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 تقرير حول انتهاكات حقوق اإلنسان و ضحايا االستبداد السياسي منذ فترة 2891 الى 3122/22/32

سنة مراقبة أمنٌة لصٌقة ( 44سنوات سجن و   3أعده السجٌن السٌاسً السابق )   

                                         عبد الدائم النومي 
 

 

 قائمة معتمدة لدى الجمعٌة

فً حقبة بن علً السٌاسٌٌنٌن من من المتضرر  

سجٌن منذ بداٌة الحملة ضد حركة النهضة  25.000 من  أكثر  

مهجر خارج الوطن 00222من  أكثر  

اإلسالمٌٌنمن الحملة  على  مباشرة بطرٌقةمتضرر  4020222أكثر من   

عن الطعام إضرابٌوم  0020222  

عن الطعام اإلضرابشهداء نتٌجة   4  

اآلن إلىم لعائالتهم شهداء لم تسلم جثثه 0  

ة الصحً بمختلؾ مصالح وزارة الداخلٌ اإلهمالشهٌد تحت التعذٌب و  72  

مرٌض بمرض مزمن أو معقد ال ٌقدر على العمل و مصاب بعاهات دائمة 402  

أفراد انتحروا بعد أن أختلو عقلٌا 4  

سجٌن حكموا بأحكام متكررة و لم ٌسعفوا باتصال القضاء 422  

و لم ٌسعفوا باتصال القضاء متكررةقصى حكموا بأحكام حكم المأبد هو أ  

 حكم المأبد هو أقصى حكم سلط على بعض قٌادات الحركة

سنة و ثالثة أشهر هو أقصى مجموعة أحكام لفرد واحد ) لم ٌسعؾ باتصال القضاء( 34  

سجٌن أكرهت زوجاتهم على طالقهم من طرؾ البولٌس السٌاسً 04  

بوالٌة نابل، و البقٌة فً باقً والٌات الجمهورٌة 0الٌة تونس الكبرى، بو 30سجٌنة من النساء:  04  

ت القرون مجموع األحكام التً سلطة على مساجٌن السٌاسٌٌنمئا  
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 تقبلوا سٌدي فائق التقدٌر

 

 تقرير الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

ــدد 4و بعد صدور المرسوم عــ فً تونس ، 43/24/0244بعد سقوط النظام الظالم و المستبد فً 

المتعلق  بالعفو العام و الذي ٌشمل المساجٌن السٌاسٌٌن المتضررٌن من الحقبة  00/20/0244بتارٌخ 

عدة مشاكل تتعلق ب: لحضناالفارطة   

: العفو العام: المشاكلالموضوع  

العمومٌة: الوظٌفةفً   

مادٌة من جهة و التدرج فً السلم الذٌن التحقوا بمراكز عملهم لم ٌقع تحٌٌن وضعٌاتهم ال4

الوظٌفً حسب مراتب زمالئهم المباشرٌن و تسوٌة الوضعٌة مع صندوق التقاعد و الحٌطة 

 االجتماعٌة

إلى مراكز عملهم و  إرجاعهمو زمالئهم اللذٌن ٌباشرون نشاط مدنً حٌث لم ٌقع  العسكرٌٌن0

.وضعٌاتهم تسوٌة   

وا على نشاطهم عرؼم أن زمالئهم الذٌن لم ٌنقط إرجاعهمالمعلمٌن المتقاعدٌن من قبل لم ٌقع  4

 وقع ترسٌمهم و تسوٌة وضعٌاتهم.

تها.صصالمؤسسات الشبه عمومٌة و وقع خصوالذٌن كانوا ٌعملون فً  3  

من طرؾ مقاٌٌس جائرة و ظالمة وضعتها وزارة  إسالمٌٌنشرٌعة كبٌرة من   إقصاءهناك  0

األخٌر. النتداباالتربٌة و وزارة الشؤون الدٌنٌة و   

الت انتحار و حٌث انتحر أخٌرا: حا 3ارات حٌث سجل األخطر من هذا كله: ظاهرة االنتح 7

سنوات  7سنة جهة سوسة حٌث قضا  30العرٌؾ السابق فً الجٌش التونسً رضا الفرٌقً 

العذاب المادي و النفسً حتى اختل عقلٌا و انتحر أخٌرا من فوق  من سجنا و ذاق األمرٌن

مساءا. 7مع  40/20/0244ة فً سوسة عمار  

ٌهقتأخٌر فً تفعٌل العفو العام ٌعتبر جرٌمة فً حق مستح كل إذا  

:القطاع الخاص  

مؤسسات لم تسو  من تالمٌذ و طلبة و متدربٌن و متربصٌن و عمال و تجار و فالحٌن وأصحاب

.اآلنحد  إلىوضعٌاتهم   

 عائالت الشهداء:

خصٌص راتب شهري ٌلٌق بقٌمة تضحٌاتهم من جهة و تقدٌم كان بمقدور مرسوم العفو العام ت

الثورة الحالٌٌن. شهداءتعوٌضات مثل من شملهم العفو من   
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 الجمعٌة الدولٌة لمساندة المساجٌن السٌاسٌٌن.

 

 

 

 

20/26/0244سوسة فً   

 

 رسالة احتجاج

 

 

 

 السٌد رئٌس الحكومة المؤقتة

 عن طرٌق السٌد والً سوسة

 

قاق الثورة رفع المظالم عن ضحاٌا نظام الفساد و االستبداد و على رأسهم ان من أول و استح

لذلك كان العفو مطلب كل القوى الحٌة بالبالد لكنه لألسؾ لم ٌر  السٌاسٌونالشهداء  و المساجٌن 

 النور اال بعد جهود مضنٌة من التحركات و التظاهرات.

 

ا ٌقارب األربعة أشهر و خاصة المشمولٌن لئن استبشر الجمٌع بصدور مرسوم العفو العام منذ م

ت به لما ٌعٌده لهم من اعتبار فضال عن جبر األضرار المادٌة فان تطبٌقه عرؾ أٌضا مماطال

الٌوم بعض المنتفعٌن به من االلتحاق بسالؾ مراكز عملهم كما نص  حد إلىلم ٌتمتع  إذعدٌدة 

 علٌه الفصل األول.

 

تفعٌل الفصل الثانً من هذا المرسوم و الذي ٌنص على  األكبر فٌتمثل فً عدم أما التعسؾ

سالؾ عملهم  إلىجانب المنتفعٌن بالرجوع  إلىو الذي ٌشمل  للمتضررٌنالتعوٌض المادي 

مجموعات محالة على التقاعد و أخرى من القطاع الخاص و تالمٌذ و طالب ال ٌنسحب علٌهم  

فصل مؤلم مرت به البالد. اءإلنهالبند االول مما  ٌقتضً التسرٌع فً التطبٌق   

 

أن اتصاالتنا المتكررة و التظاهرات التحسٌسٌة و االعتصامات فً الؽرض لم ٌحرك للجهات  إال

الحكومة المؤقتة باعتبارها الهٌئة  إلىالمعنٌة ساكنا مما ٌدفعنا لرفع هذه الرسالة االحتجاجٌة 

ذ أكثر من ربع قرن مؤكدٌن تجندنا رفع المظالم المسلطة علٌنا من ملتمسٌنالتقرٌرٌة األولى 

 للدفاع عن حقوقنا بكل الوسائل المتاحة.

" : صالح هاشمإنصاؾعن جمعٌة " حرٌة و   

 عن " الجمعٌة الدولٌة لمساندة المساجٌن السٌاسٌٌن": عبد الداٌم النومً

 عن المساجٌن السٌاسٌٌن بوالٌة سوسة: تسومة قسومة
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04/20/0244تونس فً                                                    الحمد هلل                   

 

 عريضة

  إلى السيد الوزير األول

 من أجل تفعيل العفو العام
 

 تحٌة و بعد،

ما لمسناه من  إزاءو  0244نحن الممضٌن أسفله مجموعة من المتمتعٌن بالعفو العام لسنة 

 إلٌكمالمتعلق بالعفو العام نتوجه  0244فٌفري  40ــدد بتارٌخ 4تباطئ فً تفعٌل المرسوم عــ

 بعرٌضتنا هذه و كلنا أمل فً:

 

أن تسرعوا بتفعٌل هذا القانون و ذلك بحث وزارتكم و المؤسسات التابعة لكم على استكمال *

و  إرجاعهموتذلٌل كل الصعوبات أمام عملٌة  سالؾ عملهم إلىبقٌة المعزولٌن عن العمل  إرجاع

مثل وزارة العدل  -دفع البعض منها الذي مازال ٌوصد األبواب تماما أمام تطبٌق المرسوم

.تسوٌة وضعٌة موظفٌها إلى -ووزارة الدفاع الوطنً  

الذي ٌنص من  آلٌاتهالقانون الخاص بالتعوٌض و  بإصدار اآلجال* أن تبادوا و فً أسرع 

و أن ٌشمل التعوٌض: النقابٌةٌه مظلمة سبب خلٌته السٌاسٌة أو سلطت عل  

المنضوٌن تحت القطاع العمومً و شبه  العمومً و المنشات ذات الصبؽة التجارٌة  و  4

 الصناعٌة.

المنضوٌن تحت القطاع الخاص. 0  

أصحاب المهن الحرة من حرفٌٌن و تجار و فالحٌن.4  

اصلة الدراسة و الحصول على شهائد علمٌة.التالمٌذ و الطلبة الذٌن حرموا مو 3  

األولوٌة فً  بإعطائهمظرات أصحاب الشهائد العلٌا الذٌن أقصوا من االنتداب  أو اجتٌاز المنا 0

األولوٌة فً االنتداب المباشر و التعوٌض لهم. بإعطائهمانتداب أو اجتٌاز المناظرات   

و التؽرٌب. ٌةاإلدارمن السجن و التعذٌب و المراقبة  المتضررٌن 7  
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عائالت الشهداء 6  

أو تعوض لهم. مجوزاتهمالمحجوز لهم بأن ترد 3  

 

 

 

  قائمة في ضحايا القمع واالستبداد السياسي للمساجين السياسيين

 

الذٌن قضوا نحبهم  السٌاسٌٌن المساجٌنائمة مفتوحة لضحاٌا حقبة القمع و االستبداد من هذه ق

قبٌة السجون أو بسبب سٌاسة الموت البطًء و التنكٌل و تحت التعذٌب فً المعتقالت و فً أ

الجوع أو بسبب عنؾ ووحشٌة الحصار و  إضراباتالصحً و  اإلهمالسوء المعاملة و 

 المراقبة و سٌاسة التجوٌع بعد الخروج من السجن.

لقد اكتشفت الجمعٌة من خالل تحرٌاتها أن عدد حاالت الوفٌات المشبوهة قد تضاعؾ خاصة 

 إنسانٌةاٌد عدد البالؼات فً مناخ الحرٌة الجدٌد بعد الثورة و هناك ملفا أكثر حساسٌة و بعد تز

الٌقٌن عن مصٌر  مفقودا ال ٌطلبون سوى الخبر 42و هو ملؾ ٌؤرق أمهات  و أباء لحوالً 

فلذات أكبادهم  أو استالم جثامٌنهم أو معرفة أمكنة قبورهم كما ٌشك البعض أن من هؤالء من 

المخابرات األمرٌكٌة. إلىالسلطة سلمتهم   

مات و تللهذه المهمة و معه كل مس إالو فرٌقا متكامال ال ٌتفرغ  دءوباهذا الملؾ ٌحتاج عمال  إن

السمعً البصري لجمع الشهادات و األدلة و للعمل  فً االتجاهات ثالثة: تجهٌزات التوثٌق  

ؾ الضحاٌا / شهٌد/ موت عادي،،،*التأكد من صحة البالؼات و تحدٌد معاٌٌر دقٌقة فً تصنٌ  

 *تكوٌن ملفات موثقة تصلح لتقدٌم دعاوي ضد المجرمٌن لمقاضاتهم و تعوٌض عائالت الضحاٌا

و مناقبهم األخالقٌة من  تارٌخهم*رد االعتبار للشهداء و تسلٌط الضوء على نضاالتهم و 

التً عملوا بها  خالل تقدٌم شهادات عنهم من معارفهم و أقاربهم و منجزاتهم فً األطر

 و تقدٌم ذلك من خالل أعمال فنٌة سمعٌة بصرٌة.
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 قائمة أسمٌة

 كمال السباعً
 كمال العزٌزي

 كمال المطماطً
 لطفً العٌدودي
 لطفً الكثٌري

 لطفً قالع
 مبروك الرٌاحً

 مبروك الزرن
 مبروك الزمزمً

 محرز بودقة
 محسن مٌهوب

 محمد الناصر الشارنً
ؽاويمحمد الهادي النٌ  

 محمد عبور
 محمد عدالن تقتق
 محمد علً فداي
 محمد مهداوانً

 محًٌ الدٌن الشعٌبً
 مصطفى الحجالوي
 مصطفى بن حسٌن

 معمر الماجري
 مفتاح الصٌداوي

 منجً العٌاري
 المولدي بن عمر

 نجاة الماجري
 نجٌب الشارنً

 نور الدٌن دعدي
 الهادي العوادي

 الهادي بن الطٌب
 الهاشمً المكً

عقربًوائل ال  
 ٌونس النعٌمً

 الطٌب الخماسً
 عامر دقاش

 عبد الجواد عبود
 عبد الرزاق بربرٌة

 عبد الرؤوؾ العرٌبً
 عبد الستار الطرابلسً
 عبد العزٌز الجرٌدي

 عبد العزٌز المحواشً
 عبد القادر الصوٌعً
 عبد الكرٌم الرزقً

 عبد المجٌد بن طاهر
 عبد الواحد عبٌدلً

 عبد الوهاب بوصاع
محمودعثمان بن   

 عدنان بن سعٌد
 العروسً  بن بو جمعة دروٌش

 العروسً فطوش
 عز الدٌن بن عائشة

 علً المزوؼً
 علً الدرٌدي

 علً نوٌر
 عمار الباجً

 عمارة الحواشً
 عمارة البوزٌدي
 عمر الحرباوي
 عمر بو عالق
 فاضل الجبري
 فتحً الخٌاري
 فتحً الزرٌبً
 فتحً الوحٌشً
 فٌصل ٌركات

 فٌصل قربع

الرٌاحًابراهٌم   
 أبو لبابة دخٌل

 أحمد البوعزٌزي
 أحمد العمري

 األخضر السدٌري
 األزهر نعمان

 اسماعٌل خمٌرة
 أنور الجوادي

 توفٌق المرزوقً
 جالل الجبالً

 جالل بن الصادق الجبالً
 جمٌل وردة

 حامد بن حامد
 الحبٌب الردادي

 حسن القنونً
 حسٌن الجوادي
 حمدة بن هنٌة

 حمودة المنصوري
ٌفًخالد الخل  

 خالد الٌعقوبً
 ربٌع باشا

 رشٌد الشماخً
 رضا البجاوي
 رضا البقجاوي
 رضا الخمٌري
 رضا الفرٌقً

 زكرٌاء بو عالق
 سحنون الجوهري
 الشاذلً بن حرٌز

 شرحبٌل العش
 صالح السٌاري

 صالح  الدٌن باباي
 طارق الزٌتونً
 الطاهر الشاذلً

 

فً سجن المهدٌة أٌام الثورة و القائمة تبقى مفتوحة حٌث كشؾ محترقٌن  4من شهداء قضٌة سلٌمان و  42 إلٌهمٌضاؾ 

 الجهد المتواضع عن أعداد من الشهداء لم نبلػ بها و ال

 و ال علمنا بها من قبل ٌسبب خوؾ العائالت أو عدم التواصل أو ألنهم ؼٌر معروفٌن

مالحظة: مع العلم أن هناك شهداء ٌفوق عددهم الثالثة مائة و نٌؾ منذ 0242/40/46 إلى 

و هؤالء الضحاٌا مازال عددهم و أسمائهم لم تحصى بصفة رسمٌة و مقننة04/44/0244حدود  
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