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  قائما : مازال اإلفالت من العقاب 2021جویلیة  25العنف البولیسي ما بعد 
 

 2021أكتوبر  23تونس، 
	
	
	

، في قلب وسط العاصمة تونس، إعتدى عونان من قوات األمن بشدة على بدر بعبو، وھو مدافع 2021أكتوبر  21في لیلة 
 للعدالة والمساواة.على حقوق اإلنسان ورئیس دمج، الجمعیة التونسیة 

	
شرطیان اللذان جرداه في البدایة من ممتلكاتھ الفي طریق العودة إلى منزلھ، وجد بدر نفسھ ضحیة كمین كان قد نصبھ لھ 

الشخصیة (وثائق الھویة، حاسوبھ وھاتفھ). وفي مرحلة ثانیة، وجھ لھ المعتدیان عدة لكمات عنیفة في كامل جسده وعلى 
. باإلضافة إلى ھذه األفعال العنیفة والمتوحشة، تفوه المعتدیان بخطاب كراھیة ینم 11إثر االعتداء وجھھ كما تبینھ الصور

	"!ھذا جزاء من یرفع شكایة ضد الشرطة  ! عن االنتقام، التشفي والتمییز من قبیل: "ھذا جزاء من یھین الشرطةْ 
	

مجرد ھفوة اقترفھا شرطیان مندفعان، بل ھي إصرار إن ھذه الحادثة لیست األولى من نوعھا، ولیست بحالة معزولة أو 
ممنھج وقمع مقصود للمدافعین/ات عن حقوق اإلنسان والحریات الفردیة. الصحفیون/ات، النسویون/ات والمناضلون/ات 

متھمة " ن الثمن كما توضحھ قضیة أروى/والجتماعي والمیوالت الجنسیة یدفعضد أوجھ الالمساواة المبنیة على النوع ا
	.2كونھا صحفیة ونسویة"ب
	

 عن الحالةعالن الرئیس قیس سعید إل الموافق، 2021جویلیة  25بعد  من العقاب قوات األمنافالت ومما ال شك فیھ أن 
 25ضرب عرض الحائط كل الوعود الرئاسیة المتعلقة باحترام الحقوق والحریات وبعدم العودة إلى ما قبل ، یةاالستثنائی

التي تدعي أن لدیھا خاصة منھا تلك ، الصمت الدولةمؤسسات  إذا التزمت مستبعد الفترةھذه  عمع إن القط جویلیة. 
 .3المتمثلة في وحشیة الشرطة الممنھجةسیادة القانون، بل وتغاضت عن الممارسات لطموحات 

 
 واالئتالفات والجمعیات والمنظمات الموقعة: التحالفاتفإن  ،وعلى ھذا

 
وكل المناضلین/ات والمدافعین/ات عن حقوق اإلنسان اللذین والالتي للناشط بدر بعبو  ا المستمركد دعمھتأ -

حریات، فضالً عن كل القضایا البحقوق اإلنسان و .نوالتزامھم ضالھم.نبسبب ن للمضایقة والتعنیفیتعرضون 
	ن عنھا ؛.و.التي یدافع

مارس ی، .ةأو غیر مواطن .ةشخص، مواطن وعلى كل، في شخصھ عبوشدة الھجوم الخطیر على بدر بدین بت -
ً  .اوحریاتھ.ا حقوقھ توصیف "الحالة المعزولة" المنسوبة إلى ھذا النوع  اقاطع رفضا رفضتو ،المكفولة دستوریا

	؛ من االنتھاكات
، وحفظ النظامالتي تتمتع بھا قوات واألمن  المفرطة ةطالب بوضع حد فوري لحالة اإلفالت من العقاب والسلطت -

	لقمع الحریات والحقوق ؛ توظفي والت
	تونس على فتح تحقیق فوري ؛بتدائیة بللمحكمة اال تحث وكیل الجمھوریة -
ن تشكیل لجنة دفاع تتألف من العدید من علتلدفاع عنھ وحمایتھ، وضمان ابدر بعبو كل المساعدة الالزمة لل توفر -

	؛ القضاءأمام  نیابتھعن  /اتمسؤولین ناضلین/اتالم /اتالمحامین

																																																								
 /https://www.facebook.com/damj.tunisie/videos/4449314395114223االطالع على البیان الصحفي لدمج وشریط الفیدیو المرافق: 1	
baraket-arroi-contre-charges-des-http://adlitn.org/ar/lescalade-االطالع على البیان الصحفي الذي أمضاه عدید منظمات المجتمع المدني: 2	

rejetee/-etre-doit-et-injustifiee-est 
بزجر االعتداء الشوارع التونسیة ضد مشروع القانون المتعلق في مظاھرات حاشدة اندالع ي بعد عام واحد بالضبط من الخطیر یأت ا االعتداءھذللتذكیر، فإن 3	

عن حقوق اإلنسان، ومعاملتھم بوحشیة ومحاكمتھم. عدید من  /اتالمجتمع المدني والمدافعین مناضلي/ات، الذي تم على إثره القبض على العدید من على األمنیین
 التونسي). المجلة الجزائیةمن  125فصل ما زالوا متھمین بازدراء موظف عام (الو من بین ھؤالءھم عیة دمج أعضاء جم



 الفردیةالثورة والدفاع عنھا، بما في ذلك الحقوق والحریات  مكتسباتفي الحفاظ على  مجددا إرادتھا تأكد على -
	؛ 2014التي یكفلھا الدستور 

	؛ الفردیةبھا، باحترام التزاماتھا بالحقوق والحریات  تمتعتالتي  صالحیاتطالب رئاسة الجمھوریة، بموجب الت -
  وتضع أمام، الجھات المعنیةجمیع  ومحاسبة، سیة في النظامین األمني والقضائيإلى إجراء إصالحات أسا تدعوا -

	الجھات المانحة المشاركة في تنفیذ ھذه اإلصالحات.مسؤولیاتھا 
 

والمنظمات  والجمعیاتواالئتالفات  التحالفاتإن ف والسكوت المتواطئ للسلطات، ينظام األمنلالطابع التعسفي ل أمام
 27 یوممؤتمر صحفي  إلىومختلف عناصر المجتمع المدني وجمیع القوى التقدمیة في البلد  /اتالصحفیین ادعوت الموقعة
النتھاكات  المنظمالضوء على الطابع لتسلیط ، الصحافیین التونسیین	نقابة	تبمك فيصباحا  ةشراعالالساعة  علىأكتوبر 

 .من تجاوزات دكتاتوریةیھا وما یترتب عل جویلیة 25ما بعد الرئاسیة وعود الشرطة، واستمراریتھا على الرغم من ال
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