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 2012 ديسمبر 4لجنة البحث والتقصي في أحداث 

 
استنتاجات أولية – تقرير حول األحداث 

 

I.   إحداث المجنة وظروف عممها 
 
 التي جّدت بساحة 2012 ديسمبر 4تشكمت لجنة البحث والتقصي في أحداث . 1

المركزي لالتحاد العام التونسي لمشغل بمناسبة إحياء  محمد عمي بالعاصمة أمام المقر
 2012 ديسمبر 11ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد وذلك بمقتضى اتفاق أبرم يوم 

 .بين وفدين من الحكومة واإلتحاد العام التونسي لمشغل
 

:   تضمن محضر االتفاق الحاصل بين الطرفين بالخصوص ما يمي. 2
 

تأكيد الوفد الحكومي حق النشاط السياسي والمدني والنقابي ومسؤولية الحكومة دون   -
سواىا في حماية ىذه األنشطة وتنديدىا بكل مظاىر العنف ميما كانت دوافعيا وأيا 

 .كان مأتاىا
ا عمى التيدئة ومواصمة العمل عمى حّل كل اإلشكاليات التي متأكيد الطرفين حرصو  -

 .تطرأ بالحوار
 ديسمبر 4 إدانة الحكومة لالعتداء الذي تعرض لو االتحاد ونقابيوه وموظفوه يوم  -

2012. 
تشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة واالتحاد يقع االتفاق عمى تركيبتيا بين الطرفين   -

 2012 ديسمبر 4لمبحث والتقصي فيما حصل من عنف في ساحة محمد عمي يوم 
 .وخاصة ما نسب من دور إلى بعض من لجان حماية الثورة 
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كما تضّمن االتفاق تشكيل المجنة المذكورة في غضون عشرة أيام من تاريخ إمضاء . 3
االتفاق المشار إليو عمى أن تنيي أشغاليا في أجل ال يتجاوز الشير بداية من تاريخ 

تشكيميا، وتقدم تقريرىا لرئيس الحكومة التخاذ اإلجراءات الضرورية وفق ما ينص عميو 
القانون، إلى جانب الدعوة إلى التعجيل باإلجراءات القضائية لتتبع كل من تثبت إدانتو 

 .وفق اإلنابة العدلية التي شرعت فييا النيابة العمومية إثر األحداث المشار إلييا
 
الوفد الحكومي يرأسو : من وفدين اثنينوتّم تكوين المجنة بصفة مشتركة وبالتناصف . 4

طبيب )ويتكّون من السادة حمودة بن سالمة  (وزير الصحة)السيد عبد المطيف المكي 
وعبد السالم الميدي ( أستاذ قانون ومحام)وبشير المنوبي الفرشيشي  (ووزير سابق
القاضي لدى دائرة )وعمر التونكتي  (القاضي لدى المحكمة اإلدارية)قريصيعة 
( األمين العام المساعد لإلتحاد)والوفد النقابي يرأسو السيد مولدي الجندوبي  (المحاسبات

محام والرئيس األسبق لمرابطة التونسية لمدفاع عن )ويتكّون من السادة المختار الطريفي 
القاضي لدى )وأحمد صواب ( أستاذ قانون)ومحمد شفيق صرصار  (حقوق اإلنسان

وتم االتفاق بين الوفدين عمى تكميف (. جامعي)ومحمد القاسمي  (المحكمة اإلدارية
صواب بميام مقرر عام  السيد حمودة بن سالمة بميام منسق عام لمجنة والسيد أحمد

 . لمجنة 
 
 منيجية عمل تضمنت 2012 ديسمبر 4ضبطت لجنة البحث والتقصي في أحداث . 5

 :المراحل التالية
االطالع عمى الوثائق والتقارير والصور واألشرطة ذات العالقة : المرحمة األولى -

 .باألحداث المعنية
االستماع إلى األطراف المعنية باألحداث من مسؤولين أمنيين وغيرىم : المرحمة الثانية -

. ومتضررين ومشاركين في األحداث المذكورة
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تحميل المعطيات من خالل األشغال المنجزة والخروج بإستخالصات : المرحمة الثالثة -

. واستنتاجات  تفضي إلى إعداد التقرير النيائي لمجنة
 

وبخصوص األجل، نّص محضر االتفاق بين الحكومة واالتحاد العام التونسي . 6
لمشغل عمى أن تنيي المجنة المشتركة أشغاليا في أجل ال يتجاوز الشير بداية من تاريخ 

ولم يكن القصد من ذلك سوى حّث المجنة عمى إنجاز عمميا في أسرع وقت . تشكيميا
وليس اعتبارىا في حكم المنتيية في صورة عدم  قياميا بتقديم تقريرىا لرئيس  ممكن

 2013 جانفي 3وشرعت المجنة في أشغاليا منذ يوم . الحكومة في األجل المحدد
، تاريخ انتياء أجل الشير 2013وعقدت اثنتي عشر جمسة عمل إلى حد غرة  فيفري  

وقد كان االتفاق حاصال داخل المجنة عمى أنو ال يمكن ليا . المحّدد باالتفاق المذكور
موضوعيا أن تنيي أعماليا في األجل المحّدد ليا بالنظر إلى عدد الجمسات التي عقدتيا 
وبحكم أن التحقيق في األحداث ال زال جاريا كسماع الشيود والمتضررين وتمقي التقارير 

 . المرتقبة من االتحاد العام التونسي لمشغل ووزارة الداخمية
 
ولما كانت األشغال تسير بصورة طبيعية حتى الجمسة األخيرة لمجنة  قبل انقضاء . 7

الميمة المحددة، تفاجأ الطرف الحكومي بعدم استعداد الطرف النقابي لمواصمة األشغال 
إال بعد مراجعة اليياكل القيادية باالتحاد العام التونسي لمشغل لمنظر في إمكانية التمديد 

واعتبر الوفد الحكومي أن المجنة ىي المؤىمة لمبت في ىذه . في أشغال المجنة من عدمو
المسألة ويجب عمييا مواصمة أعماليا دون حاجة إلى الرجوع إلى أي طرف كان لإلذن 
ليا بذلك طالما أن أعضاء المجنة مجمعون عمى أن أسبابا موضوعية اقتضاىا سير 

. التحقيق في األحداث، حالت وحدىا دون استكمال أعماليا
 

ورغم رغبة الطرف الحكومي في مواصمة األشغال ، فإن أعمال المجنة تعطمت منذ . 8
   أي ألكثر من شير ونصف في انتظار صدور اإلذن عن2013يوم غرة فيفري 
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ذ جّدت أحداث متزامنة مع ىذه . االتحاد العام التونسي لمشغل باستئناف المجنة أعماليا وا 
الفترة وبالخصوص فاجعة اغتيال الفقيد شكري بمعيد والتغيير الحاصل في الحكومة 

والتي لم تساعد عمى الحسم بالسرعة المطموبة في مسألة استئناف التحقيق في األحداث، 
وفي ظل حرص الوفد الحكومي . في عمل المجنة إال أن ذلك ال يبّرر كّل ىذا التعطيل

عمى مواصمة األشغال، اضطر المنسق العام لمجنة إلى مكاتبة كل من رئيس الحكومة 
واألمين العام لالتحاد العام التونسي لمشغل بغرض توضيح مصير المجنة بعد كل ىذا 

ونتيجة ليذه المراسمة، استأنفت . التأخير الذي أثار الكثير من التساؤل لدى الرأي العام
  غير أنيا فوجئت بطمب الوفد النقابي 2013 مارس 23المجنة عمميا يوم السبت 

المرور مباشرة إلى إعداد التقرير النيائي والخروج باستنتاجات نيائية في يوم واحد وىو 
ما يعني وقف التحقيق في األحداث ورفض طمب الوفد الحكومي إميالو أسبوعا لالنتياء 

ورغم المرونة التي أبداىا الوفد الحكومي،  فإن الوفد النقابي أصر عمى . من األشغال
 .موقفو مما انتيى بالمجنة إلى طريق مسدود

 
ويجدر التذكير بجممة من القواعد والضوابط التي تم االتفاق عمييا من قبل أعضاء . 9

المجنة منذ اليوم األول من اجتماعيا بيدف ضمان الموضوعية والحياد الكفيمين بتثبيت 
 :وتتمّثل ىذه القواعد في. مصداقية المجنة

اعتبار أن أعضاء المجنة، وبصرف النظر عن طرفي االتفاق الذين قاما بتعيينيم،  -
يكّونون فريقا واحدا يعمل من أجل البحث والتقصي في جو مالئم لحسن أداء 

 .مياميم
 .اعتماد واجب التحفظ والمحافظة عمى سرية األشغال -
.  الحرص عمى أخذ القرارات بالتوافق -
 . تجنب األحكام المسبقة -
 التقّيد باألجل المحّدد لالنتياء من أشغال المجنة، مع العمم أن التأخير الحاصل في  -

أشغال المجنة، يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة أعضائيا كانتظار موافاتيا 
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بالتقارير من الجيات المعنية والذي استغرق حوالي ثمثي الوقت الممنوح ليا إلعداد 
 .تقريرىا وأن المجنة لم تكن تحتاج إلى تمديد طويل في األجل إلنياء أشغاليا

 
ويتجو التذكير بعديد المحاوالت التي تمت لحمل الطرف النقابي عمى مواصمة . 10

األشغال لبعض األيام والقبول بفكرة التقرير الموّحد ولو تضّمن مواقف نيائية متباينة 
وقد تولى المنسق العام لمجنة بالخصوص عرض ىذا الموضوع . بين الطرفين

والمقترحات المتصمة بو أثناء لقاء جمعو بالسيد األمين العام لإلتحاد التونسي لمشغل 
. 2013 مارس 30بمكتبو يوم السبت 

 
 

II.   ممخص إجراءات التحقيق 
 
بناءا عمى طمب المجنة، وردت عمييا جممة من الوثائق والتقارير والممفات، وىي . 1

 :   كاآلتي
 والمتضمنة 2013 جانفي 12 المؤرخة في 17إرسالية صادرة عن وزارة الداخمية عدد   -

  أقراص 3لبطاقة تتعمق باألحداث المسجمة بساحة محمد عمي بالعاصمة وعدد 
 .  2012 ديسمبر 4ممغنطة وألبوم صور حول أحداث 

  والمتعمقة 2013 جانفي 22 المؤرخة في 8 بطاقة صادرة عن وزارة الداخمية  عدد  -
 .باألحداث المسجمة بساحة محمد عمي بالعاصمة

 يتعّمق بتحديد 2013 جانفي 22 المؤرخ في 9 تقرير صادر عن وزارة الداخمية عدد  -
 ديسمبر 4ىويات بعض المشاركين في أحداث ساحة محمد عمي بالعاصمة يوم 

2012. 
 جانفي 8 والمؤرخ في 6 تقرير أولي صادر عن اإلتحاد العام التونسي لمشغل عدد  -

 4 إلى جانب أقراص ممغنطة تتعمق بأحداث 2012 ديسمبر 4 حول أحداث 2013
 تتضمن بالخصوص تسجيالت كاميرات المراقبة بمقر المنظمة 2012ديسمبر  
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سمية في المتضررين المنتمين إلى االتحاد العام التونسي اقائمة  الشغيمة وكذلك 
 .لمشغل وشيادات طبية تتعّمق باألضرار الالحقة بيم

ممف صادر عن الكتابة العامة لمحكومة يتعّمق بالوضعية القانونية لجمعيات ولجان   -
حماية الثورة والرابطة الوطنية لحماية الثورة، وىذا الممف يتضمن مراسمة بالفاكس 

، وممف آخر 2013 جانفي 08 المجنة من الكتابة العامة لمحكومة بتاريخ إلىصادرة 
 ورد عمى المجنة عمى إثر لقاء جمع لمغرض وفدا من المجنة 2013 جانفي 10بتاريخ 

 .2013 جانفي 09بالسيد الكاتب العام لمحكومة بمكتبو بتاريخ 
 
حماية "يتبّين من خالل الممف المذكور أن عدد الجمعيات التي من ضمن أىدافيا . 2

 2011 لسنة 88 منيا قبل صدور المرسوم عدد 15 جمعية تكونت 16يبمغ " الثورة
 1959 لسنة 154 أي تحت طائمة القانون عدد 2011 سبتمبر 24المؤرخ في 
 ماي 23 المتعمق بالجمعيات وجمعية واحدة بتاريخ 1959 نوفمبر 7الصادر في 

وقد أحدثت ىذه .  وىي الرابطة الوطنية لحماية الثورة تطبيقا ليذا المرسوم2012
 28 والثاني بقابس في 2012 سبتمبر 17الرابطة فرعين ليا، األول بالقيروان في 

وتحمل ىذه الجمعيات أسماء مختمفة مثل رابطة أو جمعية أو لجنة . 2012ديسمبر 
. أو ىيئة أو مجمس

  
 جمعيات بوالية 8تتوّزع ىذه الجمعيات عمى عدد من واليات الجميورية وبمغ عددىا . 3

 جمعيات بتطاوين وجمعية واحدة عمى التوالي بكل من بن عروس وقفصة 3مدنين و 
وبخصوص فروع الرابطة الوطنية لحماية الثورة، أفاد رئيسيا . وأريانة وسيدي بوزيد ونابل

في شيادتو أمام المجنة أن تكوين فروع الرابطة يتم لنظاميا األساسي عن طريق محضر 
 . أشير6جمسة وذلك بعد تمكين الفرع المعني من فترة تجريبية تصل أحيانا إلى 
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جراء األبحاث والتحقيقات إلإن مّدة الشير المحددة باالتفاق المذكور لم تكن كافية . 4
الالزمة كسماع بعض األطراف األخرى المعنية باألحداث ومزيد التعمق في تحميل 

المعطيات والبيانات وكذلك استدعاء عدد من المسؤولين الحكوميين والنقابيين واألمنيين 
وغيرىم، عمما أنو مضى أسبوع كامل في انتظار ورود أولى الوثائق عمى المجنة، وليس 
أدل عمى ذلك من توّصل المجنة بتقرير من وزارة الداخمية قبل أسبوع من انتياء ميمة 

ورغم ذلك فقد تمّكن أعضاء المجنة بما توفر لدييم من معطيات . الشير المحدد ليا
 2012 ديسمبر 4ووثائق وسماعات من إعادة تصّور األحداث مثمما جدت يوم 

. والخروج بجممة من االستنتاجات األولية
 

  III.  عرض تسمسل األحداث 
 
دأب االتحاد العام التونسي لمشغل عمى إحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد يوم . 1
وقد .  ديسمبر من كل سنة وذلك بتجمع عمالي تتبعو مسيرة نحو ضريح الشييد4

 29تحّصل  اإلتحاد العام التونسي لمشغل عمى ترخيص لتنظيم المسيرة المذكورة بتاريخ 
 .2012نوفمبر 

 
يشير التقرير األولي الوارد عمى المجنة من اإلتحاد العام التونسي لمشغل إلى أنو . 2

كما . ، حمالت تجييش عمى مواقع التواصل االجتماعي2012 ديسمبر 4سبق أحداث 
أشار نفس التقرير إلى أن مواقع رابطات حماية الثورة، شنت حمالت تدعو إلى تطيير 

 . اإلتحاد مستعممة العنف المفظي والتشيير بالنقابيين
 

حسب ما جاء في ذات التقرير، بدأ توافد العمال والنقابيين عمى ساحة محمد عمي و. 3
 وأنو منذ الساعة العاشرة 10:00 انطالقا من الساعة 2012 ديسمبر 4صباح يوم 
صباحا، توافد عدد ىام من العناصر الغريبة عن اإلتحاد وشرعوا  (30:10)والنصف 

في استفزاز النقابيين عبر ترديد شعارات واستعمال حركات استفزازية رافعين شعارات 
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مناوئة لإلتحاد أعّدت سمفا ومرّددين ىتافات مفادىا اإلصرار عمى منع خروج المسيرة 
ازداد  (11:00)وجاء في التقرير أنو وعند الساعة الحادية عشرة . وتطيير اإلتحاد

عددىم، وبعد أن كانوا في الرصيف المقابل لبطحاء محمد عمي، توجيوا إلى حيث 
كان النقابيون منشغمين بتحضير انطالق المسيرة، فقاموا بمحاصرة موظفي اإلتحاد 

 .والمداخل المؤدية إلى المقر المركزي لإلتحاد
 

وأفاد التقرير األولي لإلتحاد أنو في الساعة الثانية عشر والنصف عمد بعض . 4
المتجميرين إلى رفع الفتات كبيرة معّدة سمفا، كتب عمييا شعارات مناوئة لإلتحاد، ثم 
صّعدوا في ىتافاتيم وشتميم وسّبيم لمنقابيين ولممنظمة ككل مستعممين الدفع ثم العنف 
الجسدي والضرب وفي تقّدم مستمر نحو الباب الرئيسي لممقر المركزي محاولة منيم 

 .القتحامو واحتاللو بالقّوة
 
وأشار ذات التقرير إلى أن  اإلتحاد العام التونسي لمشغل يؤّكد أن بعض المعتدين . 5

ينتمون إلى ما يسمى برابطات حماية الثورة إذ تم التعّرف عمى ىوياتيم وخاصة منيم 
من كانوا في الصفوف األمامية والذين استعمموا الغاز المشل لمحركة واليراوات التي 

 . كانت بحوزتيم وحاولوا خمع باب المقر المركزي لالتحاد
 
ورغم  (13:00)وتضمن التقرير المذكور أنو إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال . 6

اتصال األمين العام لإلتحاد بوزير الداخمية في مناسبتين وتأكيده أن الوضع مرّشح 
لمزيد العنف، لم يحّرك األمن ساكنا خاصة مع ما لوحظ من إصرار بعض 

المتظاىرين عمى محاولة اقتحام المقر المركزي لممنظمة الشغيمة وذلك في غياب 
إلى الساعة الثانية والنصف  (13:00)األمن الذي تواصل من الساعة الواحدة 

(14:30 .) 
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وأفاد التقرير األولي لإلتحاد العام التونسي لمشغل أنو عند الساعة الثانية وخمسة . 7
بدأ تحّرك رجال األمن وقاموا بتفريق المعتدين بعد أن الزم  (14:45)وأربعين دقيقة 

النقابيون المقّر المركزي وأغمقوا الباب الرئيسي وبعد أن تم تسجيل العديد من 
اإلصابات منيا الخطيرة في صفوف النقابيين والموظفين الذين تّم نقميم إلى كل من 

كما قّدم اإلتحاد العام التونسي لمشغل . مستشفيات الرابطة وشارل نيكول والقصاب
 .  نقابيين3 أعوان و4شيادات طبية تتعّمق باألضرار الالحقة بشأن 

 
ورد في التقرير السالف الذكر أن اإلتحاد بصدد اإلعداد النيائي لموثائق . 8

سمية في بعض العناصر التي تّم اوالتسجيالت وقائمة نيائية لممتضررين وكذلك قائمة 
التعّرف عمييا والمنتمية إلى ما يسمى بروابط حماية الثورة  وأنو سيمّد بيا المجنة في 

 .أقرب اآلجال، غير أن ذلك لم يتّم إلى حّد تاريخ إعداد ىذا التقرير
 
 12:40وأفاد التقرير الوارد من وزارة الداخمية أن األحداث بدأت عمى الساعة . 9

 20 نفرا أغمبيم من النقابيين من بينيم حوالي 150بساحة محمد عمي بتجمع حوالي 
حكومة بال : "من شباب الجبية الشعبية رافعين الفتات تحمل شعارات مختمفة منيا مثل

سقط القناع عمى اإلخوان "و" من رشنا فميس منا"و " إنجازات يجب أن ترحل
 ". إذا كانت ىذه النيضة فكيف سيكون السقوط"و" المجرمين

 
كما بّين ىذا التقرير أنو لوحظ في األثناء، تواجد عدد من المواطنين الفضوليين . 10

وأتباع رابطات حماية الثورة من جيات الزىراء وحمام األنف وتونس المدينة ببعض 
.   األنيج المجاورة لساحة اإلتحاد

 
، تعّمد عدد من (13:15)وأشار ذات التقرير إلى أنو عند الساعة الواحدة والربع . 11

شخص اقتحام ساحة محمد عمي وتمزيق  (200)األشخاص يقّدر عددىم بمائتي 
: الالفتات التي كان يرفعيا أتباع الجبية الشعبية كما تولوا رفع شعارات مضادة مثل
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". يا حشاد يا حشاد، االتحاد باع البالد"و" ديقاج ديقاج"و" الشعب يريد تطيير االتحاد"
ال رجوع لمعصابة : "كما تولى المياجمون رفع الفتات كتب عمييا عمى سبيل المثال

الشعب "و" الشعب يريد تطيير اإلدارة"و" الشعب يريد تفعيل العفو العام"و" التجمعية
وعند الساعة . محاولين اقتحام مقر المنظمة الشغيمة" يريد محاسبة رموز الفساد

 . شخصا350 ارتفع عدد ىؤالء إلى حوالي 13:30
 
 400، سّجل تواجد حوالي 14:03وأفاد تقرير وزارة الداخمية أنو في الساعة . 12

وارتفع العدد في األثناء . شخص من النقابيين بالساحة وبدأ تبادل العنف بين الطرفين
 من أتباع رابطات حماية الثورة وعدد من 500 شخص من بينيم 1000إلى حوالي 

وتواصل رفع الشعارات والشعارات المضادة من األطراف . أتباع حزب حركة النيضة
". الشعب يريد إسقاط النظام"و" الشعب يريد تطيير االتحاد"الموجودة بالساحة من قبيل 

وقد أدى ذلك إلى حصول مناوشات واعتداءات بالعنف بين الطرفين باستعمال العصي 
والغاز المشل لمحركة والتراشق بالحجارة وىو ما أدى إلى تراجع العديد من النقابيين 

 . من ساحة محمد عمي إلى نيج عنابة ودخول بعضيم إلى مقر اإلتحاد
 
وأشار تقرير وزارة الداخمية إلى أن قوات األمن تدخمت حوالي الساعة الثانية . 13
ومع .  دقيقة بعد الزوال بالزّي المدني لمنع االلتحام بين الطرفين والفصل بينيما12و

وصول الوحدات األمنية التي كانت متمركزة احتياطيا بالمحيط القريب لساحة محمد 
عمي، تمّكنت من الفصل بين الطرفين ومن إبعاد عناصر لجان حماية الثورة وأتباع 

 أعضاء من المكتب 3كما تم تسجيل تعّرض . حركة النيضة من ساحة محمد عمي
التنفيذي لإلتحاد العام التونسي لمشغل إلى االعتداء بالعنف حيث تمقوا العالج عمى 

 23عين المكان وواصموا المشاركة في المسيرة وكذلك حمول سيارتي إسعاف لنقل 
 .مصابا من النقابيين إلى مستشفى شارل نيكول
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وأفاد تقرير وزارة الداخمية، أنو إثر الفصل بين العناصر التي تبادلت العنف وقبل . 14
 1000الساعة الثالثة بعد الزوال بقميل تجمعت أعداد غفيرة من النقابيين تناىز حوالي 

شخص، أغمبيم من النقابيين ومن المنتمين إلى عدد من األحزاب السياسية الموجودة 
وقاموا بمسيرة انطمقت من ساحة محمد عمي في اتجاه ضريح الزعيم . بالساحة الوطنية

 شخص بالخروج محاطة بأعداد 2000فرحات حشاد بساحة القصبة بمشاركة حوالي 
وخالل المسيرة تواصل رفع شعارات تنادي بحياة االتحاد . كبيرة من قوات األمن

 .وبسقوط النظام والحزب الحاكم والمطالبة بإسقاط الحكومة
 
وورد في نفس التقرير أّنو وبالتوازي مع ذلك، تجمعت بساحة القصبة أعداد أخرى . 15

الشعب "من أتباع رابطات حماية الثورة وحركة النيضة مرددين شعارات مضادة مثل 
وقد تولت قوات األمن تكوين حاجز أمني لمفصل بين المنتمين ". يريد تطيير اإلتحاد

وتمكنت . إلى لجان حماية الثورة والمشاركين في مسيرة االتحاد العام التونسي لمشغل
ىذه القوات من الحيمولة دون حصول مصادمات بين الطرفين عدا بعض المناوشات 
المفظية أو قيام بعض األشخاص برمي المشاركين في المسيرة بقوارير ماء أو أخرى 

 .ممموءة بالتراب
 
وتضمن التقرير المذكور أن المسيرة ومراسم قراءة الفاتحة عمى ضريح الشييد . 16

حشاد تّمت في ظروف عادية بعد تأمين الفصل بين المجموعتين من طرف قوات 
وعمى إثر زيارة ضريح الزعيم فرحات حشاد، تفرقت المسيرة حوالي الساعة . األمن

 .الخامسة مساء
 

واستمعت المجنة إلى شيادة إطار أمني موفد من قبل وزارة الداخمية قّدم رؤية . 17
وقدمت لو . الوزارة لألحداث ودور رجال األمن في تطويق العنف المسجل والتصدي لو

.  المجنة قائمة في أسماء أشخاص ألجل التعريف العدلي بيوياتيم
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وأكد رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة في شيادتو أن الرابطة تم الزج بيا في . 18
األحداث المذكورة وكان من المفروض أن تكون ممثمة في لجنة البحث والتقصي حول 

  شأنيا في ذلك شأن االتحاد العام التونسي لمشغل بصفتو 2012 ديسمبر 4أحداث 
كما بّين في شيادتو أن المواقف الرسمية لمرابطة الوطنية . طرفا يعتبر نفسو متضررا

لحماية الثورة ال تصدر إال عن رئيس الرابطة وأن ىذه األخيرة ومن خالل ىياكميا 
المركزية لم تدع أعضاءىا إلى المشاركة في احتفاالت االتحاد العام التونسي لمشغل 
بذكرى اغتيال المرحوم فرحات حشاد، كما إن صفحات الفيسبوك الراجعة إلى الرابطة 

واعتبر رئيس الرابطة أن حضور . لم تصدر عنيا دعوات لممشاركة في األحداث
كما ذكر أن . المنتمين إلى الرابطة في صورة حصولو قد تّم بصفتيم الشخصية

الشعارات المرفوعة بالساحة لم تكن مكتوبة عمى الفتات يظير عمييا اسم أو شعار 
 .  الوطنية لحماية الثورة الرابطة

 
وأفاد المجيب أنو توجد صراعات داخمية بين األطراف النقابية  داخل االتحاد . 19

وبيدف التغطية عن ىذه المشاكل . العام التونسي لمشغل وىي صراعات نقابية صرفة
والتعتيم عمى وجود جبية لتصحيح المسار النقابي مناوئة لمقيادة الحالية لممنظمة 

الشغيمة، عمد االتحاد إلى اتيام رابطة حماية الثورة باستعمال العنف ضد النقابيين 
 . ومحاولة اقتحام المقر المركزي لممنظمة الشغيمة

 
كما أشار إلى أن المعطيات التي توّفرت لديو، تفيد أن العصي المستعممة خالل . 20

 كانت مجّمعة داخل مقّر اإلتحاد وتم إخراجيا منو 2012 ديسمبر 4أحداث 
الستعماليا ضد المتواجدين بالساحة مضيفا أن بعض قياديي الجبية الوطنية لتصحيح 

المسار النقابي بينوا أن استعمال العصي بدأ من طرف أشخاص ينتمون إلى لجنة 
النظام باالتحاد العام التونسي لمشغل مبّينا أن العصي المستعممة طوال األحداث كانت 
من نوع واحد وىي تمك المستعممة من طرف أعضاء لجنة النظام المذكورة وليس من 
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المستبعد أن يكون بعضيا قد تم افتكاكو من العناصر المقابمة واستعمالو لصّد العنف 
 . الذي تعّرضوا لو

 
وأفاد رئيس الرابطة أن منظمتو ستقّدم ممفا إلى المجنة يتضمن أشرطة مصّورة . 21

لى تاريخ إعداد ىذا التقرير لم تتوّصل المجنة بيذا  ووثائق تتعمق باألحداث، غير أنو وا 
 . الممف

 
لم تتمّكن المجنة بسبب وقف أعمال التحقيق لألسباب المشار إلييا سابقا، من . 22  

:  االستماع إلى
السيد محمد شعبان، الكاتب العام لإلتحاد الجيوي لمشغل بصفاقس والذي كانت لو  -

 .رواية خاصة لألحداث
 الشخص الذي ظير في أحد التسجيالت وىو بصدد استعمال الغاز المشل لمحركة -
السيد البشير خذر، الذي ظير في أحد التسجيالت وىو بصدد التصدي لمحاولة  -

 . اقتحام مقر اإلتحاد
 رئيس لجنة التنظيم باإلتحاد العام التونسي لمشغل  -
 المتضررين من غير النقابيين  -

كما لم يتسن لمجنة التحقيق في الدور الذي قامت بو جبية تصحيح المسار النقابي 
 .في األحداث بناءا عمى ما جاء في سماع رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة

 
IV. استنتاجات أولية 

 
إن توقف أعمال المجنة حيث ما كان ليا أن تتوقف، لم يساعد عمى إتمام . 1

التحقيق بشكل مباغت ومن طرف إيقاف االستقراءات عمى الوجو المرضي، ذلك أن 
سنادىا  واحد، لم يفد المجنة كما يجب طالما أنيا لم تتمّكن من تحديد المسؤوليات وا 

وقد كان لرفض مواصمة التحقيق واشتراط المرور مباشرة إلى . بطريقة قانونية سميمة
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مرحمة إعداد التقرير الختامي في يوم، تأثير سمبي عمى سير عمل المجنة وعمى دقة 
 . النتائج المطموب الوصول إلييا

 
 في ساحة محمد عمي، انطمقت 2012 ديسمبر 4إن األحداث الواقعة يوم الثالثاء . 2

بتجّمع  أعداد من النقابيين إلحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد وعناصر تنتمي 
إلى الرابطة الوطنية لحماية الثورة وعدد من أتباع بعض األحزاب السياسية حسبما جاء 

رفع كّل طرف شعارات والفتات مستفزة لمطرف اآلخر، مما قد و. بتقرير وزارة الداخمية
أنتج جّوا من التشّنج والتوتر بالمكان تطّور إلى مالسنات ومناوشات وعنف باستعمال 

وفي ىذا المضمار، عمى مسؤولي وقيادات األحزاب . الحجارة والعصي والقوارير
والجمعيات والمنظمات واجب التقيد مستقبال باإلجراءات واألحكام المتعمقة بنظام 

 . االجتماعات واالستعراضات والتجمير
 

إن تقرير وزارة الداخمية أشار صراحة وبكل جالء إلى بعض األفعال المخالفة لمقانون . 3
الصادرة عن أكثر من طرف كتبادل العنف ورفع بعض الشعارات الماسة بالمؤسسات 

كما يستنتج من ذات التقرير أن ىذه األفعال غير المقبولة ىي التي أفضت . واألمن العام
 .إلى إفساد إحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حّشاد

 
إن الشعارات المتبادلة بين األطراف الحاضرة بالساحة كانت وراء تشنج البعض من . 4

غير أن األشرطة المصّورة ال تبرز عمى وجو الدقة الوقت . المتظاىرين وتبادل العنف
كما أن  مشاىدة الصور واألشرطة .  الفعمي لبداية أحداث العنف وال الجية التي بدأت بو

عناصر بساحة محمد عمي تمارس العنف وكان من التي توفرت لمجنة أظيرت وجود 
الممكن التعّرف عمييا بالدقة الالزمة الستدعائيا واالستماع إلييا لوال توّقف أعمال 

 .  من ىذا التقريرIالتحقيق لألسباب المبينة بالجزء 
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حق في التواجد بالساحات العامة والتظاىر بيا شريطة ال جدال أن كل مواطن لو ال. 5
أن يتم ذلك في كنف القانون وبالطرق السممية ودون استعمال العنف ميما كان نوعو 

غير أنو لم يثبت أن التجّمع الحاصل بساحة محمد عمي تّم في إطار . ماديا أو معنويا
وىذا التجّمع من غير . قانوني سميم باستثناء اإلعالم بالمسيرة المقدم من طرف اإلتحاد
 4 المؤرخ في 1969 لسنة 4النقابيين، يمكن أن يوصف بالتجمير المخالف لمقانون عدد 

 . 1969جانفي 
 

بّينت التسجيالت أن عناصر من لجنة النظام التابعة لالتحاد ظيرت خالل األحداث . 6
وىي تحمل عصي وعناصر أخرى من داخل االتحاد كانت بصدد رمي بعض القوارير 

وعمى فرض تعميل ذلك بالدفاع الشرعي، فإن ىذه المسألة تبقى خاضعة الجتياد . الفارغة
 . القاضي المختص اعتمادا عمى مدى توفر شروطو القانونية من عدمو

 
إّن حضور عناصر مناوئة لقيادة االتحاد بساحة محمد عمي وتطّور األحداث إلى ما . 7

ما كان ليحصل في يوم يحتفل فيو االتحاد بذكرى استشياد الزعيم فرحات ، إليو آلت
حشاد خاصة وأن االتفاق المبرم في صبيحة يوم األحداث بين الحكومة واإلتحاد والمتعمق 

بالزيادة في األجور كان من شأنو أن يقّمص حالة االحتقان السياسي التي كانت البالد 
وفي ىذا السياق كان من المفروض عمى مصالح األمن االستعداد . تعيشيا في تمك الفترة

األفضل لتفادي كّل طارئ خاصة أن حضور عناصر غير نقابية بساحة محمد عمي كان 
ممفتا وتصاعدت وتيرتو من ساعة إلى أخرى، عمما وأن موفد وزارة الداخمية أوضح لمجنة 
أن الوحدات األمنية اعتادت عمى عدم الدخول إلى ساحة محمد عمي في التظاىرات التي 

. تشيدىا
 
: باإلطالع عمى الممف القانوني لمجان أو رابطات حماية الثورة يتبين ما يمي. 8  

  منيا بمقتضى قانون 15 جمعية تكونت كميا طبق القانون، 16أن عددىا يساوي 
 في الفترة االنتقالية األولى خالل المدة المتراوحة بين شيري 1959 نوفمبر 7
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، وجمعية واحدة وىي الرابطة الوطنية لحماية الثورة تأسست 2011فيفري وأوت 
ىذه الجمعية األخيرة . 2011 سبتمبر 24 الصادر في 88بموجب المرسوم عدد 

 . بعثت فرعين ليا طبق نظاميا األساسي األول بالقيروان والثاني بقابس
  أن تقرير وزارة الداخمية أشار إلى وجود بعض أتباع رابطات حماية الثورة من

.  جيات الزىراء وحمام األنف وتونس المدينة
  أنو باالستماع إلى رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة، ذكر أن الفروع تخضع

ويرى أعضاء المجنة الممضون أسفمو أن . لفترة تجريبية قبل بعثيا بصفة قانونية
ىذه الفترة المتراوحة بين  ثالثة وستة أشير تعتبر طويمة نسبيا ألنيا قد تؤدي إلى 

 . تداخل في المسؤوليات وصعوبة في التأطير
 
إّن ثبوت تبادل العنف ال يمكن أن يبرر بأي حال محاولة اقتحام مقر االتحاد من . 9 

قبل العناصر التي قامت بذلك كما ىو ثابت بالتسجيالت المصّورة عمما وأنو لم يتسن 
ولئن ثبت . لمممضين أسفمو التعّرف عمى ىؤالء بسبب عدم تواصل أعمال التحقيق

ألعضاء المجنة اشتراك أكثر من طرف في أحداث العنف فإن ذلك ال يجب أن يحجب 
. بشكل كمي مسؤولية األطراف المناوئة التي حاولت اقتحام مقر االتحاد باستعمال القوة

 
 دقائق 9 أو 8أثبتت المؤيدات المعتمدة كتابة وصورة أن العنف دام مّدة لم تتجاوز . 10

كما بينت التسجيالت . وأن العناصر التي حاولت اقتحام مقّر اإلتحاد كانت محدودة العدد
وجود بعض األشخاص من غير النقابيين، كانوا يدعون إلى الكف عن العنف وينادون 

كما لم يتبين أن . بالتيدئة من بينيم من تّم التعّرف عميو، وىو المدعو البشير خذر
االعتداء المدان عمى مقر االتحاد كان مخططا لو بدليل قصر مدة اإلعتداء المذكورة 
وعدد األشخاص المحدود من غير النقابيين الذين حاولوا اقتحام مقر اإلتحاد مقارنة 
بالعدد الكبير لممتجميرين بالساحة وكذلك وقوع العنف نتيجة التشّنج المحدث بتبادل 

.  الشعارات اإلستفزازية إضافة إلى محاولة بعض األشخاص تيدئة الوضع
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إّن الجزم بأن رابطة حماية الثورة ىي وحدىا المسؤولة عن االعتداء عمى مقر . 11
االتحاد العام التونسي لمشغل ىو أمر ال يمكن التسميم بو في ظل عدم استكمال التحقيق 

الذي شرعت فيو المجنة، بيد أّن القول بأن الرابطة ال تتحمل أية مسؤولية ال تؤكده 
ما ىو مدّون بتقرير وزارة الداخمية الذي أكد الحضور الكثيف  التسجيالت المصورة  وال 

.  لعناصر تابعة لمرابطة بساحة محّمد عمي
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