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حترك عاجل
تدهور صحة صحفي تونسي سجني
يواصل سجني الرأي التونسي الفاهم بوكدوس ،البالغ من العمر  40سنة ،إضراابً عن الطعام بدأه يف  8أكتوبر/

تشرين األول  2010احتجاجاً على ظروف سجنه واستمرار احتجازه يف سجن قفصة .ويرفض تناول عالجه

والذي من دونه قد تكون حياته يف خطر.

إذ أعلن الفاهم بوكدوس اإلضراب عن الطعام لالحتجاج على ما يلقاه من معاملة تزداد سوءاً من جانب سلطات
السجن .ويعتقد هو وزوجته عفاف بناصر ،أنه ومنذ حماولة صحفيني آخرين زايرته يف السجن للتضامن معه يوم السبت
 18سبتمرب/أيلول ،تزايدت املضايقات على أيدي حراس السجن جتاهه ويشمل هذا عزله عن زميله السجني حسن بن
عبد هللا ،وإخضاع ما يتلقاه من الطعام لتفتيش عابث جيعله غري صاحل لألكل ،ومراقبة مجيع أحاديثه مع زوجته
واالستماع إليها وتسجيلها.
ويعاين الفاهم بوكدوس من الربو احلاد ،الذي يسبب له مشكالت يف التنفس على حنو يضطره إىل تناول الدواء وإىل
املراقبة بصورة منتظمة .وقد فاقمت ظروف السجن من حالته ،وتقول زوجته إن صحته يف تدهور مستمر .كما تعرض
لعدة نوابت من الربو منذ سجنه إضافة إىل التهاب يف احلنجرة والتهاب يف األسنان ،ويف اآلونة األخرية إىل آالم شديدة
يف املعدة .وعقب تعرضه ألزمة ربو يف  22سبتمرب/أيلول ،مل تف سلطات سجن قفصة بوعدها أبن تنقله إىل املستشفى
حيث مل يتم نقله إىل املستشفى إال بعد  13يوماً ،عقب تعرضه لنوبة ربو أخرى يف  4أكتوبر /تشرين األول.
ويف  9أكتوبر/تشرين األول ،أي يف اليوم الثاين من إضرابه عن الطعام ،تعرض الفاهم بوكدوس لنوبة ربو أخرى ،ولكنه
أصر على التغلب عليها دون تناول دوائه.
وكان الفاهم بوكدوس ،بصفته صحفياً يعمل يف قناة "احلوار التونسي" التلفزيونية اخلاصة ،يغطي االحتجاجات الشعبية
املناهضة للبطالة وارتفاع تكاليف املعيشة يف حوض قفصة املنجمي ،يف جنوب غرب تونس ،يف النصف األول من
 ،2008ويبث صوراً عنها .وحكم عليه ابلسجن ست سنوات يف ديسمرب/كانون األول  2008بزعم انتمائه إىل مجاعة
كانت تقود أعمال الشغب .ووجدت احملكمة أثناء إعادة حماكمته يف يناير/كانون الثاين  2010أنه مذنب ،وقامت
بتخفيض مدة حكمه إىل السجن أربع سنوات.

يرجى الكتابة فوراً ابلعربية أو الفرنسية ،أو بلغتكم األصلية:
•

للدعوة إىل اإلفراج الفوري وغري املشروط عن الفاهم بوكدوس بصفته سجني رأي مسجون لسبب وحيد هو

ممارسته املشروعة والسلمية حلقه يف حرية التعبري وأنشطته الصحفية؛
•

لإلعراب عن بواعث قلقكم إزاء ظروف السجن السيئة اليت تسهم يف تدهور صحة الفاهم بوكدوس؛

وإىل حني اإلفراج عنه ،لدعوة السلطات التونسية إىل حتسني ظروف حبس الفاهم بوكدوس وإىل التوقف عن
•
مضايقته يف السجن؛
حلث السلطات على ضمان تقدمي الرعاية الطبية املتخصصة إىل الفاهم بوكدوس فوراً ،وخارج السجن عند
•
االقتضاء ،طبقاً ألحكام "قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء".

يرجى أن تبعثوا مبناشداتكم قبل  29نوفمرب/تشرين الثاين  2010إىل:
زين العابدين بن علي
الرئيس
القصر الرائسي
تونس العاصمة ،تونس

فاكس:

+216 71 744 721

طريقة املخاطبة :فخامة الرئيس
وزير العدل وحقوق اإلنسان

السيد األزهر بوعوين

وزارة العدل وحقوق اإلنسان
 31شارع ابب بنات
تونس العاصمة  ،1019تونس

فاكس:

+216 71 568 106

طريقة املخاطبة :صاحب املعايل
وابعثوا بنسخ إىل:
رئيس اهليئة العليا حلقوق اإلنسان واحلرايت األساسية
السيد منصر الرويسي
 85شارع احلرية
 1002قصبة تونس العاصمة
تونس

فاكس:

+216 71 784 037

وابعثوا بنسخ كذلك إىل املمثلني الدبلوماسيني لتونس املعتمدين لدى بلدانكم .ويرجى التشاور مع مكتب
فرعكم ،إذا كنتم تعتزمون إرسال املناشدات بعد التاريخ املذكور أعاله.

حترك عاجل
تدهور صحة صحفي تونسي سجني
معلومات إضافية
عقب احتجاجات قفصة ضد البطالة والفساد وارتفاع تكاليف املعيشة يف النصف األول من  ،2008شنت السلطات
التونسية محلة عنف فرقت أثناءها مظاهرات االحتجاج ابلقوة وقامت ابعتقال مئات األشخاص .ويف ديسمرب/كانون
األول  ،2008أصدرت حمكمة قفصة االبتدائية أحكاماً ابلسجن على  38نقابياً ومتظاهراً ،مبن فيهم الفاهم بوكدوس
وحسن بن عبد هللا ،بزعم قيادة أعمال الشغب .وكان الفاهم بوكدوس ،وهو صحفي ،قد قام بنقل صور االحتجاجات
إىل قناة "احلوار التونسي" التلفزيونية اخلاصة ،اليت يعمل فيها .وخلص قاضي التحقيق إىل أنه وعلى الرغم من عدم
مشاركة الفاهم بوكدوس بصورة مباشرة يف االحتجاجات ،إال أنه كان عضواً نشطاً يف جمموعة كانت تقود أعمال
الشغب نظراً ألنه نشر معلومات يف تونس وخارج البالد بغرض "الدعاية".
وحوكم الفاهم بوكدوس ،الذي غاب عن األنظار يف حينه ،غيابياً وحكم عليه ابلسجن ست سنوات .وأكدت حمكمة

االستئناف يف فرباير/شباط  2009احلكم .ووجهت إليه هتمة "االنتماء إىل مجعية إجرامية" ،و"املشاركة يف وفاق بقصد
حتضري وارتكاب اعتداء على األشخاص واألمالك " و"توزيع وبيع وعرض ومسك بنيّة الرتويج لنشرات من شأهنا

تعكري صفو النظام العام "

ويف نوفمرب/تشرين الثاين  ،2009أُفرج إفراجاً مشروطاً عن مجيع من أدينوا وسجنوا أثناء احلملة القمعية عقب صدور
عفو رائسي مبناسبة الذكرى  22لتنصيب الرئيس بن علي رئيساً للجمهورية .ومل ينطبق العفو الرائسي إال على من

اعتربت األحكام الصادرة حبقهم قطعية ،وليس على من الذوا ابالختباء وحوكموا وأدينوا غيابياً .وخرج الفاهم بوكدوس
إىل العلن وأعيدت حماكمته وأدين جمدداً يف يناير/كانون الثاين  ،2010ولكن مت ختفيض احلكم الصادر حبقه إىل أربع
سنوات .وأيدت حمكمة استئناف قفصة احلكم يف يوليو/متوز  .2010وجرى توقيف الفاهم بوكدوس يف  15يوليو/متوز
 ،2010أي بعد أتكيد حكم اإلدانة أبسبوع .وقد دخل الفاهم بوكدوس املستشفى على حنو متكرر ما بني أبريل/نيسان
 2010ويوليو/متوز  2010بسبب صعوابت يف التنفس ،وقبض عليه مباشرة عقب مغادرته املستشفى .وهو حمتجز حالياً
يف سجن قفصة.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن حماكمته مل ِّ
تلب مقتضيات املعايري الدولية للمحاكمة العادلة .ففي املقام األول ،مل
يتمكن حمامو الدفاع من عرض دعاواهم ،بينما رفضت مطالبات حمامي الدفاع ابستجواب الشهود .ولدى استئناف
احلكمَّ ،
متكن احملامون من عرض حججهم أمام احملكمة ،ولكنهم حرموا جمدداً من حق استدعاء الشهود واستجواهبم.
وقد شاب احملاكمة حضور كثيف لقوات األمن ،سواء داخل قاعة احملكمة أو خارجها.
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