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تونس :حكم متوقع ابلسجن لناشط بشأن حقوق اإلنسان
أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن استنكارها إلدانة احملكمة انشط حقوق اإلنسان التونسي زهري خملوف لبثه شريط
فيديو على موقع "الفيس بوك" كشف فيه التلوث املتفشي يف مدينة انبل وافتقارها إىل اخلدمات األساسية ،وكررت
املنظمة دعوهتا السابقة إىل اإلفراج عنه فوراً وبال قيد أو شرط.
وسيكون على زهري خملوف ،الذي أدين اليوم "اإلساءة إىل الغري أو إزعاج راحتهم عرب الشبكات العمومية لالتصاالت"
من قبل حمكمة قرمبالية االبتدايية ،قااء فةرة ثالثة أشهر يف السنن لكشفه النقا عما تعانيه مدينة انبل ،على
الساحل الشمايل الشرقي لتونس ،من تلوث وافتقارها إىل اخلدمات األساسية .وتعترب منظمة العفو الدولية زهري خملوف
سنني رأي معتقل لسبب وحيد هو ممارسته السلمية حلقه يف حرية التعبري ومعارضته السلمية للحكومة التونسية.
وجاءت مقاضاة السلطات لزهري خملوف يف أعقا شكوى تقدم هبا عامل صناعي تامن شريط الفيديو مقابلة معه
أبن املقابلة قد استخدمت دون احلصول على موافقته وأبن شريط الفيديو ضار – وهي شكوى من الواضح أن
صاحبها تقدم هبا بعد أن تعرض للاغوط واإلكراه من طرف قوات األمن .وحكم على زهري خملوف كذلك بدفع غرامة
بقيمة  6,000دينار (حنو  3,100يورو) كتعويض عما تسبب به من أضرار مزعومة.
وأصدرت احملكمة قرارها كتابة .ومل يتم إحاار زهري خملوف ،احملتنز حالياً يف سنن مرانقية ابلقر من تونس
العاصمة ،إىل قاعة احملكمة لسماع احلكم الصادر حبقه .وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن حماكمة زهري
خملوف مل حتةرم املعايري الدولية للمحاكمة العادلة .فلم يدل شهود االدعاء والدفاع بشهاداهتم أمام هيئة احملكمة ،كما مل
يسمح إال لثالثة حمامني بتقدمي دفوعاهتم أثناء جلسات القاية ،اليت دأ القاضي على مقاطعتهم خالهلا قبل أن
يوقف املرافعات يف هناية املطاف ليؤجل النطق ابحلكم حىت  1ديسمرب/كانون األول .واتسمت جلستا االستماع يف 3
و 02نوفمرب/تشرين الثاين ،ابحلاور الكثيف لرجال الشرطة ،بينما منع ممثلو اجملتمع املدين من حاورمها .ويف األسبوع
الذي سبق جلسة االستماع اخلتامية يف  02نوفمرب/تشرين الثاين ،مل يسمح لزهري خملوف بتلقي الزايرات من حمامييه أو
عايلته.
وزهري خملوف سنني رأي سابق وعاو يف منظمة حقوق اإلنسان "احلرية واإلنصاف" .ويكتب يف املوقع اإللكةروين
اإلخباري التونسي "السبيل أُن الين" .وهو عاو كذلك يف الفرع التونسي ملنظمة العفو الدولية.

