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أما بعد،
شهدت منطقة سيدي حسين السيجومي عدة احتجاجات من قبل مواطنين على خلفية موت أحد متساكني
المنطقة في ظروف غامضة ومسترابة وفي قبضة عدة أعوان من قوات األمن بالمنطقة.
وبعدما راج على مواقع التواصل االجتماعي فيديو يوثّق السحل والتعذيب والتنكيل الذي سلّط على شاب
عاري الجسم من قبل أعوان أمن ملثمين وبزي غير رسمي أحدهم حامل لسالح على قارعة الطريق ،في
جره عاريا وإجباره على
وضح النهار ،على مرأى ومسمع عدة مواطنين بالمنطقة المذكورة ومن ثمة ّ
صعود سيارة األمن بمرافقة أعوان آخرين من أعوان حفظ النظام بزي رسمي،
وحيث من مهامكم معاينة سائر الجرائم والسهر على تطبيق القانون الجنائي واتخاذ كل االجراءات في
شأنها ،بما في ذلك إيقاف المشتبه بهم الذين يمثلون خطرا على سالمة وأمن المواطنين،
وحيث أن األعوان المذكورين أصبحوا يمثلون خطرا على أمن المواطنات.ين لما اقترفوه من انتهاك جسيم
ضد شاب أعزل وباعتبارهم ليسوا مجرد منحرفين بل هم قوات حاملة للسالح كما تم توثيقه في الفيديو
المذكور المتداول والذي يعتبر قرينة قوية تستلزم إيقاف أعوان حفظ النظام الذين عذبوا وسحلوا وانتهكوا
الحرمة الجسدية للضحية ما يمكن إعتبارها جريمة ضد االنسانية نظرا لطابعها الممنهج والتي ال تسقط
بمرور الزمن بموجب الدستور التونسي والمواثيق الدولية التي تلزم الدولة التونسية بفتح تحقيق جدي ضد
هذا االنتهاك الجسيم والممنهج والمتكرر نظرا لتفاقم ظاهرة االفالت من العقاب وعدم تتبع الجناة المنتمين
لوزارة الداخلية،
وحيث أن الدستور التونسي ح ّملكم مسؤولية ضمان إقامة العدل ،وسيادة القانون ،وحماية حقوق وحريات
المواطنين بما ذلك حرمتهم الجسدية والمساواة أمام القانون،
وحيث أن القانون التونسي ح ّملكم مسؤولية مكافحة الجريمة وخاصة منها الجسيمة والمساهمة في وضع
حد لإلفالت من العقاب،
وحيث أن مسؤولية الدولة التونسية تقتضي محاسبة القائمين باالنتهاك واتخاذ كل التدابير الالزمة لحماية
الحرمة الجسدية والكرامة االنسانية للمواطنات والمواطنين.

وحيث أن المسؤولية التاريخية تقتضي في الوضع الراهن اليوم أكثر من أي وقت مضى تح ّمل الهيئات
القضائية دورها في حماية حقوق وحريات المواطنين مواصلة لنضاالت العائلة القضائية فيما سبق وعمال
على إرساء دولة القانون واستقالل القضاء.
وبناء على كل ما سبق ،نحن الجمعيات والمنظمات الموقعة أسفله ،نطالب بفتح تحقيق جدي في الواقعة
وما سبقها من أخبار عن موت مستراب لمواطن بين أيدي األمن كما نطالب بإيقاف كل األعوان الذين
انتهكوا الحرمة الجسدية للضحية ومحاسبة كل من ع ّذب وسكت وتستّر على الجريمة.
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