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 رك عاجلتح
 أمام محكمة عسكرية ُيقاضىصحفي 

جوان/حزيران  11في على أيدي ضابطي شرطة، يرتديان مالبس مدنية، عطية  الحقل الصحفي صعتُ اُ 
، في اليوم السابق، بأن التلفزيونية . وجاء اعتقاله على خلفية تصريحه على قناة الجزيرة2022

عطية حالًيا في  الح. وُيحتَجز صم التونسي للشغلاالتحاد العاالجيش رفض أوامر رئاسية بإغالق مقر 
عطية الصحفي الثاني  الحوُيعتَبر ص بتونس العاصمة إلى حين استكمال التحقيقات. المرناقيةسجن 

منذ تولي الرئيس قيس  والمدني الثاني عشر على األقل الذي ُيالَحق قضائًيا أمام محكمة عسكرية
 منظمة العفو الدولية إلى اإلفراج عنه على الفور؛ وندعو أيًضاسعيد زمام السلطة في البالد. وتدعو 

أمامها  فقط للجوء إلى المحاكم العسكرية، بحيث ُيحاَكم األفراد العسكريون  وضع حدالسلطات إلى 
 .لخرق النظام العسكري 

 بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

 دالجمهورية التونسية، قيس سعي  رئيس 

 طريق حلق الوادي،

 الموقع األثري بقرطاج، تونس

 contact@carthage.tnالبريد اإللكتروني: 

 TnPresidency@تويتر: 

 

 الرئيس، السيد

 ...تحية طيبة وبعد

mailto:contact@carthage.tn


تدائية االبالمحكمة  أمام عطية الحصمقاضاة الصحفي  عن بالغ قلقنا بشأننكتب إليكم لإلعراب 
، إذ تأتي مقاضاته على خلفية ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. العسكرية في تونس العاصمة

ضافة إلى ذلك، ال ينبغي أن ُيحاَكم المدني ة المتعلقة الدولياالتفاقيات أمام محاكم عسكرية، بموجب ن و وا 
 .تونس اي صدقت عليهالت بحقوق اإلنسان،

، فزيونية عن ُبعد على قناة الجزيرةعطية في ُمداخلة تل الحظهر ص، 2022جوان/حزيران  10وفي مساء 
، أن تعليقاتهوقد ذكر، في  حيث ُيسَتَضاف في بعض األحيان بصفته محلاًل سياسًيا للشأن التونسي.

بإنفاذ قرار بإغالق مقر االتحاد العام التونسي للشغل، إال أن الجيش  الجيشأمر الرئيس قيس سعيد 
فرض لب إلى الجيش أن الرئيس سعيد ط . وأضاف عطيةالحًقا رفض ذلك وأبلغ االتحاد بأمر اإلغالق

اإلقامة الجبرية على عدد من القيادات السياسية، الذين لم يذكر عطية أسماءهم، ولكن ُقوبل هذا الطلب 
 برفض الجيش.أيًضا 
فيه مزاعم الصحفي. وُيتَهم  فيين، أصدر االتحاد العام للشغل بياًنا صحفًيا 2022جوان/حزيران  11وفي 
ثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب حمل عطية بـ " الحص السكان على مهاجمة بعضهم بعًضا بالسالح وا 

غير قانونية ]متعلقة  اأمورً  نيعمومي يننسب إلى موظفالو  ،ُيعاَقب عليها باإلعدامتهمة وهي ، "التونسي
من كرامته أو سمعته  ا يثبت صحة ذلك، وتحقير الجيش والمس  بها دون أن يدلي بم مأو شبهه[ مبوظيفته

، "اإلساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية لالتصاالتتعمُّد "كذلك و أو معنويته، 
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية من  91والفصل  من المجلة الجزائية 128و 72 ينبموجب الفصل

ووفًقا لما ذكره محاميه، سمير  من مجلة االتصاالت، بالترتيب. 86، والفصل لنظام القضاء العسكري 
 7عطية في جلسة استماع أمام قاضي تحقيق بالمحكمة العسكرية في  الحل صمثُ من المقرر أن يَ  ديلو،

 .2022جويلية/تموز 
 

حقوق المدنية من العهد الدولي الخاص بال 14لمادة اأمام محكمة عسكرية  عطية الحصمقاضاة وتنتهك 
والسياسية، الذي صدقت عليه تونس. وتنص هذه المادة على ضمان حق كل فرد في "أن تكون قضيته 

نشأة بحكم القانون". وعالوة على بل محكمة مختصة مستقلة حيادية، مُ نصف وعلني من ق  محل نظر مُ 
ته على قناة الجزيرة اتستند إلى تصريحف ؛ذلك، فإن مالحقته القضائية ُتقو ض حقه في حرية التعبير

 ذي يحظى بالحماية بموجب القانون الدولي.في نطاق التعبير الالتلفزيونية وتدخل 
 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02UB5izcfGtGwEtfXRsHSMQm3pgtuSoRf7o1GYzNP9ywZxgAPBXT1A2rxe6EnHd9Eil&id=1662574349
https://www.aljazeera.com/news/2022/6/12/tunisian-police-arrest-journalist-for-tv-remarks


سقاط عطية و  الحاإلفراج على الفور عن ص علىكم حثنو  هة إليهالتهم جميع ا  إذ تأتي على ، الُموجَّ
مقاضاة المدنيين  وقف خلفية ممارسة حقه في حرية التعبير فقط. وندعو السلطات التونسية أيًضا إلى

 .وقًفا تاًما عسكريةالمحاكم الأمام 
 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

  



 معلومات إضافية

، ورئيس "الرأي الجديد"الموقع اإلخباري الناطق باللغة العربية،  عطية صحفًيا وهو مؤسس الحيعمل ص
التونسي والعالمي. وُتجري وسائل اإلعالم أيًضا  ينالشأنومستجدات تحريره. وينشر الموقع أخبار 

 د التونسي بين الحين واآلخر.مقابالت مع عطية بصفته محلاًل سياسًيا للمشه

عطية  الح، جاء ضابطا شرطة يرتديان مالبس مدنية إلى منزل ص2022جوان/حزيران  11وفي مساء 
في تونس العاصمة، حيث وجدا زوجته واثنين من أبنائه الثالثة. وكان الضابطان يريدان  التحريرحي في 

أفادت إال أن زوجة عطية رفضت، بحسب ما  تفتيش المنزل، على الرغم من عدم إظهارهما مذكرة بذلك،
ما ذكرته لها نقلت التي لم تكن حاضرة آنذاك، لكنها لمنظمة العفو الدولية، و ، سندس عطية، به ابنته
أخبرهما بموقعه على مقهى الذي  ،ح عطيةالعلى الهاتف مع صوطلب ضابطا الشرطة التحدُّث  أسرتها.

ها إلى المقهىوَ حي ابن خلدون، وتَ ب  واعتقاله. جَّ

في واصطحبه ضابطا الشرطة إلى منزله، حيث غيَّر مالبسه، ثم اقتاداه بسيارتهما إلى المنشأة العسكرية 
 الستجوابه بشأن مصدر مزاعمه حول الجيش وغرضه من اإلدالء بهذا التصريح علًنا. العوينة

مركز االعتقال إلى  ح عطيةصال، نقل ضباط الشرطة 2022جوان/حزيران  11وبعد استجوابه في مساء 
جوان/حزيران  13 اإلثنين الموافق ،ية، إلى حين مثوله أمام محكمة عسكر في تونس العاصمة بوشوشة في

االبتدائية المحكمة لمنظمة العفو الدولية إن  ،عطية الحأحد محامي ص سمير ديلو، وقال. 2022
 موكله. مع التحقيق فتحت في تونس العاصمة العسكرية

 لمحكمةباح عطية في جلسة أمام قاضي تحقيق ل، أحضرت الشرطة صا2022حزيران جوان/ 13وفي 
منظمة العفو الدولية بأن  مالك بن عمر، أحد محاميه، أخبربتونس العاصمة. و  االبتدائية العسكرية

. ووفًقا لما 2022جوان/حزيران  10التحقيق يستند إلى مجرد تعليقاته على قناة الجزيرة التلفزيونية في 
عطية أن يكشف  الحجلسة االستماع، طلب قاضي التحقيق إلى ص، الذي كان حاضًرا في كره بن عمرذ

 عن اسم مصدره، لكنه رفض.

https://www.rayaljadid.com/


ووث قت منظمة العفو الدولية نمًطا ُمقلًقا في اللجوء إلى نظام القضاء العسكري لمالحقة المدنيين، الذين 
سائل التواصل االجتماعي، منذ تولي الرئيس قيس تضمنوا صحفيين وبرلمانيين ومحامًيا وأحد مستخدمي و 

 .2021جويلية/تموز  25سعيد زمام السلطة في 

وال تفي المحاكم العسكرية في تونس بمتطلبات االستقاللية، إذ أن لرئيس الجمهورية القول الفصل في 
أس القضاء الذي ير  وكيل الجمهوريةتعيين قضاة تلك المحاكم ووكالء النيابة لديها. ويكون أيًضا 

العسكري، وكذلك جميع وكالء النيابة بالمحاكم العسكرية، الذين يلعبون دوًرا محورًيا في ُمباَشرة اإلجراءات 
القضائية، أفراًدا عاملين في الجيش يخضعون إلجراءات النظام العسكري، ما يجعلهم تحت إمرة السلطة 

بموجب الدستور  أيًضا على للقوات المسلحةالتنفيذية، نظًرا إلى أن رئيس الجمهورية هو القائد األ
 التونسي.

الذي ُتشك  ل فيه تونس دولة طرف، يتمتع وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
حرية التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار جميع األفراد بالحق في حرية التعبير، الذي يشمل "

خاص المعني بحرية الرأي مقرر األمم المتحدة ال رأىعلى صعيد آخر، . و "وتلقيها ونقلها إلى آخرين
 ينبغيأمر غير ُمبرر، وأنه  تشويه السمعةجريمة  ر أن "فرض عقوبات احتجازية على مرتكبيوالتعبي

بقوانين لزم األمر،  ذاإ إلغاء جميع القوانين التي تُنص على عقوبات جنائية لمرتكبي التشهير أو استبدالها،
ضافة إلى ذلك،  ."بخصوص تشويه السمعة طابع مدني مناسبذات  لجنة األمم المتحدة لحقوق  اعتبرتوا 

العهد الدولي الخاص بالحقوق بموجب  إليها سلطة تفسير واجبات الدول وهي الهيئة المعهوداإلنسان، 
تقمع أو تحجب عن الجمهور معلومات ذات ]...[ أنه من غير المشروع للدول أن " المدنية والسياسية،

في  ينشطانالباحثين أو الصحفيين أو ال قاضي، أو أن تُ مصلحة عامة مشروعة وال تضر باألمن القومي
 ".]...[ تلك المعلومات همنشر ألسباب تتعلق ب، آخرينالمدافعين عن حقوق اإلنسان أو  أومجال البيئة 

في تقريره  ،قال المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبيرعالوة على ذلك، و 
 ما يلي: ،2010أفريل/نيسان  20بتاريخ 

أو غير "ال يجوز استخدام القوانين الجنائية بخصوص تشويه السمعة لحماية أفكار أو مفاهيم نظرية 
موضوعية مثل الدولة أو الرموز الوطنية أو الهوية الوطنية أو الثقافات أو مذاهب التفكير أو األديان أو 

 األيديولوجيات أو المذاهب السياسية".

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G11/453/29/PDF/G1145329.pdf?OpenElement


  اإلنكليزية الفرنسية أو أو العربية اللغةلغة المخاطبة المفضلة: 

 لغة بلدكماستخدام  يمكنكم

 2022 أيلول/سبتمبر 1وقت ممكن قبل: أسرع في وُيرجى المبادرة بالتحرك 

 .سال المناشدات بعد الموعد المحدد، في حالة إر موُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك

 (المذكر)صيغ  عطية الحصاإلشارة الُمفضلة:  االسم وصيغ


