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تونس ـ متظا6ر&@ Dتحدثو@ عن تعرض:م 8لى 6جما4 بالغا0 %لمس-ل للدمو' &%لضر! [1]

0جب حما0ة &لحق في &لتظا)ر &لسلمي

"!ل"! 29, 2013

(تونس) ـ قالت )7ومن E&0تس NNتش &ل7وJK L &لعنف &لذF ماEستD &لشرBة ضّد محتج7ن سلم77ن في تونس &لعاصمة في 27 0ول7و/تمو4
2013 0ُبر4 &لحاجة Kلى JV تصدE &لحكومة &لتونس7ة NV [2]&مر N&ضحة بالسماZ للمتظا)ر0ن بالتظا)ر Nحما0تSمJVN W تصدE توجS7اR تتعلق

بك7ف7ة &ستخد&L &لغا4 &لمس7ل للدمو_.

تحدi عد0د &لشSوh ممن &لتقت معSم )7ومن E&0تس NNتش عن &ستخد&L &لشرBة للغا4 &لمس7ل للدمو_ بشكل مفرN WB)و Vمر غ7ر قانونيW لفّض
&عتصاL سلمي VماL &لمجلس &لوBني &لتأس7سي. NكاJ &لمتظا)رJN 0حتجوJ على &غت7اk محمد &لبر&)ميN W)و Vحد نو&j &لمعاEضة في

&لمجلس. كما قاk عد0د &لشSوJK h &لشرBة V)انت N&عتدR بالضرj على متظا)ر0ن Nصحف77ن Vثناء محاNلة تفر0قSم.

قاk ند0م حوW[3] FE نائب &لمد0ر &لتنف7ذF لقسم &لشرu &ألNسط NشماV kفر0ق7ا في )7ومن E&0تس NNتش: "ستز0د Nحش7ة &لشرBة من &لتوتر

&لذF عقب &غت7اk محمد &لبر&)ميN WستغذF &لسخط N&لعنف. JK &غت7اk شخص7ة س7اس7ة بSذ& &لمستوy في &لشاE_ في Nضح &لنSاE ل7س Kال
سببًا }خر 0جعل &لتونس77ن في حاجة Kلى &لتأكد من JV &لحكومة تنوF حما0ة حقوقSم".

Wحر0ة &لتجمع L&ة باحترBلشر& R&لى جم7ع قوK ضحة&N مر&NV E&صدK N04ر &لد&خل7ة لطفي بن جّدN على JK تشNN 0تس&E قالت )7ومنN
Jة &لذ0ن 0ستخدموBلشر& J&عوVN Bمع ضبا Eتحقق على &لفو JV Rفقط عندما توجد حاجة ماسة لذلك. كما 0تع7ن على &لسلطا Äلقو& L&ستخد&N

&لقوÄ ضّد &لمحتج7ن JVN تحاكمSم.

Wلقومي& Dلتوج& FÅ لشعبي& Eلت7ا& jسابق لحز Lم7ن عاVN و نائب في &لمجلس &لتأس7سي(N W4محمد &لبر&)مي في 25 0ول7و/تمو kتسبب &غت7اN
في &ندال_ &حتجاجاR في Vنحاء &لبالN hفي 4Vمة س7اس7ة عم7قة. Nفي 26 0ول7و/تموV W4علن 42 عضًو& من &لمجلس &لتأس7سي تعل7ق مشاEكتSم

.Eص7اغة &لدستو Lتكو0ن لجنة من &لخبر&ء إلتماN WB&تعو0ض &لحكومة &لحال7ة بحكومة تكنوقرN Wالبو& بحّل &لمجلسBN

كما Vعلن &لنو&j &الثناN J&ألEبعوJ &لدخوk في &عتصاL مفتوV ZماL مبنى &لمجلس &لتأس7سيhN Wعو& مساندS0م بالنزK kNلى &لشو&E_ في كافة
Vنحاء &لبالh للضغط على &لحكومة.

JNمساند Jمبنى &لمجلس &لتأس7سي. كما تجمع محتجو LماV لمتظا)ر0ن بالتجمع في ساحة& Rمئا Vبد Wلبر&)مي& Ä4بعد جنا W4في 27 0ول7و/تموN
للحكومة في &لجانب &آلخر من &لساحةW ب7نما تمركزR &لشرBة ب7ن &لطرف7ن.

Nقاk عشرÄ شSوh ممن &لتقت معSم )7ومن E&0تس NNتش JK &لتجمع كاJ سلم7ًا. NقدL &لشSوNE h&0اR متناسبة على JV &لشرBة &ستخدمتW بعد
مرEN حو&لي نصف ساعة من &لتجمعJNhN W سابق Kنذ&WE &لغا4 &لمس7ل للدمو_ ضّد &لمجموعت7ن &لسلم7ت7ن لتفر0قSما.

0جب JV ال 0ُستخدL &لغا4 &لمس7ل للدمو_W كطر0قة لمكافحة &لشغبK Wال عند &لضرN ÄENكرhّ مناسب لقمع &لعنف. Nتنّص &لمباÜh &لتوج7S7ة
&لدNل7ةW مثل مباÜh &ألمم &لمتحدÄ بشأJ &ستخد&L &لقوN Ä&ألسلحة &لنا0EةW على JV تستخدL &لشرBة سلطة تقد0ر0ة في تكت7كاR &لس7طرÄ على

&لتجمعاR لضماhّE J متناسب مع FV تSد0د بالعنفN WلتفاFh تفاقم &لوضع7ة.
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قا0V kمن &لر4قيW &لمسؤkN عن حر0ة &لصحافة في نقابة &لصحف77ن &لتونس77نW لـ )7ومن E&0تس NNتش:

Äقر&بة عشر äلى )ناK قد سبقني JكاN .EاSحو&لي منتصف &لن Jلى &لمكاK صلتN .ني &لتأس7سيBلى &لمجلس &لوK لو&فد0ن& kNV كنت ضمن
Äمساند yخرV R&EشعاN "لن 0ستسلمN لشعب مسلم&" JNhhكانو& 0رN Wجو&نب &لساحة yحدK لحكومة بالتجمع في& Nمساند Vكما بد .ãشخاV

للحكومة. كاJ عدh)م 0ُقّدE بـ 30 شخًصا. ثم &قتربت &لشرBة من &لمجموعت7ن NتمركزR ب7نSما. Nبعد hقائقJNhN W سابق Kنذ&WE بدRV &لشرBة
في BKالu &لغا4 &لمس7ل للدمو_ في &لSو&ء.

yحدK ة قامت فيBلشر& JV åضاVN .&ًرSç لر&بعة&N Äب7ن &لو&حد R&مر iة &ستخدمت &لغا4 &لمس7ل للدمو_ ثالBلشر& JK 0من &لر4قيV kكما قا
&لمر&R بتجم7ع &لمحتج7ن على &لحكومة Nسط &لساحةW ثم بدRV بإBالu &لغا4 &لمس7ل للدمو_ باتجا)Sم:

تفرقت &لمجموعة h&خل &لساحة NحولSاN Wلكن عناصر &لشرBة Bلبو& منSم &لتجمع Nسط &لساحة. Nعندما Nصلو& Kلى )ناWä بدV بعض عناصر
شرBة مكافحة &لشغب في BKالu &لغا4 &لمس7ل للدمو_ بشكل مباشر على Nسط &لمجموعة. كنت N&قفًا قرV jلفة بن شعباWJ صحف7ة من قناÄ بي
بي سي عربي. &نفجرV RمامSا قنبلة مس7لة للدمو_ ففقدN RعS7اN Wقمنا بنقلSا Kلى خاèE &لساحة في &لشو&E_ &لمجاN .ÄENلكن &لشرBة قامت

بمالحقتنا )نا0V äًضاBVN Wلقت &لغا4 &لمس7ل للدمو_ على &لفا0Eن.

Nقاk شكرF 0ع7شW عضو &لمجلس &لوBني &لتأس7سي عن حزj ند&ء تونسW لـ )7ومن E&0تس NNتش:

حو&لي &لساعة &لر&بعة Sçًر&W كنت جالًسا مع 14 عضًو& }خر من &لمجلس &لتأس7سي على èEh &لساحة &لمقابلة للمجلس. NكاJ 0وجد حو&لي مائة
متظا)ر }خر. NفجأWÄ بدRV قو&R &ألمن في BKالu &لقنابل &لمس7لة للدمو_ JNh سببW فلم 0كن 0وجد FV عنف حولناN Wلم 0كن 0وجد FV شخص
بصدK hلقاء &لحجاNV ÄE &ستخد&N FV Lس7لة Vخرy قد تشكل تSد0ًد& لSم. كنا ببساBة جالس7ن في )دNء نتناقش مع &ألشخاã &لمتو&جد0ن حولنا

عندما بدRV &لشرBة بإلقاء &لغا4 &لمس7ل للدمو_.

Nقاk &لناBق &لرسمي لوÄE&4 &لد&خل7ة إلÅ&عة شمس JK LV åV &لشرBة &ضطرK Rلى &ستخد&L &لغا4 &لمس7ل للدمو_ لمنع حدiN مو&جSة Nش7كة
Äلغا4 &لمس7ل للدمو_ في &لمر& L&لك تبر0ًر& منطق7ًا الستخدÅ E0ُمكن &عتبا DنV غمEN .اSض7ن لEلمعا&N ب7ن &لمتظا)ر0ن &لمساند0ن للحكومة
&ألNلىK Wال JV شSوhً& &لتقت معSم )7ومن E&0تس NNتش قدمو& NE&0اR متناسقة حوk &لSجوم7ن &لتال77ن ح7ث لم 0كن 0وجد FV متظا)ر0ن

.Jمساند0ن للحكومة في &لمكا

.Fتصو0ر ما 0جر hصحف77ن كانو& بصدN ئ7ن للحكومةNة مع &لمتظا)ر0ن &لمناBا &لشرSعن &لوحش7ة &لتي تعاملت ب hوSخمسة ش iكما تحد
NقاV kحد &لشSوh ممن فرN& من &لساحة &لرئ7س7ة لما شرعت &لشرBة في BKالu &لغا4 &لمس7ل للدمو_ NمطاÄhE &لمحتج7نW لـ )7ومن E&0تس
NNتشK WنD شا)د EVبعة من عناصر &لشرBة 0قبضوJ على Vحد &لمتظا)ر0ن في محطة بنز0ن في &لجو&0N EضربونD بالSر&0N R&NركلونD من

&لخلف Nعلى مستوy &لبطن. 

yVE DنK WJلقانو& ÅنفاK Rفي عمل7ا Jإلنسا& uحقو L&ة على &حترBلشر& R&0ب قوEي جمع7ة لتد(N WZصالK ئ7س جمع7ةE WÄبوقّر Lبسا kقاN
مشSًد& مماثال. فقد كاJ فاEً& مع بق7ة &ألشخاã بعدما BVلقت &لشرBة &لغا4 &لمس7ل للدمو_W فرyV في محطة &لبنز0ن EVبعة من عناصر &لشرBة

في &لزF &ألسوh &لخاã بشرBة مكافحة &لشغب N)م 0ضربوV Jحد &لمتظا)ر0ن. كما قاK kنD قاL بتصو0ر &لمشSدK Wال V JVعو&J &لشرBة
شا)دëN فقامو& بمصاÄEh }لة &لتصو0ر.

WDئ7سE Eبحضو WةBلشر& J&عوV حدV Lلة &لتصو0ر. كما قا{ D0رجع ل JV فضE Fم &لذSئ7سE لىK ëNhة &قتاBعناصر &لشر JK Äبوقر Lبسا kكما قا
DمحاصرتN Dة قامو& بمالحقتBبعة من عناصر &لشرEV JV åضاVN .E&بالفر ÅالN Dذ& &ألخ7ر بدفع( Lفقا Wمرت7ن &ثنت7ن DSجN على Äبصفع بوقر



NضربNN .DجSو& لD ضرباR على EجلSçN D7رWë ثم قامو& بركلD عندما سقط EVًضا.

&Nة &عتدBلشر& J&عوV JK WFEل7سا& Dلتوج& FÅ ن77نB77ن &لوB&لد0مقر& jني &لتأس7سي عن حزBنائب في &لمجلس &لو WFمنجي &لرحو kقاN
علD7 بالضرj لما حاkN &لتدخل لمنعSم من ضرV jحد &لمتظا)ر0ن. NقاK kنD كاJ بصدK hعطاء تصر0ح صحفيW حو&لي &لساعة &لثالثة

:Rلضربا&N Rلركال& Dل JوS0وجN WةBللشر ÄEخل س7ا&h جلE jبضر Jة 0قوموBلما شا)د عناصر من &لشر W&ًرSç لنصف&N

Å)بت ألتحدK iلS7مN WكاJ 0وجد ثالثة من Vعو&J &لشرBة N&قف7ن VماL باj &لس7اWÄE &ثناJ منSم في F4 &لشرBة Nثالث في لباí مدنيBN Wلبت
F0رتد Fي &لذBلكمني &لشر ÄفجأN .D0فعني ب7دhN W"مر ال 0عن7كV &حد)م ")ذV لي kم &لكف عن تعن7ف &لرجل. قاS0طلبو& من 4مالئ JV مSمن

مالبس مدن7ة على NجSي بشكل عن7فW كما NجD لي &لشر7BاJ &آلخر&J ضرباR على بطني SçNرWF فSربت من )ناWä ثم قاL 4مالئي بنقلي
Kلى &لمستشفى إلجر&ء فحص Bبي.

Nقالت Kحدy &لمتظا)ر&R لـ )7ومن E&0تس NNتش JK شر7Bًا NصفSا بـ "&لعا)ر" لما كانت تحاkN &اللتحاu بالمظا)رWÄ ب7نما قاk لSا شرBي
."Eإلفطا& LعاB h&إلعد" kلى &لمنزK hتعو JV اS70جب عل DنK خر{

NNصف 0Vمن &لر4قيW عن نقابة &لصحف77ن &لتونس77نW &لوحش7ة &لتي عاملت بSا &لشرBة &لصحف77ن &لمتو&جد0ن في &لمكاN .JقاJK k &لمجموعة
تفرقت في جم7ع &التجا)اV Rثناء &لSجوL &ألWkN ب7نما بقي بعض &لصحف77ن لتصو0ر ما 0جرN WFكاV JغلبSم 0رتدJN ستر&R علS7ا كلمة

"صحافة". VNضاJV å &لشرBة بدRV في مطاÄhE &لصحف77ن لمنعSم من &لتصو0رVN WنD سمع عناصر من &لشرBة 7S0نوJ صحف7ا0N WRصفو)ن
.Jلمكا& JEhلم 0غا JK jن باالغتصاSنNhدS0N WR&بالعا)ر

Äال 0ستخدمو& &لقو JV Jلقانو& ÅنفاK J&عوV 0تع7ن على WJلقانو& Åف7ن &لمكلف7ن بإنفاçلمو& äلقو&عد سلو Äألمم &لمتحد& J3 من قانو Ähلى &لماK &hًستنا&
Kال في حدhN ما )و ضرFEN ألh&ء N&جبSم.

0Nنص &لفصل 101 من &لمجلة &لجز&ئ7ة &لتونس7ة على عقوبة بالسجن لمدÄ خمس سنو&R في حق FV موçف عمومي "0رتكب بنفسNV D بو&سطة
R&لى ثماني سنوK عقوبة بالسجن قد تصل Eلفصل 101 مكر& ìب7نما 0فر ."D7فتçلو Dمباشرت kحا íموجب على &لنا JNh العتد&ء بالعنف&

بسبب &ألعماk &لتي ترقى Kلى مستوy &لتعذ0ب.

قامت )7ومن E&0تس NNتش بالتحق7ق في Vحد&i سابقة 0بدV NنSا شSدR &ستخد&L &لشرBة &لتونس7ة للقوÄ &لمفرBة ضّد متظا)ر0نN Wلكن لم تتم
&لي حد &الhK J&نة FV شرBي بمماEسة &لعنف. ففي 19 ما0و/0VاWE قامت قو&R &لشرBة بقتل شخص N&حد Nتسببت في Kصابة EVبعة }خر0ن

RاSكانت تلك &لمو&جN .حي &النطالقة في تونس &لعاصمةN في حي &لتضامن RاSثناء مو&جV îلر& ãصاEN لحي& ãبالرصا Äخط7ر ZNبجر
h&إلعد&N لةNعنف ضّد &لد kعماV jتكاEبا Rا &لسلطاSمSي مجموعة سلف7ة تت(N Wلشر0عة& EنصاV تجمًعا لـ Rمنعت &لسلطا JV قد &ندلعت بعد

لتنف7ذ )جماEK R)اب7ة.

ãصاEN _لغا4 &لمس7ل للدمو& W[4] ئة للحكومة في سل7انةNمنا Äفي مظا)ر Wة مكافحة &لشغبBستخدمت شر& Wفي نوفمبر/تشر0ن &لثانيN

&لرî ضّد محتج7ن كانو& 0لقوJ &لحجاN .ÄEتسبب Åلك في Kصابة ما ال 0قل عن 20 شخًصا بجرN WZNفقد &لعد0د منSم بصر)م بسبب &إلصابة
.îلر& ãبرصا

كما فشلت &لحكومة في Kجر&ء تحق7ق جدF في Vحد&V 9 iبر0ل/ن7ساJ [5] 2012 لما فرقت &لشرBة بشكل عن7ف مظا)رÄ سلم7ة بعد JV منع

FV 4ا لم تحرSلكنN Wني &لتأس7سي لجنة لتقصي &لحقائقBشّكل &لمجلس &لوN .لرئ7سي في تونس &لعاصمة& _E04ر &لد&خل7ة &لتظا)ر في &لشاN
تقدN WL&ستقاk منSا عشرV Äعضاء في Vبر0ل/ن7ساJ 2013 &حتجاًجا على Åلك.
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kتقو0ض &النتقاN بشكل تعسفي من تعم7ق &أل4مة &لس7اس7ة Rقمع &الحتجاجاN Eبشكل غ7ر مبر Äلقو& L&س7ز0د &ستخد" :FEند0م حو kقاN
&لد0مقر&Bي. 0Nتع7ن على &لحكومة &لتعج7ل بتغ77ر تكت7كاR &لشرBة KNصد&K EشاN R&E&ضحة لضبطSا".
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