهم-يف-مظاهرة-�ل�شاد�س-من-مايو

24-�نظر-�أعلى:-�شهادة-�أحد-�ملوقوفني
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مدونني- ثالثة- فاإن- ملحامييهم- ووفقا- �لثامنة.- �لغرفة- �أمام- �شابًا- ع�رش- ثالثة- مثل- مايو- من- �لتا�شع- يف- �أخريً�-

من- فكانو�- �لآخرون- �أما- �ملتهمني.- بني- كانو�- للحريات- �لوطني- �ملجل�س- ل�شالح- منتظم- ب�شكل- يعملون-

�لعا�شمة. بتون�س- �لبلدي- �مل�رشح- �أمام- مايو- من- �ل�شاد�س- مظاهر�ت- منظمي-

ول�شيما- �جلل�شة،- حما�رش- يف- و�خلطاأ- �لنق�س- �أوجه- من- �لعديد- �إىل- �لدفاع- حمامو- �أ�شار- �لثالث- �جلل�شات- خالل-

معاملة. و�شوء- تعذيب- من- له- تعر�شو�- �إنهم- �ملتهمون- قال- مبا- يتعلق- فيما-

�ملتهمني- �رش�ح- باإطالق- نف�شه- �لقر�ر- و�لثامنة- �ل�شاد�شة- �لغرفتان- �تخذت- �ملحامني- مر�فعات- على- ردً�-

يوليو.- من- �لثاين- �إىل- �جلل�شة- و�إرجاء- عدمها- �أو- �لعنف- �أعمال- حقيقة- لإثبات- طبية- فحو�س- وباإجر�ء- موؤقتًا-

تاأخذها- �لتون�شية- �ملحاكم- تكن- مل- �ملعاملة- و�إ�شاءة- بالتعذيب- �لدعاء�ت- �أن- �إذ- �لثناء- ي�شتحق- �لقر�ر- وهذ�-

بالعتبار-ب�شفة-جدية-يف-عهد-بن-علي.-غري-�أن-هذه-�لقر�ر�ت-لي�شت-باملر�شية-متامًا-يف-�شوء-�ملعايري-�لدولية-

�ل�رشورية. �ل�شتنتاجات- منها- وت�شتخل�س- متامًا- �لعتبار- يف- �لأقو�ل- هذه- �ملحاكم- تاأخذ- مل- �إنه-

كل- با�شتبعاد- تق�شي- �لتعذيب- �شد- �ملتحدة- �لأمم- �تفاقية- من- ع�رشة- و�خلام�شة- ع�رشة- �لثانية- �ملادتني- �إن-

بفتح- �لق�شايا- �إليها- �ملحالة- �ملحاكم- تلزم- كما- �لتعذيب.- حتت- عليها- �حل�شول- مت- �لتي- �لأقو�ل- �أو- �لعرت�فات-

�لثاين- جل�شة- فاإن- �ل�شدد- وبهذ�- �ملزعومة.- �لتعذيب- �أعمال- يف- �لأمن- قو�ت- م�شوؤولية- حول- حيادية- حتقيقات-

�ل�شاد�شة- �لغرفتان- �تخذتها- �لتي- �لقر�ر�ت- كانت- �إذ�- ما- حتديد- جلهة- �لأهمية- �شديدة- �شتكون- يوليو- من-

�لتعذيب-من-طرف-قو�ت- ممار�شة- �أخذ- �أوىل-نحو- بالفعل-خطوة- �إذ�-كانت-ت�شكل- �إم- و�لثامنة-رمزية-بحتة،-

25
لها.- قانوين- حل- و�إيجاد- �لعتبار- يف- �لتون�شية- �لأمن-

رف�شت- �لأخرى- �حلالت- من- �لعديد- ففي- منفردة.- تد�بري- ت�شكل- �أن- �لقر�ر�ت- لهذه- ينبغي- ل- �أنه- كما-

عر�شها- �لتي- �لتعذيب- مبز�عم- علم- �أخذ- �لتعقيبية- و�لغرف- �لتحقيق- ق�شاة- ذلك- يف- مبا- �لق�شائية،- �لهيئات-

تون�س- من- كل- يف- بالبعثة- �ملكلفون- تلقاها- �لتي- �ل�شهاد�ت- معظم- فاإن- ذلك- على- عالوة- حماموهم.- �أو- �لأفر�د-

�ملنتظمة- �ملمار�شة- وبني- �ل�شهود- رو�يات- بني- �لتو�فق- على- �ل�شوء- ت�شلط- و�لق�رشين- و�شليانة- �لعا�شمة-

ووجود- �لعنف- �شديدة- ممار�شات- ت�شف- هي- �إذ- تت�شابه- �لرو�يات- �ملظاهر�ت.- لقمع- �لأمن- قو�ت- طرف- من-

يف- يتعر�شون- �لذين- �ملتظاهرين- �رش�ح- �إطالق- بعدها- يتم- ع�شو�ئية- توقيف- وعمليات- ملثمني- �رشطيني-

عو�شًا- �لليل- يف- و�لق�رشين- �شليانة- متظاهري- توقيف- خالل- من- يت�شح- كما- �لعنيف.- �ل�رشب- �إىل- �لغالب-

هذه- منظم.- �لقمع- هذ�- �أن- �لعا�شمة- تون�س- من- جاءت- تعزيز�ت- طرف- ومن- �ملظاهر�ت- خالل- توقيفهم- عن-

�لر�بع- منذ- تنظم- �لتي- للمظاهر�ت- حد- و�شع- يف- جلية- �إر�دة- يعك�س- ومنظم- من�شق- قمع- على- تدل- �لأفعال-

�أن-هذه-�ملمار�شات-منفردة-يفنده- ع�رش-من-يناير.-وبالتايل-فاإن-ما-قدمه-وزير-�لد�خلية-من-تف�شري�ت-مفادها-

لأو�مر- نتيجة- �شوى- لي�س- �لأعمال- هذه- فمثل- �لأعمال.- هذه- فيها- �رتكبت- �لتي- للظروف- �لعميق- �لتحليل-

ع�شو�ئي. قمع- بتنظيم- رفيع- م�شتوى- على- �شدرت-

25-جل�شة-�لثاين-من-يوليو-�لتي-عقدت-بعد-�لنتهاء-من-�شياغة-هذ�-�لتقرير-�رجئت-جمددً�-�إىل-�لر�بع-و�لع�رشين-من-�شبتمرب

�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان---تون�س-/-26



بذلك- �شهد- كما- �ملدين- �أو- �لر�شمي- بالزي- كانو�- �إن- �لوجه- للثام- �ل�رشطيني- �رتد�ء- فاإن- �لطريقة،- وبنف�س-

و�لتن�شيق. �لتخطيط- وم�شبق- �ملنظم- �لقمع- فر�شية- ل�شالح- يربهن- بالبعثة- �ملكلفني- �أمام- �ل�شهود-

يرتكبون- هم- �إذ- هويتهم- على- �لتعرف- منع- يف- �ل�رشطيني- رغبة- �شوى- يعني- ل- �لألثمة- هذه- �رتد�ء- �إن-

عقاب.- �أي- �أو- مالحقة- �أية- من- وللهروب- �شحاياهم،- بحق- �نتهاكات-

على- �شدد- لكنه- ينفها- ومل- يوؤكدها- مل- �لنطاق- و��شعة- �ملمار�شات- هذه- عن- �لد�خلية- وزير- �شوؤل- وعندما-

مكافحة- قو�ت- عنا�رش- و�أن- �مل�شتقبل- يف- تكر�رها- لعدم- بو�شعه- ما- �شيفعل- و�أنه- ممنوعة- �ملمار�شات- هذه- �أن-

خا�شة. عمليات- �إطار- يف- �للثام- لرتد�ء- موؤهلون- وحدهم- �لإرهاب-

وم�شوؤولني- وق�شاة- حمامني- مع- ومقابالتهم- بالبعثات- �ملكلفون- �إليها- ��شتمع- �لتي- �ل�شهاد�ت- �شمحت- وقد-

و�لنظام- �لد�خلي- �لأمن- جهاز- يف- وم�شتمرة- كبرية- خلل- �أوجه- على- �ل�شوء- بت�شليط- ومدنيني- �شيا�شيني-

�لتون�شيني �لق�شائي-
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2---�لرهان-�لأ�شا�شي-ملكافحة-�لإفالت-من-

�لعقاب-يف-�شياق-�خللل-�جلوهري-يف-جهازي-

�ل�رشطة-و�لعد�لة

و�لنظام- �ل�رشطة- نظام- يف- خلل- �أوجه- على- �لتعرف- من- بالبعثة- �ملكلفون- �أجر�ها- �لتي- �للقاء�ت- �شمحت- لقد-

موروثة- هي- بل- فح�شب،- علي- بن- �شقوط- تلت- �لتي- �لفرتة- يف- تون�س- تخ�س- ل- هذه- �خللل- �أوجه- �لق�شائي.-

�رشورية- �لإ�شالحات- هذه- �لفردية.- �حلريات- �حرت�م- مر�عاة- مع- �إ�شالحه- ينبغي- �لذي- �لقدمي،- �لنظام- من-

هو- هذ�- �لعقاب.- من- لالإفالت- حد- لو�شع- عامة- وب�شفة- �ملا�شي،- جلر�ئم- مالئم- حل- ولإيجاد- للم�شتقبل-

عن- �مل�شوؤولني- ملحاكمة- �لقوية- �لإر�دة- غياب- ففي- تون�س.- يف- حقيقية- لدميقر�طية- �لتاأ�شي�س- حتديات- �أهم-

�مل�شوؤولية- توجيه- ت�شور- ي�شعب- �مللحة- �لتون�شي- �ل�شعب- مطالب- رغم- �ملا�شي،- يف- �ملرتكبة- �لنتهاكات-

ت�شكل- خطورة- �لأكرث- �جلر�ئم- يف- �لعقاب- من- �لإفالت- مكافحة- �إن- بها.- �لآمرين- �أو- �لنتهاكات- ملرتكبي-

�جلر�ئم. هذه- تكر�ر- لعدم- �ملو�تية- �لظروف- لتوفري- �شمانًا-

�لتون�شية �لأمن- قو�ت- -- �أ-

�لأمن- قو�ت- قيادة- على- يناير- من- ع�رش- �لر�بع- يف- �ل�رشياطي- �جلرن�ل- وتوقيف- علي- بن- هروب- �أتى- لقد-

هذه- يف- ي�شاعده- وكان- -
26

لل�رشطة- وزير- مبثابة- علي- بن- كان- عامًا- وع�رشين- ثالثة- مد�ر- فعلى- �لد�خلية.-

�أن-ي�شبح-يف-غ�شون-ع�رش-�شنو�ت- �لتون�شي-قبل- 1991-علي-�ل�رشياطي-مدير-عام-�لأمن- �ملهمة-بدًء-من-عام-

عن- م�شوؤوًل- نف�شه- �لد�خلية- وزير- وجد- يناير2011- من- ع�رش- �لر�بع- وبعد- -
27

�لرئا�شي للحر�س- رئي�شًا-

قرن ربع- منذ- ميار�شها- يكن- مل- وظيفة-

�لتون�شي- �لنظام- بطبيعة- و�ملرتبط- �ل�رشطة،- قو�ت- جتاه- �ل�شكان- عنه- �أعرب- �لذي- �حلذر- على- عالوة-

من- ع�رش- �ل�شابع- بني- �شقوطه- �إىل- �أدت- �لتي- �لأحد�ث- قمع- بعد- �زد�د- و�لذي- علي- بن- عهد- يف- �لبولي�شي-

�لبولي�شية.-فمع-تز�يد-�لنتهاكات- �لإد�رة- �أوجه-خلل-يف- �لتعرف-على- دي�شمرب-و�لر�بع-ع�رش-من-يناير،-مت-

�لر�أي- �إىل- بالن�شبة- �أولوية- �لأمن- جعل- مما- �لثورة- تلت- �لتي- �لأوىل- �لأ�شابيع- يف- وممتلكاتهم- �لأفر�د- بحق-

�إىل- �أدى- �لذي- �لأمر- م�شلح،- نز�ع- يهزها- �لتي- وليبيا- تون�س- بني- للحدود- �لأمنية- �له�شا�شة- جانب- �إىل- �لعام-

�حلريات- �حرت�م- �إطار- يف- تعمل- ومنظمة- فعالة- �رشطة- �إىل- بحاجة- تون�س- فاإن- لذ�- لال�شتقر�ر.- ن�شبي- �نعد�م-

�لإن�شان. وحقوق- �لأ�شا�شية-

26-قبل-�لو�شول-�إىل-من�شب-�لرئا�شة-�شغل-بن-علي-منا�شب-خمتلفة-يف-جهاز-�ل�شتخبار�ت،-�أوًل-يف-�جلي�س-كمدير-لالأمن-�لع�شكري،-ثم-على-ر�أ�س-جهاز-�لأمن-�لوطني-ملرتني،-وبعدها-ككاتب-دولة-ثم-كوزير-

للد�خلية،-وهو-كان-يف-هذ�-�ملن�شب-�لأخري-قبل-�شهر-و�حد-من-�نقالب-�ل�شابع-من-نوفمرب-1987

27-�ل�شم-�لر�شمي-لهذ�-�ملن�شب-هو-مدير-عام-�أمن-رئي�س-�لدولة-و�ل�شخ�شيات-�لر�شمية،-وهو-ما-ي�شمى-عادة-باحلر�س-�لرئا�شي.-�جلهاز-مكون-من-�ألفني-وخم�شمائة-من-عنا�رش-�جلي�س-و�حلر�س-�لوطني-و�لأمن

�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان---تون�س-/-28



�لعامة- �لإد�رة- هي- �أجهزة- خم�شة- من- �لد�خلية- �لأمن- بقو�ت- ر�شميًا- �مل�شماة- �لتون�شية- �ل�رشطة- تتاألف-

�ل�شجون- �أمن- وعنا�رش- �ملدين- و�لدفاع- �لوطني- للحر�س- �لعامة- و�لإد�رة- �لوطنية- و�ل�رشطة- -
28

�لوطني لالأمن-

يجود- ل- �نه- غري- -.2000 عام- منذ- �لعدل- لوز�رة- تابعة- �ل�شجون- �إد�رة- �أ�شبحت- وقد- -.
29

�لتاأهيل و�إعادة-

للجمهور. معروف- �لد�خلية- �لأمن- لقو�ت- وو��شح- ر�شمي- د�خلي- نظام-

يتدخلون- �لأجهزة- هذه- يف- �لعاملني- �إن- يقول- �لو�قع- فاإن- -
30

�لأجهزة هذه- من- كل- ملهام- مر�شوم- حتديد- رغم-

�شفافية. ودون- و��شح- متييز- دون- خمتلفة- ق�شايا- يف-

بغ�س- و�لتوقيفات- �لأمن- وحفظ- �لر�شمية- و�ملو�كب- �لعامة- �ملباين- بحر��شة- يقومون- �نف�شهم- �ل�رشطيون-

�لغالب- يف- ن�شبت- �ملتظاهرين- بحق- �لعنف- �أعمال- كانت- و�إن- �إليها.- ينتمون- �لتي- �لعامة- �لإد�رة- عن- �لنظر-

�ل�شهاد�ت- و�ن- ل�شيما- حمالة.- ل- �ملظاهر�ت- قمع- يف- تدخلت- �خرى- كتائب- فاإن- -
31

�ل�شغب مكافحة- قو�ت- �إىل-

�لتعرف-عليهم- �أو-ملثمني-مما-جعل- �ملدين- بالزي- �ملرتكبة-من-طرف-�رشطيني- �لنتهاكات- �رتفاع-عدد- توؤكد-

من- يبدو- ل- بالتايل- وجه.- بلثام- مزودة- �لإرهاب- مكافحة- قو�ت- وحدها- -
32

�لد�خلية لوزير- وفقًا- �شعبًا.-

حري- وحدها.- �ل�شغب- مكافحة- قو�ت- من- �ملظاهر�ت- �إطار- يف- �ملوجودين- �مللثمني- �لأفر�د- يكون- �أن- �ملعقول-

بها- �لأمر-يتعلق- �إن-كان- �لإرهاب،- �ملتخ�ش�شة-يف-مكافحة- �لقوة- �أي�شًا-�شوؤ�ًل-حول-وجود-هذه- �أن-نطرح- بنا-

�ل�شلمية. �لتجمعات- من- غريها- �أو- �ملظاهر�ت- يف- فعاًل،-

�إىل- ينتمون- معهم- و�لتحقيق- �ملتظاهرين- بتوقيف- قامو�- �للذين- �ملدين- بالزي- �ل�شباط- يكون- �أن- �لو�رد- من-

من- طلب- على- بناء- مار�س- من- �ل�شابع- يف- �ملعلن- �لدولة- �أمن- �إد�رة- �إلغاء- ورغم- �لعامة.- �ل�شتخبار�ت- جهاز-

�إد�رة- �لأر�س- على- تز�ل- ل- �لبالد،- يف- �ل�شيا�شي- للبولي�س- �إلغاء- �أنه- على- قدم- تدبري- وهو- �ملدين،- �ملجتمع-

-
33

�ل�شلطات. ل�شالح- �ملعلومات- جمع- ومهمتهم- �ملدين- بالزي- يعملون- عن�رش- �أيل- ت�شم- �لعامة- لال�شتخبار�ت-

��شكال- �شتى- �إىل- �ملا�شي- يف- بلجوئها- معروفة- �لإد�رة- هذه- مو�طنني.- يوقفون- �جلهاز- هذه- �أع�شاء- بع�س- �ن- غري-

هوؤلء- فاإن- �لبعثة،- عليها- ح�شلت- �لتي- للمعلومات- وفقا- �لعرت�فات.- �أو- �ملعلومات- على- للح�شول- �ل�شغط-

يف- ي�شاركون- من- لتخويف- �ملمار�شات- هذه- مثل- �إىل- يلجوؤون- ز�لو�- ما- للقمع- كقوة- �مل�شتعملني- �لعنا�رش-

للمهمة- تهديدً�- ي�شكل- �لعملي- و�لتدخل- �ل�شتخبار�ت- بني- �خللط- هذ�- �إعالميًا.- يغطونها- ومن- �ملظاهر�ت-

�ملعلومات. جمع- على- تقت�رش- و�لتي- �لعامة- لال�شتخبار�ت- �لرئي�شية-

�إطار-�لتحقيقات-�لق�شائية.-وقد- �أوجه-�خللل-يف- �إىل-عدد-من- �أجرتها-�لبعثة-متت-�لإ�شارة- �للقاء�ت-�لتي- خالل-

-تتخللها-عدة-�أخطاء-منها-غياب-�لإ�شارة-�إىل-تاريخ-و�شاعة-�لتوقيف-
34

بد�-جليا-�أن-حما�رش-�ل�رشطة-�لق�شائية-

28-خم�شة-و�شبعون-يف-�ملائة-من-�لعنا�رش-�خلم�شني-�ألف-يف-قو�ت-�لأمن-�لد�خلية-مرتبطون-بالإد�رة-�لعامة-لالأمن-�لوطني-و�أربعون-يف-�ملائة-هم-عنا�رش-�إد�ريون

29-وفقًا-للمادة-7-من-�لقانون-رقم-821---70-�ل�شادر-يف-�ل�شاد�س-من-�غ�شط�س-عام-1982-و�ملتعلق-بالو�شع-�لقانوين-�لعام-لقو�ت-�لأخمن-�لد�خلية.-�شنطلق-على-هذ�-�لن�س-يف-بقية-�لتقرير-��شم-قانون-قو�ت-�لأمن-

�لد�خلية

30-�ملادة-�لر�بعة-لقانون-قو�ت-�لأمن-�لد�خلية،-»حتدد-مبر�شوم-�لأو�شاع-�لقانونية-�خلا�شة-لكل-جهاز-من-قو�ت-�لأمن-�لد�خلية-ومهام-كل-من-�لأجهزة-�ملذكورة-مع-مر�عاة-�لتكامل-بينها«

31-هذه-�لقو�ت-�أعيدت-ت�شميتها-بوحد�ت-�لتدخل

32-�نظر-�جلزء-�لأول،-حديث-�لوزير-مع-بعثة-�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان

33-وتقول-بع�س-�مل�شادر-�إن-هذه-�لعنا�رش-مكلفة-مبر�قبة-بع�س-�أع�شاء-�ملجتمع-�ملدين

34-وفقًا-للمادة-�خلام�شة-من-�لقانون-�لعام-لقو�ت-�لأمن-�لد�خلية-و�ملادتني-�لعا�رشة-و�لتا�شعة-ع�رشة-لقانون-�لإجر�ء�ت-�جلز�ئية-فاإن-هذه-�لوظيفة-من-�خت�شا�س-معظم-كو�در-قو�ت-�لأمن-�لد�خلية-وروؤ�شاء-�أق�شام-

�ل�رشطة
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�إىل-عدم- �أ�شارت- �ل�شهاد�ت- �لعديد-من- �أن- وتكر�ر-نف�س-�ملح�رش-حرفيًا-لعدة-متهمني-يف-ق�شية-و�حدة.-كما-

�لنتهاكات- ذلك- يف- مبا- بجر�ئم- متعلقة- ملفات- عن- �مل�شوؤولني- �لتحقيق- ق�شاة- مع- �لق�شائية- �ل�رشطة- تعاون-

�أذون- تنفيذ- �لعنا�رش- بع�س- رف�س- هكذ�- �لد�خلية.- �لأمن- قوة- يف- عنا�رش- طرق- من- �لإن�شان- حلقوق- �خلطرية-

�أن-تكون-هناك- �إىل-�لقيام-بتوقيف-�ملعنيني.-وهنا-يبدو-من-�ل�رشوري- �شد-زمالئهم-و��شطر-عنا�رش-يف-�جلي�س-

يف- �لتحقيق- يف- ول�شيما- مر�س،- ب�شكل- لتعمل- �لق�شائي- �لتحقيق- ملهمة- مكر�شة- حقيقية- ق�شائية- �رشطة-

يف- �حليادية- �أجل- ومن- �لد�خلية.- �لأمن- قو�ت- يف- �أع�شاء- �رتكبها- �لتي- �لإن�شان- حلقوق- �خلطرية- �لنتهاكات-

ينبغي- �رشطي- فيها- �تهم- جر�ئم- يف- حتقق- �لتي- �لإد�ر�ت- فاإن- نف�شه،- �لقو�ت- يف- �أع�شاء- زمالء- ب�شاأن- �لتحقيق-

�ل�رشطي.- هذ�- يتبعها- �لتي- �لإد�رة- عن- تختلف- �أن-

ل�شيما- �أقل،- عنا�رشه- عدد- �أن- رغم- �ل�رشطة،- حمل- حل- �إىل- �أحيانًا- �جلي�س- ��شطر- يناير- من- ع�رش- �لر�بع- منذ-

مو�طنني.- لتوقيف-

وهذ�-ما-حدث-يف-�لق�رشين-يف-نهاية-فرب�ير-لتوقيف-متظاهرين-�شباب-يف-منازلهم.-وقد-ذكر-هوؤلء-�ل�شباب-

لوقف- -
35

�لعا�شمة تون�س- يف- تدخله- لعدم- لالنتقاد- تعر�س- �جلي�س- �أن- كما- توقيفهم.- خالل- وقعت- جتاوز�ت-

حزب- يف- ع�شو- ق�شى- -2011 مايو- من- �لثامن- يف- �ملتظاهرين.- بحق- �ملن- قو�ت- �رتكبتها- عنيفة- قمع- عمليات-

�أن-�أ�شيب-يف- �لعمل-�لوطني-�لدميقر�طي-وهو-حزب-م�رشوع-منذ-�لر�بع-ع�رش-من-يناير-متاأثرً�-بجروحه-بعد-

�جلي�س- بني- �لف�شل- �آخرين- مع- يحاول- كان- بينما- خطري- بجرح- �أ�شيب- لقد- �جلي�س.- �أطلقها- بر�شا�شة- ظهره-

36
�لعا�شمة( تون�س- )�شو�حي- �شليمان- يف- مظاهرة- خالل- وخمربني-

لالأمن- �لعامة- �لإد�رة- ر�أ�س- على- �شبري- �أحمد- �جلرن�ل- هو- ع�شكري- تعيني- مت- فقد- �ملوؤ�ش�شي- �مل�شتوى- على- -

ومار�س. يناير- �شهري- بني- �لوطني-

على- دليل- �لد�خلية- �لأمن- قو�ت- يف- عنا�رش- طرف- من- متنوعة- �أ�شكاًل- �تخذت- �لتي- �لحتجاجات- و�إن-

�ملنا�شب-يف- �أهم- �لتي-تلت-عدة-تغيري�ت-يف-بع�س- �مل�شكالت- �ملوؤ�ش�شة.-عالوة-على- �لذي-ي�شود-هذه- �ل�شيق-

�لنتقالية- �ملرحلة- بد�ية- منذ- نالحظ- �أبريل،- مطلع- حتى- �لأمن(- ومدير- �لوزير- )ول�شيما- �لد�خلية- وز�رة-

عنا�رشها.- عمل- بظروف- يتعلق- فيما- ول�شيما- �لأمن- قو�ت- تهز- حقيقية- �أزمة-

فيما- �لتنفيذ- حيز- -1982 �غ�شط�س- لقانون- مكمل- قانون- دخول- مع- -،2011 مايو- من- و�لع�رشين- �خلام�س- يف-

�لنقابية- باحلريات- �لعرت�ف- �أن- -كما-
37

�لد�خلية،-مت-�جتياز-مرحلة-هامة �لأمن- لقو�ت- �لعام- بالقانون- يتعلق-

يو�جهها- �لتي- �مل�شكالت- لبع�س- حلول- لإيجاد- �لتن�شيق- يف- ي�شاعد- قد- -
38

�لد�خلية �لأمن- قو�ت- لعنا�رش-

من- ع�رش- �لثامن- يف- �ملبزع- فوؤ�د- �لرئي�س- �إعالن- بعد- جاء- �ملر�شوم- هذ�- عملهم.- ممار�شة- �إطار- يف- �ملوظفون- هوؤلء-

35-�نظر-�أعلى-�شهادة-نز�ر-م�شاكني-�لذي-�شارك-يف-مظاهر�ت-�ل�شابع-من-مايو-يف-تون�س-�لعا�شمة

36�نظر-�لبيان-�ل�شحايف-للفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان-يف-�لعا�رش-من-مايو-2011-»زيادة-�لعنف-�لبولي�شي«

37-�لقر�ر-42-�ل�شادر-يف-25-مايو-2011-و�لذي-ن�رش-يف-�جلريدة-�لر�شمية-يف-31-مايو

38-�ملادة-11-�ملعدلة-للقانون-�لعام-لقو�ت-�لأمن-�لد�خلية
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�أوىل- مرحلة- يف- �شكلت- قد- كانت- لل�رشطة،- ر�شمية- نقابة- �إن�شاء- �إىل- �أدى- مما- نقابات.- تاأ�شي�س- �إتاحة- �أبريل-

و�أثناء- �لنقابة- هذه- ممثلو- ت�رشيح.- على- مايو- من- ع�رش- �لتا�شع- يف- حت�شل- �أن- قبل- يناير،- من- ع�رش- �ل�شابع- يف-

�لد�خلية. �لأمن- قو�ت- مكونات- لكل- خا�س- قانون- و�شع- �رشورة- على- �شددو�- بالبعثة- باملكلفني- لقائهم-

�إىل- و��شحة- �إ�شارة-- �أية- على- يحتوي- ل- �أنه- كما- �لعتبار.- يف- �ملطلب- هذ�- ياأخذ- ل- �لعام- �لقانون- �إ�شالح- �إن-

�لدويل- �لقانون- �إىل- �إ�شارة- توجد- فال- �ملبزع.- عليها- �شدد- �لتي- -
39

�لإن�شانية« و�حلقوق- �لدميقر�طية- »مبادئ-

�شد- �ملتحدة- �لأمم- �تفاقية- ول�شيما- �لدولية- �ل�شكوك- عن- �ملنبثقة- �للتز�مات- ذلك- يف- مبا- �لإن�شان- حلقوق-

قو�ت- تكوين- �ن- غري- -
40

�لقانون تطبيق- عن- �مل�شوؤولني- ب�شلوك- �ملتعلقة- �لتوجيهية- �ملبادئ- وكذلك- �لتعذيب-

�رتكبها- �لتي- للتجاوز�ت- حد- لو�شع- كو�شيلة- �لبعثة- مع- لقائه- يف- �لد�خلية- وزير- عليه- �شدد- �لذي- �لأمن-

عنا�رش-من-قو�ت-�لأمن-�لد�خلية-و�إعادة-�لثقة-بني-هوؤلء-وبني-�ل�شكان-و�إن-كان-�رشوريًا-ل-ميكن-�أن-يكون-�لرد-

�لوحيد-على-�لنتهاكات-�خلطرية-�لتي-�رتكبها-ممثلو-�لأمن.-هوؤلء-ينبغي-�أن-يو�جهو�-م�شوؤولياتهم-مبا-يف-ذلك-

�لإن�شان. �نتهاكات-خطرية-حلقوق- لتفادي-تكر�ر- �لعقاب-�رشورية- �لإفالت-من- �إن-مكافحة- �لق�شاء.- �أمام-

للخدمات- �لعامة- �لإد�رة- ذلك- يف- مبا- �لد�خلية- وز�رة- من- م�شوؤوًل- و�أربعون- ثالثة- �أحيل- �لنظام- �شقوط- بعد-

�أن-�لأمر-يتعلق-بتجاوز�ت-لهم-يف-عهد-بن-علي-و�أن-ذلك-جاء- �خلا�شة-على-�لتقاعد-لأ�شباب-غري-معلنة.-يبدو-

�أدت- �لتي- �لأ�شباب- تقدمي- �أي- �لعقوبات،- هذه- حول- و��شح- �ت�شال- �أي- غياب- و�إن- �ل�شارع.- ل�شغط- ��شتجابة-

تنظيم- و�إعادة- �ل�شيا�شي- �لبولي�س- و�إلغاء- �لقر�ر،- هذ�- �إىل- �أدت- �لتي- و�لعملية- بحقهم- �إجر�ء�ت- �تخاذ- �إىل-

�ل�شكان. �ندها�س- �أثار- ذلك- كل- �ملخابر�ت،-

خالل- �رتكبت- جلر�ئم- �لد�خلية- وز�رة- يف- موظفني- بحق- د�خلية- حتقيقات- عن- �لإعالن- فاإن- ذلك- على- عالوة-

نتائجها- �أو- �لتحقيقات- حول- متوفرة- معلومات- من- �ليوم- هناك- لي�شت- �أي�شًا.- مر�شيًا- لي�س- �ملظاهر�ت- قمع-

�لق�شاء. �إىل- �لنتائج- هذه- نقل- �أو-

�لعد�لة ب---

�لأكرث-خطورة �لعقاب-يف-�جلر�ئم- �لإفالت-من- �إعاقة-مكافحة- �إىل- �ملوؤدي- �ل�شيا�شية- �لإر�دة- ـ-غياب- -1

يف- �لإن�شان- حلقوق- خطرية- �نتهاكات- عن- �مل�شوؤولني- مبحاكمة- �لتون�شيني- �ملو�طنني- مطالب- �أ�شبحت- لقد-

�أن- �لق�شائية- لل�شلطة- ينبغي- �لتحدي،- هذ�- مو�جهة- يف- ملحة.- يناير- من- ع�رش- �لر�بع- ومنذ- علي- بن- عهد-

ق�شاة- طرف- من- �لتحقيقات- بع�س- فتح- مت- �أنه- �شحيح- �لتوقعات.- هذه- م�شتوى- على- حل- �إيجاد- من- تتمكن-

عند- للتحقيق- �ملبا�رش- بالفتح- �أو- مو�طنون- قدمها- بالغات- خالل- من- �إما- �ل�شلطات- من- مببادرة- �إما- �لتحقيق-

عن- �مل�شوؤولني- �لتحقيق- ق�شاة- �أن- غري- يناير.- و14- دي�شمرب- -17 بني- كثريً�- تكرر- ما- وهو- �ملو�طنني- �أحد- وفاة-

39-�إعالن-ن�رشته-وكالة-�لأنباء-�لر�شمية-�لتون�شية-يف-�لثامن-ع�رش-من-�أبريل
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40-ول�شيما-قانون-�لأمم-�ملتحدة-�ملتعلق-ب�شلوك-�مل�شوؤولني-عن-تطبيق-�لقو�نني،-و�لذي-�عتمدته-�جلمعية-�لعامة-لالأمم-�ملتحدة-يف-17-دي�شمرب-1979-و�ملبادئ-�لأ�شا�شية-ب�شاأن-�للجوء-�إىل-�لقوة-و��شتعمال-�لأ�شلحة-

�لنارية-من-طرف-�مل�شوؤولني-عن-تطبيق-قو�نني-�لأمم-�ملتحدة
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�لإر�دة- يف- ي�شكك- مما- كربى،- حتديات- يو�جهون- بالغ- تقدمي- يودون- �لذين- �ل�شحايا- وكذلك- �مللفات- هذه-

�لعقاب. من- �لإفالت- مكافحة- يف- �لنتقالية- للحكومة- �ل�شيا�شية-

يف- و�لت�شاق- �لو�شوح- غياب- حول- �رشيف- حممد- �ل�شيد- �لعام- �لنائب- بالبعثة- �ملكلفون- �شاأل- وعندما-

وز�رة- �إن- قال- �لإن�شان- حقوق- �نتهاكات- عن- م�شوؤولني- �شد- يناير- من- ع�رش- �لر�بع- يف- بد�أت- �لتي- �ملالحقات-

لتتفادى،- يناير،- -14 منذ- �جلمهورية- ووكالء- �لعام- �لنائب- تعتلي- كهيئة- دورها- ممار�شة- عن- متتنع- �لعدل-

قد- علي- بن- عهد- يف- �ل�شتقاللية- �إىل- �لق�شاء- �فتقار- كان- و�إن- �لق�شاء.- ��شتقاللية- �إعاقة- تعبريه- حد- على-

توؤثر- لن- �لوكالء- على- �لعدل- وز�رة- �شلطة- فاإن- �لق�شاة،- على- �لتنفيذية- �ل�شلطة- �شيطرة- خالل- من- �نعك�س-

معظم- �أن- يف- تكمن- �مل�شكلة- �أن- غري- �لن�شو�س.- يف- بو�شوح- معرفة- بينهما- �لعالقة- لأن- �ل�شتقاللية- هذه- يف-

��شتقاللية- متامًا- تكر�س- ل- �لن�شو�س- هذه- و�أن- �ل�شابق- �لنظام- �إىل- تعود- �ليوم- �ل�شارية- �لقانونية- �لن�شو�س-

حقوق- �نتهاكات- عن- �مل�شوؤولني- �أهم- بحق- �ملتخذة- �لإجر�ء�ت- فاإن- �رشيف- حممد- لل�شيد- وفقًا- -
41

�لق�شاء.

�أن- توؤكد- بالبعثة- �ملكلفني- لدى- �ملتوفرة- �ملعلومات- �أن- غري- �ملدعني.- من- مببادرة- �لآن- حد- �إىل- �تخذت- �لإن�شان-

مببادرة- فتحت- وحميطه- علي- بن- �لعابدين- زين- ول�شيما- كبار- م�شوؤولني- بحق- فتحت- �لتي- �لق�شايا- من- عددً�-

�مللفات. بفتح-هذه- للوكالء- �أو�مر- �إعطاء- مت- �حلالت- �أنه-يف-هذه- مما-يعني- �لنتقالية- �حلكومة- من-

عهد- يف- �ملقدمة- �لبالغات- فاإن- �لعد�لة- وز�رة- يف- �ملتخذ- للقر�ر- وفقًا- باأنه- �رشيف- حممد- �ل�شيد- �رشح- �أخريً�-

مبا�رش- ب�شكل- فتحها- �إعادة- �ملمكن- من- لي�س- �لنهاية- �إىل- فيها- ينظر- ومل- �لإن�شان- حقوق- لنتهاكات- علي- بن-

جتعل- درجة- �إىل- �لبالغات- عدد- بارتفاع- �مل�رشوع- �لن�شغال- �إن- جديد.- من- تقدميها- �إعادة- �ل�شحايا- على- بل-

تدعم- كانت- �لتي- �ملدين- �ملجتمع- موؤ�ش�شات- �ندها�س- مينع- ل- فيها- �لنظر- �لتحقيق- لق�شاة- �مل�شتحيل- من-

�لتون�شي. �لق�شائي- �لنظام- يف- �لثقة- ��شتعادة- �لآن- ويودون- بالغاتهم- قدمو�- �لذين- �ل�شحايا-

�أن-عددً�-من-�لبالغات-�لتي-قدمها-�ل�شحايا- عالوة-على-ذلك-فقد-ظهر-يف-لقاء�ت-�أجريت-مع-�ملكلفني-بالبعثة-

م�شندة- غري- قر�ر�ت- �إىل- �نتهى- غريها- �أغلق،- �أو- جمر�ه- يتخذ- مل- �لإن�شان- حقوق- �نتهاكات- عن- م�شوؤولني- �شد-

�لإر�دة- نق�س- فر�شية- يعزز- مما- �ملالحقات،- جمال- يف- ع�شو�ئية- كقر�ر�ت- �إليها- ينظر- �ملمار�شات- هذه- قانونيًا.-

�لإن�شان. حلقوق- خطرية- �نتهاكات- عن- م�شوؤولني- مالحقة- يف- �ل�شيا�شية-

ول�شيما- �لعقاب- من- �لإفالت- مكافحة- جمال- ويف- �لق�شاء- �إد�رة- يف- كبريً�- تقدمًا- بالبعثة- �ملكلفون- لحظ- وقد-

قا�شي- �أن- لقاء�ت- معهم- �أجريت- �لذين- �ل�شحايا- بع�س- �أكد- هكذ�- �لتحقيق.- ق�شاة- بع�س- �إ�رش�ر- بف�شل-

بني- وقعت- �أحد�ث- ب�شاأن- �ملقدمة- �لبالغات- حول- �لتحقيقات- فتح- يف- �أ�رشع- جدو- بن- لطفي- �ل�شيد- �لتحقيق-

بن- لطفي- �لقا�شي- فاإن- بالبعثة- �ملكلفون- �لتقاهم- �لذين- �لق�رشين- ملحاميي- وفقًا- يناير.- و14- دي�شمرب- -17

عقبات- و�جه- �لثورة- خالل- �لق�رشين- يف- �أربعمائة- وجرح- �شخ�شًا- -21 مقتل- يف- حتقيقات- فتح- �لذي- جدو-

�لوطنية- �للجنة- �إىل- �مللفات- �شتى- نقل- ب�شبب- �لبد�ية- يف- تاأخرت- فقد- �لتحقيقات.- هذه- �إجر�ء- يف- كبرية-

41-للمزيد-من-�ملعلومات-حول-هذ�-�ملو�شوع-�نظر-تقرير-�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان-حول-��شتغالل-�لق�شاء-يف-تون�س-ـ-�لتدخل-و�لنتهاكات-و�لإفالت-من-�لعقاب،-�ل�شادريف-12-يناير-2011،-يف-�لعنو�ن-
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ولكن- �لأخرية.- �لأحد�ث- خالل- �ملرتكبة- �لتجاوز�ت- حول- يناير- من- ع�رش- �لر�بع- غد�ة- �حلقائق- لتق�شي-

ذلك- غ�شون- يف- -
42

�لتحقيقات. قيادة- �إىل- جديد- من- جدو- بن- �لقا�شي- دعي- �مللفات- هذه- نقل- من- �شهر- بعد-

�تخاذ- يت�شن- ومل- �إ�شافية،- �رشعية- �أو- طبية- فحو�شات- �إجر�ء- �مل�شتحيل- من- جعل- مما- �لقتلى،- جثث- دفنت-

�لأدلة. بع�س- على- للحفاظ- �لإجر�ء�ت- بع�س-

�أمر- من- �إىل- �لو�شول- ممكنًا- ذلك- كان- عندما- وحاول- حتقيقاته،- جدو- بن- �لقا�شي- قاد- �ل�شعوبات- هذه- رغم-

وز�رة- يف- �مل�شوؤولني- وكبار- �ل�شباط- من- �شبعة- بحق- توقيف- �أو�مر- �أ�شدر- بذلك- فيها.- يحقق- �لتي- باجلر�ئم-

�لذين- -
44

تويري وعادل-
-43

�لعزيز عبد- يو�شف- بحق- �لأو�مر- هذه- من- �ثنني- تنفيذ- وت�شنى- �لد�خلية.-

�لغياب- هي- كبرية- عقبة- جدو- بن- �لقا�شي- و�جه- �لتحقيقات- �إجر�ء- خالل- جدو.- بن- �لقا�شي- �أمام- �أحيال-

�لإجر�ء�ت- لقانون- �لعا�رشة- �ملادة- مبوجب- �ملفرت�س- من- كان- �لتي- �لق�شائية- �ل�رشطة- طرف- من- للتعاون- �لتام-

�لق�شائية.- �لإنابة- جلان- خالل- من- و�لعمل- للجمهورية- �لعام- �لوكيل- �شلطة- حتت- عملها- متار�س- ن- �جلز�ئية-

�لذين- �لعنا�رش- �أ�شماء- على- حتتوي- �لتي- �ل�شجالت- وتقدمي- �لأو�مر- تنفيذ- رف�شت- �لق�شائية- �ل�رشطة- �أن- غري-

قياد�ت- �أ�شماء- ت�شليم- رف�شت- كما- �لتحقيق،- لقا�شي- يناير- و14- دي�شمرب- -17 بني- �لق�رشين- يف- تو�جدو�-

جنح- �لتي- �حلالت- يف- و�جلرحى- �لقتلى- جثث- يف- ر�شا�شها- وجد- �لتي- �لأ�شلحة- ��شتعملت- �لتي- �لكتائب-

حتديد- من- �لتحقيق- قا�شي- �شيمكن- كان- �ل�شجالت- هذه- ت�شليم- �لطلقات.- هذه- ��شتخر�ج- يف- �لأطباء- فيها-

بدقة. �مل�شوؤوليات-

�ل�شيد- حبيب- �ل�شيد- �أقر- �لق�شائية- �ل�رشطة- طرف- من- �لتعاون- غياب- عن- �لد�خلية- وزير- �شوؤل- عندما-

ب�شاأن- �لتحقيق- �ل�رشطة- �شباط- من- يطلب- �أن- ميكن- ل- �أنه- موؤكدً�- بررها- �أنه- غري- �لعر�قيل- هذه- بحقيقة-

ويرى- وحدهم.- بالتحقيق- يكتفو�- �أن- �ل�رشطة- لق�شاة- ينبغي- �مللفات- هذه- مثل- يف- و�نه- �آخرين،- �شباط-

حلقوق- �لتون�شية- و�لر�بطة- بتون�س- للحريات- �لوطني- و�ملجل�س- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- من- كل-

خطو�ت- �تخاذ- يف- �لد�خلية- وز�رة- لدى- �لإر�دة- �شعف- يعك�س- و�أنه- بالكايف- لي�س- �لرد- هذ�- �أن- �لإن�شان-

طرف- من- م�شتوى- �أعلى- على- و��شحة- �أو�مر- تعط- مل- طاملا- �أنه- وجلي- �لعقاب.- من- �لإفالت- ملكافحة- حا�شمة-

بن- عهد- يف- �لإن�شان- حقوق- �نتهاكات- مرتكبي- وحماكمة- ملالحقة- �لأولوية- �إعطاء- مع- �لنتقالية- �ل�شلطات-

�لنتهاكات. هذه- و�شت�شتمر- يذكر- تقدم- يحرز- لن- �ملظاهر�ت،- قمع- يف- وبعده،- علي،-

�لأحد�ث- يف- �رتكبت- �لتي- �لتجاوز�ت- حول- �حلقائق- تق�شي- جلنة- بدور- يتعلق- وفيما- ذلك- على- عالوة-

�لتحقيق- قا�شي- تكليف- و�إعادة- �أوىل- مرحلة- يف- �لق�رشين- �أحد�ث- يف- بالنظر- �للجنة- قيام- فاإن- �لأخرية-

�أعربو�-عنه-يف- �ل�شحايا- �إىل-لب�س-يف-ذهن- �أدى- �لدقة- �إىل- �ملهام.-هذ�-�لفتقار- لطفي-بن-جدو-بهذه-�حلالت-يف-

�ل�شم- �أن- كما- �لعد�لة.- لطلب- يذهبون- جهة- �أية- �إىل- يعرفون- يعودو�- مل- فهم- بالبعثة.- �ملكلفني- �إىل- حديثهم-

حتقيق- حتى- وي�شتمر- دي�شمرب- -14 يف- يبد�أ- زمنيًا- جدوًل- لها- يحدد- و�لذي- �للجنة- مهمة- على- �أطلق- �لذي-

يناير. -14 بعد- ما- �أحد�ث- �شحايا- نفو�س- يف- �ل�شك- يبعث- هدفها-

42-وفقًا-للمعلومات-�لتي-ح�شل-عليها-�ملكلفون-بالبعثة-فاإن-�للجنة-�لوطنية-لتق�شي-�حلقائق-حول-�لتجاوز�ت-�ملرتكبة-خالل-�لأحد�ث-�لأخرية-مل-تعد-حتقق-يف-�أحد�ث-�لق�رشين-لعدم-�لتد�خل-مع-حتقيقات-

ق�شائية-جارية.

43-يو�شف-عبد-�لعزيز-كان-قائدً�-لوحدة-من-قو�ت-مكافحة-�ل�شغب-�أر�شلت-�إىل-�لق�رشين-عند-�ندلع-�لنتفا�شة-�ل�شعبية

44-�لرئي�س-�ملبا�رش-ليو�شف-عبد-�لعزيز
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لهذه- ينبغي- لكن- حماكمات.- �إىل- �لأرجح- على- توؤدي- و�شوف- �ملعاجلة- قيد- ملفات- ثمة- �لعو�ئق- هذه- رغم-

و�أن-تتم-يف-�شياق-�حرت�م-�حلق-يف-حماكمة-من�شفة.- �لدولية- �ملعايري- �إىل- بالنظر- �أن-تكون-مر�شية- �ملحاكمات-

�لأمن- قو�ت- يف- بعنا�رش- يتعلق- ما- كل- ويف- �مللفات- من- �لعديد- يف- �لع�شكرية- �ملحاكم- �خت�شا�شات- �أن- غري-

من�شفة. حماكمة- يف- �حلق- جلهة- عدة- م�شكالت- يطرح- وظائفهم- �شغل- خالل-

من�شفة حماكمة- يف- �حلق- يعيق- �لع�شكرية- �ملحاكم- �خت�شا�س- ـ- - -2

-1982 عام- �أغ�شط�س- من- �ل�شاد�س- يف- �ل�شادر- -70 ـ- -82 رقم- �لقانون- من- و�لع�رشين- �لثانية- �ملادة- مبوجب-

�ملخت�شة- �لع�شكرية- �ملحاكم- �خت�شا�س- من- »تعد- �لد�خلية- �لأمن- لقو�ت- �لعام- �لقانوين- بالو�شع- و�ملتعلق-

لوظيفتهم- مبا�رشتهم- حال- وقعت- باأحد�ث- يتعلق- فيما- �لد�خلية- �لأمن- قو�ت- عنا�رش- فيها- �ملندرج- �لق�شايا-

�أو- �لعامة- باملباين- �لعام- �لأمن- حفظ- �أو- للدولة- �خلارجي- �أو- �لد�خلي- �لأمن- جمال- يف- به- مبا�رشتهم- مبنا�شبة- �أو-

�لتجمعات« �أو- �ملظاهر�ت- �أو- �ملو�كب- �أو- �لعامة- �لجتماعات- خالل- �أو- و�خلا�شة- �لعامة- لل�رشكات-

فيما- �ل�شابق-ول�شيما- �لنظام- �لتحقيق-�شد-م�شوؤولني-كبار-يف- ملفات- �لعديد-من- �أحيل- �ملادة- بناء-على-هذه-

مبا-يف-ذلك-ملفات-تخ�س- �إىل-حماكم-ع�شكرية،- 17-دي�شمرب-و14-يناير- �ل�شعبية-بني- �لنتفا�شة- يتعلق-بقمع-

-غري-�أن-�رشوط-
45

مدنيني-)وزر�ء-�شابقني-على-�شبيل-�ملثال(-ب�شبب-�لعالقة-بني-هوؤلء-وبني-عنا�رش-قو�ت-�لأمن.

�أقر- بالبعثة- �ملكلفني- مع- �أجري- لقاء- خالل- �ملحاكم.- هذه- �أمام- م�شمونة- لي�شت- عادلة- حماكمة- يف- �حلق-

حماكمة- يف- �حلق- جلهة- �لكافية- �ل�شمانات- بنق�س- �لعا�شمة- بتون�س- �لع�شكرية- �ملحكمة- لدى- �لعام- �لنائب-

مل- لكنه- -2010 يف- و�شع- قد- -
46

ديكو �إمانويل- مببادئ- ��شتلهامًا- �لإجر�ء- هذ�- مثل- �إ�شالح- �أن- و�أكد- من�شفة-

�إىل-حمكمة-ع�شكرية. �لإجر�ء�ت- �لفو�ئد-من-نقل-هذه- �لعام-على- �لنائب- �شدد- �ليوم.-وقد- �إىل-حد- ينته-

�لإن�شان- حلقوق- خطرية- �نتهاكات- مرتكبي- حماكمة- حول- �آنفًا- �ملذكورة- �لوثيقة- من- �لتا�شع- للمبد�أ- وفقًا-

يف- �لعادية- �ملحاكم- ل�شالح- �لأحو�ل- كل- يف- ��شتبعاده- ينبغي- �لع�شكرية- �ملحاكم- »�خت�شا�س- فاإن-

ومن- و�لتعذيب- �لق�رشي- و�لختفاء- حماكمة- دون- كالإعد�م- �لإن�شان- حلقوق- خطرية- �نتهاكات- يف- �لتحقيقات-

�لوظائف- عن- بعيدة- بطبيعته- �لأعمال- هذه- »مثل- �أن- ي�شاف- كما- �جلر�ئم«.- هذه- مرتكبي- مالحقة- �أجل-

حماية- حول- �لإعالن- �عتماد- عند- �ملتحدة- لالأمم- �لعامة- �جلمعية- �خرتته- �لذي- �حلل- هو- هذ�- �ملمار�شة«.-

�أن-مرتكبي-هذه-�جلر�ئم-ل-ميكن-حماكمتهم-�شوى- -و�لذي-ين�س-على-
47

�لأ�شخا�س-من-�لختفاء�ت-�لق�رشية

�ملعنية- �لهيئات- خمتلف- �أن- كما- ع�شكرية.- ول�شيما- خا�شة،- حمكمة- لأية- خالفًا- عادية- ق�شائية- هيئات- �أمام-

و�ملفو�شية- �لطفل- حقوق- وجلنة- �لتعذيب- مناه�شة- وجلنة- �لإن�شان- حقوق- جلنة- ذلك- يف- مبا- �لإن�شان،- بحقوق-

�خت�شا�شها- من- لي�س- �لع�شكرية- �ملحاكم- �ل�شدد:- بهذ�- جممعة- كلها- و�ل�شعوب- �لإن�شان- حلقوق- �لأفريقية-

نف�شه- و�لأمر- مدنيني.- بحق- �لإن�شان- حلقوق- خطرية- �نتهاكات- �رتكاب- عن- �مل�شوؤولني- �لع�شكريني- حماكمة-

�ل�شيا�شيني. و�مل�شوؤولني- �لأمن- عنا�رش- ي�شمل-

45-وفقًا-لل�شيد-حممد-�رشيف-�لنائب-�لعام-فاإن-ثالثة-وع�رشين-ملفًا-نقلت-�إىل-حمكمة-ع�شكرية-حول-�جلر�ئم-�ملرتكبة-بني-17-دي�شمرب-و14-يناير.

46-�نظر-م�شاألة-�إد�رة-�ملحاكم-�لع�شكرية-للق�شاء،-تقرير-للمقرر-�خلا�س-حلقوق-�لإن�شان،-�إمانويل-ديكو،-13-يناير-2006

47-�عتمدته-�جلمعية-�لعامة-لالأمم-�ملتحدة-يف-قر�رها-رقم-133/47-لـ18-دي�شمرب-1992
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من- يبدو- يناير- -14 بعد- �لإن�شان- حقوق- �نتهاكات- عن- �مل�شوؤولني- ملحاكمات- �لق�شوى- لالأهمية- نظرً�-

ت�شتعملها- �لتي- �لعملية- �لأ�شباب- تفهم- �ملمكن- من- كان- �إذ�- من�شفة.- حماكمة- يف- �حلق- �حرت�م- �ل�رشوري-

�لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- جتربة- فاإن- �لع�شكرية،- �ملحاكم- تدخل- لتربير- �لق�شائية- �ل�شلطات-

ينبغي- لذ�- �لعادي.- �لق�شاء- تهمي�س- مع- �لدميقر�طي- �لنتقال- عملية- �إ�شعاف- توؤكد- �لبعثة- ومالحظات-

�شحايا- �إىل- بالن�شبة- �ملعقول- غري- من- لأنه- �لق�شايا.- هذه- مثل- يف- �لع�شكرية- �ملحاكم- �خت�شا�س- ��شتبعاد-

�لتون�شي. �جلز�ئي- �لقانون- مبوجب- ذلك- لهم- يحق- بينما- �دعاء،- ت�شكيل- من- يتمكنو�- �أل- �لنتهاكات- هذه-
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خامتـــة

و�لر�بطة- بتون�س- للحريات- �لوطني- و�ملجل�س- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- بعثة- �شمحت- لقد-

جتمعات- يف- �ملتظاهرين- �شد- �ملفرطة- �لقوة- �إىل- �لتون�شية- �لأمن- قو�ت- جلوء- بر�شد- �لإن�شان- حلقوق- �لتون�شية-

�لإن�شان-من-عمليات-توقيف- �نتهاكات-خطرية-حلقوق- للقوة-�شاحبته- �ملفرط- �للجوء- يناير.-هذ�- -14 بعد- ما-

�لأحيان. بع�س- يف- و�لتعذيب- �ملعاملة- و�إ�شاءة- ع�شو�ئي- وحجز- ع�شو�ئية-

�مل�شوؤولني- مبحاكمة- �لتون�شي- لل�شعب- �ملتكررة- �ملطالب- رغم- م�شتمر- �لعقاب- من- �لإفالت- �أن- �أي�شًا- �مللفت- من-

�شقوطه. �إىل- �أدت- �لتي- �ل�شعبية- �لنتفا�شة- فرتة- يف- ول�شيما- علي- بن- عهد- يف- �ملرتكبة- �لنتهاكات- عن-

�دعاء�ت- �أخذ- على- �ملحاكم- بع�س- و�فقت- تون�س- يف- �لأوىل- فللمرة- �أحرز،- قد- ملحوظًا- تقدمًا- �أن- �شحيح-

باإ�شد�ر- �لق�رشين- يف- حتقيق- قا�شي- قام- كما- �لغر�س،- لذلك- طبية- بفحو�س- و�أمرت- �لعتبار- يف- بالتعذيب-

�أو�مر-توقيف-بحق-م�شوؤولني-عن-جر�ئم-قتل-�رتكبت-يف-�لق�رشين-بني-17-دي�شمرب-و14-يناير.-وقد-متكنت-

�لتون�شية- �لر�بطة- رئي�س- ح�شور- يف- �لتون�شي- �لد�خلية- وزير- لقاء- من- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية-

خطرية- �نتهاكات- حول- عميق- حو�ر- �إجر�ء- من- ومتكنت- للحريات.- �لوطني- للمجل�س- وممثل- �لإن�شان- حلقوق-

و�لتحية. �لثناء- ي�شتحق- �أحرز- �لذي- �لتقدم- هذ�- كل- �لقريب.- �ملا�شي- يف- �لإن�شان- حلقوق-

�إطالق- �لدميقر�طية- �إر�شاء- يف- �لتون�شي- لل�شعب- �مل�شرتكة- �لأهد�ف- حتقيق- �أجل- من- �ل�رشوري- من- �أنه- غري-

خمتلفة- �أ�شكاًل- �لقمع- �تخذ- فقد- عليا.- باأو�مر- تاأتي- �لتي- �ملا�شي- ممار�شات- بع�س- ��شتمر�ر- حول- �إنذ�ر-

�شليانة- يف- �لليل- �أثناء- وقع- كما- لالحتجاجات،- كمنظمني- عليهم- �لتعرف- مت- �لذين- �لأ�شخا�س- و��شتهدف-

متييز.- دون- �ملظاهر�ت- يف- م�شارك- �أي- مبعاقبة- �أحيانًا- �ت�شمت- كما- فردي،- �أو- جماعي- �نتقام- �شكل- و�تخذت-

جمددً�.- �لتظاهر- عن- لردعهم- �ل�شكان- تخويف- وهو- و�حد- هدف- يظهر- �لأ�شكال- هذه- تنوع- ومع-

يف-مو�جهة-هذه-�لنتهاكات-�خلطرية-حلقوق-�لإن�شان-ينبغي-�أن-يكون-هناك-حل-ق�شائي.-لل�شماح-لل�شحايا-باأن-

يرو�-حماكمة-�مل�شوؤولني-و�أن-يح�شلو�-على-تعوي�شات-مالئمة.-هذ�-هو-�رشط-�مل�شاحلة-بني-�ملو�طنني-�لتون�شيني-

�ملتكافئ. �لغري- �لقمع- �ل�شلطات-علنا-هذ�- �أي�شًا-و�أن-تنبذ- �أن-يكون-�شيا�شيا- �لرد-ينبغي- �لأمن.- وقو�ت-

�إىل-�إ�شالح- كما-�شمحت-هذه-�لبعثة-بالتعارف-على-عو�مل-خلل-يف-�لنظام-�لق�شائي-�لتون�شي-�لذي-يحتاج-

�لتون�شي. لل�شعب- �لأ�شا�شية- �حلقوق- �حرت�م- ل�شمان- عميق-

حقوق- �نتهاكات- عن- �مل�شوؤولني- ملالحقة- و��شحة- �شيا�شية- �إر�دة- و�إظهار- �لق�شائي- �لنظام- �إ�شالح- ينبغي-

غري- ��شتثنائية- هيئات- �لع�شكرية- �ملحاكم- تبقى- �أن- ينبغي- لذ�- من�شف.- ب�شكل- حماكمتهم- لتتم- �لإن�شان-

على- �لقادر- �لعادي- �لق�شاء- تخ�س- �لق�شايا- هذه- �لإن�شان.- حقوق- �نتهاكات- بق�شايا- معنية- وغري- خمت�شة-

و�ملتهمني. �ل�شحايا- من- لكل- عادلة- حماكمة- توفري-
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تو�شيات

�لتون�شية-- و�لر�بطة- بتون�س- للحريات- �لوطني- و�ملجل�س- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- من- كل- يدعو-

يلي: ما- �إىل- �ملخت�شة- �لتون�شية- �ل�شلطات- �لإن�شان- حقوق- عن- للدفاع-

�لدولة: يف- موظفني- طرف- من- متظاهرين- بحق- �ملرتكبة- �لإن�شان- حلقوق- �خلطرية- �لنتهاكات- �إىل- بالن�شبة-

ـ-و�شع-حد-لقمع-�ملظاهر�ت-و�شمان-حق-�لتجمع-�ل�شلمي-يف-ظل-�أية-ظروف-مبا-تن�س-عليه-�ملادة-�حلادية-

�لأفريقي- �مليثاق- من- ع�رشة- �حلادية- و�ملادة- و�ل�شيا�شية- �ملدنية- باحلقوق- �ملتعلق- �لدويل- للعهد- و�لع�رشين-

و�ل�شعوب، �لإن�شان- حلقوق-

،2011 �لر�بع-ع�رش-من-يناير- �ملعمول-به-منذ- �لطو�رئ- قانون- �إلغاء- ـ-

بالزي- �لد�خلية-يعملون- �لأمن- �ل�شلمية-من-طرف-عنا�رش-يف-قو�ت- �ملظاهر�ت- تاأمني- �أن-يتم- �لتاأكد-من- ـ-

�لإن�شان،-ومنع- �لعام-يف-�حرت�م-كامل-حلقوق- �لأمن- �لر�شمي-وغري-ملثمي-�لوجه-يحظون-بتدريب-لإد�رة-

عنا�رش- �أية- م�شاركة- منع- وكذلك- �لد�خلي- �لأمن- قو�ت- �أع�شاء- طرف- من- باتًا- منعًا- �لوجه- لثام- �رتد�ء-

�ل�شتخبار�ت عنا�رش- ول�شيما- �أخرى،-

�أجل: من- �لد�خلية- �لأمن- لقو�ت- �لعام- �لقانون- �إ�شالح- ـ-

�لإن�شان حلقوق- �لدويل- للقانون- �إ�شار�ت- يحمل- و�أن- فيه- جهاز- كل- خ�شائ�س- يعك�س- �أن- ـ-

و�أن- �لإن�شان- حلقوق- خطرية- �نتهاكات- لرتكاب- �لتام- و�ملنع- �ل�شخ�شية- �مل�شوؤولية- مبد�أ- ي�شم- �أن- ـ-

�لإن�شان. حلقوق- �لدويل- �لقانون- مبوجب- مالئمة- عقوبات- ي�شع-

بالت�شاور- �لأ�شا�شية- �حلريات- وحماية- �حرت�م- بهدف- �ملجمل،- يف- �لد�خلية- �لأمن- قو�ت- تكوين- تعزيز- ـ-

�لتون�شي ملدين- �ملجتمع- مع-

يف- -)1979 دي�شمرب- -17( �لقانون- تطبيق- عن- �مل�شوؤولني- ب�شلوك- �ملتعلق- �ملتحدة- �لأمم- قانون- �إدر�ج- ـ-

�لتون�شي �لد�خلي- �لقانون-

�لأمن: قو�ت- طرف- من- و�ملهينة- و�لال�إن�شانية- �لقا�شية- و�ملعاملة- بالتعذيب- يتعلق- فيما-

و�لال�إن�شانية- �لقا�شية- و�ملعاملة- بالتعذيب- �لدعاء�ت- لكل- ق�شائية- ومالحقات- حتقيقات- فتح- �شمان- ـ-

�شد- �ملتحدة- �لأمم- لتفاقية- عادلةوفقًا- حماكمة- يف- �حلق- حترتم- ظروف- يف- �مل�شوؤولون- ليحاكم- و�ملهينة-

�لتعذيب.

ـ-�شمان-حق-كل-موقوف-�أو-حمتجز-يف-�إطار-م�شاركته-يف-مظاهرة-يف-�أن-يدعي-�لعر�س-للتعذيب-�أو-�شوء-

�لتعذيب. �شد- �ملتحدة- �لأمم- �تفاقية- ن�س- مبوجب- �ملعاملة-

�لأوىل- �ملادة- مع- لتتنا�شب- �لتعذيب- جرمية- تعرف- �لتي- �جلز�ئي- �لقانون- من- مكرر- -101 �ملادة- تعديل- ـ-

�لتعذيب �أعمال- على- �لرتب- �شلم- يف- �مل�شوؤولني- ملالحقة- �لتعذيب- �شد- �ملتحدة- �لأمم- �تفاقية- من-
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عامة: وب�شفة-

يف- تون�س- �إىل- بعثته- خالل- �لتعذيب- �شد- �ملتحدة- لالأمم- �خلا�س- �ملقرر- قدمها- �لتي- �لتو�شيات- تطبيق- ـ-

22-مايو-2011،-وذلك-يف-�أقرب-وقت-ممكن.

�لعد�لة: �إىل- �لإن�شان- حلقوق- �خلطرية- �لنتهاكات- �شحايا- و�شول- �أمام- بالعو�ئق- يتعلق- فيما-

�أية- ظل- يف- �لإن�شان- حلقوق- �خلطرية- �لنتهاكات- ل�شحايا- �لتعوي�س- وطلب- �لعد�لة- �إىل- �لو�شول- �إتاحة- ـ-

ظروف

�لأحد�ث- يف- �ملرتكبة- �لتجاوز�ت- حول- �حلقائق- لتق�شي- �لوطنية- �للجنة- عمل- ومدة- مهمة- حتديد- ـ-

�لتون�شية �لعد�لة- وبني- �للجنة- هذه- بني- للعالقة- �أف�شل- فهم- �أجل- من- �لأخرية-

ونقلها- م�شوؤوليات- حتديد- �إىل- �أدت- �لتي- �لتحقيقات- ونتائج- �للجنة- وتو�شيات- مالحظات- علنية- �شمان- ـ-

�ملالحقات. باب- لفتح- �لعد�لة- �إىل-

من- �لتالية- و�ملو�د- �لعا�رشة- �ملادة- مبوجب- فعال- ب�شكل- �لق�شائية- �ل�رشطة- لعمل- �ملو�تية- �لظروف- توفري- ـ-

�جلز�ئية �لإجر�ء�ت- قانون-

�لذي-يحقق-يف-جر�ئم-عنا�رش- �لق�شائية- �ل�رشطة- �لعامة-و�ملحاكم-ليكون-ق�شم- للنيابة- �أو�مر- �إ�شد�ر- ـ-

�لعنا�رش هذه- له- تتبع- �لذي- �لق�شم- عن- خمتلف- �لد�خلي- �لأمن- قو�ت-

�نتهاكات- عن- �مل�شوؤولني- مبالحقة- �لعا�شمة- تون�س- يف- �لبتد�ئية- �ملحكمة- د�خل- خمت�س- ق�شم- ت�شكيل- ـ-

�لإن�شان حلقوق- خطرية-

�لع�شكرية: �ملحاكم- باخت�شا�س- يتعلق- فيما-

و�إلغاء- �لدعاء- من- �ل�شحايا- ومتكني- �لق�شائيتني- �لدرجتني- بني- للف�شل- �لع�شكري- �لق�شاء- قانون- �إ�شالح- ـ-

�حلق-يف-حماكمة-عادلة تتعار�س-مع- �لتي- �ملو�د-

ترتكبها- �لتي- �جلر�ئم- تكون- ل- حتى- �لد�خلي- �لأمن- لقو�ت- �لعام- �لقانون- من- -22 �ملادة- تعديل- ـ-

يتعلق- فيما- ول�شيما- �لعادية- �ملحاكم- �خت�شا�س- من- بل- �لع�شكرية- �ملحاكم- �خت�شا�س- من- عنا�رشها-

موظفي- عمل- �إطار- يف- مدرجة- كاأعمال- �إليها- �لنظر- ميكن- ل- �لتي- �لإن�شان- حلقوق- �خلطرية- بالنتهاكات-

�لدولة

�لق�شائية: بالإد�رة- يتعلق- فيما- عامة- ب�شفة-

لالأمم- �لأ�شا�شية- �ملبادئ- وتطبيق- وعادل- م�شتقل- ق�شاء- باإد�رة- �ملتعلقة- �لدولية- �للتز�مات- �حرت�م- ـ-

دي�شمرب- لـ13- و146/40- -1985 نوفمرب- لـ29- -32/40 )�لقر�ر�ت- بالق�شاء- يتعلق- فيما- �ملتحدة-

)1985

2005 ـ- -81 �لع�شوي- �لقانون- ول�شيما- �لق�شائية- �ل�شلطة- ��شتقاللية- ل�شمان- �لت�رشيعات- تعديل- ـ-
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ل�شتقالليتهم �لأ�شا�شي- �ل�شمان- وهو- �لق�شاة- ف�شل- عدم- مبد�أ- �حرت�م- ـ-

خالل: من- للق�شاء- �لأعلى- و�ملجل�س- �لق�شائي- بالتنظيم- �ملتعلق- -67 ـ- -29 رقم- �لقانون- تعديل- ـ-

ميكنه- �لذي- و�لإنذ�ر- �لعمل- عن- �لق�شاة- تعليق- �شلطة- �إلغاء- خالل- من- �لعدل- وزير- �شلطات- تقلي�س- ـ-

�لتاأديبي �ملجل�س- �إىل- �للجوء- دون- �تخاذه-

ودميقر�طية �شفافة- عملية- للق�شاء- �لأعلى- �ملجل�س- يف- �لق�شاة- �نتخاب- جعل- ـ-

ي�شفها- �لتي- �جلر�ئم- تدرج- حتى- �لدولية- �جلنائية- للمحكمة- �لأ�شا�شي- للنظام- تكييف- قانون- �عتماد- ـ-

�لد�خلي �لقانون- يف- �لأ�شا�شي- روما- نظام-

�لإن�شان- حلقوق- �أفريقية- حمكمة- �إن�شاء- حول- �لأفريقي- �مليثاق- لربوتوكول- -34.6 �ملادة- مبوجب- �لعمل- ـ-

من- �مليثاق- ن�س- بانتهاك- يتعلق- فيما- �إليها- باللجوء- �حلكومية- غري- و�ملنظمات- لالأفر�د- ت�شمح- و�ل�شعوب-

�لدولة طرف-

و�لر�بطة- بتون�س- للحريات- �لوطني- و�ملجل�س- �لإن�شان- حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية- من- كل- يدعو- وختامًا-

�إىل: �لدويل- �ملجتمع- �لإن�شان- حقوق- عن- للدفاع- �لتون�شية-

�لتقرير هذ�- يف- �ملذكورة- �لإن�شان- حقوق- �نتهاكات- ��شتمر�ر- حول- �لتون�شية- �ل�شلطات- م�شائلة- ـ-

�لتعزيز-ول�شيما- �إىل- و�لتي-هي-بحاجة- بد�أت- �لتي- �لإ�شالح- �إجناز-عملية- �لتون�شية-يف- �ل�شلطات- ـ-دعم-

�لتقرير. هذ�- يف- �ملقدمة- �لتو�شيات- خالل- من-
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بتون�س للحريات- �لوطني- �ملجل�س-

يف-عام-1998،-بينما-كان-�ل�شوت-�حلر-مقموعًا-ب�رش��شة،-قررت-جمموعة--من-�لنا�شطني-�إن�شاء-�ملجل�س-�لوطني-للحربات-بتون�س،-وهي-جمعية-

�شعار- كان- �لقانون- �شيادة- لنعد�م- �ل�شياق- هذ�- ويف- علي.- بن- �لعابدين- لزين- �لدكتاتوري- �لنظام- من- خوف- بال- �ملنتهكة،- �حلقوق- عن- د�فعت-

باملطالبة-بحقوقنا،-بل-�شنطبقها« �ملجل�س-»لن-نكتفي-

�ل�شارم- �لتنديد- خالل- من- ودوليًا- وطنيًا- بروزً�- يكت�شب- �أن- يف- تون�س- يف- للحريات- �لوطني- �ملجل�س- جنح- �أع�شائه،- و�شجاعة- خربة- وبف�شل-

�ملجل�س- وكان- تون�س.- يف- �حلريات- و�شع- حول- موثقة- تقارير- و�شياغة- حتقيقات- فتح- خالل- من- �لإن�شان،- حقوق- �نتهاكات- �أ�شكال- ب�شتى-

�ملنظمة-غري-�حلكومية-�لتون�شية-�لأوىل-�لتي-�أن�شاأت-موقعًا-على-�لإنرتنت-لن�رش-تقاريرها-و�لتو��شل-مع-�لر�أي-�لعام-�لتون�شي-و�لدويل.

وقد-تغري-هذ�-�ل�شياق-متامًا-يف-2011-بف�شل-�لثورة-�لتون�شية.-فتعاظمت-م�شوؤولية-�ملجل�س-�لتي-�أ�شبحت-ت�شمل-�لتنديد-و�لبناء-يف-�آن-معًا.

�لتغيري- لتحفيز- ثقله- بكل- وي�شتعني- نقا�شات- ويطلق- م�شاريع- للحريات- �لوطني- �ملجل�س- ينظم- و�لجتماعية- �ل�شيا�شية- للم�شتجد�ت- وفقًا-

�أهد�ف-�لثورة-�لتون�شية. و�مل�شاركة-يف-حتقيق-

�لكفاح- �لتون�شي-�لذي-يريد-�لنخر�ط-يف-هذ�- �ليوم-لل�شباب- �لباب- �لوطني-للحريات-بتون�س،-م�شتعينًا-بخربته-و�شمعته-يفتح- �إن-�ملجل�س-

�إىل-�لدميوقر�طية-و�لحرت�م-�لكامل-للحقوق-�لإن�شانية-و�حلريات-�لفردية-و�جلماعية. غري-�ملكتمل-بعد-لالنتقال-

�إد�رة-�لن�رش-:-�شهري-باحل�شن

رئي�س-�لتحرير-:-�أنطو�ن-برينادر

-�ِشرييني----�أمني-�شيدهم ت----جون-بيريرّ �لتحرير:--ِكلُمن�س-ِبْكرترَ

ن ت----ماري-كمربلرّ �لتن�شيق-:--ِكلُمن�س-ِبْكرترَ

�لتن�شيق-�لكرتوين-:-�شيلني-بالريو

طبع-مبطبعة-�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لن�شان،-ت�شجيل-مايو-2009-،-ملف-حمو�شب-مطابق-لقانون-6-يناير/كانون-ثاين-1978---)�إعالن-رقم-330675(

passage de la Main d’Or - 75011 Paris - France ,17

CCP Paris : 76 76 Z

18 25 55 43 )1 - 33(80 18 55 43 )1 - 33(

�لن�شان حلقوق- �لدولية- �لفدر�لية-

�لفاك�س:�لهاتف:

�لكرتوين: http://www.fidh.org�ملوقع-

+216 71 240 907 : تف لهــــــــــا �

�لكرتوين: �لربيد-

�لفي�شبوك: موقع-

�لوب: موقــــــع-

contact.CNLT@gmail.com

www.facebook.com/CNLTunisie

http://www.cnlt-majless.org



�لإن�شـان �لتون�شيـة-للدفاع-عن-حقـوق- �لر�بطـة-

جمالت-�لهتمام-:-حقوق-�لإن�شان،-�نتهاكات-حقوق-�لإن�شان،-�حلريات-�لعامة-و�حلريات-�لفردية-ون�رش-ثقافة-حقوق-�لإن�شان

وبالإعالن- �لبالد- وقو�نني- �لتون�شي- بالد�شتور- عليها- �ملن�شو�س- و�لعامة- �لفردية- �لأ�شا�شية- وحرياتها- �لإن�شان- حقوق- عن- �لدفاع- -: �لأهد�ف-

�لعاملي-حلقوق-�لإن�شان-و�ملو�ثيق-�لدولية-

-: و�شف-�لن�شاطات-

�ل�شلطات-�ملعنية- •متابعة-�نتهاكات-حقوق-�لإن�شان-وتلقي-�ل�شكايات-و�ل�شعي-حللها-لدى- 	

�أ�شكال-�مليز-مهما-كان-م�شدرها •مقاومة-كل-مظاهر-�لتع�شف-و�لعنف-و�لتع�شب-وجميع- 	

•�لدفاع-عن-�حلريات-�لفردية-و�حلريات-�لعامة-و�حلقوق-�لإقت�شادية-و�لإجتماعية-و�لثقافية- 	

•�لعمل-على-تاأكيد-��شتقالل-�لق�شاء-و�حلق-يف-�ملحاكمة-�لعادلة- 	

-قانون-�لعفو-�لت�رشيعي-�لعام •�لعمل-على-�شنرّ 	

•�لقيام-بالدور�ت-�لتدريبية-و�لندو�ت-لن�رش-ثقافة-حقوق-�لإن�شان-ودعم-كفاء�ت-كو�در-�لر�بطة 	

�لع�شوية-يف-�ل�شبكات-:

•ع�شو-يف-�ل�شبكة-�لعربية-للتوثيق-و�ملعلومات-يف-جمال-حقوق-�لإن�شان 	

�لعربية-للمنظمات-غري-�حلكومية-للتنمية �ل�شبكة- •ع�شو-يف- 	

�لإن�شان �لأرومتو�شطية-حلقوق- بال�شبكة- •ع�شو- 	

•�لعالقة-مع-�ملوؤ�ش�شات-�لعربية-: 	

�لإن�شان �لعربي-حلقوق- •ع�شو-موؤ�ش�س-للمعهد- 	

�لعالقة-مع-�ملنظمات-�لعربية-و�لدولية-:

•ع�شو-يف-�لفيدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان- 	

•ع�شو-يف-�ملنظمة-�لعربية-حلقوق-�لإن�شان 	

•ع�شو-مر�قب-يف-�للجنة-�لإفريقية-حلقوق-�لإن�شان-و�ل�شعوب 	

للحقوقيني �لدولية- باللجنة- •ع�شو- 	

�لتعذيب ملناه�شة- �لعاملية- باملنظمة- •ع�شو- 	

71.959.596 71.959.866�لهــــــــــاتف:- �لفــــــــاك�س:-

– تون�س – �لعمـــر�ن- بودليـــر- �شارع- -،21 �لعنـــــو�ن:-

�لوب: موقــــــع-

�لكرتوين:  contact@ltdh-tunisie.org�لربيد-

www.ltdh-tunisie.org

للدفــاع- �لتون�شية- �لر�بطة-

�لإن�شـــان حقوق- عن-



عن-�لفدر�لية-�لدولية

حلقـــوق-�لإن�شـــــان

• تتحرك-�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان-من-�أجل-حماية-�شحايا-�إنتهاكات-حقوق-�لإن�شان-ومنع-
�لإنتهاكات-ومالحقة-مرتكبيها- تلك-

�• حماية-�شاملة
تعمل-�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان-لإحرت�م-جميع-�حلقوق-�ملن�شو�س-عليها-يف-�مليثاق-�لعاملي-حلقوق-

�إىل-�حلقوق-�لإقت�شادية-و�لإجتماعية-و�لثقافية :-�حلقوق-�ملدنية-و�ل�شيا�شية-بالإ�شافة- �لإن�شان-

عاملية �• حركة-
تاأ�ش�شت-�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان-يف-�شنة-1922-وجتمع-�ليوم-155منظمة-ع�شوة-يف-�أكرث-

من-100-دولة-حول-�لعامل،-نقوم-�لفدر�لية-بتن�شيقودعم-�أن�شطتهم-وتو�شل-�شوتهم-�إىل-�مل�شتوى-�لدويل-

منظمة-م�شتقلة  •�
مثل-جميع-منظماتها-�لع�شوة-ل-تنتمي-�لفدر�لية-�لدولية-حلقوق-�لإن�شان-�إىل-�أي-حزب-�شيا�شي-�أو-

ديانة-معينة-.وهي-م�شتقلة-عن-كل-�حلكومات

http://www.fidh.org--:-للح�شول-على-معلومات-عن-�ملنظمات-155-�لأع�شاء-ميكن-مر�جعة-�ملوقع-�للكرتوين

ويحظر- �شخ�س،- �أي- ��شتعباد- �أو- ��شترقاق- ليجوز- �لمادة4:-

�لحاطة- �أو- �لوح�شية- �أو- �لقا�شية- �لمعامالت- �أو- للعقوبات- ول- للتعذيب- �إن�شان- �أي- ليعر�س- -:5 �لمادة- �أو�شاعهما.- بكافة- �لرقيق- وتجارة- �ل�شترقاق-

في- �لحق- ولهم- �لقانون- �أمام- �شو��شية- �لنا�س- كل- -:7 �لمادة- �لقانونية.- ب�شخ�شيته- يعترف- �أن- في- �لحق- وجد- �أينما- �إن�شان- لكل- -:6 �لمادة- بالكر�مة.-

تحري�س- �أي- و�شد- �لإعالن- بهذ�- يخل- تميز- �أي- �شد- مت�شاوية- حماية- في- �لحق- جميعا- لهم- �أن- كما- تفرقة،- �أية- دون- عنه- متكافئة- بحماية- �لتمتع-

�لتي- �لأ�شا�شية- �لحقوق- على- �عتد�ء- فيها- �أعمال- عن- لإن�شافه- �لوطنية- �لمحاكم- �إلى- - يلجاأ �أن- في- �لحق- �شخ�س- لكل- -:8 �لمادة- كهذ�.- تمييز- على-

-:9 �لمادة- �لقانون.- له- �أو-يمنحها- حجزه- �أو- �إن�شان- �أي- على- �لقب�س- يجوز- ل-
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