
!1

!   

08 ماي  

اليوم الوطني ملناهضة التعذيب 
!

 2015 تقرير شهري أفريل



!2

!
تقديم 

تقدم املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب تقريرها الشهري الخاص بشهر أفريل 2015 وهو 
يتضمن حاالت االنتهاكات حسب املقاييس التي تعتمدها املنظمة في تصنيفها . وهي حاالت 

حدثت داخل السجون أو داخل املراكز األمنية أو في الشارع. 

وما يلفت االنتباه بخصوص تقرير هذا الشهر حالتي الوفاة املسترابة بسجن املسعدين وسجن 
الناظور واللتني تطالبان فتح تحقيقات عاجلة ودقيقة ومعمقة ملعرفة أسبابها ومالبسات حصولها 

واستخالص الدروس الالزمة منها حتى ال تتكرر في املستقبل. 

كما يالحظ أن هناك تعامال يخالف التزامات تونس الدولية في عالقة بحقوق األطفال والذين 
تجاوزوا سّن الطفولة بقليل وذلك من حيث التسرع في اإليقاف واالنتهاكات التي تسلط عليهم . 

ومن خالل الحاالت املعروضة يالحظ تواصل هدر كرامة العديد من املواطنني من قبل موظفني من 
املفروض أن يمتثلوا للقوانني، وهذا راجع في جزء كبير منه إلى عدم املحاسبة وتواصل ظاهرة 

اإلفالت من العقاب. 

وفي حالة من حالتي املوت املستراب الواقع التعرّض إليهما بهذا التقرير، الحظت املنظمة أن 
األطباء واملستشفيات العمومية ال تتحمل مسؤولياتها في االحتفاظ  بأشخاص هم محل تتبع 

وذلك رغم تدهور حالتهم الصحية والتي أوصلت الحالة املذكورة إلى الوفاة. 

 وهذا يطرح مشكلة أخالقية كبير ملهنة الطب في تونس، ويستوجب ذلك حلوال قانونية واضحة 
تعطي الطبيب سلطة فعلية في إبقاء املريض تحت راقبته ولو كان محل تتبع قضائي أو أمني.  

!
حالة السيّد سامي عّمار : 

بتاريخ 09 أفريل 2015 تعرّض الشاب سامي عمار إلى االعتداء بالعنف الشديد من طرف إطار 
أمني من شرطة التدخل  في مفترق املرسى – سيدي بوسعيد، وذلك اثر ارتكابه ملخالفة مرورية 

باملفترق.  

ويذكر أن اإلطار األمني كان يعتدي علي الضحية  لفظيا وبدنيّا أمام أنظار املارة. 

 وأعرب السيد سامي للمنظمة أنه يعاني من أضرار على مستوى الفك والرقبة جراء االعتداء، 
كما يعاني  تأزما نفسيّا. 
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وتدخلت املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب بمرافقة الضحية إلى إقليم األمن الوطني بحدائق 
قرطاج ، وقد استمع مسؤولون إليه ووعدوا باالتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة. 

حالة السيّد إبراهيم بوسنة : 

بتاريخ 11 أفريل 2015 تحول السيّد إبراهيم إلى صفاقس لقضاء بعض شؤونه الشخصية إال 
أنه تم إيقافه ونقله إلى مركز األمن بصفاقس املدينة واتضح أنه مفتش عنه على ذمة قضية 

جزائية منشورة باملحكمة االبتدائية بصفاقس، وقد تم االحتفاظ به ملدة 6 أيام  لبحثه ثّم أحيل إلى 
مكتب التحقيق الذي استنطقه وأبقاه بحالة سراح. 

وأشار السيّد إبراهيم  أنه عومل معاملة قاسية ومهينة من طرف الضابطة العدلية وتعرّض إلى 
السّب والشتائّم واإلهانات. 

 كما امتنع الباحث عن تسليمه شهادة في كف التفتيش بعد أن قرر قاضي التحقيق بقاءه بحالة 
سراح. 

وقد تحول السيّد إبراهيم أعاله إلى منطقة األمن بالقرجاني بغرض الحصول على الشهادة 
املذكورة لكنه اعلم أنه يجب عليه تسلمها من صفاقس، وهو إلى تاريخ اتصاله باملنظمة يخشى 

أن يتم توقيفه من جديد لنفس األسباب نظرا لعدم تحوزه على شهادة في كف التفتيش. 

حالة السجني أمني عرفاوي: 

بتاريخ 17 أفريل 2015 اتصلت باملنظمة عائلة السيّد أمني عرفاوي الذي يقضي عقوبة سجنية 
بالسجن املدني ببالريجيا جنوبة وأعلمت أن بتاريخ 27 مارس 2015 تم منعهم من الزيارة 

وافتكاك بطاقة الزيارة منهم. 

كما ذكرت العائلة أنها علمت بوسائلها الخاصة أن السجني املذكور تعرّض إلى االعتداء بالعنف 
الشديد مما نتج عنه تدهور حالته الصحية. 

وترجح عائلة أن منع الزيارة كانت غايته الحيلولة دون معاينة حالة ابنهم. 

وبتاريخ 27 أفريل 2015 وعلى اثر تدخل املنظمة وتكليفها محام ومتابعة املوضوع تم االستماع 
إلى الشاكي من طرف ممثل النيابة العمومية حول آثار العنف الذي يحملها بجسده( كسر 

بالذراع.وآثار على مستوى شفتيه) فذكر أن ذلك ناتج عن آثار انزالق تعرّض إليه.وفي نفس اليوم 
زاره شقيقه بالسجن بإذن من النيابة العمومية وعاين إصابته على مستوى الذراع والشفتني. 

 وتشك العائلة بأن ابنها واقع تحت ضغوط لتقديم تلك الرواية وإال ما سحبت منهم بطاقة الزيارة 
بدون أي موجب  
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حالة السيّد سامي السعيداني:  

بتاريخ 17أفريل 2015 اتصلت باملنظمة عائلة السجني سامي السعيداني النزيل بالسجن املدني 
باملرناقية وذكرت أن السجني املذكور مصاب بمرض القلب وأجرى عملية جراحية لتركيب ضاغط 

اصطناعي وأنه كان نزيال بالسجن املدني بسليانة ثم نقل السجن املدني بالكاف أين قضى مدة 
ومنه تم إرجاعه إلى السجن املدني  باملرناقية مع العلم أنه مصاب بمرض القلب وحالته الصحيّة 

تتطلب العناية واملتابعة وعدم نقلته من سجن إلى آخر بصفة متتالية 

وقد راسلت املنظمة اإلدارة العامة للسجون واإلصالح في الغرض. 

حالة السيّد بشير الغربي: 

بتاريخ 04 أفريل 2015 تم مداهمة منزل السيّد بشير الغربي بجهة حي الزهور بتونس في 
حدود الساعة واحدة بعد منتصف الليل من طرف ثالثة أعوان شرطة بحثا عنه، وتقول العائلة ألن 

تم إشهار مسدس في وجه الوالدة  دون أي موجب مما أدي انهيارها  ودخولها في حالة 
هستيريا، كما والده إلى السب والتهديد باإليقاف اثر احتاجه على شكل املداهمة. 

وقد تّم إيقاف السيّد بشير وصديق له  ونقال إلى مّقر فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي أي تّم 
فتح محضر بحث بشأنهما، وتؤكد العائلة أن الشاب بشير نفى تماما ما نسب إليه من تهم وأنه 

لم يمضى محضر البحث وأن املحضر املذكور مختوم ببصمة إبهامه ال غيره. 

حالة التلميذين  حسام العياري ومعاذ بوغديرة : 

اتصلت باملنظمة عائلتني التلميذين حسام العياري 19 سنة ومعاذ بوغديرة 19 سنة وأعلمتا أنه 
بتاريخ 21 أفريل 2015 تم إيقاف التلميذين املذكورين من طرف دورية أمنية بشارع 9 افريل 

بتونس وتعرضا إلى االعتداء بالعنف الشديد من قبل أفرادها، ثم نقل إلى مركز األمن بالسمران، 
ومنه نقال إلى مستشفي شارل نيكول بسبب ما الحقهما من أضرار بدنية. 

وقبل نقلهما إلى املستشفي عاين أفراد من عائلة حسام آثار العنف على هذا األخير واملتمثلة في 
عدم القدرة على املشي وزرقة  بالعني والوجه وآالم باملؤخرة. 

وتاريخ 24/04/2015 أحيل املحتفظ بيهما على النيابة العمومية وأصدرت بشأنهما بطاقتي 
إيداع بسجن املرناقية. 

وقد عاين عضو النيابة العمومية آثار عنف على التلميذين وأذن بسماعهما بخصوص ما 
تعرّضهما  
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وتلفيق إليهما تهمتي السرقة والسلب ، هذا االعتداء نتج عنه بالنسبة إلى الشاب حسام كسر 
على مستوي الساق و 7 غرزه على مستوي العني اليمني أما الشاب معاذ فهو يعاني من زورقية 

على مستوي العني والوجه وصعوبة في الكالم بسبب نفخ  شفتيه وثيابهما ملطخان بالدماء. 

كما ذكرت العائلتني أن سبب هذا االعتداء هو إجبارهم على إمضاء محضر بأن ليسوا هم الذين 
اعتدوا عليهما بل أن ذلك االعتداء وأثار العنف يعود سببه إلى معركة حصلت قبل نقلهم إلى مركز 

األمن . 

حالة السيّد هيثم الهمامي : 

بتاريخ 17 أفريل 2015 وعندما كان السيّد هيثم بمدخل مدنية السواسي  من والية املهدية 
تعرّض إلى إطالق رصاص وهو بصدد قيادة شاحنته وذلك بسبب عدم امتثاله إلشارة توقف 

صادرة عن دورية ّأمنية سابقة، فأصيب السيد هيثم برصاصة على مستوي ساقه اليسرى وهو 
في الشاحنة وتمكن من الفرار وهو جريح وتحول إلى مدنية القيروان أين توجه إلى املستشفي 

فتم إعالم السلطات األمنية  باملوضوع. وأجريت لهيثم عملية جراحية أولي الستئصال الرصاصة 
على أن تجري له عملية ثانية بعد أسبوع لرتق الشرايني حسب ذكر العائلة. 

وبتاريخ 21 أفريل 2015 تم إيداع السيّد هيثم بالسجن املدني بالقيروان وإلى اليوم لم يخضع 
إلجراء العملية الجراحية الثانية ولم تتحصل عائلته على بطاقة لزيارته بالسجن 

وقد أرسلت املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب مراسلة لإلدارة العامة للسجون واإلصالح في 
الغرض. 

حالة السيّد لطفي حميدة:  

بتاريخ 20 أفريل 2015 وفي حدود الساعة الثالثة بعد الزوال كان السيد لطفي حميدة على منت 
دراجة نارية بمنطقة بني ربيعة بمساكن ، وبمجرد اقتراب دورية أمنية للحرس الوطني منه حاول 
الفرار باعتبار أنه محل تفتيش، وحسب العائلة فقد اصطدمت به السيارة اإلدارية فسقط أرضا. 

وأحاط أعوان الدورية بالضحية كما تواجد مواطنون كانوا يعبرون املكان، ونظرا لحالة النزيف 
واإلغماء تم تغطية الضحية بلحاف، وملا حاول شقيقه صالح الذي حضر باملكان معاينة شقيقه 

منع من االقتراب منه وأعلم أن لطفي تمكن من الفرار. 

وبعد حوالي الساعة إال ربع حضرت سيارة إسعاف أخذت لطفي إلى مستشفي املساكن ثم نقل 
إلى مستشفي سهلول بسوسة. 

وعاينت العائلة باملستشفي أن لطفي كان نصفه األعلى عاريا وتظهر على كتفه األيمن خدوش 
وجراح كما عاينت وجود جرح غائر على جبينه أعلى العني اليمنى وبعد إجراء فحوصات عليه تم 
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إخراج الضحية بواسطة سيارة شرطة ونقل إلى مركز للحرس الوطني، إال أن هذا املركز رفض 
قبوله حسب العائلة نظرا ملا يحمله من أثار على بدنيه فأخذ إلى مستشفي فرحات حشاد وقد 

حاولت العائلة إدخال مالبس له لكن مطلبها جوبه بالرفض. 

ويوم 21 أفريل 2015 صدرت بحق لطفي بطاقة إيداع بسجن املسعدين بسوسة . 

ويوم 22/04/2015 تحولت العائلة لزيارته بالسجن أين تم إخراجه وهو على عربة معوقني وكان 
منتفخ البدن ورأسه مقشوع إلى الخلف وال يستطيع تحريك يديه وساقيه وكان يرتدي مريوال 

قصيرا ليس على مقاسه. 

ويوم 27/04/2015 أحيل لطفي على محكمة ناحية مساكن لكن لم يتم إحضاره من السجن 
فأجلت املحكمة اٌلقضية إلى يوم 04/05/2015 . 

ويوم 28/04/2015 أعلمت العائلة بوفاة املرحوم لطفي حميدة بعد إصابته بشلل تام حسب 
معلوماتها. 

وحسب العائلة فقد تعهدت منطقة القرجاني بتونس بالبحث في املوضوع. 

حالة تلميذين محمد أمني حسني وجاسم حسني : 

بتاريخ 25 مارس 2015 تم إيقاف التلميذين محمد أمني حسني 17 سنة وجاسم حسني 17 
سنة ، تّم االعتداء عليهما بالعنف الشديد من قبل أعوان أمن تابعني ملنطقة الشرطة العدلية 
بالحمامات مما نتج عنه مخلفات بدنية ونفسية تتمثل في أضرار جسيمة على مستوي اليد 

اليمني والساق اليمني وكذلك صعوبة في النطق واملشي والكتابة. 

كما ذكر والد أحد الطفلني أنه تم تجريدهما من ثيابهما واالعتداء عليهما بالضرب على مختلف 
أنحاء جسميهما. 

وحاول أعوان تعريض جاسم إلى الصعق الكهربائي وذلك بربط أسالك على مستوي أصابع 
ساقه اليمني ولو ال تدخل عون أخرالذي منعهم من ذلك. 

وتحت ضغط األعوان اضطرا الطفالن إمضاء محاضر البحث يجهالن محتواها. 

وحسب العائلة فإن أصل القضية يرجع إلى تقدم شاب بشكوى إلى الشرطة العدلية بالحمامات 
بسبب تعرضه إلى عملية سلب بالقوة وكان يبدو بحالة سكر. وقدم له الباحث عّدة صور منها 

صورة الطفل جاسم، ثم تم ضغط عليه لالعتراف بأنه يتولى صنع قنابل مع جاسم ومحمد أمني 
في أحد الجبال بمنطقة الحمامات، وتبعا لذلك تم إيقاف التلميذين املذكورين. 
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ونقل الشبان الثالثة إلى إقليم نابل أين قضيّا ليلة هناك ومنها إلى منطقة األمن بالقرجاني 
بتونس أين تم استجوابهم بخصوص القضية ثم أحيلوا أمام مكتب التحقيق بمحكمة االبتدائية 

بتونس أين تم استنطاقهم وإطالق سراحهم. 

وبسبب ما تعرض إليهما الطفالن فقد أصبح يعانيان من صعوبات في دراستهما سواء على 
مستوى القراءة أو الكتابة أواستيعاب الدروس. 

 وقد وجهت املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب مراسلة إلى رئيس خلية حقوق اإلنسان بوزارة 
الداخلية تطالب بفتح بحث  حول هذا املوضوع خاصة و أن العائلتني يؤكدون براءة الطفلني من 

أي تهم. 

!
حالة املرحوم صابر حرباوي: 

كان املرحوم صابر حرباوي وهو من مواليد 1972 يقضي عقوبة السجن املؤبد منذ سنة 2011 
وخالل شهر جويلية 2014 نقل من سجن الكاف إلى سجن الناظور. وحسب العائلة أن صابر 

كان دائم التظلم للعائلة. من الحكم الصادر ضده وقد أضرب عن الطعام عدة مرات. 

وتاريخ 01/04/2015 تم تسليط عقوبة السجن االنفرادي على صابر إثر إجراء عملية تفتيش 
والعثور على آلة حادة. 

وبعد حوالي نصف ساعة بعد دخوله إلى الزنزانة تفطن سجني أخر بوجود حبل بباب السيلون 
فأطلق صيحة استغاثة فحضر أعوان ونقل صابر إلى مستشفي الحبيب بوقطفة ببنزرت أين لفظ 

أنفاسه األخيرة. 

وحسب العائلة فإن إدارة السجن علمتها أن األمر يتعلق بعملية انتحار. 

وتطرح العائلة تساؤالت حول وجود حبل مع صابر في سجنه االنفرادي. 

كما نشير العائلة على وجود آثار على الجثة على مستوى أسفل ركبة الساق اليمني وزرقة 
بالكتف وآثار بأصابع اليد اليسرى وكسر في العنق. 

وتطالب العائلة بإجراء تحقيق عاجل وجدي ومحايد في الحادثة لكشف الحقيقة بخصوص 
مالبسات الوفاة وأسبابها وإمكانية تعرض املرحوم إلى انتهاكات قبل إيداعه بالسيلون. 

التوصيات 

بعد استعراض الشكايات التي وصلت إلى املنظمة خالل شهر أفريل 2015 فإننا نقدم التوصيات 
التالية للجهات املعنية: 
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-إسداء تعليمات واضحة ألعوان وضباط األمن بحسن التعامل مع العموم في الشارع ولو في 
حالة ارتكاب هؤالء ملخالفات، واتخاذ اإلجراءات الالزمة ّضد األعوان املخلني بهذا الواجب. 

- تثمن املنظمة التعامل الجدي إلقليم األمن بحدائق قرطاج بتونس مع حالة املواطن سامي عمار 

-عدم إساءة معاملة األشخاص املفتش عنهم في حالة توقفهم وتمكينهم من شهائد كف التفتيش 
طبق القانون حتى ال يبقوا عرضة إلمكانية اإليقاف مرة أخرى دون موجب وبما يمثله ذلك من 

إثقال كاهل دوريات أمنية أخرى. 

- الكف عن انتهاك حقوق السجناء وعدم حرمان من زيارة أقاربهم إال في حاالت التي يبحها 
القانون. 

- بناء منظومة صحية سجنية وتوفير اإلطار البشري واإلمكانيات الالزمة للوصول إلى رعاية 
صحية مالئمة للسجناء. 

- ضرورة تنظيم استعمال األسلحة النارية من طرف أعوان األمن أثناء املداهمات عدم إشهارها 

بدون موجب وخاصة في القضايا الجنائية العادية. 

- عدم التسرع في إيقاف التالميذ والطلبة إال في حاالت التلبس القصوى. 

- إسداء تعليمات واضحة بخصوص حاالت إطالق النار على العربات التي ترفض االمتثال 
إلشارات الوقوف الصادرة عن أعوان األمن وخاصة إذا كان واضحا أن العربة ال تشكل خطرا 

على األمن أو أنها معدة للتهريب. 

- إجراء تحقيقات سريعو ومعمقة ومحايدة في حاالت املوت املستراب الناتجة عن تدخالت قوات 
األمن أو داخل السجون. 

- إجراء تحقيقات إدارية على مستوى وزارة الصحة العمومية بخصوص حاالت اإلذن بإخراج 
مصابني من مستشفيات عمومية وأخذهم من قبل األمن والحال أن وضعهم الصحي يستوجب 

مزيد إبقائهم باملستشفيات مثل حالة املرحوم لطفي حميدة. 

- ضرورة املتابعة النفسية للسجناء املحكومني بالسجن االنفرادي وعرض بعضهم على الطبيب 

النفسي قبل إيداعه خاصة في حاالت التأزم الظاهر. 

- إيجاد صيغة للتعامل االجتماعي والنفسي  مع األطفال والشبان الذين يخشى التغرير بهم من 
قبل املجموعات املتشددة والكف عن أعمال الهرسلة ّضد بعضهم والتي قد تؤدي إلى نتائج 

عكسية. 
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