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  ملخص
  

تُعّرض السلطات التونسية األشخاص الُمدانين على خلفية اتھامات ذات دوافع سياسية لجملة واسعة من القيود التعسفية 
يؤدي نطاق ھذه القيود بھم جميعاً إلى وصف حياتھم فيما بعد الخروج من السجن بأنھا  .إثر خروجھم من السجن

اإلجراءات تشمل مراقبة الشرطة المستمرة ومضايقات وأوامر شفھية من الشرطة تحد من إقامتھم ". أكبر سجن"
بالمنزل، والحرمان التعسفي من جوازات السفر، واالضطرار للذھاب ألقسام الشرطة يومياً للتسجيل مما يؤدي 

ضغوط من أجل االمتناع عن تشغيل الضطراب الحياة اليومية، كما يتعرض أصحاب العمل، حسب التقارير، إلى 
  .السجناء السابقين

  
فالعديد منھم رفعوا قضايا . السجناء السابقون الذين يعترضون على ھذه اإلجراءات ال يُتاح لھم إال سبل إنصاف قليلة

يھا لكن حتى في الحاالت التي حكمت ف. سفر في خرق للقوانين التونسية اتعلى وزارة الداخلية لرفضھا منحھم جواز
وعاودت المحاكم حبس أولئك الذين سافروا خارج . المحكمة لصالح مقدمي الدعوى، رفضت السلطات تنفيذ األحكام

  .التي يُزعم أنھم خرقوھا لم تُقدم لھم كتابةً " أوامر تحديد اإلقامة"مناطقھم السكنية حتى رغم أن 
  

ل العثور على وظيفة، أصبح الكثير من السجناء ومع منعھم من العثور على عمل أو السفر أو تغيير اإلقامة من أج
وباإلضافة للعوز، فالبعض يقولون إن مراقبة الشرطة المستمرة واستجواب . السابقين وأسرھم يعيشون حياة الفقر

 ً   .أسرھم وجيرانھم حّولتھم إلى أشخاص منبوذين اجتماعيا
  

د المفروضة قضائياً على الحريات المدنية بالنسبة وتونس، مثل الكثير من البلدان، فيھا أحكام قانونية تضبط القيو
. لدى ُحكمھا باإلدانة على المدعى عليھم" العقوبات التكميلية"إذ يحق للمحاكم أن تفرض ھذه . للسجناء المفرج عنھم

المحاذير لكن عملياً، تفرض الشرطة ووزارة الداخلية على السجناء السابقين نظاماً كامالً يستند باألساس إلى األوامر و
الشفھية، دون عقوبات قضائية، ويبدو أن الغرض من ھذا النظام ھو سحق ھؤالء األشخاص وتلقين اآلخرين درساً 

ھذه األوامر كثيراً ما تكون غير واضحة المضامين، مما يجعل السجناء السابقين . عن ثمن المعارضة واالنشقاق
  .لالضطھادحيرى إزاء االلتزامات المترتبة عليھم ومن ثم عرضة 

  
. األغلبية العظمى من األشخاص الُمدانين في جرائم ذات دوافع سياسية في تونس ھم أشخاص يُشتبه بأنھم إسالميون
ومنذ التسعينيات سجنت السلطات التونسية عدداً ضئيالً من اليساريين ومعارضين غير إسالميين آخرين، باإلضافة 

ر من ھؤالء يخضعون لمراقبة الشرطة والحرمان التعسفي من جوازات ولدى اإلفراج عن الكثي. إلى نشطاء حقوقيين
  .سفرھم، لكن بشكل عام فإن القمع الذي يواجھونه يعد أخف بكثير مقارنة بذلك المفروض على المشتبھين اإلسالميين

  
لمشتبه بانتمائھم ومنذ مطلع التسعينيات وحتى أواسطھا، كان أغلب السجناء السياسيين التونسيين من الرجال والنساء ا

إلى حركة النھضة، وھي حركة إسالمية شھيرة غير ُمعترف بھا قانوناً لكن كان ھناك تسامح غير رسمي مع وجودھا 

ومنذ أواخر التسعينيات، تمت إدانة . 1990إلى أن حظرتھا السلطات وشنت حملة واسعة عليھا انطالقاً من عام 

ومن . باالنتماء إلى جماعات أخرى –في األغلب  –لقة بالنشاط اإلسالمي األشخاص المعتقلين على خلفية اتھامات متع
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ھؤالء شبان كثيرون تم اتھامھم بالتحضير للسفر للخارج أو محاولة السفر لالنضمام للمنظمات الجھادية التي تقاتل في 
  .العراق وأماكن أخرى، أو تحريض اآلخرين على ذلك

  
قانون دعم الجھود الدولية لمحاربة اإلرھاب ومكافحة "أو ) قانون العقوبات(وسواء أدينوا بموجب المجلة الجزائية 

، فقد تعرضوا للمراقبة بعد الخروج من السجن وقيود تتعدى ما ينص عليه )قانون مكافحة اإلرھاب" (غسيل األموال
  .، مما يصعب عليھم عيش حياة عادية"العقوبات التكميلية"القانون ضمن 

  
ضھا دون سند قانوني واضح، ودون إخطار األشخاص المفروضة عليھم على النحو الالزم، تعتبر ھذه القيود، لدى فر

 .وثمة حاجة إلصالحات جوھرية في ھذا الشأن. تعسفية
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  التوصيات
  إلى وزارة الداخلية

يجب أن يحصل جميع السجناء السابقين على وصف كتابي بجميع اإلجراءات والقيود القضائية في فترة  •
بعد إطالق سراحھم، وضمان أنه بخالف ھذه القيود وغيرھا مما ھو وارد صراحة " قبة اإلداريةالمرا"

في القانون والذي تفرضه المحكمة لدى الُحكم بالعقوبة، فمن المسموح لھم بممارسة حرية التنقل 
  .والتمتع بجميع حقوقھم اإلنسانية األخرى

جواز سفر أو تجديد جواز السفر، وإال يحصل يجب إصدار جواز سفر نافذ لكل تونسي يتقدم بطلب  •
المتقدم بالطلب كتابة على حيثيات واضحة والسند القانوني وراء رفض منحه جواز السفر، مما يسمح 

 .له بالطعن في قرار الرفض أمام المحكمة، ويجب احترام أي أحكام قضائية تخص جوازات السفر
ة المحلية بحق السجناء المفرج عنھم، يجب إصدار على خلفية نمط االنتھاكات التي تمارسھا الشرط •

تعليمات علنية بأنه ال يحق ألي شرطي االمتناع عن إنفاذ القيود المفروضة على السجناء السابقين التي 
 .يفرضھا القانون وتأمر بھا المحكمة وتُقدم للسجين كتابة

لقيود المفروضة على حقوقھم، يجب إعداد آلية للنظر بفعالية في شكايات السجناء السابقين بشأن ا •
وضمان التحقيق فيھا، وإذا لزم األمر، تحميل الشرطي الذي يمس بحقوقھم المسؤولية، وتعويض 

 .األشخاص الذين انتھكت حقوقھم عن أي ضرر أو إصابة جراء أعمال تعسفية أو غير قانونية
ھاك عناصر من السلطات لحقوق يجب االلتزام بأحكام المحاكم اإلدارية عندما تالحظ ھذه المحاكم انت •

 .مواطنين
  

  إلى سلطات السجون
  .يجب إعطاء جميع السجناء نسخة من جميع سجالتھم الطبية في السجن لدى اإلفراج عنھم •

  

  إلى الشرطة
يجب وقف ممارسة إلزام السجناء السابقين بالتسجيل لدى مراكز الشرطة، باستثناء الحاالت التي يوجد  •

  .بموجب سند قانوني في القوانين التونسيةفيھا مثل ھذا المطلب 
 .يجب االمتناع عن ترھيب أصحاب العمل لدى تشغيل السجناء األمنيين السابقين •
  .يجب االمتناع عن التمديد التعسفي لفترات المراقبة اإلدارية بما يتجاوز ما يرد في األحكام القضائية •
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 منھج التقرير
  

 33بإجراء مقابالت مستفيضة مع  2009نيسان /آذار وأبريل/شھري مارسقام باحثان من ھيومن رايتس ووتش في 

ھؤالء السجناء . 2009و 1997سجيناً سابقاً في تونس الكبرى وبيزرت وصفاقس كانوا قد خرجوا من السجون بين 

الً عن فض. السابقون ينحدرون من الُمدن المذكورة وكذلك من أماكن أخرى في تونس، منھا منطقة جندوبة والقيروان
السجناء السابقون الذين . تحدث الباحثين إلى محامين حقوقيين وممثلين عن مختلف منظمات حقوق اإلنسان في تونس

تمت مقابلتھم تم التوصل إليھم من خالل ھؤالء المحامين ونشطاء حقوق اإلنسان الذين اتصلت بھم ھيومن رايتس 
ية على صلة بإجراءات المراقبة اإلدارية، ومنھا أوامر المراقبة كما تفحص الباحثان عينة من الوثائق القانون. ووتش

  .اإلدارية وأحكام محاكم وتقارير للشرطة
  

فھم إما أعضاء سابقون : ينتمون إلى فئة من اثنتين –إن لم يكن جميعھم  –أغلب السجناء السابقين الذين تمت مقابلتھم 

كانون /بموجب قانون ديسمبر 2004أو أدينوا منذ عام  ،1992و 1990أو حاليون في حزب النھضة المحظور، بين 

  .لمكافحة اإلرھاب 2003األول 

  
وأثناء إقامة الباحثين في تونس، كانا في بعض األحيان تحت رقابة رجال يرتدون ثياباً مدنية كانوا بال شك من عناصر 

ي ثياب مدنية بشكل صريح وكانت المراقبة مشددة على وجه خاص في صفاقس، حيث تتبع رجال ف. أمن الدولة

نيسان عرف باحثا ھيومن رايتس /أبريل 2وفي . الباحثين عن قرب سواء مشياً أو بواسطة سيارة أينما ذھب الباحثان

ووتش أن السجين السابق طاھر الحّراثي قد تم استجوابه من قبل ضباط شرطة في ثياب مدنية اليوم السابق، فور 
وفي اليوم التالي قامت الشرطة في بلدة . عمر في تونس حيث قابل الباحثانخروجه من مكتب المحامي سمير بن 

باستجوابه طوال الصباح عن لقائه مع ھيومن رايتس ووتش وعن سجناء سابقين  –سيدي عمر بوحجلة  –حراثي 
له بعد وقال حراثي إن الشرطة أخلت سبي. آخرين كانت الشرطة تعرف أنھم ذھبوا لمكتب المحامي للتحدث للباحثين

  1.ذلك، بعد أن ھددته بزيادة القيود عليه ومضايقته
  

وفي محاولة للحصول على تعليقات رسمية على القضايا الُمثارة في التقرير قبل نشره، بعثت ھيومن رايتس ووتش في 

لبشير تموز لوزير الداخلية والتنمية المحلية رفيق بلحاج ووزير العدل وحقوق اإلنسان في ذلك الوقت ا/يوليو 14

كما تؤكد الرسالة حرصنا على مقابلة الوزراء لمناقشة ھذه ). واردة في ملحق التقرير(التكاري، برسالة تفصيلية 
 .لكن لم يصلنا أي رد. القضايا

                                                           
  .2009نيسان /أبريل 2ايتس ووتش مع طاھر حراثي، مقابلة ھاتفية لـ ھيومن ر  1
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  المقدمة
  

فجھاز . الحكومة التونسية غير متسامحة إلى حد كبير مع أي شكل من أشكال المعارضة السياسية الفعلية أو الُمتصورة
 2.من الدولة القوي ينفق الكثير من الوقت والموارد على إسكات أي شخص أو جماعة تُرى على أنھا تتحدى الدولةأ

شمل ھذا اعتقاالت كثيرة في صفوف من يُتصور أنھم متعاطفون مع اإلسالميين ولم يُنسب إليھم االتھام بالتخطيط 
والرقابة على السجناء السابقين الذين أتموا أحكام السجن ألعمال عنف أو ارتكابھا، مع االحتفاظ بنظام مراقبة قوي 

  .جراء اإلدانة باتھامات ذات دوافع سياسية
  

وقد  3.وتزعم الحكومة التونسية أن ليس لديھا سجناء سياسيون، بل مجرمون حوكموا وأدينوا لخرقھم القوانين التونسية
األشخاص المعنيين لم تتم إدانته بارتكاب أعمال  أعلنت ھيومن رايتس ووتش رفض ھذا الزعم على أساس أن أي من

  4.عنف محددة، بل بناء على محاكمات غير عادلة
  

األولى، من أدينوا : األغلبية العظمى من نزالء السجون الذين يُطلق عليھم سجناء سياسيين ھم من فئتين عريضتين
أدينوا بموجب قانون مكافحة اإلرھاب  على خلفية صالت مزعومة بحزب النھضة المعارض المحظور، والثانية، من

  .2003لعام 

  

) Mouvement de la Tendance Islamique(خلفاً لحركة االتجاه اإلسالمي  1988وقد تم تأسيس النھضة عام 

كما ُحرمت النھضة من االعتراف القانوني، رغم . لكنھا لم تحصل على االعتراف القانوني 1981التي تأسست عام 

. مع وجود قانون يحظر إنشاء األحزاب السياسية على أساس الدين 1990لي تسامح معھا حتى عام أن الرئيس بن ع

التشريعية، أصبحت النھضة حركة معارضة بارزة عندما ترشح أعضاؤھا بعد أن حرمتھم  1989وفي انتخابات 

  .ألصواتفي المائة من ا 14السلطات من الترشح في لوائح حزبية، كمرشحين مستقلين وحصلوا على 

  

بعنف متفرق على صلة باإلسالميين، وشھد العامان بداية حملة اعتقاالت ضد أعضاء  1991و 1990واتسم العامان 

تم  1991وفي عام . وكان مناصرو الحزب متورطين في عدة تظاھرات في الجامعات اتخذت طابع العنف. النھضة

للحزب الحاكم في تونس، وھو الحادث الذي قدمته إعالن تورط مؤيدي الحزب في حريق قاتل نشب في مكتب فرعي 
  .السلطات دليالً على النوايا العنيفة للحزب

  
وُحكم على ثالثة . وأنكرت قيادة النھضة تصريحھا بالعملية، رغم أنھا وصفتھا بالعملية المفھومة نظراً لقمع الدولة

  .رجال باإلعدام لدورھم في الھجوم وتم إعدامھم
  

                                                           
  Human Rights Watch, Tunisia: Crushing the Person, Crushing a Movement, April 2005: انظر  2

http://www.hrw.org/en/reports/2005/04/19/tunisia-crushing-person-crushing-movement  
  .السابق  3
  .السابق  4



 

 سجن أكبر 6 

اكتشاف مخطط  1991أيلول /من االعتقاالت في صفوف النھضة، أعلنت الحكومة في سبتمبروبعد أكثر من عام 

قيادياً ومسانداً للنھضة، والكثير منھم كانوا في  279ثم نسبت االتھام لـ . للحزب الغتيال الرئيس وقلب نظام الُحكم

لعضوية في النھضة منذ بدء شخص مشتبه با 8000وتم اعتقال . السجن منذ شھور بالفعل، بالتخطيط لالنقالب

وكان تعذيب ھؤالء  1992.5آذار /، حسبما ذكرت منظمة العفو الدولية في مارس1990أيلول /االعتقاالت في سبتمبر

  .المشتبھين أثناء االستجواب متشفياً، طبقاً للعفو الدولية ورابطة حقوق اإلنسان التونسية
  

تخطيطھم لالنقالب في محاكمات جماعية أمام محكمتين شخصاً يُزعم ب 279، ُحكم على 1992وفي صيف عام 

شخصاً  265وأدين . وتراجع المدعى عليھم عن اعترافاتھم، قائلين إنھم تعرضوا للتعذيب. عسكريتين في تونس

مدعى عليھم  46وُحكم على 6.شخصاً في المحاكمات التي رأى مراقبو حقوق اإلنسان أنھا غير عادلة 14وتمت تبرئة 

ً  30مؤبد، والكثير منھم ُخففت أحكامھم فيما بعد للسجن بالسجن ال ولم تكن األحكام قابلة للطعن وأيدتھا جميعاً . عاما

  .محكمة النقض
  

ومنذ أواخر التسعينيات تراجعت أعداد سجناء النھضة، مع اإلفراج عن بعضھم بعد أن انتھوا من أحكام السجن 

، أفرج الرئيس بشكل مشروط 2008تشرين الثاني /نوفمبر 5وفي . الصادرة بحقھم أو بعد االستفادة من أوامر عفو

  .سجيناً من أعضاء الحزب 21عن أخر 

  
ورغم اإلفراج عنھم، فإن إجمالي السجناء المحتجزين على خلفية نشاطھم وقناعاتھم السياسية أو انتماءاتھم قد تزايد 

قانون دعم الجھود الدولية لمحاربة "تحت طائلة  على مدار السنوات الخمس األخيرة جراء إدانة المئات من الشبان

واتھمت ). 2003كانون األول /ديسمبر 10، بتاريخ 2003لعام  75قانون رقم " (اإلرھاب ومكافحة غسيل األموال

الحكومة قلة من ھؤالء الرجال بالتخطيط ألعمال عنف محددة، وأدين الكثيرين لمجرد مناقشة الجھاد وتنزيل ومشاھدة 
معلومات يُزعم أنھا جھادية وآراء جھادية على اإلنترنت، في خرق ظاھر لحق ھؤالء األفراد في حرية  أو تبادل
  .التعبير

  
ھذا التقرير يتناول األشكال التعسفية وغير القضائية في التضييق على السجناء السياسيين ومضايقتھم من قبل 

قات التي تخلقھا السلطات في وجه جھود السجناء السابقين السلطات التونسية، بعد اإلفراج عن ھؤالء األفراد، والمعو
ھذه اإلجراءات ترقى لكونھا بعيدة عن القضاء ومن ثم فھي تمديد متعسف لعقوبات . في عيش حياة عادية كريمة

فضالً عن أن تعريض السجناء السابقين لھذه القيود المشددة على . فرضتھا المحاكم عليھم أو ھي عقوبات جديدة
ة، على مرأى من أسرھم ومجتمعاتھم، فھذا يؤدي لخلق الحكومة التونسية ألجواء من الخوف والترھيب تثبط الحري

  .األشخاص عن االشتراك في الساحة السياسية

                                                           
 ,Amnesty International, Tunisia: Prolonged Incommunicado Detention and Torture (London: Amnesty International: انظر  5

March 1992), p. 8.  
 Middle East Watch (now Human Rights Watch) and the International Human Rights Law Group, “Tunisia: Military: انظر  6

Courts That Sentenced Islamist Leaders Violated Basic Fair-Trial Norms,” A Human Rights Watch Report, vol. 4, no. 9, October 
1992, http://hrw.org/reports/pdfs/t/tunisia/tunisia.92o/tunisia920full.pdf; 

Amnesty International, “Tunisia: Heavy Sentences after Unfair Trials,” September 1992, MDE 30/23/92; 
International Federation of Human Rights, “Missions d’observation judiciaire devant le Tribunal militaire de Tunis,” No. 160, 

October 1992; Lawyers Committee for Human Rights, “The Mass Trial of Islamists before Military Courts in Tunisia,” August 21, 
1992.   
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لجعل حياة السجناء األمنيين المفرج  –من قبيل الشرطة ووزارة الداخلية  –ومن التقنيات المستخدمة من قبل السلطات 
المراقبة اللصيقة والحرمان من جوازات السفر وترھيب أصحاب العمل المحتملين كي يعدلوا عن عنھم صعبة، ھي 

تشغيل السجناء السابقين والتھديد بإعادة اعتقال بعض من يتحدثوا علناً عن حقوق اإلنسان أو السياسة، وفرض قيود 
ومن الملفت أنه فيما تفرض المحاكم . عتقالعلى التنقل تُقدم شفاھة للشخص المتأثر بھا، وقد يؤدي خرقھا لمعاودة اال

المراقبة اإلدارية على فئة من المدعى عليھم كجزء من العقوبات الصادرة بحقھم، فإن السجناء السابقين اإلسالميين ھم 
األھداف األساسية لھذه اإلجراءات، التي ال تُفرض إال بعد إخالء السبيل، دون مشاركة المحكمة في األمر، ومن ثم 

  .دخل ھذا في سياق المضايقات والمراقبة غير القضائيةي
  

ونفتتح . وقد نظمنا التقرير على نحو يعكس أغلب االنتھاكات الشائعة التي تعرض لھا السجناء السياسيون السابقون
التقرير بعرض قضيتين تفصيليتين تخصان عبد الكريم الھاروني وعبد هللا الزّواري، توضحان النطاق الواسع 

  .تھاكات وأنواعھا التي نعرضھا تحديداً في التقريرلالن
  

ومن ثم فإن التقرير ُمقسم موضوعياً طبقاً لنوع االنتھاك، وتحت كل عنوان قائمة باألمثلة بناء على المقابالت التي 
 وألن كل محتجز سياسي سابق يتعرض لباقة مختلفة من ھذه االنتھاكات، فھناك بعض التكرار في حاالت. أجريناھا

  .قليلة في مختلف األقسام الموضوعية للتقرير
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 استنتاجات
 

  المراقبة اإلدارية
 التونسية، المجلة الجزائية من 24 و 23 الفصلين في الوارد التعريف حسب ،"إضافية عقوبة"كـ  "اإلدارية المراقبة"

 لمدة يقيم فيه أن السابق سجينال الذي يجب على المكان في النظر وإعادة تحديد في الحق" اإلدارية للسلطة" يعطي
 أن يمكن التي الجرائم القانون يحدد وال 7.إذن دون من المكان ھذا مغادرة من وتمنعھم الحكم، إصدار وقت محددة
الذي تدعي  القانون التونسية السلطات صادفناھا، تجاوزت التي الحاالت من العديد في. اإلدارية الرقابة ألحكام تخضع
 ألوامر أنه مخالفات الشرطة تدعي ما أجل من عليھم القبض وإلقاء الشرطة بالتوقيع لدى بة األفرادمطال مثل تطبيقه،
 .اإلدارية الرقابة

 

 وأعمال ترھيب واحتجاز مضايقات
 الزّواري هللا عبد
ً  الزّواري هللا عبد كان ،1991 عام في عليه القبض قبل ً  ثانوية مدرسة في العربية للغة مدرسا  الفجر، ةبجريد وصحفيا

 قبل من وأدين الزّواري. المحظور اإلسالمية النھضة حركة لحزب وھي جريدة موقوفة عن الصدور اآلن كانت تابعة
 إلى واالنتماء الحكم نظام لقلب التآمر بتھمة النھضة حركة وأعضاء لقادة جماعية محاكمة في تونسية عسكرية محكمة

  .اإلدارية المراقبة من إضافية سنوات مسمع خ 11 بالسجن عليه وحكم. شرعية غير منظمة

 
 .اإلنسان حقوق قضايا بشأن السيما الحكومة، لسياسات المنتقدين أبرز من يزال وال كان الزّواري

  
حيث إن السلطات  نوعھا من فريدة ھي الداخلية وزارة حددته الذي النحو على إن مدة المراقبة اإلدارية للزواري

قامت  المعتادة، إقامتھم أماكن في اآلخرين السابقين السياسيين السجناء من فيه مئات ضعفي الوقت الذي وُ  المعنية،

وليس . الكبرى تونس في كان يقيم فيه مع أسرته الذي المكان من كيلومتر 500 بعد على صغيرة قرية بنفيه إلى

صمة مسجلة على بطاقة ھوية العا وتونس. زوجته أسرة أنھا موطن أجداد سوى روابط أخرى مع القرية أية للزواري
 أن ذكرت جھتھا من التونسية السلطات. ھناك المدارس إلى يذھبون واألطفال إقامتھما، الزوجين على أنھا مكان

 8.اإلدارية المراقبة من كجزء مكان إقامة الزّواري لتحديد التقديرية السلطة الداخلية وزير تعطي المجلة الجزائية
فإن  التعسفية، القيود من مجموعة يواجھون عموما تونس المفرج عنھم في السياسيين أن السجناء من الرغم وعلى

  .نادر أمر سابق لسجين الواقع األمر النفي الداخلي بحكم

 

 في للطعن اإلداري القضاء محكمة أمام استئنافا قدم الزّواري ،2002 حزيران/يونيو في السجن من خروجه عند

 ألية ينبغي ال بأنه وجادل. جرجيس مدينة من بالقرب الجربي حاسي قاضي بنفيه إلىال الداخلية وزارة قرار شرعية
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  المجلة الجزائية التونسية 
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 محكمة وقبل أن تتخذ. الشغل وفرص االجتماعي ومحيطه أسرته، عن فصله تشمل أن السجن بعد لما إدارية مراقبة

وُعرض  تونس، في محاميه مكتب في 2002 آب،/أغسطس 19 في الزّواري تم اعتقال قرار، أي اإلداري القضاء

 المجلة الجنائية من 150 الفصل بموجب السجن في أشھر بثمانية عليه حكمت التي جرجيس، معتمدية محكمة على

 المحكمة ولم تبت". إنسانية ألسباب" شھرين بعد عن الزّواري السلطات وأفرجت. اإلدارية المراقبة شروط لمخالفة
  .الجربي يحاس لقرار نفيه إلى في استئنافه أبدا اإلدارية

 

 الساعة مدار على تحت المراقبة وُوضع مرات، ثالث ُسجن الزّواري ،2002 حزيران/يونيو في عنه اإلفراج ومنذ

 مقاھي استخدام من متقطع وُمنع بشكل بسھولة، عليھم التعرف يمكن والذين بزي مدني الشرطة رجال قبل من
  .اآلخرين مع للتواصل المحلية اإلنترنت

 

 اإلدارية من المراقبة سنوات خمس ستنتھي فيه مدة كانت الذي اليوم وھو ،2007 حزيران/يويون 5 وفي يوم

 26 لمدة جرجيس إقامته في منطقة مددت السلطات أن ليبلغه حاسي الجربي في الشرطة استدعاه قائد للزواري،

أي قرار مكتوب  ؤولو الدولةمس أو أو الشرطة، ولم تقدم المحكمة، القرار، ھذا اتخذ الذي من بعد يتضح لم. شھرا
  .القانوني أساسه له شرحوا أو للزواري،

 

التحرك بحرية "الزّواري يمكنه  أن برس فرانس وكالة مسؤول "قضائي مصدر" ، أبلغ2009 تموز،/يوليو 29 في

  .تموز/يوليو 15ابتداء من " واختيار مكان يعيش فيه

 

 أيلول،/سبتمبر 13 في. للزواري لم تنته الشرطة فإن مضايقات ارية،اإلد التمديد التعسفي لمدة المراقبة انتھي حين في

بعد . منزله المؤدية إلى الطريق أغلقت ثم حاسي الجربي إلى جرجيس من كيلومترات 9 لحوالي شرطة تبعته سيارة

 وھو ما رفضه الستجوابه، الشرطة مخفر إلى اصطحابه الزّواري من إبراھيم فتحي الشرطة ذلك طلب رئيس
  9.حسبما ھو مطلوب قانونا استدعاء يعرض عليه مستند لم إبراھيم أن بحجة زّواريال

 

 حيث حاسي الجربي، في بريد مكتب أمام الزّواري مدني زي في الشرطة اعتقلت ،2009 أيلول،/سبتمبر 15 وفي

 لمدة الشرطة احتجزتهو. الدولة أمن رجال قبل من المتواصلة المراقبة عن الداخلية وزير إلى يريد إرسال شكوى كان
 عام في السجن من خروجه منذ اإلنسان حقوق ومنظمات اإلعالم وسائل مع عمله حول واستجوبته ساعات تسع

 أنه يزعمون فيلم عن يكشفون فسوف والحقوقي، الصحفي عمله عن يكف لم إذا الزّواري بأنھم ھددوه وقال. 2002

 قبل من قرب عن مراقبا يزال ال إنه 10يقول الزّواري التقرير، ذاھ كتابة وحتى. جنسي لنشاط ممارسته أثناء يصوره
  .الشرطة
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  الھاروني الكريم عبد
 العام لالتحاد سابق عام وأمين مدني مھندس الھاروني، الكريم عبد

 30 في اعتقل اإلسالمية، الميول ذي التونسي للطلبة

 اةالحي مدى بالسجن حكما وتلقى ،1991 عام تشرين األول/أكتوبر

 ضد 1992 عسكرية سنة أمام محكمة جماعية محاكمات في

 عام في. بانقالب للقيام التآمر بتھمة النھضة وقادة حركة أعضاء

 في الزمان من عقد أكثر من الھاروني قضى أن بعد ،2002

المؤبد الصادرة في  عقوبة السلطات حولت ،11الحبس االنفرادي
  .سنة في السجن ثالثين حقه إلى عقوبة

 

تشرين /نوفمبر 7 يوم بشروط سراحه قد أُطلق ن الھارونيوكا

 عقوبته من المتبقية الفترة خالل أنه يعني مما ،2007 الثاني،

 غير جرائم بسبب محاكمة دون السجن إعادته إلى للسلطات يمكن
  .محددة

 

 ھناك يعد لم التاليوب الحياة، مدى بالسجن أصدرت في حقه عقوبة 1992 عام في الھاروني على حكمت التي المحكمة

 بينما يوجد ،1995 كانون األول/ديسمبر 1 في عقدت منفصلة محاكمة وفي ذلك، ومع. اإلدارية المراقبة لفرض مجال

 وسنتين في السجن ونصف سنوات بخمس العاصمة تونس في االبتدائية المحكمة عليه حكمت السجن، في الھاروني
 السجن من عنه إال حين اإلفراج عقوبته من كجزء اإلدارية بالمراقبة يعلم لم إنه يقول الھاروني. اإلدارية المراقبة من

  .وثائق ھويته لتجديد يقيم، حيث العاصمة تونس ضاحية في الكرم، في الشرطة مخفر إلى ذھب عندما

 
ع يوميا لدى يستوجب أن يّوق الخاص به والذي اإلدارية بالمراقبة أمراً  الشرطة سلمته الھاروني إلى ھناك، ولما ذھب

 في لھا أساس ال التعليمات ھذه أن علما منه. 2009 الثاني تشرين/نوفمبر حتى المقبلتين، للسنتين الكرم شرطة

  .الوثيقة الشرطة تلك تُسلمه فلم التوقيع رفض الھاروني التونسي، القانون

 
ً  الشرطة وأبلغت األمر  في يرد لم الشرط ھذا أن من الرغم على تونس، معتمدية إلى منفي أنه الھاروني شفھيا

 أريانة المجاورة والية إلى يذھب أن حاول الھاروني ،2008 تشرين األول،/أكتوبر 4 يوم. بالمراقبة اإلدارية

 وعندما. ينزل أن متنھا وأمروه على التي كان العمومي النقل حافلة الشرطة أوقفت. قريب زميل له جنازة لحضور
  .النھاية الھاروني في ذعنفأ باستعمال القوة، ھددوه رفض،

 
رفض . عامين لمدة التوقيع يوميا لديھم على بالموافقة أمر على التوقيع من الھاروني الكرم في الشرطة طلبت كما

  .منه تُسلمه الشرطة نسخة ولم التونسي، القانون في له أساس ال األمر ھذا مثل أن على ُمصرا الھاروني التوقيع،
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ً  الھاروني تخبان السجن، من خروجه بعد ً  كاتبا ال  التي اإلنسان حقوق منظمات إحدى وإنصاف، لمنظمة حرية عاما
  12.نشاطاته من للحد محاولة في وذلك انتخابه بعد الشرطة رقابة تشددت للھاروني، وفقا. القانوني تحظى باالعتراف

 

 إلى واقتادوه للبناء شركة مع ملهع مقر أمام الھاروني على القبض الشرطة ألقت ،2009 تشرين األول/أكتوبر 5 يوم

والنشاط  النھضة بحركة ارتباطاته حول ساعات ثالث لمدة ھناك الشرطة واستجوبته. الشرطة بضفاف البحيرة مركز
 عن حقوق اإلنسان، واالمتناع أنشطته السياسية وفي مجال كل لوقف تحذير مع سراحه وأطلق. اإلنسان حقوق بمجال

 انظر( الزّواري هللا عبد على القبض فقط من يوما 20 بعد حدث ھذا بشكل خاص،. ماإلعال وسائل مع اتصال أي

  .بالعنف التھديد تحت نفس التعليمات وتلقى مماثلة، بطريقة لالستجواب خضع الذي ،)أعاله

 

 العاصمة وسط تونس في6  منطقة المنزه في الرحمن بمسجد الھاروني زفاف تم حفل ،2009 آب،/أغسطس 7 في

 يسجلون أرقام رؤيتھم وأمكن الضيوف إلى مكان الحفل، حتى قافلة تابعت الشرطة سيارات. للشرطة مكثف وجود

 االستقبال، قاعة إلى دخلت الشرطة مساء، 9 الساعة في. الترھيب من جوا للضيوف، خالقين بذلك المعدنية اللوحات

 ھند عن صادر بيان في جاء لما وفقا سلم لھم،تُ  لم إذا القوة باستخدام وھددت الموسيقية، المعدات جميع وصادرت
  13.أخت الھاروني الھاروني،

 

 الشرطة والذي حاصرته أريانة في زفاف الھاروني شرف على نظم حفل ثان آب،/أغسطس 14 في واحد، أسبوع بعد

 المراقبة تحت الھاروني الشرطة أبقت التاليين، ولمدة األسبوعين. العروسين إلى المنزل تتبعت بالكامل، والتي
 غادروا كلما وزوجته ويتبعونه منزله، باب أمام تمركزوا من رجال الشرطة ثالثة أن درجة إلى وأحيانا المستمرة،
 .المنزل

 

 التنقل على قيود تعسفية
  .إدانتھم لدى" اإلدارية المراقبة" شكل في" إضافية عقوبات"منھم  26 قابلناھم، تلقى الذين سابقا سجينا 33من بين 

 

 تعيين حق اإلدارية للسلطة اإلدارية بالمراقبة الحكم يخّول" المجلة الجزائية التونسية على أنه من 23 الفصل ينص

 ذلك، إلى باإلضافة ."لذلك ضرورة رأت كلما إقامته مكان وتغيير مدة عقوبته انقضاء عند عليه المحكوم إقامة مكان

 ومع". رخصة بدون به إقامته حددت الذي المكان بارحةم عليه للمحكوم يسوغ ال" أنه على ينص 24 الفصل فإن

 السابقين السجناء من العديد. اإلدارية المراقبة أوامر تُطبق بھا التي والطريقة المقتضيات، ھذه بين تناقض ھناك ذلك،
 الطلبات ھذه تقدم أن دون حريتھم، تُقيد شفھية أوامر لھم قدمت قد المحلية الشرطة سلطات إن قالوا استجوبناھم الذين
 للسجناء بالنسبة صعوبة أكثر ويجعلون المعالجة على الجھة التي تصدر األوامر يُعتمون وبالتالي مكتوبة، صيغة في

 اإلدارية المراقبة شروط بدعوى عصيان القضائية المالحقة عرضة لخطر السابق السجين تجعل التدابير ھذه. السابقين
 أمرا شفھيا المحلية الشرطة أعطت المثال، سبيل على. كتابة لھم لم تُقدم انتھكت أنھا يُزعم التي الشروط أن حين في

 الحصول دون من بشكل غامض محددة األحيان، من كثير في جغرافية منطقة يغادروا ال بأن السابقين السجناء لبعض
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 لم فإنھم من أجل التوقيع، السابق للسجين األوامر كتابة فيھا الشرطة قدمت التي الحاالت بعض وفي. إذن على أوال
ً  يقدموا   .المعنيين األفراد إلى الوثيقة من نسخا

 
 يحترموھا، أن يجب السابقين، والتي السجناء عن القيود كل التي تحدد والمكتوبة الواضحة األوامر حجب خالل من

 .السابقين السجناء حياة على وتعسفية واسعة بسلطات تحتفظ فإن السلطات
  

   رونيالھا الكريم عبد
 على قيودا دون علم بأنه سيواجه ،2007 تشرين الثاني/نوفمبر في السجن غادر الھاروني إليه أعاله، ھو مشار كما

 ذلك في. ھويته بطاقة لتجديد الشرطة مخفر إلى ذھب عندما فقط اإلدارية بالمراقبة حكم بصدد أنه وعلم. تحركاته
 دون من القادمين العامين مدى على تونس معتمدية مغادرة دمبع تعليمات للھاروني شفھيا أعطت الشرطة الوقت،

  .إذن على أوال الحصول

 
 أشير كما الشفھية، األوامر من إحكاما بشكل أكثر تحركاته قيدت فإن الشرطة الھاروني، يقول على مستوى الممارسة،

 .أعاله إليه
    

  العلوي الّدين صالح
 بما عليه ُحكم جندوبة، والية في سكان بوسالم من العلوي،

مختلفة بتھمة  إدانات لخمس نتيجة السجن في عاما 14 مجموعه

 مع جنب إلى جنبا المحاكم، وفرضت. النھضة حركة في العضوية

. اإلدارية المراقبة من سنة 16 مجموعه ما السجن ھذه، عقوبات

 الشرطة قالت استخبارات ،2004 عام في سراحه إطالق بعد

 3 منھم قبل إذن على ليه طلب الحصولع يجب بأنه شفھيا للعلوي

 بعد ،2009 عام في. جندوبة منطقة مغادرة يعتزم كان إذا أيام

 أن منه تطلب الشرطة تزال ال عنه، اإلفراج من سنوات خمس
 حركة على المفروضة القيود. أسبوعيا الحضور لديھا يوقع

 أجل من عمل، على العثور على قدرته أعاقت بشكل فعال العلوي
 منذ وظيفة ولم يحصل على لما ُسجن وظيفته من وأُقيل زراعي، العلوي كمھندس تدرب 14.وبناته وزوجته نفسه ةإعال

 المراقبة برفع للمطالبة أسبوع كل من أيام لمدة ثالثة الطعام عن إضرابا دخل 2005 عام خريف في. عنه اإلفراج

 من منعه على احتجاجا بناته لبيع رمزيا عرضا يكما أطلق العلو. عمل على العثور من يتمكن حتى عنه اإلدارية
  .إعالتھن
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 السجناء"وأضاف، ". تتعقبھم سوف الشرطة ألن تشغيلي يستطيعون ال إنھم لي يقولون العمل أرباب"العلوي،  قال
 مع كبير، بأي شيء قاموا إذا. شركات أو بھم صغيرة خاصة محالت فتح خالل من عمل على يعثرون عادة السابقون

  15."المال أملك ال ألنني صغيرا مشروعا أبدأ أن حتى أستطيع ال ولكن. مشاكل سيخلقون فإنھم ،ذلك

 
  .حركته على بالقيود مكتوب إشعار يحصل بعد على لم سنوات، خمس بعد

 

 الفرشيشي زياد
 إلى تماءاالن بتھمة السجن في سنوات ثالث أمضى عاما، 26العمر  من يبلغ بنزرت في مقيم تاجر الفرشيشي، زياد

 في السجن من عنه أفرج. اإلدارية المراقبة من سنوات بثالث أيضا حكمت عليه المحكمة. جزائرية إسالمية جماعة

 وطُلب إقامته، مكان يحدد اإلدارية تمت صياغته بطريقة نموذجية، السلطات أمرا بالمراقبة له وقدمت ،2008 عام

 بنزرت مغادرة بعدم شفھية أيضا تعليمات أعطته الشرطة فإن ذلك، ومع. العنوان في تغيير بأي السلطات إبالغ منه
   16.إذن دون من
  

 محفوظ العّياري
 عاما، 27 البالغ من العمر إبنھا قصة روت التي ،17بنزرت في العيّاري يمينة مع ووتش رايتس تحدثت ھيومن

 سنوات بأربع عليه حكم بنزرت، يةوال في بورقيبة منزل سكان أحد. مجددا السجن إلى أعيد الذي محفوظ العيّاري،
 قد وكان. اإلدارية المراقبة من إضافية سنوات خمس مع االستئناف، في ونصف سنتين إلى تخفيضھا تم السجن في

 إلى االنتماء يُجرم الذي 2003 ومكافحة غسيل األموال للعام اإلرھاب قانون محاربة من 13 الفصل بموجب اتھم

  .2007 كانون األول/ديسمبر في سراحه أطلق العيّاري. التونسية الدولة قبل من ُوصفت باإلرھابية منظمة

 
 والذي ال يمكنه معين عنوان في إقامته مقر يحدد الذي اإلدارية بالمراقبة مكتوبا تلقى العيّاري أمرا سراحه، إطالق بعد

يوقّع في دفاتر  بأن شفھيا أمرا بورقيبة شرطة منزل وأضافت. واإلصالح للسجون العامة اإلدارة من إذن دون تغييره
  .األسبوع في واحدة مرة عليه بالتوقيع الثانية السنة خالل. عنه اإلفراج بعد األولى السنة خالل يوميًا المخفر

 

 سافر آذار،/مارس 13 وفي يوم. بورقيبة منزل لدى شرطة كالمعتاد ظل العيّاري يُوقع ،2009 آذار،/مارس 12 في

أن  االدعاء زعم محاكمته، وخالل. اإلدارية مراقبته شروط بانتھاك تتعلق ألسباب واعتقل نابل، ةوالي في قرمبالية إلى
 له محددا يكن لم ھذا أن من الرغم على مسبقا، برحلته الشرطة إبالغ بعدم اإلدارية المراقبة شروط انتھك قد العيّاري

 إذن على بالحصول يُلزمھم اإلدارية المراقبة تحت ينسابق المقدم لسجناء المكتوب نموذج القرار. المكتوب القرار في
 عن الشرطة بإبالغ شرط أي يوجد ال ولكن إقامتھم مكان لتغيير لديھم برامج كانت إذا المختصة السلطات من

  .السجن في أشھر بستة عليه وحكمت ُمذنب قررت المحكمة بأن العيّاري 18.تحركاتھم
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 لالستفسار، الشرطة مركز إلى ذھبت والدته عندما ولم تعلم إال بعد ثالثة أيام،. لهباعتقا علم على تكن لم عائلة العيّاري
  19.رھن االحتجاز االحتياطي بكونه ليتم إبالغھا

 

 الزّواري هللا عبد
 كان ،2002 تموز/يوليو 15 بتاريخ اإلدارية المراقبة لشروط وفقا. 2002 عام في السجن من الزّواري سراح أُطلق

 الشرطة ألقت ،2003 آب،/أغسطس 17 في ذلك، ومع. مدنين والية في الجربي، حاسي في يقيم أن منه مطلوبا

 سوق إلى الحقوقيين زائرين من المحامين ثالثة برفقة سافر عندما اإلدارية مراقبته انتھاك بتھمة الزّواري على القبض

 ضمن بنقردان تقع أن يعتقد بأنه كان قتذلك الو في الزّواري وقال. منزله من كيلومترا 40 بنقردان حوالي مدينة

من  وثيقة مراقبة تحت سابقة، مناسبات في ھناك إلى السفر بعد خصوصا بالسفر إليھا، له يُسمح كان التي المنطقة

 ،2003 آب،/أغسطس 29 في. الحدود ھذه بوضوح يحدد لم اإلدارية قرار المراقبة فإن ذلك، على وعالوة. الشرطة

 الفصل بموجب اإلدارية، المراقبة النتھاكه السجن في أشھر حكما بتسعة الزّواري حلية في حقالم المحكمة أصدرت

 بتھمة سجنا أشھر بأربعة مع عقوبة سابقة التوالي ھذه العقوبة على قضى الزّواري. المجلة الجزائية من 150

عقوبة سابقة  من شھرين ضاأي الزّواري قضى ،2002 عام وفي. 2004 أيلول/سبتمبر في سراحه وأطلق التشھير،

 20".إنسانية ألسباب" سراحه يُطلق أن قبل اإلدارية، مراقبته انتھاك بتھمة أشھر بثمانية

 

 الباري العايب عبد
 2005 عام في اإلدارية المراقبة من سنوات سجنا وثالث سنوات بثالث عليه حكم بنزرت، سكان العايب، أحد

 االنتماء يجرم والذي ،13 للفصل وفقا العايب وأدين اعتقل. سيل األموالاإلرھاب ومكافحة غ محاربة قانون بموجب

 لحديث ھو تسجيل ضده قُدم الذي الوحيد الدليل إن قال العايب. التونسية الدولة قبل من تُوصف باإلرھابية منظمة إلى
  21.للعراق األمريكي االحتالل محاربة في رغبته فيه عن أعرب قد كان

 

 يوم كل بالتوقيع لديھم شفھية تعليمات بنزرت شرطة أعطته ،2008 أيار،/مايو 23 يوم ايبعند اإلفراج عن الع

 لم يحددوا التي الوجھة وھي ،"مكان أي إلى" الذھاب يريد كان إن ساعة 48 قبل وبإبالغھم المقرر، التوقيت حسب

 بعيداً عن كيلومترات 5 أو 4 سافر دق كان أنه علموا إذا الستجوابه الشرطة توقفه ذلك، وقال، بأنه بعد. لھا حدودا

 تونس، إلى بانتظام يسافر على العايب أن يجب متجر، وكونه صاحب. العمل على قدرته على أثر التقييد ھذا. منزله

 إذنا، منحه يؤخرون ما غالبا فإنھم قبال، الشرطة يبلغ عندما العايب، وحسب. لملء مخزنه بنزرت، من ميال 40 نحو

  .كبيرة اقتصادية خسارة له مسببين

 
إذا ما  االعتقال لخطر عرضة بأنه الشرطة حذرته بالمغادرة، الشفھي اإلذن منحه بعد مرات، أنه عدة وأضاف العايب

 لمراقبته انتھاكا يشكل أن شأنه ما من وھو، كما زعموا، المعين، الوقت في التوقيع لدى الشرطة من غيابه منعه
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 القبض إلقاء ثم ومن للسفر شفھيا تصريحا منحه يمكنھم أنه من حذرته الشرطة العايب، حسب وذات مرة،. اإلدارية
  22.بمغادرة له سمحوا قد أنھم على دليل أي لديه يكون الحاالت لن في كل ألنه عليه،

 

 السالم غرسالوي عبد خليل
 نقلت ،غرسالوي على حد قول ،1990 عام في. التونسي الجيش في سابق صفاقس، ضابط سكان غرسالوي، أحد

ذلك  في بما الجنود، وأمرت العمل، مخيم من نوع من الطالب الجامعيين الذين اعتقلتھم إلى النشطاء السلطات
  .بمراقبتھم غرسالوي،

 
 إلى فھرب. عليه القبض إلقاء إلى المسلحة انتقلت القوات الطالب، بضرب أوامر عصى عندما وقال غرسالوي إنه

 محكمة من طرف ُحوكم. لتونس ھناك السلطات سلمته حتى أيام 10 لمدة مكث ثحي 1990 عام أيار/مايو في ليبيا

 إضافيا حكما الحكم يتضمن لم. أجنبية دولة إلى الدولة أسرار تسليم بتھمة السجن في عاما 20 بـ عليه حكمت عسكرية

 ذلك، ومع. ما نفاه وھو النھضة، حركة في عضوا كونه في تشتبه السلطات وقال غرسالوي إن .اإلدارية بالمراقبة
  .في سجن عسكري وليس مدني سجن في يحتجزونه جعلھم الذي السبب ھو ھذا أن يدعي

 

 قرار وجود عدم من الرغم وعلى. أطلق سراح غرسالوي بشروط  عاما، 17 أمضى أن بعد ،2007 عام في

وقال  .صفاقس يُغادر قتو أي يُخطره في بأن أبلغه صفاقس في الشرطة فإن رئيس في حقه، اإلدارية بالمراقبة
 السماح قبل لساعات االنتظار إلى يضطره مما بتعقيد العملية، تقوم الشرطة بالمغادرة، إذنا يطلب عندما إنه غرسالوي

لعائلته في  تسبب ھذا أن من الرغم على اإلذن مرة أخرى، طلب رفض الوقت، لبعض ھذا تحمل أن بعد. بالمغادرة له
 23.موافقتھم دون سافر أنه تبين كلما وجوده مكان عن في السؤال استمرار الشرطة

 

 التريكي الھادي
 وشھرين سنوات 10 بـ على التريكي بتونس سعدون العسكرية  حكمت محكمة باب ،1992 لعام محاكمة جماعية في

 أفرج ومھندس، صفاقس مدينة التريكي، من سكان. عنه اإلفراج اإلدارية بعد المراقبة من سنوات وخمس السجن في

لمساندة  الدولية الجمعية( اإلنسان حقوق مجموعة في نشيط عضو التريكي. 2002 آذار،/مارس 23 في عنه

 بشكل حركته تُقيد الشرطة تزال ال ،2007 عام في اإلدارية مراقبته مدة انتھاء ومنذ). تونس في السياسيين المساجين

 24.اإلنسان حقوق ومنظمات نشطاء مع اجتماعات لحضور منزله مغادرة من منعه طريق عن منتظم
  

 عّبو محمد
 في ممارسات الحكومة منتقدي أحد وھو نفسه تتعلق بالسجناء السياسيين غالبا ما يترافع في قضايا الذي المحامي

 يكون ال عندما حتى السابقين السياسيين السجناء على المفروضة القيود يوضح عبّو وضع محمد اإلنسان، مجال حقوق
ً  ھناك  سنوات ونصف بثالث ُحكم على عبّو. القيود ھذه المعتاد لمثل القانوني وھو األساس اإلدارية، بالمراقبة حكما

                                                           
  نفس المصدر  22
   2009نيسان /أبريل 3عبد السالم غرسالوي، صفاقس،  مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع خليل  23
   2009نيسان /أبريل 3مقابلة ھيومن رايتس ووتش مع الھادي التريكي، صفاقس،   24



 

 سجن أكبر 16 

 على نشر له مقال في تونس في بالتعذيب تنديده بسبب شھرا 18 بـ عليه وُحكم. 2005 نيسان/أبريل في في السجن

 شھرا 28 كان قد قضى. 2002 حزيران/ونيوي في محامية على االعتداء بدعوى وبسنتين 2004 عام في اإلنترنت

  .2007 تموز/يوليو 27 في المشروط اإلفراج ُمنح عندما عقوبته، مدة من

 

 سراحه إطالق فترة خالل. األصلي لدى انتھاء الحكم ،2008 آب/أغسطس في المشروط سراحه إطالق انتھت فترة

أوامر  أية وجود عدم من الرغم على لخارج،ا إلى السفر حاول عندما مرات ثالث المطار أُرجع من المشروط،

 أرجعت -  المشروط اإلفراج فترة انقضاء بعد أي -  2008 آب/أغسطس منذ. البالد مغادرة من بمنعه مكتوبة

باإلدالء  المطار سلطات طالبته التي حدث فيھا ھذا، األولى في المرة. أخرى مرات أربع المطار من عبو السلطات
 ھذه لعبو، وفقا ذلك، ومع. بالسفر له يسمحوا أن قبل انتھت قد المشروط سراحه إطالق ةمد أن على بدليل مكتوب

 6 كانت في المطار فيھا من أُعيد مرة وآخر. تُصدرھا العدل أن وزارة المعروف من الذي النوع من ليست الوثيقة

  . 2009 آذار/مارس

  
 نشاطه لخنق محاولة في تونس، داخل عبو تنقل قيدت الشرطة الخارج، إلى السفر من تعسفا منعه إلى باإلضافة

 قاد عبو المشروط بفترة طويلة، سراحه إطالق مدة وبعد انتھاء ،2009 آذار،/مارس 14 في. والحقوقي السياسي

 إللقاء تونس، في منزله من الشرقي الجنوب إلى كيلومتر 200 حوالي المھدية، والية في الشابة في اتجاه سيارته

 واحدة وسيارة نارية دراجات ثالث يركبون الذين كانوا الشرطة تتبعه رجال. الصحافة حرية حول ندوة في محاضرة
 أنه بمبرر الرجوع على وأجبروه الندوة، في المشاركة من ومنعوه به في نھاية المطاف، وأحاطوا على طول الطريق،

 إلى الوصول من حجي، لطفي مستقلال الصحفي آخر، محاضراً  منعوا أيضا كما 25."تونس بمغادرة له يُسمح لم"
 .المكان
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minister-justice-and-human-rights  
-http://www.hrw.org/en/news/2005/04/28/tunisia-lawyer" سجن محام بسبب المعارضة على اإلنترنت: تونس"يضا، وأ

imprisoned-online-dissent.   
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  الطاھر الحّراثي
 النھضة، حركة وأعضاء للمشتبه أنھم قادة جماعية محاكمة في

 ،1992 عام تونس، في بوشوشة في العسكرية حكمت المحكمة

 في عمر بوحجلة سيدي سكان من وھو الحّراثي، طاھر على

 من سنوات وبخمس جنالس في عاما 21 بـ القيروان، والية

 لإلطاحة مزعومة مؤامرة في للمشاركة اإلدارية المراقبة

 على حصل ،2005 عام تشرين الثاني/نوفمبر في. بالحكومة

طالبته الشرطة مباشرة بعد  .رئاسي عفو في إطار مشروط إفراج
 الشرطة في بوحجلة حتى اإلفراج عنه بالتوقيع بانتظام لدى مركز

 طلب ،2006 أيلول/سبتمبر وفي. 2007 كانون األول/ديسمبر

 لما. لحادث تعرضت التي شقيقته، لزيارة تونس إلى للتوجه إذنا
 السجن في بشھرين عليه وحكم أُعتقل عودته، لدى. أسبوع لمدة وبقي ھناك حال أية ذھب على الشرطة، رفضت

 مركز التوقيع لدى لتُرغمه على رطةالش أوقفته ،2007 كانون األول/ديسمبر وفي. اإلدارية مراقبته أحكام لمخالفة

 منطقة خارج السفر في يرغب كان إذا عليه إخطارھم يتعين يزال ال أنه شفھيا ولكنھم أخبروه المحلية، الشرطة
  .القيروان

 
 ما وعادة الشرطة، من تصريحا يطلب عليه أن تدرس، حيث سوسة، في ابنته زيارة أجل من إنه وقال الحّراثي

  .ھناك إلى يتجه بأنه الفور يتم إخطارھا على سوسة مدينة فإن شرطة بذلك، يقوم وعندما ذلك، مع وقال،. عليه يحصل

 

 أنه بدعوى وحذروه، الشرطة، استدعته الفور وعلى. نيوز تونس موقع على مشكلته ، نشر الحارثي2007 عام في

  26.ذلك بعد الكتابة عن فتوقف. تونس صورة يشوه
  

 الشرطة التوقيع لدى
 تلك فإن مضمون كتابة، وليس السابقين للسجناء شفھية أوامر الشرطة إعطاء يُمثلھا التي المشكلة إلى فةباإلضا
 مراكز بالتوقيع لدى السابقين السجناء مطالبة ھو ذلك على مثال. السابقين السجناء على ثقيال عبئا يضع األوامر
 .بالتوقيع شرط أي يذكر ال اإلدارية ي يحدد المراقبةالذ القانون أن من الرغم على محدد، زمني لجدول وفقا الشرطة

 على أنظر،( في اليوم مرات أربعة شروط التوقيع تتراوح ما بين مرة واحدة في الشھر ومرات متكررة تصل إلى
  ). أدناه عمار، محمد قضية المثال، سبيل

  
ما يخبرونھم  عادة, إقامتھم مدن في يخبرھم رجال الشرطة السياسيين، من اإلفراج عن السجناء وجيزة فترة بعد

لـ  وقال محامون. محددة للشرطة مراكز لدى أسبوعيا أو يوميا المرات من معينا عليھم التوقيع عددا يجب بأنه ,شفھيا
 لم تسلم أية نسخة ذلك، على عالوة. الشرط ھذا لفرض التونسي القانون في أساس أي يوجد ووتش، ال رايتس ھيومن
إليھا في  ولم تتم اإلشارة الذين استجوبناھم، السابقين للسجناء وفقا المتضرر، للطرف توقيع ھذهشروط ال من مكتوبة
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 الذين السابقين السياسيين السجناء كل بالتوقيع على الشرط ھذا السلطات فرضت 27.اإلدارية بالمراقبة وثيقة أمر أية

 ،2009 تموز/يوليو في. ليسوا كذلك الذين كأولئ وعلى اإلدارية، بالمراقبة مفروضة قضائية أحكام تحت كانوا

 القانوني األساس توضيح منھا تطلب التونسية إلى الحكومة التقرير، بھذا مرفقة رسالة، ووتش رايتس ھيومن أرسلت
  .أي رد تتلق لم ولكن األوامر، ھذه لمثل

 
 على الحفاظ على القدرة مثل بقين،السا حياة السجناء من أساسية جوانب يُعرقل أكثر جوانبه مشقة، في شرط التوقيع،

  .أدناه مبين ھو كما تعليمھم، مواصلة أو عمل

 
 ُحوكموا من أجل فعل عندما. قانونية غير األوامر بدعوى أن التوقيع، أوامر رفضوا السابقين السجناء من عدد وھناك

 المثال، سبيل على أدناه، انظر( المحكمة في حصلوا علي أحكام لصالحھم السابقين السجناء بعض العصيان ھذا،
 حالة المثال، سبيل على أدناه، انظر( السجن إلى وعادوا تمت إدانتھم، آخرين أن حين في ،)علي الرواحي قضية
 أساس على االمتثال رفضوا أن بعد بالتوقيع السابقين السجناء أمر الشرطة أوقفت حيث حاالت ھناك). التريكي الھادي

 حصول السجناء بعد أو ،)ورضا البوكادي الھاروني الكريم عبد المثال، سبيل على ،أدناه انظر( قانوني غير أنه
  .أعاله إليھا المشار النحو على المحكمة، علي أحكام لصالحھم في السابقين

 

 الھاروني الكريم عبد
 اإلدارية قبتهتنتھي مدة مرا حتى الكرم شرطة مركز لدى يوم بالتوقيع كل الھاروني الكريم عبد شفھيا الشرطة أمرت

 بعد تتم لم أنه حين في. القانوني بغير الطلب ھذا رفض الھاروني االمتثال، واصفا. 2009 تشرين الثاني/نوفمبر في

 كثير في الشرطة رجال من ثالثة أن لدرجة صارمة، مراقبة تحت أبقته قد الشرطة فإن بفعل التحدي ھذا، مقاضاته
   28.المنزل غادر كلما يتتبعونهو منزله، أمام يقفون كحراس األحيان من
  

 محفوظ العّياري
 في عنه اإلفراج بعد األولى السنة خالل بورقيبة مركز منزل في يوم بالتوقيع لديھم كل العيّاري شفھيا أمرت الشرطة

 ألمه، وفقا تعليمات التوقيع، من مكتوبة نسخة أية أبدا ولم يقدموا له. الثانية السنة خالل أسبوعيا ثم ومن ،2008 عام

   29.العيّاري يمينة
  

 الباري العايب عبد
 أبلغ العايب .2008 أيار/مايو في السجن من خروجه بعد بالتوقيع يوميا العايب، من بنزرت، شفھيا الشرطة أمرت

يذھب لتنفيذ شرط  حين متجره منھم مراقبة الذين طلب األصدقاء أيضا استجوبت الشرطة أن ووتش رايتس ھيومن
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 لفترات متجره إغالق إلى اضطراره إلى أدى ھذا. حينما يغادر مساعدة العايب من بالقلق يشعرون علھمج مما التوقيع،
   30.خسارة التجارة وبالتالي النھار، خالل

  

 أحمد الُمقّعدي
 في 2008 آب/إلى أغسطس 2005آب/أغسطس من السجن في سنوات ثالث بنزرت، سكان أحد قضى الُمقّعدي،

 مكتوبة وثيقة تلقى المقعدي. اإلدارية المراقبة من سنوات ثالث بعدھا بدأ ،2003 للعام رھاباإل قانون مكافحة إطار

. تصريح على أوال الحصول دون تغييره يمكنه ال وقال إنه إقامته، عنوان تحدد والتي اإلدارية، المراقبة شروط تفيد

  2011.31 عام في اإلدارية لمراقبةعقوبة ا تنتھي حتى يوميا بالتوقيع تعليمات شفھيا بنزرت وأضافت شرطة

 

 عّمار محمد
 وھي مشروعة، غير منظمة في للعضوية 1994 عام في السجن في عاما 12 بـ عليه حكم تونس، في مقيم عّمار،

فيه  بدأ الذي الوقت وھو ،2006 عام في عنه أفرج. أسلحة وحيازة ،"إجرامية عصابة" وتكوين النھضة، حركة

 تتم مرة وآخر يوميا، مرات شفويا بالتوقيع أربع منه طلبت عمار إن الشرطة وقال. اإلدارية ةمن المراقب عقوبة عامين
 في واحدة مرة بالتوقيع تطالبه الشرطة تزال ال اإلدارية، المراقبة مدة انتھاء بعد وحتى. الليل من متأخر وقت في

 32.األسبوع
  

 صالح القليعي محمد
 عام أيلول/سبتمبر 13 يوم بنزرت، في المركزي السوق في للبقالة بمحل املع حاليا وھو ألقي القبض على القليعي،

حركة ( مشروع غير تنظيم إلى االنتماء بتھمة وأدين ُحوكم. للمحاكمة السابق االعتقال في شھرين وأمضى 1991

 على. 1995 نيسان،/أبريل 24 يوم سراحه وأطلق. السجن في سنوات ونصف ُحكم بثالثة على وحصل ،)النھضة

 واحدة مرة التوقيع على أجبرته إال أن الشرطة بعد اإلفراج، اإلدارية بالمراقبة عليه محكوما يكن لم أنه من الرغم

عنه، يقول  ما نتج يوميا، إلى مرتين تغير ھذا الشرط عمال، وجد أن بعد. 2000 عام حتى منزله من بالقرب يوميا

 قبل من تعرض الستجواب الوقت ذلك في العمل فإن صاحب ذلك، إلى وقال، باإلضافة. وظيفته من فصله القليعي،
  . الحالي العمل صاحب يزعجون بالتوقيع وأنھم ال بتوقيع تطالبه تعد لم الشرطة قال، إن 33القليعي، .شغله ألنه الشرطة

  

 الھادي التريكي
 اإلدارية من المراقبة سنوات فإن شروط قرار الخمس ،2002 آذار/مارس في السجن التريكي غادر الھادي عندما

ثم  يومي، أساس على أوال التوقيع ھناك، شفھيا منه طلبت المدينة تلك في الشرطة. صفاقس في تُلزمه باإلقامة
 ارتباطات لديه أيضا ولكن التريكي. إذنھم دون من البلدة مغادرة يستطيع ال أخبروه بأنه كما. في وقت الحق أسبوعي
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 التوقيع ھناك عليه بأن أبلغته المھدية شرطة. صفاقس شمال ميال 55 على بعد حوالي يةالوال مركز المھدية، مدينة في

  .المھدية ألوامر شرطة ليس ولكن صفاقس شرطة ألوامر االمتثال قرر التريكي. صفاقس في وكذلك

 

التوقيع  أوامر عصيان بتھمة السجن في أشھر بثالثة على التريكي محكمة حكمت ،2002 تشرين الثاني/نوفمبر في

 بعد االستئناف، في تبرئته تمت التريكي. صفاقس في الحضور يوميا يوقع كان أنه حقيقة من الرغم على المھدية في
   34.كان يُمضي ھناك أنه تُؤكد صفاقس شرطة من ورقة على الحصول

  

  رضا البوكادي
 تكنولوجيا مجال في سابقا وعمل أريانة، في البوكادي، مقيم

 حركة في العضوية بتھمة غيابيا أدين ،1992 عام في. المعلومات

 الحركة في باب ھذه وأعضاء لقادة جماعية محاكمة في النھضة

 إلى وأُعيد ،1996 عام في ليبيا في عليه القبض ألقي. سعدون

 في عاما 13 مجموعه ما أمضى البوكادي .ُسجن حيث تونس،

 الذي ذيبالتع نتيجة خاللھا السجن، يقول بأنه أُدخل إلى المستشفى
 ُمنح البوكادي .الداخلية وزارة من ضباط أيدي على له تعرض
تشرين /نوفمبر في الصادر الرئاسي العفو في المشروط اإلفراج

  . اإلدارية المراقبة من سنوات خمس يقضي وبدأ ،2008 الثاني

  
 قائد أبلغه. الوطنية الھوية بطاقة الستخراج النصر في حي الشرطة مركز إلى ذھب البوكادي سراحه، إطالق بعد

 العثور يمكن ال األمر ھذا أن أساس على رفض البوكادي .التوقيع ھناك يوميا يجب عليه بأنه الحين ذلك في الشرطة
 في عليھا من الحصول النھاية في تمكن لكنه ھويته، بطاقة على الحصول دون غادر. اإلدارية المراقبة وثيقة في عليه

للبوكادي أن  جديد أريانة أكد من منطقة عن مسؤول أمني مسؤول ذلك، اليوم، ومع كذل في. 2009 آذار،/مارس 30

التوقيع  على وافق أنه مفاده مكتوب بيان على التوقيع المسؤول من البوكادي وطلب. الشرطة لدى يوميا عليه التوقيع
 ما. أقلھا لم أشياء على يحتوي نهأل البيان ھذا مثل على التوقيع رفضت إنني لھم قلت" البوكادي، ويذكر .الشرطة لدى
 التوقيع رفضت أن وبعد. 'أكثر وليس قضائي قرار في محدد ھو ما أُطيع وأني القانون، ألتزم باحترام أني' ھو قلته

  35".بالرحيل لي سمحوا ولكنھم االنصياع، لرفضي أُحاكم أن يُمكن حذروني بأنه

 
 تونس خارج السفر في رغب كلما الشرطة يُخطر بأن أيضاأمره  النصر حي في الشرطة قائد وقال البوكادي إن

 مع استجوابه وقت في. قانوني أساس أي ودون أنه شفھي طالما األمر كذلك ھذا يرفض سوف إنه وقال. الكبرى
  .السجن من خروجه منذ الكبرى تونس البوكادي خارج يسافر لم ووتش رايتس ھيومن
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 أن له يقولوا بأن ويأمرونھم ويسألونھم عن مكان وجوده البوكادي أقارب مدني بانتظام بزي شرطة يزور رجال
 36.البوكادي االمتثال رفض أي استدعاء كتابي، يتركوا لم وألنھم. الشرطة مركز إلى يحضر

 

  علي الرّواحي
 في بتھمة العضوية وھو مقاول، أدين الرواحي، ،1994 عام في

 خمس عم السجن، في سنوات بتسع عليه وحكم النھضة حركة
 عام في سراحه أُطلق عندما. اإلدارية المراقبة من إضافية سنوات

 الداخلية وزارة أن شفھيا في بنزرت أبلغته الشرطة ،2003

 يجب عليه وأنه بنزرت، والية يجب عليه مغادرة ال بأنه أمرت
 له لم يظھروا أخرى، حاالت في كما. الشرطة لدى بانتظام التوقيع

 الشرطة، التوقيع لدى رفض الرّواحيما  بعد. مكتوب أمر أي
 بعد فقط واحد بعد شھر اإلدارية، مراقبته شروط النتھاكه اعتقل
 أمضى أن بعد فقط ولكن تمت تبرئته، النھاية في. عنه اإلفراج
 استأنفت للرويحي، وفقا. المحاكمة انتظار في السجن في أسبوعين

 يزالون ال أنھم من الرغم بالتوقيع على تلزمه تعد لم الشرطة ولكن تُغلق قط، لم والقضية السلطات قرار براءته
  .كثب عن يراقبونه

 

 بعد. المريض شقيقه لزيارة فرنسا إلى السفر أجل من سفر جواز على للحصول بطلب ، تقدم الرّواحي2003 عام في

 بعامين عليه وُحكم عتقلأُ  حيث الجزائر، إلى الحدود مشروعة غير بطريقة طلبه، عبر الرّواحي على أي رد تلقي عدم
كما . الجزائر في السياسي اللجوء على الحصول عبثا حاول. ُمزيف سفر بجواز السفر السجن بتھمة في وشھرين
 في الالجئين لشؤون المتحدة لألمم المفوضية السامية مكتب إلى بالسفر له السماح الجزائرية السلطات رفضت
 وزارة عھدة في أيام ثالثة أمضى تونس، إلى ترحيل الرّواحي تم ندماع .قضيته ملف والتي تتوفر على الجزائر،

 3.50 حوالي( دينار 4.8 قدرھا رمزية بعقوبة عليه وُحكم شروط مراقبته اإلدارية بتھمة عصيان أدين. الداخلية

 .سفر بعد جواز على حصل قد يكن الرّواحي لم ،2010آذار /مارس 8 في 37.)أمريكية دوالرات
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  اللطيف بوحجيلة عبد
 عبد على المحكمة حكمت ،2000 تشرين الثاني/نوفمبر في 

 منظمة تأسيس بتھمة عاما 17 اللطيف بوحجيلة بالسجن لمدة

 عام في. الدولة بأمن المساس إلى تسعى التي األنصار، إسالمية،

. عاما 11 إلى السجنية عقوبته االستئناف محكمة خفضت ،2002

 وبدأ ،2007 الثاني تشرين/نوفمبر في رئاسي بعفو سراحه أطلق

  .اإلدارية من المراقبة سنوات عقوبة خمس يقضي

 
 في الشرطة رئيس له قال عنه اإلفراج عند إنه بوحجيلة قال

يجب عليه التوقيع  إنه يقيم، حيث عروس بن والية في مقرين،
 يتلق لم ألنه التوقيع رفض وقال بوحجيلة إنه .الشرطة لدى مركز

خاض  ،2008 عام أواخر في. أخرى مرة واعتقاله التقرير بتقديم الشرطة رجال ھدده ثم. الشأن بھذا توبمك أمر أي

للحصول  أيضا بل أمراضه، لمختلف الطبي العالج على للحصول أساسا الطعام عن من اإلضراب شھرين بوحجيلة
 38.مطالبه على رسمي رد أي يتلق لم. يُمضي لدى الشرطة بأن أوامر وإلغاء سفر، جواز على

 

 المراقبة
السياسيين  السجناء من يواجه العديد مدتھا، انتھت أن حتى بعد الحاالت بعض وفي اإلدارية، المراقبة فترة خالل

 من العديد إلى تحدثت ووتش رايتس ھيومن. مدني في زي الدولة أمن ضباط قبل من ومربكة مستمرة مراقبة السابقين
. اليومية حياتھم أربك عملھم وأماكن بيوتھم حول الدولة أمن لضباط المستمر لوجودا أن من شكوا الذين المواطنين

. التي يجلبونھا بأعمالھم الشرطة تضر مراقبة أن خشية لم يتشجعوا لتشغيلھم المحتملين العمل أرباب إن وقالوا
 األمن رجال بسبب تبهمك إلى يأتوا أن يخشون كانوا زباءنھم الذين فقدوا قالوا إنھم عبو محمد مثل محامون

 اسمه عن الكشف عدم فضل الذي السابقين السجناء أحد. تونس مدينة وسط في مكتبه حيث المبنى خارج المتمركزين
 كثير في. للشرطة الوجود المستمر والترھيبي بسبب األسرة وحتى الجيران يتجنبه منبوذا، أصبح أنه كيف عن تحدث
 وجودھم مكان عن وتسألھم السابقين، السياسيين السجناء عن والجيران سرةاأل أفراد تستجوب الشرطة األحيان، من
 .عملھم حالة أو

 
 الكريم جدا، عبد وواضحة مستمرة ُعرضة لمراقبة شبه السابقين الذين ھم من بين السجناء عبو، محمد إلى باإلضافة
  39.بوخذير سليم حافيوالص الزّواري، هللا عبد اللوز، حبيب النھضة حركة أعضاء كبير الھاروني،

 
 نظرا لھا، يشتكوا أن يمكنھم سلطة توجد إذ ال – القبيل ھذا من مكثفة مراقبة ضد ال يمكن لھم التظلم السابقون السجناء
 وال يحملون أي يرتدون لباس الشارع عمالء التي يقوم بھا المراقبة عن المسؤول ھو من تحديد يستطيعون ال ألنھم

 40.شارات
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 اإلدارية للمراقبة يالتمديد التعسف
 سابقين سجناء على اإلدارية المراقبة تدابير تطبيق تواصل الشرطة أن ووتش رايتس ھيومن علمت واحدة، حالة في
 في السجن من سراحه أطلق الذي الزّواري، هللا عبد حالة ھي ھذه. قضائيا المفروضة العقوبة انتھاء بعد حتى

 من كان األمر بمراقبته، يمليه لما طبقا. اإلدارية المراقبة من اتسنو خمس يقضي وبدأ ،2002 حزيران/يونيو

وبينما تنتھي  ،2007 حزيران/يونيو 5 يوم. جرجيس والية في النائية أن يُنفى الزّواري إلى قرية الشّماخ المقرر

نفيه  بأن شفھيا هوأبلغ حاسي الجربي شرطة بمركز الشرطة استدعاه قائد اإلدارية، المراقبة وھي فترة أعوام الخمسة

 قط أساسه ولم يعلم التمديد لھذا أبدا أي مبرر مكتوب الزّواري يتلق ولم. شھرا 26 لمدة تمديده جرى جرجيس إلى

 مدني في زي الشرطة تُواصل ذلك من بالرغم ولكن ،2009 آب/أغسطس في شھرا 26 تمديد الـ انتھى. القانوني

 41.الزّواري ومضايقة مراقبة
  

 تشغيلأمام ال عقبات
 في عملوا الذين جميع تقريبا. عمل على العثور السياسيين السابقين ھي السجناء تواجه التي التحديات أكبر بين من

 يخرجون. الستعادتھا أية فرصة لديھم وقت إدانتھم وليست وظائفھم فقدوا تلقائيا المعلمون، ذلك في بمن العام، القطاع
 عمل عن الباحثين فيه مع يجب عليھم أن يتنافسوا حيث سوقا ويواجھون مجاالتھم، في تخلفوا أن بعد السجن من

  .الذاتية سيرھم في عار كوصمة السجن سجل لديھم ليس والذين

 
فإن الشرطة، حسبما  السياسيين السابقين، بالنسبة للسجناء الكفاية فيه بما صعبا الحصول على وظيفة بالفعل يكن لم إذا

 للتحدث استعداد على العمل أرباب من قليل عدد. يوظفوھم كي ال الخاص القطاع يف العمل على أرباب ورد، تضغط
 متطابقة شھادات قدموا السابقين السجناء من عددا ولكن الشرطة، من تلقوھا التي واألسئلة الزيارات عن بصراحة

 السجناء توظيف عدم أو بإقالة نصحوھم الذين الشرطة عناصر من زيارات عن العمل أخبرھم به أرباب ما حول
  . السابقين السياسيين

 
 قادرين وغير عمل، على العثور على قادرين كثير من السجناء السياسيين السابقين يعيشون في فقر مدقع، إلنھم غير

 نتيجة العمل من حرموا إنھم يقولون الذين بين من ھما والطاھر الحّراثي الدين العلوي، صالح. أسرھم إعالة على
 .مالي عجز من ويعانون العمل أرباب على الشرطة جانب نم مباشر لضغط

 
ألنھم  فتح محالت صغيرة أو مقاوالت تجارية اختاروا التشغيل الذاتي سواء من خالل كثير من السجناء السابقين

. القطاع الخاص الحصول على شغل من قبل أرباب العمل في من وظائف القطاع العام وغير قادرين على مقصيّون
 .ناهأد ھو الحال مثال في حالة الھادي التريكي، جھزة األمنية تدخلت حتى في ھذا، كمااأل لكن
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 عمار محمد
 بعد سيارته رخصة تجديد حاول. تونس في أجرة لسيارة سائقا عمل عمار ،1994 عام في عليه القبض إلقاء قبل

 13 من الطعام عن إضرابه من الرغم على. منه وتم رفض تجديد الترخيص صودرت لكنھا السجن، من خروجه

 أبلغته الشرطة أن عمار وذكر. أن تصدر له الرخصة السلطات رفضت ،2008 تموز/يوليو 19 حتى حزيران/يونيو

 دليل أي له لم يوفروا أنھم من الرغم على العام، النظام على خطرا يشكل أنه ھو رفض منحه الرخصة سبب بأن
 42.االستنتاج ھذا لتبرير

  

 كيالتري الھادي
 بعد. الھوية وبطاقة الشخصية، ووثائقه للتريكي الھندسية الشھادات من كل مصادرة تمت  عليه القبض إلقاء عند

 أن رفضوا صفاقس في الشرطة ألن الھوية، بطاقة بدون سنوات ثالث أمضى ،2002 عام في سراحه إطالق

 .بالمھديةالشرطة  مركز من واحدة تأمين استطاع النھاية وفي. واحدة له يصدروا

. 2003 عام في الدجاج لبيع صغيرا مشروعا فتح التريكي سراحه، إطالق بعد وظيفة على العثور على قادر غير

 أي تقديم دون بإغالقه وأمره لمتجره صفاقس شرطة حتى جاء قائد طويل بعد ذلك، وقت يمض التريكي، إنه لم وقال
 43.السلطات تراجعت وبعده ذلك، على جاجااحت الطعام عن من اإلضراب شھرا خاض التريكي. تبرير

  

 لطفي بوزّيان
وقال بوزيان إنه أُفرج . النھضة حركة في بتھمة العضوية 1990 عام في السجن في سنوات بثماني ُحكم على بوزيّان

 اليوم في مرات يُمضي ست أن وخاللھا طلبت منه الشرطة اإلدارية، المراقبة وقضى سنتين من 1998 عام عنه في

 الحصول يستطع لم تكرار مثل ھذه التوقيعات، مع. متأخر وقت في وصل إن وعرضوه لالعتداء مختلفة، أماكن في
 إطالق بعد استعادتھا على قادر غير وأصبح إدانته، على بناء النقل وزارة لدى وظيفته فقد قد كان. وظيفة أية على

 44.الحين ذلك منذ عمل على العثور من يتمكن ولم. سراحه

 

 السفر جواز من مانالحر
 العبدلي، حّدة مثل البعض،. سفر جوازات على الحصول في صعوبة يواجھون السياسيين السابقين السجناء من العديد

 2000 عام منذ سفرھا جواز على للحصول بطلب تتقدم كانت العاصمة، تونس من الرابع بالقرب المروج في المقيمة

  . الخارج في يعيشون الذين األقارب زيارة يريد سمير قفصي، مثل ،آخرون. مكة في الحج مناسك أداء أجل من

 أو البالد داخل حرية التنقل مواطن لكل" أن على ينص الذي ،10 الفصل في السفر في بالحق يقر التونسي الدستور

الدولي  العھد من 12 المادة أيضا مكفول في ھو السفر في الحق ."في حدود القانون إقامته مقر واختيار خارجھا

  .1969 عام في عليه تونس صدقت الذي والسياسية المدنية بالحقوق الخاص
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 والذي ،1975 أيار/مايو 14 الصادر في 75- 40 رقم القانون ھو السفر وثائق إصدار يُنظم الذي الرئيسي القانون

 المؤرخ 98-77 رقم انونبالق تم تعديله القانون ھذا 45.الحاالت بعض في السفر جوازات منع الداخلية لوزارة يجيز

 سفر جوازات تقريبا بإلغاء القرارات جميع على الوحيدة السلطة القضاة ليعطي 1998 تشرين الثاني/نوفمبر 2 في

  46.البالد من مغادرة المفعول ساري سفر جواز لديه ما شخص لمنع أو المفعول سارية

 

صالحية  تمديد أو وتجديد على الحصول في قالح تونسي مواطن لكل أن تنص على 75-40 القانون من 13 المادة

 أو عدليّة تتبّعات محلّ  الّراغب كان إذا العموميّة، النّيابة من بطلب" من بينھا معينة، استثناءات ظل في إال سفره جواز
 من النّيل شأنه من الّسفر كان إذا"أو  "إثر محاكمة بالسجن عقوبة يقضي أو جنحة، أو جناية أجل من عليه مفتّش
  47".التونسيّة البالد سمعة ومن العامين واألمن النّظام

 
 الذي القانون في شيء أي يوجد وال. سفر جواز على الحصول في من الحق السابقين السجناء يحرم أي قانون يوجد ال

 ممنوعين أو سفر جوازات على الحصول لھم يحق ال النظام ھذا ظل في األشخاص بأن يفيد اإلدارية المراقبة يحكم
 الخارج إلى للسفر السلطات من إلذن حاجة ھناك أن تعني القانون أن صيغة من الرغم على الخارج، إلى السفر من
  .اإلدارية تحت المراقبة شخص قبل من

 
 للحصول يتقدمون بطلب عندما القضاء نطاق خارج عقبات السابقون السياسيون أن يواجه السجناء فالمعتاد ذلك ومع
 تسلم طلب حتى المحلية الشرطة مركز في يرفض ضابط أحيانا التالية، الحاالت في مبين ھو ماك. سفر جوازات على

بدون  أو الداخلية وزارة من رفض إما تكون النتائج ذلك بعد ولكن الطلب تسلم يتم أخرى، حاالت في. السابق السجين
 قد أُرسل الطلب أن إلى إشارة يةأ دون المحلية الشرطة مركز في ضابط من شفوي رفض أو اإلطالق، على رد أي

 السجناء لحرمان رسميا تبريرا تقدم ما نادرا الوزارة. السفر جوازات طلبات بمعالجة المكلفة المصالح وبتت فيه
 سابق سجين فاز لو وحتى. إدارية محكمة أمام المسألة ھذه يتابع الطلب مقدم يكن لم ما سفرھم جوازات من السابقين
 تمتثل سوف الوزارة أن يضمن ال فھذا مشروع، أمر غير سفر جواز الوزارة تسليم بأن عدم إدارية محكمة بحكم
  .للمدعي سفر جواز إصدار طريق عن القضائي للحكم

 
 الحاالت بعض وفي لسنوات، السفر جواز من تعسفا ُحرموا الذين السابقين السجناء من عشرات ھناك أن ھي والنتيجة
  .الزمان من عقد من ألكثر

 
 : ردا يتلقوا لم لكنھم سفر جواز على الحصول طلب أتموا الذين السابقين ن بين السجناءم
  

 الصالحي عمر
 بتسع عليه وحكم مؤسسة/إجرامية عصابة إلى االنتماء بتھمة ،1994 عام في الصالحي أدين بنزرت، سكان أحد

 عام في. اإلدارية المراقبة من اتسنو خمس يقضي وبدأ رئاسي، بعفو 2001 عام في عنه أفرج. السجن في سنوات
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 الشرطة لدى مركز) 276 رقم ملف( سفر جواز على للحصول طلبا قدم اإلدارية، مراقبته انتھاء فترة بعد ،2006

 كان مرة كل الحق وقت في يعود بأن له يقولون والشرطة سنوات، ثالث لمدة ردا ظل ينتظر. بنزرت الروابي في في
   48.طلبه فيھا عن يستفسر

  

 خالد العبدلي بن رمضان بنت حّدة
 حكم عروس، العبدلي والية بن الرابع في المروج سكان أحد

امرأة  في حق الصادر الحكم األطول السجن، في عاما 15 بـ عليھا

 مؤسسة في والمشاركة بتھمة خلق النھضة، حركة عضو

 وفقا. 1999 عام في عنھا وأفرج سنوات قضت خمس. إجرامية

 جھود من بذلته ليس على أكثر من ما ت إدانتھااستند للعبدلي،
  .السجناء أسر لمساعدة التبرعات لجمع

  

 30 أوال في سفر جواز على للحصول العبدلي تقدمت بطلب

أي  تتلق لم و ،)14805 رقم ملف( 2000 تشرين الثاني/نوفمبر

تقدمت مرة أخرى بطلب كانت  ،2006 آذار/مارس 30 في. رد

 علي بن العابدين زين إلى الرئيس سفر جواز على فيھا الحصول تطلب برسائل بعثت الحين ذلك ومنذ. النتيجة له نفس
 .الفردية الشكاوى تلقي مھامھا من ضمن حكومية مؤسسة وھي اإلنسان والحريات األساسية، الھيئة العليا لحقوق وإلى

 17 يوم تونس في اإلدارية المحكمة بھا إلى تقدمت قد كانت شكوى على وردا ،2008 حزيران/يونيو 7 في

من  سنوات ثماني - " البحث قيد تزال ال) "14805 رقم( قضيتھا أن الداخلية وزارة ذكرت العام، ذلك من آذار/مارس

 49.األولى تاريخ تقدمھا بھا للمرة
  

 سمير القفصي
ال، إن محكمة وق. ألمانيا من وصوله لدى تونس مطار القفصي في على القبض ألقي ،2006 نيسان،/أبريل 23 في

كان  الذين لألشخاص القانونية غير األنشطة عن الشرطة بتھمة عدم إبالغ السجن، في أشھر بستة عليه وحكمت أدانته

  .2003 عام اإلرھاب ومنع غسيل األموال مكافحة قانون بموجب الحق وقت يعرفھم والذين أدينوا في

 
 من منعته وبالتالي عليه، القبض إلقاء عند سواء حد لىع واأللماني القفصي التونسي سفر جوازي الشرطة صادرت 

 سراحه إطالق بعد ألماني آخر سفر جواز تأمين استطاع حين في. عائلته وحيث تقطن عاش حيث ألمانيا إلى العودة

 المطلوب الوثيقة وھو التونسي، سفره جواز لم تمنحه بعد التونسية السلطات فإن ،2006 تشرين األول/أكتوبر في

  50.بنزرت في حاليا يقيم وھو. البالد مغادرة عند تونسي كمواطن دالء بھااإل
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 دون شفھيا المحلية الشرطة قبل من ُرفضت سفر للحصول على جواز السابقين فإن طلبات السجناء مرات أخرى في 
  : التاليين بالنسبة لألشخاص الحال ھو كما رسمي، إشعار

  

 علي الرّواحي
 سنوات خمس مع النھضة حركة في العضوية بتھمة السجن في سنوات بتسع الرّواحي على ُحكم سابقا، ذكر كما

 على للحصول بطلب ، تقدم الرّواحي2008 عام في اإلدارية مراقبته انقضاء مدة بعد. اإلدارية المراقبة من إضافية

 تفسير، أي دون المحلية الشرطة من شفھيا رفضا تلقى إنه وقال .فرنسا في المريض شقيقه زيارة أجل من سفر جواز
   51.المطبعة إلى التقرير إلى حدود إرسال ھذا سفر جواز على يحصل لم يزال وال

  

 العمدوني لطفي
 من سنوات خمس عقوبة ويقضي حاليا ،2005 عام في السجن من سراحه أطلق تونس، سكان العمدوني، أحد

 تتسلم أن رفضت الشرطة ولكن 2005 آب/سأغسط 7 في سفر جواز على للحصول بطلب تقدم. اإلدارية المراقبة

 الطلب على رد أي يتلق لم ولكنه بذلك، إيصاال إعطائه دون سفر للحصول على جواز تسلموا طلبه شھر وبعد. طلبه
مجموعة  مع أنشطته تخلى عن إذا إنه له قالوا الشرطة رجال أن على يُصر العمدوني. بعد ذلك سنوات أربع مدى على
   52.السفر جواز منحه فسيتم جمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين،السجناء، ال حقوق

  
  . طلباتھم تقديم من حتى سفر طالبي جواز الشرطة منعت فيھا حاالت أيضا ووتش رايتس وثقت ھيومن

  

 التريكي الھادي
 في تونالزي سوق لدى مركز الشرطة في 2004 عام في سفر جواز على للحصول بطلب التقدم التريكي حاول

 ليس له أنه أبلغته الشرطة ھناك للتريكي، فإن وفقا. سيُرفض ألنه عدم ترك طلبه طلبت منه ھناك الشرطة. صفاقس
   53.النتيجة نفس وحصل على مرات ثالث تقديم الطلب حاول الحين ذلك منذ. سفر جواز على الحصول في الحق

  

 السعيداني إبراھيم
محاكمة  خالل اإلدارية المراقبة من سنوات وخمس السجن في سنوات بعشر عليه ُحكم السعيداني، من سكان تونس،

 في مرة ألول سفر جواز على الحصول وطلب 2000 عام في السجن من سراحه أُطلق. 1990 لعام سعدون باب

أبدا  ميتعھد فيھا بأن ال يتقد والتي ورقة على التوقيع منه وطلبوا استدعته الشرطة بطلبه، تقدم أن بعد. 2004 عام

 54.الوثيقة ھذه من نسخة حرم من ولكنه عليھا وقع زوجته إنه وقالت. سفر جواز على للحصول بطلب
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 اللطيف بوحجيلة عبد
 9 في سفر جواز على للحصول بطلب اإلدارية، تقدم بوحجيلة المراقبة من سنوات خمس مع 2007 أفرج عنه عام

 سفر جواز أبدا على يحصل لن إنه شفھيا الشرطة رجال قال له لة،لبوحجي وفقا. رد أي يتلق لم و 2008 نيسان/أبريل

 55.مكتوبا أبدا ردا يتلق لم ولكنه

 

  أحكام المحكمة اإلدارية
تفصل في الخالفات اإلدارية وفي المزاعم التي تتورط فيھا اإلدارة، كما في  قضائيةالمحكمة اإلدارية ھي جھة 

ومن المقصود أن تكون آلية . ت والطعن إللغاء األحكام اإلداريةشكايات المواطنين ضد إساءة استخدام السلطا
  .إلنصاف المواطن ضد سوء استخدام السلطات اإلدارية للسلطات

  
من المقلق بشكل خاص لـ ھيومن رايتس ووتش أحكام أصدرتھا المحكمة اإلدارية لصالح الحق في جوازات السفر ثم 

فض لقرارات المحكمة يقوض من الزعم بأن المواطنين التونسيين مثل ھذا الر. رفضت وزارة الداخلية تنفيذھا
  .يتمتعون بآليات إنصاف لدى اعتقادھم بخرق الدولة لحقوقھم

  

  حسين الجالصي
أشھر في  3أعوام و 8 –من سكان باردو  –أمضى الجالصي 

على خلفية اتھامات بالخضوع  1995السجن بعد إدانته عام 

بنية العودة لتونس الرتكاب أعمال للتدريب العسكري في باكستان 
يعترف الجالصي . إرھابية، وبتھمة استخدام جواز سفر مزور

بأنه استخدم جواز سفر مزور للخروج من تونس، موضحاً أن 

. ترفض إصدار جواز سفر له 1989السلطات التونسية منذ عام 

محاكمته وإدانته جاءتا بعد رفض الواليات المتحدة طلبه باللجوء 
  .وإعادته قسراً إلى تونس إليھا

  
بعد خروجه من السجن، أمضى الجالصي خمس سنوات رھن 

وعدم تلقيه رداً، تقدم بشكوى في المحكمة اإلدارية عام  2004وبعد التقدم بطلب جواز سفر عام . المراقبة اإلدارية

خطر على األمن الوطني وعندما طلبت المحكمة أن توفر السلطات اإلدارية الدليل على أن سفر الجالصي . 2006

ورداً على ردھا، قضت . بموجب قانون الجوازات، ردت اإلدارة بأن لھا الحق في اتخاذ القرار ولم تقدم أي تبرير

 29وفي  56.بأن الجالصي ُحرم من صدور جواز سفر له بشكل غير مالئم 2006أيار /مايو 6المحكمة في 

ى أساس أن لھا الحق في اتخاذ مثل ھذا القرار بصفتھا السلطة تموز، طعنت وزارة الداخلية في الُحكم عل/يوليو

أيدت المحكمة الُحكم األصلي لصالح  2007كانون األول /ديسمبر 11وفي . المسؤولة عن إصدار الجوازات

الجالصي، وأكدت أنه ال يحق لوزارة الداخلية حرمان الجالصي من السفر ما لم تُظھر بالدليل أن سفره يشكل تھديداً 
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ورغم ھذا النصر في المحكمة اإلدارية، فما زال الجالصي بدون جواز سفر بعد أكثر من  57.لى األمن الوطنيع
  58.عامين

  

  منصف بن سالم
ففي . أعوام ونصف العام سجيناً على مرتين 4منصف بن سالم، أستاذ الرياضيات السابق بجامعة صفاقس، أمضى 

م واحتُجز لمدة عام ونصف تقريباً، واتھمته الحكومة التونسية بالنشاط تم اعتقال بن سال 1987تشرين الثاني /نوفمبر

تم اعتقاله وُحكم عليه  1990وفي عام . في تنظيم االتجاه اإلسالمي المحظور، رغم عدم نسب اتھامات رسمية إليه

ئرية اتھم فيھا على خلفية مقابلة أجراھا مع صحيفة جزا" نشر معلومات كاذبة عن قصد"بالسجن ثالثة أعوام بتھمة 
  .الحكومة التونسية بارتكاب انتھاكات لحقوق اإلنسان والعدوانية إزاء اإلسالم

  

وبن سالم مستھدف بالمراقبة اللصيقة والمضايقات التي امتدت إلى أفراد  1993ومنذ خروجه من السجن في عام 

  .كما فقد منصبه الجامعي جراء حبسه. أسرته
  

. 1995نته مريم جوازي سفرھما بعد التقدم بطلب جواز السفر عدة مرات منذ عام وُرفض تعسفاً منح بن سالم واب

وردت  2006.59نيسان /أبريل 18وبعد عدم تلقي رد على الطلبات، تقدم بن سالم بشكوى للمحكمة اإلدارية في 

وفي ". راسةما زال تحت الد"على المحكمة، ذاكرة أن الطلب  2006تشرين األول /أكتوبر 12وزارة الداخلية في 

تقدم المحامي عبد الوھاب معطر بالنيابة عن بن سالم بطلب ذكر فيه أن ھذا التأخير  2006تشرين الثاني /نوفمبر 27

  .غير مقبول
  

، جاء فيه أن منصف بن سالم ُحرم من جواز 2007كانون األول /ديسمبر 28وورد رد ثاٍن من وزارة الداخلية في 

، الذي يمنح السلطة للدولة في رفض تقديم جواز 1975لعام  40 – 75ن قانون رقم م 13السفر بما يتفق مع المادة 

  60".اعتبارات النظام أو األمن العام أو إذا كان الشخص المعني يضر بسمعة تونس"سفر بناء على أسباب منھا 
  

 25وفي . ولم تخرج الوزارة بتبرير جديد لھذا القرار وال ھي ردت على طلب مريم بن سالم بجواز السفر

قال معطر بأن اإلدارة تجاوزت سلطاتھا بإخفاقھا في إصدار جوازات سفر لمقدمي  2007تشرين األول /أكتوبر

للتداول، وقررت المحكمة إحالة  2007تشرين الثاني /نوفمبر 22وتم تأجيل القضية حتى . الدعوى دون إبداء أسباب

لمحكمة على األقل على الشق المتعلق بطلب مريم بن سالم وأصر معطر على أن ترد ا. القضية لمزيد من التحقيقات

حكمت المحكمة بأن السلطات حرمت  2009حزيران /يونيو 11وأخيراً، في  61.الخاص بجواز السفر، لكن بال جدوى
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تقدم بطلب جواز سفر جديد، لكن حتى كتابة  2009أيلول /سبتمبر 23وفي . منصف بن سالم بالخطأ من جواز سفره

  62.ر لم يكن قد حصل عليهھذه السطو
  

 التحفظ على السجالت الطبية
يؤدي ھذا . بعض السجناء السابقين يشتكون من أن السلطات ترفض منحھم نسخاً من سجالتھم الطبية في السجن

لعرقلة قدرة السجناء المفرج عنھم من معتلي الحالة الصحية على تلقي الرعاية الصحية المالئمة، وھو خرق واضح 
ودعت ھيومن رايتس ووتش . وال يوجد أي مبرر قانوني لھذه الممارسة على اإلطالق. ساسي في الصحةلحقھم األ

  ).انظر ملحق التقرير(السلطات للتعليق على ھذه المزاعم لكن لم يصلنا أي رد على الرسالة 
  

  :السجناء السابقون الذين طلبوا سجالتھم الطبية لدى خروجھم من السجن ولم يتلقوھا ھم
  

  )2008تم اإلفراج عنه في (حيد السرايري و •

 63)2008تشرين الثاني /تم اإلفراج عنه في نوفمبر(رضا البوكادي  •

 )1999تم اإلفراج عنھا في (حّدة العبدلي  •
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 القانون الدولي
  

. صدقت تونس على العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب
 64الميثاقان يطالبان تونس باحترام وحماية حقوق حرية التنقل داخل الدولة واختيار المرء لمكان سكناه بحرية،و

  66.والحق في حرية مغادرة البالد والعودة إليھا 65والحق في الخصوصية،
  

شكل غير تعسفي، ومن المبادئ األساسية لقانون حقوق اإلنسان أنه ال يمكن للدولة التدخل في مثل ھذه الحقوق إال ب
بمعنى أن أي قيود على مثل ھذه الحقوق من قبل الحكومة التونسية يجب أن تكون مستقاة بشكل واضح من القانون 

التونسي، وأال تكون خاضعة ألھواء المسؤولين، كما ھو الحال غالباً فيما يخص القيود على السجناء السياسيين 
  .السابقين

                                                           
 ,2200A (XXI)بموجب قرار  1966كانون األول /ديسمبر 16لجمعية العامة في العھد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، أقرته ا  64

21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) at 52, U.N. Doc. A/6316 (1966), 999 U.N.T.S. 171  صدقت 1976آذار /مارس 23دخل حيز النفاذ في ،
، منظمة 1981حزيران /يونيو 27نسان والشعوب، تم إقراره والميثاق األفريقي لحقوق اإل. 12مادة . 1969آذار، /مارس 18عليه تونس في 

، صدقت عليه 1986تشرين األول /أكتوبر 21دخل حيز النفاذ في  ,CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982): الوحدة األفريقية وثيقة رقم
  .12، مادة 1983آذار /مارس 16تونس في 

  .17العھد الدولي، مادة   65
  .12، الميثاق األفريقي مادة 12مادة  العھد الدولي،  66



 

 سجن أكبر 32 

 

  شكر وتنويه
  

ر إلى بحوث أجرتھا رشا مومنة، الباحثة، وإريك غولدستين، مدير البحوث، وكالھما من قسم الشرق يستند ھذا التقري
قدم كاليف . كتبت رشا مومنة التقرير وراجعه إريك غولدستين. األوسط وشمال أفريقيا في ھيومن رايتس ووتش

  .ن، مدير قسم البرامجبالدوين، مستشار قانوني أول، المراجعة القانونية، وراجع التقرير آيان ليفي
  

وجھز التقرير . نسق ترجمة التقرير إلى العربية عمرو خيري، منسق الترجمة ومحرر الموقع اإللكتروني العربي
وساعد في الطباعة غرايس   .للنشر كل من برينت غيانوتا وناديا برھوم، المنسقان بقسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا

م في ھيومن رايتس ووتش ، تقد ة، المتدربلغراندفيليكس  .ي ھوبكنز، مدير البريدشوي، مديرة المطبوعات، وفيتزرو
  .المساعدة في مجال البحوث

  
ونقدم االمتنان والشكر للسجناء السابقين الذين أطلعونا على ما تعرضوا له من تجارب، ومنھم من لم يتسن ذكر 

الذين ساعدونا في األبحاث، ومنھم ممثلين عن المنظمات كما نود شكر المحامين والناشطين . تجاربھم في ھذا التقرير
الجمعية الدولية للتضامن مع السجناء السياسيين، حرية وإنصاف، المجلس الوطني للحريات في : التونسية التالية

 .تونس، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، وكذلك لويزا توسكان، ناشطة حقوقية مستقلة مقرھا باريس

 

  .2009 ووتش، رايتس لھيومن محفوظة الحقوق جميع الصور لكل © 
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  ملحق
 

 

 2009 حزيران/يوليو 14 

 
 ، السيد بشير التكاريوزير العدل وحقوق اإلنسان
  وزارة العدل وحقوق اإلنسان

  1030، نھج باب بنات 31

 ، تونسالعاصمةتونس 

 
 رفيق بلحاج ، السيدوزير الداخلية والتنمية المحلية

 الداخلية والتنمية المحلية ةراوز
 الحبيب بورقيبة نھج

 ، تونسالعاصمةتونس 

 
  معالي الوزير بشير التكاري،
 معالي الوزير رفيق بلحاج،

 
لسجناء لتقرير عن معاملة السلطات  على إعدادھيومن رايتس ووتش في الوقت الراھن تعكف 

 ستتم اإلشارة نالذيو(فع سياسية ذات دواأنھوا مدة محكوميتھم بسبب تھم الذين المفرج عنھم و
 المراقبةتطبيق تدابير مع إيالء اھتمام خاص ل، )سابقين "سجناء أمنيين"بمسمى  يھم للتيسييرإل

  .اإلدارية
  

ھيومن رايتس  تحدث فريق بحث،  2009نيسان / أبريلوآذار /خالل زيارة لتونس في مارسو

فرضت عليھم أن السلطات ب واالذين زعم منيين السابقينمن السجناء األ 25كثر من إلى أووتش 

 ً بزي شرطة رجال قيود على تحركاتھم، والمراقبة من قبل  تدابير قمعية، بما في ذلك تعسفا
الشرطة،  لدى حضور مرات كثيرةتسجيل الب ھملبتاجوازات السفر، ومتطمن ، والحرمان مدني

 .بغية عدم تشغيلھموالضغط على أصحاب العمل المحتملين 
  

النظر والمعلومات  ةيعكس وجاً، و أن تقريرنا حول ھذه المسألة دقيقيكون ان أن نود ضم
السجناء التي يقول لمشاكل الخطوط العريضة لعدد من اأدناه ونعرض . على حد سواء الرسمية
جميع و. كموتفسيرات منتطلع إلى تعليقاتكو. توضيحية ، مع حاالتھانھم يواجھونإن والسابق

كما أننا . في تقريرنا ظھرتموز سوف ت/يوليو 30 منكم حتىھا اتلقسنة التي المعلومات ذات الصل
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ً إعلى استعداد للقدوم  ً موعد الذي ترونه مناسالفي  ممعك لى تونس لمناقشة ھذه المسائل شخصيا  .با
  

قانون ال من 24و 23 فصلينالوارد في ال للتحديد، وفقا االضافيةاإلدارية  بةاالرق عقوبة. تقييد حرية التنقل  - 1

، ويحظر فيهسابق أن يقيم السجين الذي يجب على المكان ال تغييرلسلطة اإلدارية الحق في تحديد وفإن ل، الجنائي
 .ذنإالمكان من دون  ذلكعليھم مغادرة 

 
، اجمرحلة ما بعد االفرمقتضيات المراقبة اإلدارية في  ونواجھوالذين يالذين التقينا بھم السابقون ن ومنيالسجناء األو

كتابي المر فإن األ، ةفي كل حالو. مقتضيات تلك الرقابةتحدد  كتابية األساسية، والتيال جميعھم واجھوا نفس األوامر
من تغيير مكان إقامتھم دون الحصول على  يجب عليھم أن يقيموا فيه ويمنعھميقتصر على تحديد العنوان الذي كان 

 .من الشرطة ترخيص

 
في مكان معين ولكنه لم  باإلقامة هبطالقامة الجبرية، بل لإلالسجين السابق  يُخِضع مكتابي لالمر األوبالتالي، فإن ھذا 

 .ذاك اإلقامة مغادرة محلمنعه من ي

 
ً  الذين استجوبناھمالسجناء السابقين جميع يعنينا ھنا ھو أن الذي اإلدارية  المراقبةجوانب تطبيق  أحد ن إ واقالتقريبا

ھذا و. ةمكتوب صيغةفي األوامر ھذه قط يد حريتھم، دون أن تقدم قأوامر شفھية ت تھمأعطسلطات الشرطة المحلية 
يزعم أن المقتضيات التي في حين " اإلدارية المراقبةعصيان "بتھمة لخطر المقاضاة  ةالسجناء السابقين عرض جعل
أنھم بلسجناء السابقين ل ةيھعليمات شفالشرطة المحلية تأعطت على سبيل المثال، . كتابة قط لم تقدم لھم وھاانتھك مانھ

أخبرت  في كثير من الحاالتو. ادون الحصول أوال على إذن منھمن مغادرة منطقة جغرافية محددة ممنوعون من 
على  -الشرطة وفقا لجدول زمنى محدد  حضور لدىتسجيل العليھم أنه يجب بالشرطة المحلية السجناء السابقين 

ً شي مل" اإلدارية المراقبة "دة فيه لوارالقانون اأن الرغم من   : ومن األمثلة على ذلك. إلى ھذا الشرط ر إطالقا
  

أخبر  ، و2007 تشرين الثاني/نوفمبر 7أفرج عنه من السجن يوم  كرام، سكان عبد الكريم ھاروني، من •
  .من دون الحصول على إذن ىكبرالغادرة تونس ال يستطع منه بأ ياھشف

نه يحتاج الى إذن أ أخبرته شرطة االستخبارات، في محافظة جندوبة، وسالمب ، منالدين العلويجمال  •
  .اإلدارية قابةسنة من الر 16، ويواجه ما مجموعه 2004 سنةالعلوي  وأفرج عنمغادرة منطقة جندوبة؛ ل

ن يغادر أنه ال يستطيع أخبر بأو ،2008 سنةمن سكان بنزرت، أفرج عنه من السجن زياد فرشيشي،  •
 .ون الحصول على إذنبنزرت من د

 
األحكام بينما اإلدارية  ھمبتھمة عصيان أوامرتمت مقاضاتھم مجدداً العديد من السجناء السابقين بعلمنا في الحقيقة و

 : ومن األمثلة على ذلك. كتابة قط لم تقدم لھم وھاانتھك ميزعم أنھالتي 
  

كم ، وحُ 2007كانون األول /ديسمبرمن سكان منزل بورقيبة، أفرج عنه من السجن في محفوظ العياري،  •
ليوم  هسفرباإلدارية  تهعلى أساس انتھاك شروط رقاب 2009آذار /أشھر في مارس 6لمدة عليه بالسجن 

 .ى غرومباليةلإمنزل بورقيبة منطقة من واحد 
م في عا. ، في محافظة مدنينالشماخ مر باإلقامة فيأُ و 2002 سنة، أفرج عنه من السجن الزواريبد هللا ع •

زوار مع ثالثة  هسفر بسبب االدارية بالمراقبة حكمهأشھر النتھاكه  9 السجن لمدةب حكم عليه، 2003
 .لهكيلومترا من منز 40بعد حوالى غردان على  محامين مدافعين عن حقوق اإلنسان إلى سوق بلدة بن
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 المراقبة "قوبة تي تسمح عالتوضيح طبيعة ونطاق القيود المفروضة على حرية التنقل نرجو منكم أن تزودونا ب
كما . حدد ھذه السلطاتتي تالقانون التونسي الأحكام ، وعني باألمرعلى الشخص الم ھافرضبلسلطات ل" اإلدارية

الطبيعة الدقيقة للقيود التي  حول المعني باألمرخطر كتابة الشخص تأن ُملزمة بالسلطات  تيرجى توضيح ما إذا كان
 .تهعلى حرك ھاتفرض

 

سلطات تقوم ، األمنيينبعد وقت قصير من إطالق سراح السجناء . مراكز الشرطةة تسجيل الحضور لدى ضرور -2

ً ھإبالغھم شفب التي يقيمون بھامدن الالشرطة في  عدد معين من الحضور ) يسجلوا(وا أن يوقععليھم يجب  بأنه يا
ً ال ً  مرات يوميا في القانون له ط ال أساس والشر هھذ لقد وجدنا أن فرض. لشرطةلمراكز محددة  لدى أو أسبوعيا

من توقيعات الحضور ھذه، حسب قول ة مكتوبة لم تسلم لألطراف المعنية أية صيغ ،وعالوة على ذلك. التونسي
منيين السابقين الذين السجناء األ الحضور سواء في صفوفتوقيع قد صادفنا اشتراط و. ناھمقابلالذين السجناء السابقين 

 .ليسوا تحت طائلة تلك األحكامالذين  و في صفوف اقضائيحكام المراقبة اإلدارية المفروضة طائلة أكانوا تحت 

 
 : األمثلة على ھذه الحاالتضمن و

 
مدة الشرطة كل يوم حتى تنتھي  الحضور لدىتوقيع ب ةيھشفتلقى تعليمات ، من كرام ھاروني،الكريم بد ع •

  .2009تشرين الثاني /نھاية نوفمبراإلدارية حكم رقابته 
تلقى . 2007كانون األول /ديسمبر 14 منزل بورقيبة، أفرج عنه من السجن في نممحفوظ العياري،  •

 السنة األولى بعد اإلفراج عنه، وبعد ذلك أسبوعياً  خاللالشرطة كل يوم  الحضور لدى توقيعتعليمات ب
  .خالل السنة الثانية

الحضور  توقيعتلقى تعليمات شفھية ب. 2008 ارأي/مايو 23من بنزرت، أفرج عنه في عبد الباري العايب،  •
  .الشرطة كل يوم لدى

 ايوميالحضور توقيع ب ةيھشفتلقى تعليمات . 2008أغسطس في  همن بنزرت، أطلق سراحأحمد مقعدي،  •
  .2011 سنةاإلدارية  مراقبته مدة حكم انتھاءمحددة من قبل الشرطة حتى  ةمختلفأوقات في 

 المراقبة فيه عقوبة سنتين منالذي بدأ  تاريخ، وھو ال2006 عنه سنة أفرج محمد عمار، من بنزرت،  •
ً  الحضور أربع توقيعبالشرطة تلقى تعليمات شفھية من . اإلدارية مدة حكم حتى بعد انتھاء و. مرات يوميا
 .مرة واحدة في األسبوعيوقع الحضور ن أصر على تالشرطة فإن اإلدارية،  المراقبة

 
السابقين األمنيين السجناء الذي بُلزم  ة،التونسي ي في القوانينالقانونتتفضلوا بتوضيح السند أن  ونرجوا من معاليكم

توقيع شروط ومدة  المعني باألمرعطاء الشخص بإ ُملزمة السلطاتإذا ما كانت مراكز الشرطة و لدى حضورال بتوقيع
 .كتابة الحضور

 

فيما يلي . ن يواجھون صعوبة في الحصول على جوازات سفركثير من السجناء السابقي. الحرمان من جواز السفر  -3

الذين أو  ،أي رد واتلقلم يقائمة بأسماء بعض السجناء السابقين سواء الذين قدموا طلبات للحصول على جواز سفر و
بطلب ن والمتقدمانتظر أحيانا . الحصول على جوازات سفرب ھمطلباتمنھم  أن تتلقىالسلطات المحلية حتى  ترفض

  .أي رد على اإلطالق والعدة سنوات دون أن يتلق حصول على جواز سفرال
  

رقم الملف ( 2006نيسان /بنزرت، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر في أبريل منعمر الصالحي،   •
  .نتظر لمدة ثالث سنوات من دون إجابةيبنزرت، وظل بمركز الشرطة بالرويبي ب) 276
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بطلب للحصول  تقدمت بدايةبن عروس،  واليةفي  مروج األربعةمن بنت رمضان بن خالد عبدلي، حادة  •
بعثت رسائل بمنذ ذلك الحين قامت و). 14805ملف رقم ( 2000تشرين الثاني /نوفمبرعلى جواز سفر في 

في عام . جواز سفرتطالب من خاللھا بالحصول على إلى اللجنة العليا لحقوق اإلنسان والرئيس بن علي 
ن بأالمحكمة اإلدارية، في ردھا على الدعوى التي أقامتھا السيدة حادة لدى  ،داخليةوزارة الذكرت ، 2008
  .من طلبھا األول، ثماني سنوات "ال تزال قيد الدراسة"القضية 

سمير القفصي، له جنسية مزدوجة، تونسية وألمانية، ولديه جواز سفر تونسي وجواز سفر ألماني، تمت  •
جواز استطاع تأمين بينما و. 2006نيسان /أبريليارة قام بھا لتونس في زمصادرتھما أثناء اعتقاله خالل 

تريد ، فإن السلطات التونسية ال نفس السنةتشرين األول من /أكتوبرخر بعد إطالق سراحه في آسفر ألماني 
ً  ھو يقيمو. منحه جواز سفر تونسي وترفض السماح له بمغادرة البالد للعودة إلى ألمانيا  .في بنزرت حاليا

 
ً ھن رفض جواز السفر شفوالسجناء السابقيتلقى وأحيانا أخرى   بالنسبة للحاالتدون إشعار رسمي، كما ھو الحال  يا

 :التالية
  

 سنة، تقدم بطلب للحصول على جواز سفر 2003 سنةمن بنزرت، أفرج عنه من السجن علي رويحي،  •
ً ھوتلقى الرفض شف 2008 م يصله من الشرطة أية توضيحات ، دون تفسير، من الشرطة المحلية، وليا
  .أخرى

، تقدم بطلب للحصول على 2005 سنةرج عنه من السجن أف، العاصمة المقيم في تونسلطفي عمدوني،  •
 .طلبه تسلم، ولكن الشرطة رفضت 2005 آب/أغسطس 7 في جواز سفر

 
  :على سبيل المثال نھم، مجواز سفر حتى من تقديم طلباتھم طالبيلدينا أيضا حاالت موثقة حيث منعت الشرطة 

  

تقديم طلب للحصول على ، حاول 2002 سنةعنه من السجن أفرج ، صفاقسادي تريكي، من سكان ھ  •
ألنه ھناك طلبه أال يترك الشرطة بوأخبرته . بسوق الزيتون الشرطةلدى مركز  2004 سنةجواز سفر 

  .رفضسيُ 
طلب للحصول على تقدم ب، 2000 سنةسجن فرج عنه من الأ، العاصمةالمقيم في تونس إبراھيم السعداني،  •

منه  تن قدم طلبه، استدعته الشرطة، وطلبأبعد وقال السعداني بأنه . 2004 سنةجواز سفر ألول مرة 
حصل يلم  هوقع ولكنف. طلب جديد للحصول على جواز سفرب بداً يلتزم فيھا بأنه لن يتقدم أالتوقيع على ورقة 

 .الوثيقة تلكعلى نسخة من 
 
بأن السلطات قد تجاوزت سلطاتھا عندما  المحكمة اإلداريةقضت سفر، ال طالبو جوازالحاالت التي رفعھا  في بعضو

تنظر وزارة الداخلية لم فإن ھذه األحكام،  صدورولكن حتى بعد . النظر في طلب الحصول على جواز السفر ترفض
، الذي حصل على حكم من محكمة العاصمةنس مقيم في توحسين الجالسي، كان ھذا ھو الحال بالنسبة ل. في الطلبات

، ولكن لم يتلق بعد أي )25859رقم الملف ( 2007ول كانون األ/ديسمبر 11في  العاصمة تونسباالستئناف اإلدارية 

 . رد على طلبه للحصول على جواز سفر

 
من  - اء األمنيين السابقينالغالبية العظمى من السجن هأنعلى ما يبدو  - ن القانوني لحرما سندتوضيح ال وا منكمرجن

، وما إذا كانت الطلباإلدارية عند تقديم  المراقبة، وبغض النظر عما إذا كانوا تحت السفرجوازات الحصول على 
السلطات تقديم تبرير  ىكان يتعين علما اذا ولطلب في غضون فترة محددة من الزمن؛ بالرد على ا ملزمةالسلطات 
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طلبات  تسلمرفض حتى  لسلطات المحلية سلطةلجواز السفر، وعما إذا كان ى طلب الحصول علعند رفض  مكتوب
 .الحصول على جوازات سفر األفراد

 
ن بأحكم قضائي صدر ھل . قرارات المحاكم اإلدارية في تونس نالقانونية المترتبة ع تداعياتونود أيضا أن نفھم ال

ذلك على النظر في طلب السلطات  سفر يجبرب جواز إجابة لطال ةتقدم أيلم السلطات تجاوزت صالحياتھا عندما 
 الشخص؟

 
الذين تقدموا بطلبات للحصول على جوازات و  ،كل واحد من األفراد المذكورين أعالهنرجوا منكم تزويدنا، في حالة 

واألسباب التي دعت بوضعية طلباتھم بالحصول على جواز سفر ، كتابيرفض أي أي جواز سفر أو  واسفر ولم يتلق
 .لعدم الردلسلطات ا

  

 المراقبةتطبيق تدابير  تواصلزعم أن الشرطة يحاالت موثقة حيث لدينا . اإلدارية المراقبةمدة لالتعسفي  التمديد -4

ً  يھمحتى بعد انتھاء العقوبة التي فرضت علالسابقين السجناء على اإلدارية  وھذه ھي حالة عبد هللا زواري، . قضائيا

 وھو يقيم قسراً في اإلدارية،  المراقبةوبدأ يقضي خمس سنوات من  2002 حزيران/الذي أفرج عنه في يونيو

استدعاه اإلدارية،  مراقبته، اليوم األخير من فترة 2007 حزيران/يونيو 5يوم وفي . يسزرمنطقة ز، في الشماخ

منطقة ب شھراً  26 إقامته واوأبلغه شفھيا أنھم مددالتابع لمقاطعة حاسي جربي، لشرطة امركز بشرطة الرئيس 

 .اليوم ساري المفعولھذا التمديد الذي ال يزال ل  كتابيولم يتلق أي تبرير . يسزرز

 
رضت على عبد هللا اإلدارية التي فُ  المراقبةخمس سنوات من البيان األساس القانوني لتمديد عقوبة  نرجو من معاليكم

 .إداريمن قبل مسؤول  2007 حزيران/في يونيو شھراً  26زواري لمدة 
  

لنا أن  زعموابعض السجناء السابقين . بالسجن الطبية ھمنسخ من ملفاتبتزويد السجناء السابقين  االمتناع عن -5

بالحصول على  مفترة السجن، أو ببساطة لم ترد على طلبھ خاللالطبية  ھمھم سجالتحرفضت منإما أنھا إدارة السجن 
 .البحث عن العالج المناسب علىصحية المشاكل ذوي الن السجناء السابقي ةقدر يقمما يع ؛ھذه السجالت

  

 هطلب الحصول على ملفات. 2008 سنة، أفرج عنه من السجن العاصمةالمقيم في تونس وحيد السرئيري،  •
  .ولم يتلق ردا 2009 كانون الثاني/الطبية في يناير

. 2008ين الثاني تشر/نوفمبر، أفرج عنه في العاصمةمن سكان حي النصر في تونس رضا بوقادي،  •
  .لحصول على نسخة من السجالت الطبيةباسلطات السجن لم تستجب لطلباته ويقول بوقادي إن 

  

السجناء السابقين العاطلين عن الذين يبدون قادرين من أدھشنا عدد لقد . عقبات في طريق الحصول على عمل  -6

لم يتمكنوا من الحصول  ھم ووظائففقدوا نھائيا قبل سجنھم الذين عملوا في القطاع العام . العمل منذ أن تم اإلفراج عنھم
نھم إالعديد منھم، والذين يعيشون في مناطق مختلفة من البالد، قالوا لنا . فراج عنھمعلى عمل في القطاع العام منذ اإل

وھم . لھمبھدف عدم تشغيأرباب العمل على لم يتمكنوا من العثور على عمل في القطاع الخاص بسبب ضغط السلطات 
 تھمأن السلطات العمومية كانت قد اتصلت بھم أو زارأخبروھم سراً بيعرفون ذلك، كما يقولون، ألن أصحاب العمل 

ولئن كان من الصعب علينا العثور على أرباب عمل على استعداد . محددين سجناء سابقينتھم من تشغيل وحذر
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سابق  أمروه بطرد سجين أمنيضباط الشرطة بأن نا مالك متجر في بنزرت أخبرفإن للحديث عن ھذا الموضوع، 
 .شغلهكان قد 

 
بأسلوب علم  ي علىالحكومة سياسة عدم تشجيع أرباب العمل عن توظيف السجناء االمنيين السابقين؟ ھل ھلدى ھل 

منيين أرباب العمل وتقديم المشورة لھم ضد توظيف السجناء األبزيارة ن ون أمنيومسؤوليقوم مزعوم بموجبه 
 ؟شغيلھمالذين سبق ت طردالسابقين، أو لصالح 

 
على  تضيفوھافي أن  وننتطلع إلى قراءة تعليقاتكم على القضايا المذكورة أعاله، وكذلك أي تعليقات أخرى ترغب إننا

 .قضايا الرقابة اإلدارية ووضع السجناء االمنيين السابقين

 

 30 موعد أقصاه ھا لنا فيونات ذات الصلة التي تقدمفي التقرير المقبل جميع المعلوم سنعكسكما ذكر أعاله، 

ً . تموز/يوليو ً اللقاء بفي رغبتنا  ونؤكد من جديد أيضا النھائية  ةصيغقبل وضع الل، ءلمناقشة ھذه المسا كم شخصيا
 .لتقريرنا

 
 .شكرا لكم

 
 مع بالغ التقدير والتحية،
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