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تونـ�س 

اقرتنت جناحات الثورة التون�سية يف الإطاحة بنظام الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن على 

يف يناير 2011، بانتعا�س اآمال كربى حول فر�س التحول الدميقراطي يف تون�س. عزز هذه 

الآمال عودة حقوقيني ومعار�سني �سيا�سيني بارزين اإىل البالد، واإنهاء احل�سار البولي�سي على 

منظمات حقوق الإن�سان وموؤ�س�سات املجتمع املدين، واإطالق �رساح مئات من �سجناء الراأي، 

بينهم ن�سطاء نقابيون وحقوقيون، واأ�سبغت امل�رسوعية القانونية على عدد من املنظمات التي 

هو  اأهمية،  الأكرث  التطور  اأن  غري  قانونية.  ب�سفة  العمل  من  ال�سابق  العهد  ظل  يف  حرمت 

ت�سكيل  ال�سلطة، وذلك من خالل  فراغ  لت�سغل  وال�سيا�سي  املدين  املجتمع  اأبرز مكونات  تقدم 

الت�رسيعات  �سن عدد من  بارزا يف  لعبت دورًا  التي  الثورة«،  اأهداف  لتحقيق  العليا  »الهيئة 

املهمة لتعزيز امل�سار النتقايل نحو الدميقراطية، وبخا�سة القانون النتخابي للمجل�س الوطني 

اأف�سل  وو�سع  بارز.  حقوقي  برئا�سة  لالنتخابات  م�ستقلة  جلنة  الهيئة  �سكلت  كما  التاأ�سي�سي، 

اأخرى  ت�رسيعات  وكذلك  الدولية.  باملعايري  يلتزم  العربي،  بالعامل  الأهلية  للجمعيات  قانون 

الت�سال  جمالت  وبتنظيم  والن�رس،  ال�سحافة  حرية  وب�سمانات  التعذيب،  مبكافحة  تتعلق 

املجالت، و�سجلت  لتلك  املنظمة  القواعد  واإن�ساء هيئة عليا م�ستقلة لو�سع  املرئي وامل�سموع، 

انتخابات املجل�س التاأ�سي�سي منوذجا فريدا يف املنطقة العربية يف اإجراء انتخابات حرة ونزيهة، 
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ويف ت�سليم اإدارة البالد اإىل �سلطة مدنية منتخبة، �سكل مبوجبها حزب النه�سة احلكومة1. 

غري اأن عام 2012 �سهد تراجعا لالآمال ب�ساأن التحول الدميقراطي، وخا�سة بعد حل الهيئة 

العليا لتحقيق اأهداف الثورة، وانتقال �سالحيات الت�رسيع اإىل املجل�س الوطني التاأ�سي�سي. فقد 

والإعالمية.  ال�سحفية  احلريات  لتعزيز  »الهيئة«  اأ�سدرتها  اأن  �سبق  قوانني  تعطيل  جرى 

اململوكة  والإعالمية  ال�سحفية  املوؤ�س�سات  مدراء  تعيني  تع�سفية يف  ب�سورة  احلكومة  وتدخلت 

للدولة. واأ�ضحى ال�ضحفيون والإعالميون واملبدعون هدفا ل�ضغوط حكومية متزايدة، فيما 

التعبري  حريات  على  ال�ضلفية  اجلماعات  من  وال�ضغوط  العتداءات  ذاته  الوقت  يف  تت�ضاعد 

والإبداع واحلريات الأكادميية وال�سخ�سية. بالتوازي مع ذلك، قدم حزب النه�سة م�رسوع 

قانون يعاقب بال�ضجن مرتكبي اجلرائم »�ضد املقد�ضات«. ومن الوا�ضح اأن �ضغوط اجلماعات 

ال�ضلفية قد التقت مع ميول وانحيازات تيار داخل حركة النه�ضة. وهو ما ميكن مالحظته اأي�ضا 

يف امل�سودة الأويل من الد�ستور، التي مال بع�س ن�سو�سها اإىل تقييد حريات التعبري، وعدم 

يف  الإن�سان  حلقوق  الدولية  التفاقيات  ومبكانة  والرجل  املراأة  بني  التامة  بامل�ساواة  الإقرار 

الد�ضتور، الأمر الذي ي�ضمح للم�رشع وللق�ضاء بالتحلل مما متليه هذه التفاقيات من التزامات 

على عاتق الدولة.

يف ظل التجديد املتوا�سل حلالة الطوارئ -املفرو�سة منذ 14 يناير 2011 والتي �سدر اآخر 

جتديد لها يف اأكتوبر 2012- تعزز ممار�ضات قوات الأمن املخاوف با�ضتمرار مظلة احل�ضانة 

والإفالت من العقاب عن النتهاكات ال�رشطية اجل�ضيمة، وعلى وجه اخل�ضو�ص فيما يتعلق 

البدين واملعنوي  لالإيذاء  ال�ضلمية، وممار�ضات  التجمعات  تفريق  للقوة يف  املفرط  بال�ضتخدام 

والتعذيب التي تطال املحتجزين وغريهم من ال�سجناء. كما يالحظ تباطوؤ اجلهود يف جمال تبني 

برنامج متكامل للعدالة النتقالية. 

امل�شار الد�شتوري والتطورات الت�شريعية:

الوطني  »املجل�س  قبل  من  للمداولت  حمال  للبالد  جديد  د�ستور  �سياغة  عملية  زالت  ما 

التاأ�ضي�ضي« الذي جرى اختيار اأع�ضائه عرب اأول انتخابات حرة ونزيهة تعرفها تون�ص. وقد 

اأجنز املجل�س م�سودة اأولية للد�ستور طرحت للراأي العام يف اأغ�سط�س 2012؛ لكن عدم النتهاء 

من ال�سياغة النهائية للد�ستور خالل عام واحد من ت�سكيل املجل�س يف 23 اأكتوبر 2011 ا�ستتبع 

1- ملزيد من التفا�سيل حول اإجنازات العام الأول من الثورة انظر الف�سل اخلا�س بتون�س يف:

- �ضقوط احلواجز: حقوق الإن�ضان يف العامل العربي، التقرير ال�ضنوي لعام 2011، ال�سادر عن مركز القاهرة 

لدرا�سات حقوق الإن�سان.

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/the-report-a.pdf
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منح اأجل جديد حتى فرباير 20132. وتظهر ن�ضو�ص امل�ضودة اأن املجل�ص مل يح�ضم بعد خياراته 

الثالث؛  ال�سلطات  بني  فيما  والعالقة  احلكم،  بنظام  املتعلقة  الن�سو�س  بع�س  ب�ساأن  النهائية 

التنفيذية والت�رسيعية والق�سائية3.

احلقوق  وكفالة  احرتام  تاأكيد  اإىل  املجمل  يف  مالت  امل�سودة  ن�سو�س  اأن  من  الرغم  وعلى 

واحلريات العامة، وخا�سة حريات التنظيم احلزبي والنقابي واجلمعياتي، واحلق يف التجمع 

ال�سلمي والتظاهر والإ�رساب، فاإن ال�سياغات امل�ستخدمة جاءت اإن�سائية، ل ترتب التزامات 

الإن�سانية،  الكرامة  يف  احلق  اأي�سا  امل�سودة  اأقرت  احلقوق.  تلك  حلماية  الدولة  على  حمددة 

اإن�سان، كما حظرت  وحظرت ب�سورة مطلقة العتداء على احلرمة اجل�سدية واملعنوية لأي 

خمتلف اأ�ضكال التعذيب، واعتربته جرمية ل ت�ضقط بالتقادم. 

بحريات  يت�سل  الإن�سان،  بحقوق  يتعلق  فيما  اجلديد  الد�ستور  يف  القلق  بواعث  اأبرز 

التعبري والإبداع واحلريات الدينية وحقوق املراأة. ويف مقدمة تلك املخاوف ما يتعلق مبوقع 

التفاقيات الدولية حلقوق الإن�سان يف الد�ستور؛ حيث يذهب الف�سل 20 من الباب اخلام�س اإىل 

اإعطاء املحكمة الد�ستورية �سالحية فح�س مدي د�ستورية املعاهدات الدولية قبل التوقيع عليها. 

كما يذهب الف�سل 17 اإىل التاأكيد على اأن »احرتام املعاهدات الدولية واجب فيما ل يتعار�س 

الفعلية ملا ت�ضمنه الد�ضتور من  القيمة  اأن يحد من  اأحكام الد�ضتور«. من �ضاأن هذا التوجه  مع 

واملحاكم  الت�رسيعية  لل�سلطة  العامة، طاملا ميكن  الإن�سان واحلريات  ل�سمان حقوق  ن�سو�س 

غ�س الطرف عن اأحكام اتفاقيات حقوق الإن�سان الدولية بدعوى التعار�س مع الد�ستور.

�رساحة  تقر  ل  فهي  املراأة،  بحقوق  املتعلقة  الن�سو�س  �سياغة  يف  غمو�س  اأي�سا  هناك 

الف�سل  يف  امل�ساواة  اإىل  الوحيدة  الإ�سارة  وردت  وقد  والن�ساء.  الرجال  بني  التامة  بامل�ساواة 

الـ21 من الباب الثاين، يف معر�ص احلديث فقط عن رعاية الأ�رشة وا�ضتقرارها ومتكينها من 

القيام بدورها يف »كنف امل�ضاواة بني الزوجني«. وتبدو حماية حقوق املراأة يف الف�ضل الـ28 

من الباب الثاين ممكنة فقط يف اإطار القرتان بتكامل دورها مع الرجل داخل الأ�رشة.

دون  والواجبات  احلقوق  يف  القانون  اأمام  مت�ساوون  املواطنني  باأن  تقر  امل�سودة  اأن  ومع 

متييز، فاإنها تخت�ص امل�ضلم وحده بحق الرت�ضح ملن�ضب رئي�ص اجلمهورية.

وتبدو القيود يف م�ضودة الد�ضتور على حريات التعبري وثيقة ال�ضلة بال�ضغوط الدينية. ففي 

اأكتوبر  2- تون�س : خطوة لالأمام وخطوتان اإىل الوراء؟ تقرير �سادر عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 23 

.2012

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia-a-step-forward-and-two-

steps-back-2012-10-23
3- راجع يف ذلك م�رسوع م�سودة د�ستور اجلمهورية التون�سية.

http://www.marsad.tn/uploads/documents/Projet_Brouillon_Constit.pdf
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اأكرث من مادة تكررت الإ�سارة اإىل حظر وجترمي اأي تعٍد على »املقد�سات الدينية«؛ وهو ما 

ميكن اأن يندرج يف اإطاره الآراء والأفكار والإبداعات الأدبية والفنية والبحوث الأكادميية 

التي قد ينظر اإليها باعتبارها ت�سكل م�سا�سا بالأديان اأو الرموز الدينية املقد�سة. وتثري الن�سو�س 

الد�ضتورية حمل النتقاد خماوف متزايدة لدي العديد من اخلرباء الد�ضتوريني ومدافعي حقوق 

الإن�سان باعتبارها ميكن اأن ت�سكل مدخال للت�سلط با�سم الدين ومرتكزًا لتدعيم مقومات الدولة 

الدينية، يف الوقت الذي كان يتعني معه النحياز اإىل قيم الدولة املدنية4.

اأفعال  اأية  يجرم  »املجل�ص«،  اإىل  قانون  النه�ضة مب�رشوع  تقدم حزب  ذاته،  ال�ضياق  ويف 

»تدن�س القيم املقد�سة« بالقول اأو ال�سورة اأو ال�سلوك، ويعاقب عليها بعقوبات ت�سل اإىل ال�سجن 

ملدة عامني5. 

وقد طرح املجل�ص الوطني التاأ�ضي�ضي م�ضودة ثانية للد�ضتور يف 14 دي�سمرب تفادت قدرا من 

النتقادات ب�ساأن حقوق الن�ساء. فقد جاء الف�سل اخلام�س موؤكدا اأن كل املواطنني واملواطنات 

مت�ضاوون يف احلقوق والواجبات وهم �ضواء اأمام القانون دون متييز. لكنه يف الف�ضل ال�ضابع 

مال اإىل العمومية ال�ضديدة يف اإ�ضارته اإىل اأن الدولة ت�ضمن حماية حقوق املراأة، ودعم مكا�ضبها 

من دون اأن يتطرق اإىل تلك احلقوق ومرجعيتها. ومع اأن الف�سل )37( ين�س على اأن ت�سمن 

املراأة والرجل، لكن هذه الإ�سارة جاءت مق�سورة على ما يتعلق  الفر�س بني  الدولة تكافوؤ 

بتحمل امل�سئوليات. وكان الأمر يقت�سي اأن يقرتن تكافوؤ الفر�س يف التمتع باحلقوق كذلك.

4- ملزيد من التفا�سيل حول النتقادات احلقوقية مل�سودة الد�ستور التون�سي انظر:

رايت�ص  هيومن  منظمة  عن  �ضادر  تقرير  الد�ضتور،  م�ضودة  يف  اجل�ضيمة  الق�ضور  اأوجه  اإ�ضالح  تون�ص  على   -

ووت�س، بتاريخ 13 �سبتمرب 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/09/13-1
اأكتوبر  بتاريخ 23  الدولية،  العفو  منظمة  تقرير �سادر عن  الوراء؟  اإىل  لالأمام وخطوتان  : خطوة  تون�س   -

.2012

http://www.amnesty.org/ar/for-media/press-releases/tunisia-a-step-forward-and-two-

steps-back-2012-10-23
بيان الإعالم،  التعبري وحرية  اجلديد حــــــــول حماية حرية  التون�سي  الد�ستور  مـ�سودة  قـانونية يف  قـراءة   - 

�سادر عن منظمة املادة 19، بتاريخ 12 نوفمرب 2012.

http://bit.ly/Sptymw
- خرباء د�ستوريون ينتقدون م�سودة الد�ستور التون�سي، وكالة الأنا�سول لالأنباء، 22 اأغ�سط�س 2012. 

http://www.aa.com.tr/ar/world/75003
5- �ضحفي تون�ضي يواجه تهمة تتعلق »بالآداب العامة«، عقب انتقاده احلكومة، تقرير �ضادر عن منظمة العفو 

الدولية، بتاريخ 9 اأغ�سط�س 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/tunisian-journalist-faces-public-morals-charge-after-

criticizing-government-2012-08-07
انظر اأي�سا:

- انتكا�سة حلرية التعبري يف تون�س، بيان �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س، بتاريخ 24 يونيو 2012.

http://www.hrw.org/de/node/108272
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املتعلقة بنظام احلكم، وتنظيم  الثانية ل تت�سمن �سياغات نهائية لالأبواب  امل�سودة  اأن  ومع 

العالقة بني �سلطات الدولة، اإل اأن بع�س الن�سو�س حمل التفاق داخل جلان املجل�س التاأ�سي�سي 

تثري قدرًا من املخاوف والتحفظات، وبخا�سة الف�سل )95( الذي يخ�ضى -حال اعتماده- فتح 

الباب لد�سرتة اإن�ساء تنظيمات اأو ميل�سيات م�سلحة ل تنتمي للقوات امل�سلحة اأو املوؤ�س�سة الأمنية 

الر�سمية. حيث اأجاز هذا الف�سل اإمكانية اأن تن�ساأ مبقت�سي القانون تنظيمات اأو اأجهزة م�سلحة 

اأهلية ون�سطاء  اأعربت منظمات  اأو الأمن الوطني6. وقد  الوطني  غري من�سوية حتت اجلي�س 

– ملحاكاة  – النه�سة  الأكرثية  املجال حلزب  الن�ص  يفتح هذا  اأن  �ضيا�ضيون عن خماوفهم من 

املخالفني  ردع  يف  الإيراين  الثوري  احلر�س  بدور  تقوم  ملي�سيات  باإن�ساء  الإيراين  النمط 

والراف�سني مل�رسوع الدولة الدينية7. 

اأثناء ممار�ضته ملهامه، وميتد  كما  يكر�س الف�سل )68( ح�ضانة ق�ضائية لرئي�ص اجلمهورية 

النتفاع بهذه احل�ضانة اإىل ما بعد انتهاء مبا�رشته ملهامه بالن�ضبة لالأفعال التي قام بها مبنا�ضبة 

ا�ضتخدام  اإ�ضاءة  عن  املن�ضب  هذا  يتوىل  من  حما�ضبة  دون  يحول  قد  ما  وهو  ملهامه.  اأدائه 

�ضالحياته الد�ضتورية.

ا�ستقالل  و�سمان  العدالة  مرفق  اإ�سالح  باجتاه  تقدما   2012 ي�سهد  مل  اأخري،  ناحية  من 

الق�ضاء، بل جرى تعليق مهام املجل�ص الأعلى للق�ضاء، وا�ضتبداله بهيئة ق�ضائية موؤقتة، غري اأن 

اإقرار م�رسوع قانون تاأ�سي�س الهيئة تعرث ب�سبب معار�سة بع�س الأحزاب -على راأ�سها حزب 

القانوين  الفراغ  اأتاح  الهيئة ال�ضتقالل املايل والإداري. وقد  الأكرثية »النه�ضة«- ملنح هذه 

واملوؤ�ض�ضاتي املجال لل�ضلطة التنفيذية ممثلة بوزير العدل للتدخل يف اإدارة مرفق العدالة؛ مثال 

ذلك اإ�سدار قرارات تع�سفية يف 28 مايو باإقالة 82 قا�ضيا- اأعيد ت�ضعة منهم اإىل �ضالف عملهم 

يف وقت لحق - بدعوى احلد من تف�سي الف�ساد، واإحياء املجل�س الأعلى للق�ساء بذات الت�سكيل 

الذي كان قائما من قبل �ضقوط نظام بن على8.

6- لالإطالع على ن�س امل�سودة الثانية للد�ستور التون�سي، انظر املوقع الر�سمي للمجل�س الوطني التاأ�سي�سي.

file:///T:/ismail/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3.htm
7- د�ضتور النه�ضة يتيح ت�ضكيل حر�ص ›البا�سداران‹ يف تون�س، موقع ميدل اإي�ست اأونالين الإخباري، 7 يناير 

.2013

http://www.middle-east-online.com/?id=146764
ووت�س،  رايت�س  هيومن  منظمة  عن  �سادر  تقرير  الق�ساء،  ل�ستقالل  موجعة  �رسبة  اجلماعية  الإقالت   -8

بتاريخ 19 اأكتوبر 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/29
- وحول م�رسوع قانون الهيئة الق�سائية املوؤقتة انظر: 

تقرير �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س،  بالق�ساء،  اخلا�س  التون�سي  القانون  يجب مراجعة م�رسوع 

بتاريخ 6 اأغ�سط�س 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/08/06
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للعزل  قانون  مب�رشوع  اجلمهورية  اجل  من  املوؤمتر  حزب  تقدم  فقد  اأخري،  ناحية  من 

كبار  باإق�ساء  القانون  م�رسوع  يق�سي  املناق�سة.  قيد  التقرير  هذا  اإعداد  حتى  كان  ال�سيا�سي، 

من  على  بن  عهد  يف  املتعاقبة  احلكومات  ووزراء  احلاكم  الد�ستوري  التجمع  حزب  اأع�ساء 

يعني  الذي  الأمر  �سنوات؛  اأخرى 5  اأحزاب  اإىل  ال�سيا�سية، وحرمانهم من الن�سمام  احلياة 

حرمان عدد من املواطنني من بع�س حقوقهم ال�سيا�سية ملجرد تبنيهم اآراء خا�سة.

تراجع مت�شارع حلريات التعبري والإعالم:

على  امل�سبقة  الرقابة  رفعت  حيث  للثورة  الأول  العام  حدث  ما  تاأمل  ذلك،  لأدراك  يكفى 

ال�ضحف، وتراجع ا�ضتخدام الن�ضو�ص العقابية يف جترمي الراأي ومعاقبة امل�ضتغلني بال�ضحافة 

وتنظيم  ال�سحفيني  حقوق  حلماية  الت�رسيعي  ال�سعيد  على  خطوات  قطعت  كما  والإعالم. 

الإعالم ال�ضمعي واملرئي ب�ضورة تعزز ا�ضتقالليته9.

ولكن خالل عام 2012 تعر�س امل�ستغلون بالراأي والعاملون يف حقل ال�سحافة والإعالم 

واملبدعون لنتهاكات خطرية من جانب احلكومة، ف�ضال عن ال�ضغوط املت�ضاعدة من جانب 

املجموعات ال�سلفية، التي اأفرزت مناخا يت�سم بالغلو الديني والعداء للحريات الإعالمية وحلرية 

الفكر والإبداع10. و�سجل يف هذا ال�سياق ما ل يقل عن 130 حالة انتهاك للحريات الإعالمية، 

بع�ضها يت�ضل باملالحقات الق�ضائية، لكن اجلانب الأكرب منها نتيجة اأعمال العنف والعتداءات 

اجل�سدية على العاملني يف حقل ال�سحافة والإعالم11.

حد  بلغ  الإعالمية،  باحلريات  �سيقا  اأبدت  النه�سة  حركة  قيادات  بع�س  اأن  النظر  ويلفت 

التحري�ص على الإعالم والعتداء على الإعالميني؛ مثال ذلك ت�رشيح احلبيب اللوز القيادي 

بحركة النه�سة وع�سو املجل�س الوطني التاأ�سي�سي يف 7 �ضبتمرب، والتي و�ضف فيها الإعالميني 

9- انظر الف�سل اخلا�س بتون�س يف:

- »�ضقوط احلواجز«، التقرير ال�ضنوي لعام 2011، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان.

http://www.cihrs.org/wp-content/uploads/2012/06/the-report-a.pdf
انظر اأي�سا:

- حتديات الإعالم يف تون�س، موؤ�س�سة كارنيجي لل�سالم الدويل، 6 نوفمرب 2012.

http://carnegieendowment.org/2012/11/06/%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%
D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3/ee3i
10- حول مظاهر تدهور حرية الراأي والتعبري يف تون�س ميكن الرجوع اإىل:

- مداخلة كمال لعبيدي رئي�س الهيئة الوطنية لإ�سالح الإعالم والت�سال يف تون�س، اأمام جمل�س الأمم املتحدة 

حلقوق الإن�ضان بجنيف، مركز القاهرة لدرا�ضات حقوق الإن�ضان، بتاريخ 19 �سبتمرب 2012.

http://www.cihrs.org/?p=4123
11- حتديات الإعالم يف تون�س، مرجع �سابق.
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باأنهم اأعداء الثورة، وحر�س على �رسبهم12.  

العليا  الهيئة  اأ�سدرتهما  اللذين   2011 لعام   116  ،115 املر�سومني  احلكومة  عطلت  وقد 

امل�سادر  ال�سحفيني، وحماية  الأول بحماية حقوق  املر�سوم  الثورة. ويتعلق  اأهداف  لتحقيق 

املجال  تنظيم  باإعادة  الثاين  املر�سوم  يتعلق  فيما  املعلومات،  تداول  اإعاقة  وحظر  ال�سحفية، 

اإ�سدار  تتويل  واملرئي،  ال�سمعي  لالت�سال  م�ستقلة  عليا  هيئة  واإحداث  واملرئي،  ال�سمعي 

الإعالمية  املوؤ�س�سات  اإدارة  عن  امل�سئولني  وتعيني  والتليفزيوين،  الإذاعي  البث  تراخي�س 

اململوك  الإعالمي  القطاع  على  �سيطرتها  بفر�س  احلكومة  قامت  كما  للدولة13.  اململوكة 

للدولة، من خالل تعيني م�سئولني جدد عن و�سائل الإعالم الر�سمية، وتفعيل ن�سو�س عقابية 

والإعالم،  والتعبري  الراأي  حريات  مل�سادرة   - على  بن  نظام  ظل  يف  اإليها  اللجوء  �ساع   -

واإحالة اإعالميني للمحاكمة باتهامات مثل الإخالل بالنظام العام،«والنيل من القيم املقد�سة«، 

»وامل�ضا�ص بالأخالق العامة«. ويف الوقت ذاته فاإن ال�ضمت الر�ضمي اإزاء �ضغوط اجلماعات 

ال�سلفية، جعل من امل�ستغلني بالراأي والإعالميني واملبدعني اأهدافا مك�سوفة لهجمات واعتداءات 

املتع�سبني دينيا.

النقابة  له  دعت  م�ضبوق،  غري  عاما  اإ�رشابا   2012 اأكتوبر   17 يف  تون�س  �سهدت  وقد 

تكري�ص  اأجل  من  الإعالم،  و�ضائل  خمتلف  فيه  �ضاركت  التون�سيني14،  لل�سحفيني  الوطنية 

حماية د�ستورية حلرية التعبري، واإعادة النظر يف التعيينات احلكومية ملدراء و�سائل الإعالم، 

تتعهد  لأن  احلكومة  ا�سطرت  وقد  الفعلي.  التنفيذ  مو�سع   116  ،115 املر�سومان  وو�سع 

بتطبيق املر�سومني، واإن كانت قد ا�سرتطت اأن يطبق املر�سوم 116 ب�سورة موؤقتة اإىل حني 

ال�ستقرار يف الد�ستور اجلديد على الهيكل امل�ستقل لالإعالم15.

ويلفت النظر اأن الدعوة لالإ�رساب العام قوبلت باإجراءات عقابية بحق عدد من ال�سحفيني 

بدار  وال�سحفيات  ال�سحفيني  من  �ستة  �سبتمرب   25 يف  ال�سلطات  ا�ستدعت  فقد  والإعالميني؛ 

حمدي  الكاريكاتري  ر�سام  واأقيل  العمل«،  �سري  »عرقلة  بدعوى  لال�ستجواب،  ال�سباح 

12- بيان النقابة الوطنية لل�سحفيني التون�سيني بتاريخ 8 �سبتمرب 2012.

http://bit.ly/VfMFhq
13- حول هذين املر�سومني، انظر:

- �ضقوط احلواجز ، التقرير ال�ضنوي لعام 2011، مركز القاهرة لدرا�سات حقوق الإن�سان، �س 122، مرجع 

�سبق ذكره.

14- املادة 19 حتيي �سجاعة ال�سحفيني التون�سيني، وتثمن قرار احلكومة تفعيل املرا�سيم املتعلقة بالإعالم، بيان 

�سادر عن منظمة املادة 19، بتاريخ 19 اأكتوبر 2012.

http://bit.ly/YGMpyA
15- تو�سحيات �رسورية للمر�سومني 115 ، 116، بيان �سادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود، بتاريخ 23 

اأكتوبر 2012.

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/121023_dl115_115_ar.pdf
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املزهودي ب�سورة تع�سفية عقابا على دوره يف الإ�رساب16.

وقد اأدت هذه الرتاجعات اإىل اإعالن الهيئة الوطنية لإ�سالح الإعالم والت�سال ا�ستقالتها 

وحل نف�ضها، احتجاجا على عرقلة احلكومة ن�ضاطها. واأو�ضح رئي�ص الهيئة والنا�ضط احلقوقي 

املعروف كمال لعبيدى يف 4 يوليو اأن الهيئة ل ترى جدوى من ا�ستمرار عملها حتت وطاأة 

هذه الأو�ساع17.

�سنوات يف 28  بال�سجن 7  املحاكم حكما  اإحدى  اأ�سدرت  الق�سائية،  املالحقات  على �سعيد 

مار�س على نا�سطني على �سبكة الإنرتنت، هما غازي الباجي وجابر املاجرى؛ بدعوى ن�رس 

وامل�سلمني  لالإ�سالم  م�سيئة  املحكمة  اعتربتها  اأخرى،  وكتابات  حممد  للنبي  م�سيئة  ر�سومات 

حكمًا  البالد  بجنوب  “مدنني”  يف  حمكمة  اأ�سدرت  اأبريل،   11 ويف  احلميدة.18  والأخالق 

لل�سعائر  والإ�ساءة  امل�ساجد”  على   “العتداء  بتهمة  عب�سة،  رمزي  على  �سنوات   4 بال�سجن 

 8 ويف  قردان19.  بن  مدينة  يف  امل�ساجد  من  عدد  يف  القراآن  تدني�س  بدعوى  وذلك  الدينية”؛ 

مار�س اأُدين ن�رس الدين بن �سعيدة مدير �سحيفة “التون�سية” بتهمة “ن�رس معلومات من �ساأنها 

بن�رش  ال�ضحيفة  قيام  اأعقاب  يف  وذلك  تون�ضي،  دينار  األف  بغرامة  العام”،  بالنظام  تخل  اأن 

 3 يف  �ضديقته.20  حمت�ضنًا  خ�ضرية(  )�ضامي  الأ�ضل  تون�ضي  الأملاين  القدم  كرة  لنجم  �ضورة 

مايو �سدر حكم �سد نبيل قروي مدير قناة “ن�سمة” التلفزيونية بتغرميه 2400 دينار تون�سي، 

بتهمة “انتهاك القيم املقد�سة، والإخالل بالنظام العام والأخالق احلميدة”؛ ب�سبب عر�س فيلم 

16- تدعو اآيفك�س- جمموعة مراقبة حالة حرية التعبري يف تون�س احلكومة التون�سية ل�سمان ا�ستقالل الإعالم يف 

الوقت الذي يقوم فيه ال�ضحفيون باإ�رشاب عام، تقرير �ضادر عن ال�ضبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية 

التعبري »اأيفك�س«، بتاريخ 18 اأكتوبر 2012.

/http://www.ifex.org/tunisia/2012/10/18/journalists_strike/ar
17- هيئة اإ�سالح الإعالم التون�سية: نرف�س اأن نكون ديكورًا للحكومة؛ موقع �سحيفة الو�سط؛ اخلمي�س 5 يوليو 

.2012

http://www.alwasatnews.com/3589/news/read/685703/1.html
18- تون�س: ت�ساعد العتداء على حرية التعبري، بيان �سادر عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 18 اأبريل 2012.

http://www.amnesty.org/ar/en/news/tunisia-2012-04-18
19- املرجع ال�سابق.

20- �ضحفي تون�ضي يواجه تهمة تتعلق »بالآداب العامة« عقب انتقاده احلكومة، تقرير �ضادر عن منظمة العفو 

الدولية، بتاريخ 9 اأغ�سط�س 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/tunisian-journalist-faces-public-morals-charge-after-

criticizing-government-2012-08-07
انظر اأي�سا:

اإحالة مدير جريدة »التون�سية« على الدائرة اجلناحية؛ موقع تور�س الإخباري، 21 فرباير 2012.

http://www.turess.com/assabah/64828
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الر�ضوم املتحركة بر�ضيبولي�ص، الذي يحتوى على م�ضهد ي�ضور الله21. 

اأ�سدرت دائرة التحقيق يف حمكمة ال�ستئناف يف تون�س العا�سمة  يف 25 اأغ�سط�س 2012 

اأمرا باعتقال �سامي الفهري، مدير حمطة تلفزيون “التون�سية”، بتهمة خمالفات مالية يف �رشكة 

ال�ضابق بن على. وجاءت مذكرة اعتقاله بعد  الرئي�ص  اإنتاج، ي�ضرتك يف امتالكها مع �ضهر 

يومني من اإبالغه من قبل احلكومة باأنها انزعجت من برناجمه ال�ضاخر “املنطق ال�سيا�سي”، 

الذي انتقد فيه احلكومة وزعماء حركة النه�ضة، مبا يف ذلك را�ضد الغنو�ضي. واأعلن الفهري 

قبل �ضدور مذكرة اعتقاله اأن لطفي زيتون، امل�ضت�ضار الإعالمي لرئي�ص الوزراء، ات�ضل به، 

وطلب منه اأن يوقف بث الربنامج. و�ضوف يواجه الفهري اإذا ما متت اإدانته عقوبة ت�ضل اإىل 

ع�رس �سنوات يف ال�سجن22.

وطالت املحاكمات اأيوب امل�ضعودي امل�ضت�ضار ال�ضابق لرئي�ص اجلمهورية من�ضف املرزوقي 

، حيث عاقبته املحكمة الع�ضكرية يف 21 �ضبتمرب بال�ضجن اأربعة اأ�ضهر مع وقف التنفيذ، بتهمة 

“حتقري �سمعة اجلي�س” و”الت�ضهري مبوظف حكومي”، وذلك عقب اإدلئه بت�رشيحات اإىل قناة 
التون�سية يف 15 يوليو، انتقد فيها دور اجلي�س يف عملية ت�سليم رئي�س الوزراء الليبي ال�سابق 

البغدادي املحمودي اإىل ليبيا، زاعمًا اأن قائد اأركان القوات امل�سلحة، ووزير الدفاع مل ُيطلعا 

الرئي�س التون�سي م�سبقا23.

اأ�سهار  اإحدى  مع  “التون�سية”  قناة  يف  حوار  بث  البتدائية  املحكمة  اأوقفت  نوفمرب   22 يف 

اأن  �ساأنها  املادة الإعالمية حمل اجلدال من  باأن  املنع  الق�ساء هذا  الرئي�س املخلوع. وقد علل 

مت�ص بالأمن العام وتثري املواطنني وحتملهم على القتتال24.

21- هل حتول الربيع اإىل �ستاء؟ اإجنازات ه�سة وحتديات ا�ستثنائية للمدافعني عن حرية التعبري، تقرير �سادر 

عن جمموعة مراقبة حرية التعبري يف تون�س »ايفك�س«، يوليو 2012.

http://www.ifex.org/tunisia/2012/07/10/springintowinterifextmgreport_july2012_arabic_final.pdf
22- القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة، تقول اأيفك�س- جمموعة مراقبة 

حالة حرية التعبري يف تون�س، تقرير �سادر عن ال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري »ايفك�س«، 

بتاريخ 29 اأغ�سط�س 2012.

/http://www.ifex.org/tunisia/2012/08/29/oldstyle_repression/ar
انظر اأي�سا: 

- حب�س مالك قناة تلفزيونية خا�سة يف تون�س، موقع رويرتز عربي، 30 اأغ�سط�س 2012 .

http://ara.reuters.com/article/topNews/idARACAE87T0D320120830
23- تون�س : احلكم باإدانة امل�ست�سار الرئا�سي ال�سابق لتوجيهه النتقادات للجي�س، تقرير �سادر عن منظمة العفو 

الدولية، بتاريخ 25 �سبتمرب 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/tunisia-former-presidential-adviser-convicted-

criticizing-army-2012-09-24
24- تقرير حول النتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �سهر نوفمرب، مركز تون�س حلرية ال�سحافة، 3 دي�سمرب 2012.

http://ctlj.org/index.php/ar/rapports/58--2012
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ويف دي�سمرب اأحيل عدد من ال�سحفيني للق�ساء لن�رسهم مقالت تتعلق بالف�ساد. فقد مثل رمزي 

ملقالت  ن�رشه  اإثر  “الثلب”،  بتهمة  البتدائية  املحكمة  اأمام  “ال�سفري”  �سحيفة  مدير  اجلباري 

حول �سبهات ف�ساد يف تعاونية احلوادث املدر�سية واجلامعية. كما اأحيل �سحفيان من اأ�سبوعية 

“ال�سمري” وهما حممد احلمروين ونادية الزاير، اإىل املحكمة بتهمتي “الثلب وال�ستم”، حيث 
اتهمهم رئي�ص �ضابق لحتاد ال�ضناعة والتجارة بثلبه يف مقال �ضدر باجلريدة، تناول �ضبهات 

ف�ساد. وقد حكمت املحكمة بعدم �سماع الدعوى يف حق ال�سحفيني خللل يف الإجراءات. كما 

مثل يا�سني النابلي ال�سحفي باأ�سبوعّية “�سوت ال�سعب” اأمام املحكمة بتهمة الثلب، بعد �سكاية 

من املديرة العامة لإحدى ال�رسكات الفالحّية بعد ن�رسه تقريرا �سحفيا تناول �سبهات ف�ساد يف 

ا�ستثمار الأرا�سي25.

بالعتداء  النه�سة  حركة  قم�سان  منهم  البع�س  يرتدي  جمهولون  قام   2012 يناير  يف17 

على �ضفيان بن حميدة، ال�ضحفي يف قناة ن�ضمة، بال�رشب وال�ضب واتهامه بالكفر، اأثناء متابعته 

ال�سحفيني  من  تعر�س عدد  كما  تون�س26.  مدينة  و�سط  للحكومة  م�ساندون  نظمها  ملظاهرة، 

ومدن  العا�سمة  يف  ال�رسطة  اأيدي  على  واللفظية  اجل�سدية  لالعتداءات  والأجانب  التون�سيني 

اأخرى، اأثناء الحتفال بعيد ال�ضهداء يوم 9 اأبريل، واقرتن ذلك مب�سادرة اأجهزتهم وحتطيم 

بع�سها، وقالت النقابة الوطنية لل�سحفيني التون�سيني اإن 14 �سحفيا تعّر�سوا لالعتداء خالل 

هذه التظاهرة27.

ويف 6 اأغ�سط�س 2012 تعر�ست ال�سحفية �سهام املحمدي وامل�سور عبد احلميد العمري من 

“اأرابي�سك”،  وال�سحفية نعيمة ال�رسميطي من قناة تلفزيون  “احلوار التون�سي”  قناة تلفزيون 

وال�ضحفي �ضيف الدين العامري من املوقع الإخباري “اآخر خرب” لل�رسب من قبل ال�رسطة، 

اأثناء تغطيتهم لتفريق متظاهرين بعنف خالل مظاهرة �ضد احلكومة  يف �ضارع بورقيبة. ويف 

ال�رسطة28.  من  لل�رسب  مهني  بن  لينا  التون�سية  املدونة  تعر�ست  اأغ�سط�س   5 ال�سابق  اليوم 

25- تقرير حول النتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �سهر دي�سمرب، مركز تون�س حلرية ال�سحافة، 

3 يناير 2013.

http://ctlj.org/index.php/ar/rapports
تقرير �سادر عن منظمة هيومن  التعبري،  انتكا�سة حلرية  املتعلقة ب�رسيط »بر�سيبولي�س«  املحاكمة  تون�س:   -26

رايت�س ووت�س، بتاريخ 25 يناير 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/25
حلقوق  الدولية  الفيدرالية  عن  �ضادر  بيان  ال�ضحافة؛  حلرية  العاملي  اليوم  لّوثت  ن�ضمة  قناة  اإدانة   27-تون�ص: 

الإن�سان ؛ بتاريخ 7 مايو 2012.

http://www.fidh.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-

%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9
 28- القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة، موقع ال�سبكة الدولية لتبادل 

املعلومات حول حرية التعبري؛ 29 اأغ�سط�س 2012 

/http://www.ifex.org/tunisia/2012/08/29/oldstyle_repression/ar
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ويف 14 �ضبتمرب تعر�ص لالعتداء ال�ضحفيون، اأثناء تغطيتهم لالحتجاجات التي �ضهدها حميط 

ال�سفارة الأمريكية ب�سبب الفيلم امل�سيء للر�سول حممد. من بني ال�سحفيني الذين مت العتداء 

ونعيمة  اإم،  اإف  موزاييك  اإذاعة  مرا�سال  لعماري  وها�سم  ال�سوي�سي  علي  حممد   : عليهم 

ال�رسميطي مرا�سلة اأرابي�سك تي يف، ورمزي حفيظ مرا�سل قناة دبي وم�سور بها، ومرا�سل 

�سحيفة ليربا�سيون الفرن�سية. كما حتطمت �سيارة التلفزيون الوطنية29.

يف  ال�سحفية  منع  مت   2012 يوليو   6 ففي  العمل.  يف  للرتهيب  اآخرون  �سحفيون  تعر�س 

اأن ت�ضت�ضيف يف  الإذاعة الوطنية نادية الهداوي من دخول املبنى، حيث كان من املفرت�ص 

“بثينة  اأُبلغت  اأغ�سط�س،  للحكومة نزيهة رجيبة. ويف 21  الناقدة  الكاتبة  ال�سباحي  برناجمها 

يف الإذاعة الوطنية - باأنها نقلت اإىل ق�سم  “الأخبار وال�سائعات”  التي تقدم برنامج  قويعة”- 

ملدراء  احلكومية  التعيينات  لل�سحفيني  الوطنية  النقابة  م�سئويل  فيها  ناق�ست  حلقة  بعد  الأخبار 

حترير بع�ص ال�ضحف احلكومية والتلفزيون الوطني؛ انتقدوا فيها نهج احلكومة يف التعامل مع 

و�سائل الإعالم30. 

دار  جمموعة  مدير  �سماري  كمال  ال�سحفي  احلكومة  اأقالت   2012 اأغ�سط�س   22 ويف 

اخلطوة  هذه  اأدينت  وقد  له.  خلفًا  ال�سابق”  الأمن  “�سابط  التواتي  لطفي  وعينت  ال�سباح، 

ب�سدة من قبل ال�سحفيني وال�سخ�سيات العامة، الذين احتجوا اأمام املبنى لعدة اأيام، و�سدرت 

ال�سفحات الأويل ل�سحيفة ال�سباح و �سحيفة Le Temps فارغتني كنوع من الحتجاج.31 

وبعد ب�ضعة اأيام من توليه من�ضبه منع التواتي ن�رش مقال ينتقد تعيينه يف من�ضبه، كما قام بف�ضل 

وقد  ال�سحيفة.32  افتتاحيات  بكتابة  لهم  امل�سموح  بالأ�سخا�س  قائمة  واأ�سدر  املحررين،  اأحد 

اأن جرت  اإىل  الطعام  الدوري عن  واإ�رسابهم  ال�سباح،  دار  احتجاجات �سحفيي  توا�سلت 

اإقالة لطفي التواتي وتعيني مت�رسف ق�سائي على راأ�س ال�سحيفة33.

29- العتداء على عدد من ال�ضحفيني اأثناء الحتجاجات؛ موفع اإذاعة كلمة ؛ اجلمعة 14 �سبتمرب 2012

http://www.kalima-tunisie.info/kr/News-file-article-sid-13461.html
30- القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة، مرجع �سبق ذكره. 

انظر اأي�سا:

- ال�سيطرة على و�سائل الإعالم الر�سمية، بيان �سادر عن منظمة مرا�سلون بال حدود، بتاريخ 29 اأغ�سط�س 

.2012

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120823_nominations_me_dias_publics_ar.odt_-_

neooffice_writer.pdf
31- القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة، مرجع �سبق ذكره.

32- تراجع الآمال حلرية ال�سحافة يف تون�س، تقرير �سادر عن جلنة حماية ال�سحفيني، بتاريخ 26 �سبتمرب 2012.

http://cpj.org/ar/2012/09/020444.php
33- حتديات الإعالم يف تون�س، مرجع �سابق.

انظر اأي�سا:

- تعيني مت�رسف ق�سائي على راأ�س »دار ال�سباح»، جريدة ال�سباح التون�سية، 7 نوفمرب 2012.

http://www.assabah.com.tn/article-78805-07112012.html
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يف 27 مايو اقتحم اأ�سخا�س جمهولون مقر قناة احلوار التون�سي اخلا�سة، وقاموا بتخريب 

واإتالف و�رسقة معدات تقدر قيمتها بـ 200 األف دينار، وذلك يف اأعقاب �ضل�ضلة من التهديدات 

لل�سحفيني والعاملني بالقناة من جمموعات حم�سوبة على تيارات متطرفة اأو اأ�سخا�س يزعمون 

م�ساندتهم للحكومة34. 

يغطون  كانوا  الذين  ال�سحفيني،  مع  بالغة  بق�سوة  الأمن  قوات  تعاملت  نوفمرب   28 يف 

اأحداث اإ�رساب عام مبدينة “�سليانة” جنوب غربي العا�سمة تون�س؛ حيث اأ�سيب عبد ال�سالم 

ال�سمراين مدير مكتب “دار الأنوار” باملدينة بكدمات وت�سدع يف العظام، كما تعر�س فريق 

قناتي “حنبعل” و”التون�سية” لالعتداء بالهراوات ومبقذوفات نارية اأثناء تفريق العت�ضام. 

كما حاولت عنا�رس اأمنية منع ت�سعة �سحفيني اآخرين من تغطية الأحداث وتهديدهم و�سبهم. 

وكان ديفيد طوم�سون مرا�سل قناة “فران�س 24” تعر�س اإىل اإ�سابة مبا�رسة من �سالح ناري 

يف �ضاقه. ويف 30 نوفمرب اأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز على جمموعة من ال�سحفيني ملنعهم 

ت�ضوير م�ضرية باملدينة نف�ضها، مما اأدي اإىل اختناقهم35.  

ال�صغوط على احلريات العامة وال�صخ�صية:

ظل  يف  وبخا�ضة  وال�ضخ�ضية،  العامة  احلريات  على  ال�ضلفية  اجلماعات  �ضغوط  تت�ضاعد 

تقاع�س ال�سلطات عن ال�سطالع مب�سئوليتها يف حماية مواطنيها بل ونزوعها يف منا�سبات عدة 

اإىل م�ضايرة هذه ال�ضغوط، ويف بع�ص احلالت بدا منا�رشو حزب الأكرثية احلاكم –حزب 

ال�ضيا�ضيني، ويف منح غطاء �رشعي  اعتداءات على اخل�ضوم  بدورهم يف  �ضالعني  النه�سة– 

مل�سادرة وقمع احلريات العامة.

يف 12 يونيو اأغلقت وزارة الثقافة معر�س“ربيع الفنون”، و�سادرت �ست لوحات، بعد 

احتجاجات جماعات ال�سلفيني يف عدة مدن، بدعوى اأن بع�س الأعمال الفنية -ح�سب وزير 

التون�سي”.  ال�سعب  الإ�سالم ومقد�سات  “مبادئ  ا�ستفزازية، وتنتهك  الثقافة مهدي مربوك- 

العار�سني. ويف 28  الفنانني  مقا�ساة  نيتهم  النه�سة  اأعلن وزراء من حركة  يونيو  ويف 14 

بتهمة  �سالمة   بن  وحممد  اجلال�سي  نادية  الت�سكيليني؛  الفنانني  مع  التحقيق  جرى  اأغ�سط�س 

“عر�ص ما من �ضاأنه اأن يعكر �ضفو النظام العام” و”ي�سئ لالإ�سالم”36. 

34- بيان النقابة اإثر العتداء على مقر قناة احلوار التون�ضي، النقابة الوطنية لل�ضحفيني التون�ضيني، 28 مايو 2012.

http://bit.ly/WDAmfW
35- تقرير حول النتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �سهر نوفمرب، مرجع �سابق.

36- اآيفك�س- جمموعة مراقبة حالة حرية التعبري يف تون�س تعرب عن قلقها اإزاء الهجمات الأخرية التي ا�ستهدفت 

التعبري الفني، بيان �سادر عن ال�سبكة الدولية لتبادل املعلومات حول حرية التعبري، بتاريخ 25 يونيو 2012.

http://www.ifex.org/tunisia/2012/06/25/art_attack/ar/
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جتدر الإ�سارة اإىل ت�رسيحات اأدىل بها ال�سادق �سورو-اأحد القيادات املح�سوبة على حركة 

عن  وامل�رسبني  املعت�سمني  على  احلد  باإقامة  فيها  طالب  التاأ�سي�سي،  املجل�س  اأمام  النه�سة- 

العمل؛ باعتبارهم خارجني على القانون، ويعطلون القت�ساد الوطني، م�ست�سهدا يف ذلك باآية 

قراآنية.37

يف 5 اأغ�ضط�ص اعُتقل ال�ضحفي، �ضفيان ال�ضورابي، رفقة اثنني من اأ�ضدقائه بزعم احت�ضاء 

الكحول على اأحد ال�ضواطئ اأثناء تخييمهم يف قليبية ب�ضمال �رشق تون�ص، ووجهت اإليهم تهمة 

قبل يوم  قد دعا  ال�سورابي  العامة“. وكان  الآداب  و”العتداء على  “ال�سكر يف مكان عام” 
من اعتقاله، اإىل تنظيم وقفة اأمام مقر وزارة الداخلية احتجاجًا على توجهات حركة النه�ضة 

لفر�س املزيد من القيود على احلريات العامة.38

يف 23 يناير تعر�ص ثالثة �ضحفيني لعتداء اأثناء خروجهم من حماكمة مدير قناة ن�ضمة، من 

طرف جمموعة من املتطرفني وجهت لهم ال�ستائم، وب�سقت يف وجوههم، وقامت بركلهم، 

ومل تتدخل ال�رشطة ملنع العتداءات اأو توقيف املعتدين.39 

ويف 24 مار�س تعر�س لطفي احلجي مدير مكتب قناة اجلزيرة وع�سو الهيئة املديرة للرابطة 

اأثناء تغطيته لجتماع �ضيا�ضي مبدينة املن�ضتري.  التون�ضية للدفاع عن حقوق الإن�ضان، لعتداء 

ونددت الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان »بهذا العتداء«، معتربة اإياه »حلقة من 

احللقات املتواترة يف الهجوم على حرية ال�سحافة وعلى حرمة ال�سحفيني«40.

37- املرجع ال�سابق.

38- �ضحفي تون�ضي يواجه تهمة تتعلق »بالآداب العامة« عقب انتقاده احلكومة، تقرير �ضادر عن منظمة العفو 

الدولية، بتاريخ 9 اأغ�سط�س 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/tunisian-journalist-faces-public-morals-charge-after-

criticizing-government-2012-08-07
حفيني، بيان �ضادر عن الهيئة  39- يف ر�ضالة اإىل الروؤ�ضاء الثالثة: الهيئة تدعو اإىل حما�ضبة املعتدين على ال�ضّ

الوطنية لإ�سالح الإعالم والت�سال، بتاريخ 26 يناير 2012.

http://www.inric.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=148%3A2012-01-

26-14-27-26&catid=46%3Ainric-communiques-presse&Itemid=154&lang=ar
انظر اأي�سا:

- تون�س: املحاكمة املتعلقة ب�رسيط “بر�سيبولي�س” انتكا�سة حلرية التعبري، تقرير �سادر عن منظمة هيومن رايت�س 

ووت�س، بتاريخ 25 يناير 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/25
40- بيان الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 24 مار�س 2012.

انظر اي�سا: 

باملن�ستري،  اجلزيرة  قناة  �سحفيي  على  العتداء  تدينان  ال�سحفيني  ونقابة  الإن�سان  حلقوق  التون�سية  الرابطة   -

جريدة امل�سهد التون�سي، 25 مار�س 2012.

http://www.machhad.com/9671
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يف 8 اأبريل قامت جمموعة من املتطرفني بالعتداء اللفظي والبدين على كٍل من اأمين معتوق 

واأمني العيا�ضي وفتحي العمريي، ال�ضحفيني بقناة ن�ضمة الف�ضائية؛ اأثناء تغطية  تظاهرة، نظمها 

“احلزب الوطني التون�سي” اأمام امل�رسح البلدي ملدينة �سفاق�س41.

مدينة دوز من  العنيف يف  �ضبكة »د�ضتورنا« لالعتداء  ن�ضطاء من  تعر�ص  اأبريل  ويف 22 

والزجاجات  بالهراوات  الجتماع  مقر  متطرفة  جمموعات  هاجمت  حيث  مدنني،  ولية 

وعربت  مبارك.  بن  جوهر  ال�ضبكة،  رئي�ص  اخل�ضو�ص  وجه  على  م�ضتهدفني  وال�ضكاكني، 

اأبريل عن ده�ستها من  بتاريخ 22  لها  بيان  الإن�سان يف  للدفاع عن حقوق  التون�سية  الرابطة 

الغياب الأمني خالل احلادثة؛ الأمر الذي اأ�ضهم يف »ب�ضط نفوذ اجلماعات املتطرفة عن طريق 

العنف والرتهيب«42.

ويف 25 مايو هاجمت جماعات متطرفة الكاتب امل�رسحي رجب املقري يف مدينة الكاف، 

و�رشبته �رشبا مربحا على راأ�ضه و�ضدره، نقل على اإثرها اإىل امل�ضت�ضفي يف حالة خطرة43. 

يف 27 مايو تعر�ست تاتيانا م�سعد ال�سحفية يف قناة فران�س 24 لعتداء من قبل متطرفني 

اأثناء تغطية حريق يف اإحدى اأ�ضواق العا�ضمة.44

ويف 14 اأغ�سط�س، تعر�س الفنان الكوميدي لطفي العبديل للهجوم من جمموعة متطرفة، 

اأنه م�ضئ  اأن زعموا  ومنعه من تقدمي عر�ضه يف بلدة منزل بورقيبة القريبة من بنزرت بعد 

لالإ�سالم. ويف 15 اأغ�سط�س منع �سلفيون فرقة مو�سيقية اإيرانية من تقدمي عر�سها يف املهرجان 

- مدير مكتب اجلزيرة بتون�ص اإثر العتداء عليه، ي�رّشح!!، موقع يوتيوب، بتاريخ 25 مار�س 2012.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ygXiXVJHF8M
العربية  ال�سبكة  الوراء؛ موقع  اإىل  �سلمية….والعتداء على �سحفيني….خطوات  : قمع مظاهرة  41- تون�س 

ملعلومات حقوق الإن�سان؛ 9 اأبريل .2012

http://www.anhri.net/?p=51780
انظر اأي�سا:

 - الحتاد الدويل لل�سحفيني يدعم حملة ال�سارة احلمراء بعد هجمات على ال�سحفيني يف تون�س، بيان �سادر عن

الحتاد الدويل لل�سحفيني، بتاريخ 12 اأبريل 2012.

http://www.ifj-arabic.org/page-ifj-228.html
42- بيان الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 22 اأبريل 2012.

http://ltdh-tunisie.org/ar/2012/04/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8
/%A9-%D8%A8%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D9%84%D8%A7%D8%BA
43- تون�س: يجب التحقيق يف هجمات املتطرفني دينيًا، بيان �سادر عن منظمة هيومن رايت�س ووت�س، بتاريخ 

15 اأكتوبر 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/10/15
التون�سية لتغطية حريق، موقع  44- �سلفيون يعتدون على �سحفية يف فران�س 24 ترافق فريق قناة »احلوار« 

فران�س 24 الإخباري، 27 مايو 201.

http://f24.my/VLcvjt
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ويف  “�سيعية”.  الفرقة  اأن  بدعوى  القريوان،  بولية  والروحية  ال�سوفية  للمو�سيقى  الدويل 

مهرجان  واحلجارة  والهراوات  بال�سيوف  م�سلحني  متطرف   200 هاجم  اأغ�سط�س،   16

“ن�رسة الأق�سى” مبدينة برنزت؛ احتجاجا على م�ساركة �سمري القنطار املعتقل اللبناين ال�سابق 
ب�سار الأ�سد.45 كما جرى العتداء  ال�سوري  الرئي�س  بتاأييد نظام  اتهموه  الذي  اإ�رسائيل،  يف 

على خالد بوجمعة رئي�س فرع بنزرت “ملنظمة حرية واإن�ساف”، مما اأدي لإ�ضابته يف الفم 

منجي  منهم  احلقوقيني،  من  جمموعة  على  اأي�ضا  العتداء  طال  الأنف.  يف  وك�رش  وال�ضاق 

الطيا�سي و�سكري الغربي وعماد ال�سفاق�سي46.

ويف 17 نوفمرب تعر�س طاقم قناة “احلوار التون�سي” لعتداء اأثناء تغطية جنازة اأحد ال�ضباب 

ال�سلفي يف قرية “جرادو” من ولية زغوان )�سمال �رسقي تون�س( من قبل جمموعة حت�سب 

على التيار ال�سلفي، حيث مت �رسبهم وركلهم وو�سفهم باإعالم العار، واأنهم مالحدة وكفار 

وعلمانيون47.  ويف 31 دي�ضمرب تعر�ص �ضحفيان من القناة نف�ضها لالعتداء والتهديد بالذبح من 

قبل جمموعة حم�ضوبة على التيار ال�ضلفي اأثناء القيام بروبرتاج بدوار “هي�رس” بولية منوبة 

كما مت نعتهم بالكفار وامللحدين48. 

املفكر  اأبريل  اإذ منع متطرفون يف 22  املفكرين الإ�سالميني؛  كما طالت العتداءات بع�س 

اإلقاء حما�رشة  من  يو�ضف  األفة  والكاتبة  القراآن،  اأنرثبولوجيا  املخت�ص يف  ال�ضديق،  يو�ضف 

من  اقرتبوا  اإن  بال�رسب  وهددوهم  نابل،  مبحافظة  قليبية  مبدينة  الفكري”  “التع�سب  حول 

دار الثقافة، ثم نك�ضوا العلم التون�ضي وا�ضتبدلوه بعلم ا�ضود يرمز للخالفة الإ�ضالمية49. ويف 5 

اأغ�ضط�ص وقع العتداء على ال�ضيخ عبد الفتاح مورو اأثناء ندوة دينية مبدينة القريوان، حيث 

�رشبه اأحد املتطرفني بكاأ�ص يف راأ�ضه ما ا�ضتوجب نقله اإىل امل�ضت�ضفى50.

45- وزارة الثقافة التون�سية تدين اعتداء �سلفيني على ال�ساعر اأولد اأحمد، موقع امل�سهد الإخباري، 28 اأغ�سط�س 

.2012

http://www.machhad.com/18098
46- تون�س: يجب التحقيق يف هجمات املتطرفني دينيًا، مرجع �سبق ذكره.

47- تقرير حول النتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �سهر نوفمرب، مرجع �سابق.

48- تقرير حول النتهاكات الواقعة على الإعالم التون�سي خالل �سهر دي�سمرب، مرجع �سابق.

49- اإفادة ميدانية من نا�سط حقوقي تون�سي.

- انظر اأي�سا:

�ضلفيون مينعون يو�ضف ال�ضديق من ح�ضور لقاء حا�رش فيه الغنو�ضي ومورو، موقع اأفريكان ماجنري الإخباري، 

27 اأبريل 2012.

http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=7691
والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  بيان �سادر عن  مـورو،  الفتاح  عبد  ال�سيخ  على  بالعتداء  تندد  الألك�سو   -50

والعلوم )اللك�سو(، بتاريخ 8 اأغ�سط�س 2012.

http://www.alecso.org.tn/index.php?option=com_content&task=view&id=1917&Itemid=325&lang=ar
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يف 23 اأغ�سط�س، قامت جمموعة من املتطرفني بالعتداء اجل�سدي على ال�ساعر املعروف 

كما  النه�سة.  حركة  “التون�سية”  تلفزيون  برنامج على  انتقد يف  اأن  بعد  اأحمد،  اأولد  �سغري 

من  جمموعة  قبل  من  لعتداء  اأغ�سط�س،   24 يف  الو�سالتي  الهادي  حممد  ال�ساعر  تعر�س 

بع�س  �سهدت  كما  امل�ضت�ضفى يف حالة حرجة.51  اإىل  اإثرها  نقل على  العا�ضمة،  املتطرفني يف 

بال�سيوف  واحلانات  الفنادق  بع�س  هاجمت  متطرفة،  جمموعات  قبل  من  اعتداءات  املدن 

والع�سي؛ ب�سبب بيعها للخمور52.  

وقد حاولت عنا�رس مت�سددة تنتمي للتيار ال�سلفي، يف كلية الآداب بجامعة منوبة القريبة من 

العا�ضمة، فر�ص دخول الطالبات املنتقبات اإىل قاعات المتحان دون الك�ضف عن وجوههن، 

حبيب  اأحيل  وقد  الأمن.53  بوا�سطة  اإجالوؤهم  يتم  اأن  قبل  اأيام  لعدة  الكلية  داخل  واعت�سموا 

ال�سجن 5  اإىل  بتهمة �سفع طالبة منتقبة، والتي ت�سل عقوبتها  للمحاكمة  الكلية  قزدغلى عميد 

وت�ضارك  معه،  ت�ضامنا  �ضاعتني  ملدة  الإ�رشاب  العايل  التعليم  نقابات  قررت  وقد  �سنوات.54 

الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان –ممثلة برئي�ضها – يف هيئة الدفاع عن عميد الكلية.

اقتحام  اإثر  بجروح  اآخرون   9 واأ�ضيب  م�رشعه،  نق�ص  لطفي  لقي  اأكتوبر   18 ويف 

ملقر  النه�سة-  -القريبة من حركة  الثورة«  ال�سعبية حلماية  »الرابطة  اإىل  ينتمون  متظاهرين 

»الحتاد اجلهوي للفالحني« مبدينة تطاوين. جدير بالذكر اأن نق�س هو من�سق حزب »نداء 

حركة  ال�ضب�ضي  واتهم  ال�ضب�ضي،  قايد  الباجي  ال�ضابق  الوزراء  رئي�ص  يرتاأ�ضه  الذي  تون�ص« 

واأن  الثورة،  بعد  �ضيا�ضي  اغتيال  اأول  باأنه  وو�ضفه  نق�ص.  اغتيال  عن  بامل�ضئولية  النه�ضة 

51- القمع على الطراز القدمي يعود جمددا ليهدد حرية التعبري يف تون�س اجلديدة، مرجع �سبق ذكره. 

52- ملعرفة املزيد عن هذه النتهاكات ميكن الرجوع اإيل:

- �سلفيون مت�سددون يهاجمون فندقا �سياحيا مبدينة �سيدي بوزيد، �سبكة منار الإخبارية، 3 �سبتمرب 2012.

http://www.menara.ma/ar/2012/09/03/248724.html
- �سلفيون يهاجمون حانات بال�سيوف والأ�سلحة النارية يف �سيدي بوزيد، موقع فران�س 24 الإخباري، 21 مايو 

.2012

http://www.france24.com/ar/20120521-tunisia-salafist-attack-bars-sidi-bouzid-city
- مواجهات بني ال�رسطة و�سلفيني بتون�س، موقع اجلزيرة الإخباري، 26 مايو 2012.

http://www.aljazeera.net/news/pages/b94f7939-c812-41a0-b8c9-fe30609c0492
53- ثورات جديدة بتون�ص تخرج �ضد التطرف، موقع �ضبكة النداء، 30 يناير 2012.

http://happeal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=11118:2012-01-30-

13-18-35&catid=56:2010-10-20-15-14-15&Itemid=94
54- اإفادة ميدانية من نا�سط حقوقي تون�سي.

- انظر اأي�سا:

حماكمة »�سيا�سية« يف تون�س لعميد كلية منوبة، موقع فران�س 24 الإخباري، 26 اأكتوبر 2012.

http://f24.my/TGddxa
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التخطيط لالغتيال جرى حتت غطاء ما ي�سّمى بلجان حماية الثورة55. جتدر الإ�سارة اإىل اأن 

بتاريخ  لها  بيان  الثورة يف  اتهمت جلان حماية  الإن�سان  للدفاع عن حقوق  التون�سية  الرابطة 

18 اأكتوبر باأنها » تدعو اإىل العنف �ضد الأ�ضخا�ص واملمتلكات، واأنها مار�ضته يف العديد من 

احلالت ب�سورة تهدد ال�سلم الجتماعي«.

قمع التجمعات ال�شلمية:

تنامت اأعمال العنف �ضّد حركات الحتجاج ال�ضلمي خالل 2012، ففي 14 يناير ا�ستخدمت 

ال�رسطة القنابل امل�سيلة للدموع والر�سا�س لتفريق مظاهرة، دعا لها �سباب عاطل عن العمل، 

مطالبني بـ”ثورة جديدة” مبدينة توزر جنوب تون�س؛ لأن مطالبهم مل تتحقق، خا�سة الت�سغيل 

والق�ساء على الف�ساد56.

حقوق  وزارة  اأمام  الثورة  م�سابي  مع  للت�سامن  مظاهرة  ال�رسطة  فرقت  اأبريل   3 ويف 

الإن�سان والعدالة النتقالية بتون�س. وقد اأدي ذلك اإيل اإ�سابات متفاوتة اخلطورة يف �سفوف 

املحتجني وعائالتهم، ا�ستوجبت نقل العديد منهم اإىل امل�ست�سفى. كما األقى القب�س على 3 اأع�ساء 

ال�رشطة  مركز  يف  معهم  التحقيق  اأثناء  والتهديد  لالإهانة  تعّر�ضوا  التون�سي”  “احلزب  من 

بباردو57. 

يف 9 اأبريل �سهدت تون�س العا�سمة اأعمال قمع بولي�سي �سّد اآلف املتظاهرين الذين جتّمعوا 

لإحياء يوم ال�سهداء، باعتباره عيدا وطنيا، وللتنديد بقرار �سابق لوزير الداخلية مينع التظاهر 

كبرية  وكميات  الهراوات  م�ستعملة  ال�رسطة  قوات  فّرقتهم  وقد  بورقيبة،  احلبيب  �سارع  يف 

من الغاز امل�سيل للدموع من م�سافات ق�سرية، واألقت القب�س على عدد كبري منهم، مب�ساعدة 

55- نداء تون�ص ت�ضف وفاة لطفي نق�ص بالغتيال ال�ضيا�ضي و حتّمل النه�ضة م�ضئوليته، موقع اأفريكان مانيجري 

الإخباري، 19 اأكتوبر 2012.

http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=12124
انظر اأي�سا:

العام الحتاد  عن  �ضادر  بيان  جدي،  حتقيق  بفتح  ويطالب  بتطاوين،  العنف  باأحداث  يندد  التنفيذي  املكتب   - 

لل�سغل، بتاريخ 19 اأكتوبر 2012.

http://www.ugtt.org.tn/?p=3074
56- ال�سعب التون�سي يخرج لل�سوارع مطالبا بثورة جديدة؛ موقع �سبكة نداء ؛ 15 يناير 2012.

http://happeal.net/index.php?option=com_content&view=article&id=10875:2012-01-15-

14-01-46&catid=56:2010-10-20-15-14-15&Itemid=94
57- تعدد انتهاكات حق التجمع ال�سلمي، تقرير �سادر عن الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 24 

اأبريل 2012.

http://www.fidh.org/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%86%
D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%91
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بلطجية م�سلحني بهراوات وم�سد�سات غاز58.

 املالحة 
ّ

ويف 14 اأبريل فّرقت ال�رسطة اعت�ساما ملجموعة من ال�سباب العاطل عن العمل بحي

ال�سعبي براد�س على بعد 10كم من العا�سمة، لالحتجاج على نتائج م�سابقة لاللتحاق بوظيفة 

نظمتها ال�رشكة التون�ضية لل�ضحن والرت�ضيف؛ حيث قامت ال�رشطة بتم�ضيط املنطقة بعنف كبري، 

الأطفال  اختناق  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  املنازل؛  داخل  للدموع  امل�سيلة  القنابل  بتفجري  وذلك 

والن�ضاء وكبار ال�ضن، ومداهمة امل�ضاكن بعد خلع اأبوابها، وتخريب اأثاثها والعتداء بال�رشب 

على �ساكنيها، وب�سفة خا�سة الن�ساء. وجرى احتجاز 22 �سخ�سا اأطلق �رساح 5 منهم، بدت 

على اأج�ضامهم اآثار التعذيب و�ضوء املعاملة59.

ب�سفاق�س،  �ساكر  الهادي  اجلامعي  امل�ست�سفى  ملوظفي  وقفة  ال�رسطة  هاجمت  يوليو   18 يف 

احتجاجا على تعيني مدير جديد ينتمي حلركة النه�ضة، مما اأدي اإىل اإ�ضابة بع�ضهم بجراح، 

ونقلهم اإىل امل�ست�سفي، كما القي القب�س على نقابيني. وتكّررت مداهمة امل�ست�سفى يف 20 يوليو 

يف الليل؛ لفر�س تعيني املدير، واألقي القب�س على 5 موظفني اآخرين60.

58- بيان الرابطــــة التون�ضيـــة للدفـــاع عن حقـــوق الإن�ضــان اإثر اأحداث 9 اأبريل، بتاريخ 9 اأبريل 2012.

http://ltdh-tunisie.org/ar/2012/04/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A
%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8
%A8%D8%B7%D9%80%D9%80%D9%80%D9%80%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%
/D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80

انظر اأي�سا:

- قمع مظاهرة خالل احتفال بيوم ال�ضهيد يف �ضارع بورقيبة بتون�ص؛موقع اخلرب؛ الثالثاء 10 اأبريل 2012

http://www.elkhabar.com/ar/monde/286232.html
59- تعدد انتهاكات حق التجمع ال�سلمي، تقرير �سادر عن الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�سان، بتاريخ 24 

اأبريل 2012.

http://www.fidh.org/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%86%
D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%82%D9%91

انظر اأي�سا:

- ائتالف املجتمع املدين: بيان م�سرتك، الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 16 اأبريل 

.2012

http://ltdh-tunisie.org/ar/2012/04/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%A6%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9% -

/4%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%80%D9%80%D9%80
60- الحتاد يطالب بفتح حتقيق فوري ملحا�ضبة كل من اعتدى على اأعوان وموظفي امل�ضت�ضفى اجلامعي الهادي 

�ساكر ب�سفاق�س، بيان �سادر عن الحتاد العام التون�سي لل�سغل، بتاريخ 21 يوليو 2012.

http://www.ugtt.org.tn/?p=2819
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�سلمية،  لتفريق مظاهرة  الغاز  املطاطي وقنابل  الر�سا�س  ال�رسطة  اأطلقت  اأغ�سط�س  يف 9 

با�ستقالة  تطالب  بوزيد،  �سيدي  مدينة  يف  املدين  املجتمع  ون�سطاء  ونقابات  اأحزاب  لها  دعا 

الذي  الجتماعية. الأمر  للم�ساكل  الأمنية  باملعاجلات  وتندد  املدينة،  وايل  واإقالة  احلكومة، 

اأدي اإىل اإ�سابة البع�س بجروح، بينهم �سحفيان، واعتقال عدد اآخر. ويف م�ساء ذات اليوم 

فرقت ال�رشطة مظاهرة اأخرى، تندد بال�ضيا�ضة القمعية يف التعامل مع املتظاهرين، مما اأدي 

اإىل وقوع اإ�سابات واعتقال عدد اآخر من املتظاهرين. واأدانت الرابطة التون�سية للدفاع عن 

حقوق الإن�سان اأعمال قمع املتظاهرين، و�سبهت املعاجلة الأمنية املتبعة بتلك التي اتبعها نظام 

بن على مع احتجاجات احلو�س املنجمي 200861.

�سهدت معتمدية »احلن�سة« بولية �سفاق�س )جنوب �رسق العا�سمة( يومي 22 و 23 اأغ�سط�س 

التنموية  اجلمعية  على  النه�ضة  حركة  هيمنة  على  الأهايل  احتجاج  اأعقاب  يف  دامية،  اأحداثا 

املحلية - التي تقدم قرو�سا ق�سرية املدى - مطالبني بتمثيل املواطنني يف اإدارة موؤ�س�سات احلكم 

املواطنني  ال�رسطة  فقد طاردت  �سيا�سي واحد.  اأن�سار حزب  تكون حكرا على  املحلي، ول 

املنازل  بع�س  واقتحمت  وال�سوارع،  الأزقة  داخل  للدموع  امل�سيل  والغاز  بالهراوات 

وحتر�ست ب�سكانها، واعتقلت عددا منهم. وعربت اجلمعية الدولية مل�ساندة امل�ساجني ال�سيا�سيني 

والق�سائية  الأمنية  الآليات  ا�ستعمال  لعودة  العميق  »قلقها  املوقوفني، وعن  مع  ت�سامنها  عن 

القدمية يف حل اخلالفات ال�سيا�سية، والت�سدي للتحركات الجتماعية ال�سلمية«62.

انظر اأي�سا:

- قوات التدخل مدعومة مبيلي�سيات املدير العام تعتدي على اأعوان الهادي �ساكر، جريدة ال�سعب التون�سية، 21 

يوليو 2012.

http://www.echaab.info.tn/detailarticle.asp?IDX=17907 

61- بيان الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 10 اأغ�سط�س 2012.

- انظر اأي�سا:

الإن�سان،  ملعلومات حقوق  العربية  ال�سبكة  بيان �سادر عن  واإ�سابة �سحفيني،  �سلمية  قمع ملظاهرات  تون�س   -

بتاريخ 11 اأغ�سط�س 2012.

http://www.anhri.net/?p=57571
- تون�ص: تظاهرة يف مهد الثورة تطالب باإ�ضقاط حكومة الإ�ضالميني، جريدة ال�ضيا�ضة، 18 اأغ�سط�س 2012.

http://www.al-seyassah.com/AtricleView/tabid/59/smid/438/ArticleID/204168/reftab/59/Default.aspx
62- بيان اجلمعية الدولية مل�ساندة ال�سجناء ال�سيا�سيني، بتاريخ 3 �سبتمرب 2012.

- انظر اأي�سا:

اليوم؛ 24  “النه�سة»؛موقع رو�سيا  التون�سية تفرق مظاهرة مبحافظة �سفاق�س احتجاجا على �سيا�سة  - ال�رسطة 

اأغ�سط�س 2012.

/http://arabic.rt.com/news_all_news/news/593060
- الأمن التون�سي يفرق حمتجني بالغاز مبدينة �سفاق�س، جريدة ال�رسق، 24 اأغ�سط�س 2012.

http://bit.ly/122uYZf
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احتجاجا  »الكاف؛«  بولية  »اجلري�سة«  مدينة  يف  الأهايل  جتمع  �سبتمرب   10 م�ساء  يف 

جثمان  ت�ضييع  اأثناء  للتعذيب،  مناه�ضة  �ضعارات  وحملوا  الداخلية،  وزارة  ممار�ضات  على 

الأمنية  املراكز  اأحد  يف  اإيقافه  عقب  املخ  يف  ارجتاج  اثر  تويف  الذي  اخلما�ضي  الروؤوف  عبد 

حملة  و�سنت  بجراح،  بع�سهم  واأ�سابت  املتظاهرين،  ال�رسطة  هاجمت  وقد  العا�سمة63.  يف 

اعتقالت ع�سوائية، ،كما األقت قنابل الغاز على عدة اأحياء �سكنية، مثل حي »ح�ساد اجلنوبي« 

وحي علي بن خليفة، مما ت�ضبب يف حالت اختناق يف �ضفوف الأطفال والن�ضاء64.

ال�رسطة  بني  عنيفة  مواجهات  »�سليانة«  مدينة  �سهدت  نوفمرب   29 اإىل   27 من  الفرتة  ويف 

وحمتجني، يف اأعقاب خروج مظاهرات مطالبة باإقالة وايل املدينة، وحتقيق التنمية القت�سادية 

يف املدينة، والإفراج عن 13 من املحتجزين الذين ل يزالون بانتظار اإحالتهم اإىل املحاكمة منذ 

املفرطة مبا يف ذلك  للقوة  ال�رسطة  ا�ستخدمت  اأبريل .2011 حيث  اإبان احتجاجات  اعتقالهم 

طلقات اخلرطو�ص، وغريها من الأ�ضلحة النارية لتفريق املتظاهرين مما اأدى اإىل اإ�ضابة اأكرث 

من 300 �سخ�س، وجرى نقل اأكرث من 20 م�سابًا اإىل العا�سمة لتلقي العالج. حيث اأُ�سيب 

البع�س منهم يف اأعينهم، واأ�سحوا بالتايل عر�سة لفقدان الب�رس، كما يعاين بع�س املتظاهرين 

من ك�ضور خمتلفة65.

63- مواجهات ليلية يف اجلري�ضة اإثر جنازة عبد الروؤوف اخلما�ضي؛ جريدة امل�ضهد التون�ضي؛ 11 �سبتمرب 2012.

http://www.machhad.com/18828
64- �ضهيد اجلري�ضة يف�ضح  توا�ضل ممار�ضات القمع والتعذيب؛ موقع التون�ضية؛12 �سبتمرب 2012.

http://www.attounissia.com.tn/details_article.php?t=41&a=69082
انظر اأي�سا:

- بعد مقتل �سخ�س حتت التعذيب.. اأهايل اجلري�سة يثورون والأمن ي�ستعمل القوة �سدهم، جريدة امل�سدر، 

11 �سبتمرب 2012.

http://www.almasdar.tn/management/article-11781
24 فرن�س  موقع  التعذيب،  حتت  �سخ�س  وفاة  على  حمتجني  لتفريق  للدموع  امل�سيل  الغاز  ت�ستخدم  ال�رسطة   - 

الإخباري، 11 �سبتمرب 2012.

http://f24.my/UPlRYT
65- تون�ص: اأوقفوا ا�ضتخدام القوة املفرطة �ضد املحتجني يف �ضليانة، وبادروا اإىل فتح حتقيق فورًا، تقرير 

�سادر عن منظمة العفو الدولية، بتاريخ 30 نوفمرب 2012.

http://www.amnesty.org/ar/library/asset/MDE30/012/2012/ar/1b38018d-e0bc-4215-8971-

1ec81b29eee1/mde300122012ar.html
انظر اأي�سا:

- تون�سـ  �رسطة مكافحة ال�سغب تطلق ر�سا�س الر�ّس على املتظاهرين، تقرير �سادر عن منظمة هيومن رايت�س 

ووت�س، بتاريخ 1 دي�سمرب 2012.

http://www.hrw.org/ar/news/2012/12/01
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التعذيب و�شوء املعاملة:

للموت. وقد  املف�ضي  التعذيب  اإىل  التعذيب، و�ضول  ا�ضتمرت ممار�ضة  فقد  الثورة،  رغم 

ل  التعذيب  لكّن  �سقط  ال�سابق  النظام  »باأن  النتقالية  والعدالة  الإن�سان  حقوق  وزير  �رسح 

يزال جاريا، فممار�سات التعذيب موجودة حتى بعد الثورة«. كما قال الناطق با�سم وزارة 

الداخلية: »رغم اإمياننا ب�ضعي الوزارة نحو القطع مع ممار�ضات التعذيب فنحن ل ننفي ح�ضول 

لكن  لآخر».  و�سع  من  انتقال  مرحلة  نعي�س  »اإننا  بالقول  ذلك  معلال  التجاوزات«،  بع�س 

املنظومة  لإ�سالح  ال�سيا�سية  الإرادة  لغياب  التجاوزات  ا�ستمرار  اأرجع  الأمن  نقابات  احتاد 

لتهمي�س اجلهاز  التاأ�سي�سي  الوطني  للمجل�س  الأمنية، حمّمال م�سئولية ما يحدث من اعتداءات 

الأمني، وعدم قيامه باأّية مبادرة لإ�ضالحه66. وكان الرئي�ص التون�ضي من�ضف املرزوقي اأقر 

بدوره باأن »التعذيب مازال متوا�ضال« يف ظل حكومة الئتالف الثالثي التي تقودها حركة 

اإن  النه�ضة الإ�ضالمية والتي ي�ضارك فيها حزبه«، »املوؤمتر من اأجل اجلمهورية« حيث قال 

ومراكز  ال�ضجون  يف  الإن�ضان  حقوق  جمال  يف  جتاوزات  ح�ضول  حول  معلومات  »لديه 

ال�رسطة بلغت حد تعذيب مواطنني، �ساركوا يف املظاهرات التي جتتاح البالد احتجاجا على 

ف�سل احلكومة يف تلبية مطالب التون�سيني بال�سغل واحلياة الكرمية«. يف املقابل قّلل زعيم حركة 

النه�سة را�سد الغنو�سي من �ساأن النتهاكات اجل�سدية التي تعر�س اإليها مواطنون تون�سيون من 

طرف رجال اأمن، معتربا اأن الأجهزة الأمنية «ل متار�ص الفنون والآداب، واإمنا تت�سدى 

لكثري من الأعمال الإجرامية»!!67.

تعر�ضه  اإثر  نيكول  �ضارل  م�ضت�ضفى  احلياة يف  اخلما�ضي  الروؤوف  فارق عبد  �ضبتمرب  يف 8 

يتهمه  بالغ  اإثر  اأغ�ضط�ص   28 يف  ال�رشطة  اعتقلته  اأن  بعد  العدلية،  �رشطة  مقر  يف  لتعذيب 

باآلة حادة على  لتعذيب وح�ضي  ب�ضبب تعر�ضه  اإن اخلما�ضي تويف  يقول حماميه:  بال�رسقة68. 

ح : ملاذا توا�ضل التعذيب يف تون�ص، جريدة  66- اإحتاد نقابات الأمن يحّمل التاأ�ضي�ضي امل�ضئولية.. والداخلّية تو�ضّ

ال�سباح التون�سية، 30 يوليو 2012.

http://www.assabah.com.tn/article-73312.html
67- را�سد الغنو�سي يقّلل من �ساأن النتهاكات احلقوقية يف تون�س، موقع اأفريكان ماجنري، 13 �سبتمرب 2012.

http://www.africanmanager.com/site_ar/detail_article.php?art_id=11239
68- وفاة تون�ضي بالتعذيب يف خمفر �رشطة؛ موقع �ضكاي نيوز، 10 �سبتمرب 2012.

http://bit.ly/P52hnj
انظر اأي�سا:

- وفاة تون�ضي حتت التعذيب يف خمفر لل�رشطة وقا�ضي التحقيق ياأمر باعتقال 4 �رسطيني متهمني يف الق�سية، 

جريدة الو�سط التون�سية، 10 �سبتمرب 2012.

http://www.tunisiealwasat.com/article-3716#.UJ_Je2d6lWE
- وزارة الداخلية تعلن عن وفاة املوقوف عبد الروؤوف اخلما�سي، موقع يوتيوب، 10 �سبتمرب 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=GbziW8ON0M4
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راأ�ضه اأثناء ا�ضتنطاقه69. كما ك�ضف تقرير الطب ال�رشعي عن تعر�ص اخلما�ضي لتعذيب قا�ص 

بحالة  اإ�ضابته  بعد  للم�ضت�ضفي  نقل  اخلما�ضي  اإن  تقول  الداخلية  وزارة  لكن  وفاته.  اإىل  اأدي 

اإغماء، حيث تبني اإ�ضابته بارجتاج يف املخ جعله يدخل يف غيبوبة �ضديدة، ودخل يف حالة �ضبه 

موت �رسيري دام 8 اأيام حتى وافته املنية70. وقد عربت الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق 

الإن�سان عن »�سجبها ال�سديد« توا�سل اأعمال التعذيب مبراكز ال�رسطة، وا�ستنكرت الرابطة 

حتقيق  وفتح  اجلرمية،  هذه  عن  امل�ضئولة  الأمنية  العنا�رش  توقيف  يف  العمومية  النيابة  تباطوؤ 

جدي فيها71.

يف 3 �سبتمرب تعر�ست فتاة لالغت�ساب من قبل رجلي �رسطة، فيما ابتز الثالث ماليا خطيب 

بالغت�ساب  واتهامهما  ال�رسطيني  على  القب�س  وبعد  برفقتها.  كان  الذي  املغت�سبة  الفتاة 

ال�سيارة،  يف  اأخالقي”  “و�سع ل  الفتاة وال�ساب يف  اأنهما وجدا  ال�رسطيان  والبتزاز، زعم 

وهي الأقوال التي تُكررت فيما بعد يف بيان وزارة الداخلية وقد نفت الفتاة وخطيبها ذلك.72

وقد اأ�سارت م�سادر حقوقية اإىل توافر اأدلة على وقوع جرمية الغت�ساب من واقع تقرير 

الطب ال�رشعي، وفيلم �ضجلته اآلة ت�ضوير خا�ضة بجهاز �رشف اآيل يف موقع احلادث، يظهر 

اأفراد ال�رشطة املتهمني خلطيب الفتاة؛ بهدف احل�ضول على ر�ضوة  اأحد  ب�ضكل وا�ضح مرافقة 

لتفادي تلفيق ق�ضية اآداب �ضده هو وخطيبته73. وقد مت توجيه تهمة »التجاهر عمدًا بالفح�ص« 

�سد الفتاة وخطيبها، والتي ميكن اأن توؤدي اإىل معاقبتهما بال�سجن ملدة ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر74.  

املرزوقي  الرئي�ص  باحلادثة وقدم  اأكتوبر  بتاريخ 4  بيان  وقد اعرتفت رئا�سة اجلمهورية يف 

»اعتذار الدولة« للفتاة املغت�ضبة، موؤكدا انه »ل جمال بتاتا للت�ضامح يف تون�ص مع املغت�ضبني، 

ول مع من يت�سرتون عليهم«75.

69- حمامي �سحية التعذيب عبد الروؤوف اخلما�سي، موقع يوتيوب، 8 �سبتمرب 2012.

http://www.youtube.com/watch?v=c5wofLFXxho
70-  الطب ال�رسعي يوؤّكد وفاة عبد الروؤوف اخلما�سي ب�سبب التعذيب؛ جريدة ال�رسوق؛ 14 �سبتمرب 2012.

http://www.alchourouk.com/Ar/_A576496
71- بيان الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 12 �سبتمرب 2012.

العفو  بيان �ضادر عن منظمة  املحاكمة،  تواجه  ال�رشطة  اأفراد  قبل  اغت�ضبت من  اأنها  امراأة زعم  تون�ص:   -72

الدولية، بتاريخ 2 اأكتوبر 2012.

http://www.amnesty.org/ar/news/tunisia-woman-allegedly-raped-police-may-face-jail-
time-2012-09-27

73- النتهاكات الأخرية يف تون�س موؤ�رس خطري نحو النزلق ل�سيا�سة املا�سي، بيان �سادر عن ال�سبكة الدولية 

للحقوق والتنمية، بتاريخ 2 اأكتوبر 2012.

http://www.anhri.net/?p=59940
74- تون�ص: امراأة زعم اأنها اغت�ضبت من قبل اأفراد ال�رشطة تواجه املحاكمة، م�ضدر �ضابق.

75- لقاء مع الفتاة التي تعر�ضت لعملية الغت�ضاب من قبل ثالثة اأعوان اأمن، بيان �ضادر عن رئا�ضة اجلمهورية 

http://bit.ly/PcZE6Y .2012 التون�سية، بتاريخ 4 اأكتوبر
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كما تعر�س للتعذيب النقابّيون املوقوفون يف اأحداث م�ست�سفى الهادي �ساكر مبدينة �سفاق�س. 

اليدين بالأغالل ملدة 48 �ضاعة، مما  اإنهما بقيا مقيدي  اأحمد بن عياد وع�سام امل�سي  اإذ يقول 

اإىل  »اأيديهما  قيدت  اأنه وخالل ال�ضتنطاق،  اإىل  اإ�ضافة  الأكل وق�ضاء احلاجة،  حرمهما من 

ويقول  بال�رشف.  املا�ضة  ال�ضتائم  وتوجيه  و�ضفعا،  ولكما  ركال  عليهما  العتداء  مع  اخللف، 

حمامي بن عياد اإنه عاين اآثار التعذيب على ج�ضده76. كما زار زبري الوحي�سي ع�سو هيئة فرع 

�ضفاق�ص للرابطة التون�ضية للدفاع عن حقوق الإن�ضان النقابيني املوقوفني ووثق �ضهادتهم حول 

ما تعر�ضوا له من اإهانة وتعذيب، وتقدم بطلب كتابي للمحكمة يف اليوم نف�ضه بالإذن بعر�ضهم 

على الفح�س الطبي غري اأن املحكمة مل ت�ستجب لذلك الطلب77.

اغت�ضابه من  للتعذيب وحماولة  الغربي  الّنا�ضط احلقوقي زهرّي  اأغ�ضط�ص تعر�ص  ويف 13 

قبل اأعوان الأمن. وكان قد األقي القب�ص عليه اأثناء م�ضاركته يف الحتجاجات ال�ضلمية مبدينة 

�سفاق�س78. كما تعر�ص ملمار�ضات مماثلة �ضابان من منطقة »احلن�ضة«.وذلك على خلفّية ال�ضتباه 

وال�سباب  ال�ستم  اإىل  تعر�سوا  كما  الّنه�سة.  حركة  �سد  �سعبّية  احتجاجات  يف  م�ساركتهما  يف 

للّتعنيف  بـ«اأحداث احلن�سة«79،  بات يعرف  املوقوفني على خلفّية ما  نابية. وتعّر�س  باألفاظ 

اجل�سدي واملعنوي من قبل ال�رسطة، على مراأى وم�سمع نائب وكيل اجلمهورية ب�سفاق�س. 

اّلذي مل يتدّخل لوقف الأمر وحماية 20 مواطنا تعّر�ضوا »للتعنيف« بح�ضوره، رغم تطّور 

رئي�ص  الوحي�ضي  وزبري  املت�رّشرين  رواية  وفق  وبالقتل«،  بالغت�ضاب  »تهديد  اإىل  العنف 

فرع الرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان ب�سفاق�س.80

ح : ملاذا توا�ضل التعذيب يف تون�ص، مرجع �ضابق. 76- اإحتاد نقابات الأمن يحّمل التاأ�ضي�ضي امل�ضئولّية.. والداخلّية تو�ضّ

انظر اأي�سا:

 - املكتب التنفيذي لالحتاد يطالب بال�رشاح الفوري جلميع املوقوفني وحفظ كل الق�ضايا املتعّلقة بهم وفتح حتقيق

فوري يف كّل العتداءات، بيان �سادر عن الحتاد العام التون�سي لل�سغل، بتاريخ 31 يوليو 2012.

http://www.ugtt.org.tn/?p=2838
77- اإفادة ميدانية من نا�سط حقوقي تون�سي.

انظر اأي�سا:

- بيان هيئة فرع �سفاق�س للرابطة التون�سية للدفاع عن حقوق الإن�سان، بتاريخ 9 اأغ�سط�س 2012.

78- تعّددت يف ظل حكومة »الرتويكا«، عملّيات التعذيب توا�سلت.. فما العمل؟، جريدة ال�سباح التون�سية، 

17 �سبتمرب 2012.

http://www.assabah.com.tn/article-76214.html
انظر اأي�سا:

 - را�سد الغنو�سي يقّلل من �ساأن النتهاكات احلقوقية يف تون�س، مرجع �سابق.

79- للمزيد من التفا�سيل ميكن الرجوع اإىل:

ب�ضفاق�ص،24  ال�ضحفيني  موقع  الو�ضع،  على  لل�ضيطرة  الأمن  قوات  وتدخل  احلن�ضة  مبدينة  عنف  اأحداث   -

اأغ�سط�س 2012.

http://www.babnet.net/cadredetail-53395.asp
80- التعذيب و�سوء املعاملة يف تون�س ما بعد الثورة، موقع جدل الإخباري، 13 �سبتمرب 2012.

http://jadal.tn/5443
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