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” مكافحة اإلرهاب بين المعالجة األمنية و إحترام الحقوق والحريات ”

تونس -أفريل 5102

ملخص ندوة ” مكافحة اإلرهاب بٌن المعالجة األمنٌة و إحترام الحقوق و الحرٌات ” التً نظمها مرصد
الحقوق والحرٌات بتونس بتارٌخ  9أفرٌل  5102والتً شارك فٌها منظمة هٌومن راٌتس ووتش وعدٌد
الوجوه الحقوقٌة كالقاضً مختار الٌحٌاوي.

آمنة القاللً :مدٌرة مكتب هٌومن راٌتس ووتش بتونس ،كانت بعنوان "قراءة فً إٌجابٌات وسلبٌات
مشروع قانون اإلرهاب"

اٌجابٌات مشروع قانون اإلرهاب:
 الرقابة القضائٌة على األعمال االستثنائٌة لرجال األمن كاإلختراق والتنصت على المكالماتوالمراسالت.
 التنصٌص على حقوق ضحاٌا الجرائم اإلرهابٌة :اإلحاطة الطبٌة والنفسٌة...سلبٌات مشروع قانون اإلرهاب:
-

عقوبة اإلعدام فً الجرائم اإلرهابٌة.
التمدٌد فً فترة االحتفاظ على ذمة التحقٌق دون الحق فً حضور محامً أو زٌارة من العائلة أو
من منظمات المجتمع المدنً.
خطورة االحتفاظ بالمتهم على ذمة التحقٌق لمدة  2أٌام ُتمدد إلى مرتٌن دون حضور محامً
ٌجعل المتهم عُرضة للتعذٌب خاصة وأن التقارٌر المتعلقة بالتعذٌب فً فترة االحتفاظ تؤكد ذلك.
التعرٌف الفضفاض لمفهوم اإلرهاب ٌُؤدي إلى تجرٌم بعض المظاهرات أو االحتجاجات الشعبٌة
والتً ال ٌمكن أن تكون فً أي حال من األحوال جرائم إرهابٌة.

الرابطhttp://www.odl.tn/?p=1101 :
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رفٌق الغاق :محام وعضو بمرصد الحقوق والحرٌات بتونس ،كانت بعنوان “الرُ هاب فً قانون مكافحة
اإلرهاب"

-

ردود الفعل المتشنجة والمرجعٌات اإلٌدٌولوجٌة المتطرفة ال ٌمكن أن تعالج وضع متطرف
فكري.
مشروع قانون اإلرهاب فٌه رؤٌة أمنٌة فقط وال ٌستند على أي دراسة فكرٌة أو ثقافٌة أو
اجتماعٌة أو دٌنٌة.
من الخطٌر اعتبار جرائم حق عام كاالعتداء على شخص داخل طائرة أو فوق سفٌنة من الجرائم
اإلرهابٌة.
إرهاق القضاء ورجال األمن بجرائم لٌس لها صبغة إرهابٌة عن طرٌق الصبغة العنصرٌة فً
اإلٌقاف على المظهر واللباس.
لم ٌقع استشارة قُضاة التحقٌق فً مشروق قانون اإلرهاب.
ال رقابة فعلٌة من القضاء على باحث البداٌة إال بعد انتهاء مدة االحتفاظ وهو ما ٌُهدد الحقوق
والحرٌات.
التمدٌد فً فترة االحتفاظ دون رقابة قضائٌة أو حضور محامً ٌُشرع لجرٌمة اإلفالت من
العقاب.
متابعة تقارٌر التنصت ال تتم من قبل القضاء بل أن باحث الباحث هو من ٌرفع تقرٌر فً ذلك إن
رأى فائدة.
ٌجب أن ٌكون هناك توازن بٌن حجم الفعل ،طرق التتبع و العقوبة المُسندة.

الرابطhttp://www.odl.tn/?p=1082 :
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مختار الٌحٌاوي :قاضً والرئٌس السابق للهٌئة الوطنٌة لحماٌة المعطٌات الشخصٌة ،كانت بعنوان
"حماٌة المعطٌات الشخصٌة فً ظل قانون اإلرهاب"

-

غموض فً بعض مفاهٌم قانون اإلرهاب.
مشكلة فً تحدٌد محتوى المفاهٌم فً قانون اإلرهاب.
إمكانٌة التوسع فً مجال التتبع مأهولة.
فً ظل الضغط اإلعالمً والظروف الخاصة التً ٌفرضها اإلرهاب ٌجعل جانبا كامال من
المجتمع مشبوها فٌه ولٌس بعض أفراده فقط.
أي مواطن ٌمكن أن ٌكون ذي شبهة ومظنون فٌه حسب مشروع قانون اإلرهاب الجدٌد مما
ٌجعله عرضة للتنصت السمعً والبصري وهو ما ٌنتهك حقوقه وحرٌاته.
بعض اآللٌات فً مشروع قانون اإلرهاب التً تحد من بعض الحقوق والحرٌات إذا لم تتم
مراقبتها ستكون سالحا فً وجه المجتمع بدل أن تكون سالحا لحماٌته من مخاطر اإلرهاب.

الرابطhttp://www.odl.tn/?p=1105 :
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أنور أوالد علً :محام ورئٌس مرصد الحقوق والحرٌات بتونس ،كانت بعنوان "هل نحارب
اإلرهاب أم نصنعه؟"

-

-

عودة التعذٌب الممنهج فً السجون ومراكز اإلٌقاف فً تونس بعد الثورة.
مشاركة عدٌد األطراف فً جرٌمة التعذٌب الذي ٌبدأ بعون أمن أو عون حرس وٌنتهً بقاضً
التحقٌق الذي بسكوته ٌساهم فً التعذٌب.
القضاء إما عاجز أو متواطئ فً قضاٌا التعذٌب؛ فأصى ما ٌقوم به قاضً التحقٌق هو معاٌنة
آثار التعذٌب فً المحضر دون أن ٌأذن بالعرض على الطبٌب الشرعً وإذا ما تم ذلك فإنه
ٌكون بعد شهرٌن أو ثالث أي بعد أن تذهب آثار التعذٌب.
عدة حاالت ٌقع تعذٌبها واقتالع اعترافات منها تحت التعذٌب وحال عرضها على القضاء تثبت
براءتها.
خطر تسرٌب المحاضر التً تخضع لسرٌة البحث من قبل عدة صحف وعلى النٌابة العمومٌة أن
ُتحقق فً ذلك.
عندما ُتعتقل مجموعة من األشخاص فً قضاٌا إرهابٌة ٌقع تصورٌهم ونشر صورهم فً وسائل
اإلعالم وإذا ما عرضوا على القضاء واُطلق سراحهم ال ٌُنشر ذلك فً وسائل اإلعالم.
الممارسات القمعٌة والتعذٌب الممنهج ال ُتحارب اإلرهاب بل تصنع إرهابٌٌن جدد.
دعوة إلى وضع الٌد فً الٌد حكومة وشعبا وقضا ًء وأمنٌٌن ألن ال ٌُحاسب إال من تورط فعال فً
قضاٌا إرهابٌة وأن ال نظلم أحدا وأن ال ُنعاقب عقابا جماعٌا وأن ال نوُ قف إٌقافات عشوائٌة وأن
ال ُنعذب أحدا.

الرابطhttp://www.odl.tn/?p=1114 :
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أثناء الندوة شهادات حٌة لكل من عائلة محمد السلٌمً التً ٌتم عقابها عقابا جماعٌا بسبب شبهة تورط
إبنها فً أعمال إرهابٌة.

منذ فرار ابنها طارق أواخر  5102و العائلة تتعرض إلى مداهمات لٌلٌة شبه ٌومٌة غٌر قانونٌة ٌصحبها
تعمد تروٌع العائلة ثم اصطحاب أحد أفرادها إلى مركز األمن لتكرار نفس األسئلة عن مكان " طارق "
هذا طبعا مع اإلعتداء بالعنف اللفظً و المعنوي على أفراد العائلة .إٌقاف األم  84ساعة بثكنة العوٌنة،
إٌقاف األخ أحمد السلٌمً فً جانفً ثم جوان  5108بتهمة تموٌل الجماعات اإلرهابٌة و رغم إبقائه فً
حالة سراح فتستمر معاناته الٌومٌة مع الفرق األمنٌة فً الكاف و هو ما أصابه باضطرابات نفسٌة حادة
دفعت طبٌب المستشفى المحلً إلى طلب عرضه على مستشفى األمراض العقلٌة .توجٌه نفس التهمة إلى
الشقٌق اآلخر ولٌد السلٌمً و هو صاحب بطاقة إعاقة ذهنٌة لم تشفع له فً اإلٌقاف و التعذٌب .إقدام
أطفال العائلة على محاولة انتحار جماعٌة للتخلص من هذا العذاب حسب وصفهم.
كما عُرضت شهادة لمحمد صابر بن عبد هللا ،رئٌس جمعٌة رٌاضٌة ومدرب دولً للتكواندوٌ ،وم 52
مارس  5102وأثناء تواجد رئٌس الجمعٌة رفقة عدد من أعضائها بمطار تونس قرطاج للسفر إلى فرنسا
للمشاركة فً تربص ثم التوجه ٌوم  59مارس  5102لبلجٌكا للمشاركة فً دورة دولٌة تم منعهم من
السفر من قبل أعوان أمن المطار الذٌن اعتدوا علٌهم بالعنف الفظً والسب والشتم وسب الجاللة دون
ذكر السبب ثم خاطب أحد األعوان طفال سنه  05سنة كان سٌشارك فً الدورة الرٌاضة بعبارات ال
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أخالقٌة .عندما استفسر محمد صابر بن عبد هللا عن السبب أعلموه أن الجمعٌة متهمة بتسفٌر الشباب إال
سورٌا وهو ما نفاه رئٌس الجمعٌة وطلب من أعوان األمن التثبت فً األمر مع السُلط المعنٌة كما أعلمه
أنه ال ٌوجود أي عضو من أعضاء الجمعٌة سافر إلى سورٌا أو إلى أي بؤرة من بؤر التوتر.
مُنع أفراد الجمعٌة من السفر رغم حصولهم على تأشٌرة من السفارة الفرنسٌة ورغم سفرهم ٌوم 52
مارس  5102إلى فرنسا للمشاركة فً دورة رٌاضٌة وحصولهم على عدٌد المٌدالٌات فً عدٌد
المناسبات والمحافل الرٌاضٌة الدولٌة.
بعد تلك الحادثة تعرض عدٌد األطفال الذٌن ٌتدربون بالجمعٌة إلى صدمة جعلتهم ٌرفضون مواصلة
التدرٌب ومنهم من انقطع عن الدراسة لعدة أٌام.
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مرصد الحقوق والحرٌات بتونس
العنوان :عدد  9الطابق الثالث ،مكتب "  ،"C13شار الحبٌب بورقٌبة باردو – تونس.
الهاتف2052025521 :
الجوال5050225022 – 5050225022 :
الموقع الرسمًwww.odl.tn :
صفحة الفاٌسبوكmarsadelhoukouk :
صفحة التوٌترmarsadelhoukouk :
القناة على الٌوتٌوبmarsadelhoukouk :
البرٌد اإللكترونًodltunisie@gmail.com :
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