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 تونس: ينبغي إسقاط التهم الوّجهة إل ثلثة متهمي بإهانة الشطة ف
ّني الراب محاكمة مغ

ّثت منظمة العفو الدولية اليوم السلطات التونسية عل إسقاط التهم التي ُوّجهت إل ثلثة أشخاص ف  ح
 يونيو/حزيران بإهانة موظفي عموميي والتعدي عل الخلق الحميدة بعد استنكارهم للحكم 17

بالسجن لدة سنتي عل مغني الراب علء الدين اليعقوبي.

 كما تدعو النظمة السلطات التونسية إل التحقيق ف مزاعم استخدام القوة الفرطة وغي الضورية من
ُأدين علء الدين اليعقوبي، العروف باسم "ولد الـ   " بتهمة إهانة أفراد15قبل الشطة ف الحكمة، حيث 

 الشطة والتجاهر بالفحش والتعدي عل الخلق الحميدة. وتطالب بإخضاع أي شطي مسؤول عن
مثل تلك الفعال للمساءلة.

 وقال شهود عيان لنظمة العفو الدولية إن الحكم بالسجن لدة سنتي أثار غضب مؤيدي اليعقوبي ف
 الحاكمة التي ُعقدت ف محكمة ف بن عروس بضواحي العاصمة تونس، وإن فراد الشطة دفعوهم إل

ًا ف العتداء عليهم وضبهم، مع الصحفيي الذين كانوا يصّورون  خارج قاعة الحكمة، ثم مضوا ُقدم
 الشهد. وقال أمي الطياوي، وهو صحفي يعمل مع موقع "نواة" الخباري، وحض الحاكمة، لنظمة

العفو الدولية:

 "كنا خارجي من قاعة الحكمة، وكان أفراد الشطة الغاضبون يحاولون إخراج الناس من الحكمة.
ُتزعت الكاميا مني. وبدأ أفراد شطة يرتدون  قمُت بتصوير أحدهم وهو ينهال بالضب عل امرأة، فان

ملبس مدنية بلكمي وركل وضبي بالعص."

ُنقل أمي الطياوي إل الستشفى لعالجته من جروح أصابت إحدى يديه، بما ف ذلك إصابته بكس  و
محتمل ف أحد أصابعه وكدمات ف صدره وقدميه.

 وُقبض عل آخرين ممن حضوا جلسة الحاكمة واقتيدوا إل أحد مراكز الشطة. وقد وّجه الدعي العام
 إل ثلثة منهم، ومن بينهم الصحفية هند الدب، تهمة إهانة موظفي عموميي والتعدي عل الخلق
 الحميدة بسبب تعليقاتهم التي انتقدوا فيها الشطة والحكم الصادر بحق علء الدين اليعقوبي. ولم

ُأرغمت عل التوقيع عليه كي ل تبقى ف حجز  ُيسمح لهند الدب بقراءة تقرير تحقيق الشطة، ولكنها 
الشطة بحسب ما ذكر محاميها. 



  يونيو/حزيران بفيلم فيديو ُسجلت عليه أغنيته13وتتعلق التهم التي ُوجهت إل علء الدين اليعقوبي ف 
 العنونة بـ "الشطة كلب"، التي تتحدث عن وحشية الشطة. وعل الرغم من تبئة ساحته من تهمتي

 "التآمر بهدف ارتكاب العنف ضد موظفي عموميي" و"الشاركة ف الثورة"، فقد ُحكم عليه بالسجن
  من قانون العقوبات، التعلقة بإهانة موظفي عموميي والتشهي بهم،128لدة سنتي بموجب الادة 

 مكرر، اللتي تجّرمان التجاهر بالفحش والتعدي عل الخلق الحميدة.226 والادة 226وبموجب الادة 

 إن تكرار تهم "التشهي الجنائي والتعدي عل الخلق الحميدة ضد منتقدي الحكومة والصحفيي
 والدّوني والفناني من شأنه أن يقّوض الحاجة إل مراجعة القواني التونسية التي تخنق حرية التعبي،

ًا للمعايي الدولية لحقوق النسان، فإن التشهي بالوظفي العموميي يجب  ومنها قانون العقوبات. ووفق
ُيعتب جريمة جنائية. كما اسُتخدمت تهم التجاهر بالفحش والتعدي عل الخلق الحميدة لدانة  أل 

ًا ف تونس.  وحتى سجن الشخاص الذين يعّبون عن آرائهم سلمي

ُأدينوا  أو ّتهم فيها أشخاص ف تونس أو   وتمّكنت منظمة العفو الدولية من توثيق عدد من الحالت التي ا
ًا بسبب مثل تلك التهم ف العامي النصمي. ومن بي هؤلء جابر الاجري، وهو مدّون  ُسجنوا أحيان

ًا بالسجن لدة سبع سنوات ونصف السنة بسبب نش تعليقات عل ًا حكم  وسجي رأي، يقض حالي
ُتبت مسيئة للسلم والسلمي. النتنت، اع

  يونيو/حزيران ستنظر محكمة التمييز ف قضية أيوب السعودي، وهو مستشار سابق لرئيس19ف 
  وكانت محكمة استئناف عسكرية قد حكمت عليه بالسجن لدة2013الجمهورية. وف أبريل/نيسان 

 أربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة تشويه سمعة الجيش والتشهي بموظف مدني. وكان السعودي قد
 انتقد تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي الحمودي إل ليبيا.كما جّردته الحكمة من حقوق

 مدنية معينة، من بينها الخدمة ف الجيش، والوظيفة العمومية، وتقّلد الوسمة أو الناصب السامية من
قبل الدولة.

ّتهم غانمي3وقررت محكمة عسكرية تأجيل محاكمة الدّون حكيم غانمي حتى    يوليو/تموز. وقد ا
 بتشويه سمعة الجيش والتشهي بموظف عمومي وإزعاج الخرين من خلل شبكات التصالت العامة،

 وذلك بسبب نشه رسالة موّجهة إل وزير الدفاع، اشتكى فيها من أفعال مدير مستشفى عسكري ف
قابس.

 


