




ملخص حول انتهاكات التعامل األمني مع تظاهرات 14 جانفي 2022 
شــهدت شــوارع تونــس العاصمــة يــوم 14 جانفــي عــدد مــن التجمعــات والتظاهــرات وذلــك إثــر 
ــن والناشــطين  ــة وعــدد مــن الحقوقيي دعــوة مــن بعــض األحــزاب والحــركات والمنظمــات الحقوقي
السياســيين. للتظاهــر بشــارع الحبيــب بورقيبــة للتعبيــر عن رفضهــم لعدد مــن القرارات التــي اتخذها 
رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد بعــد 25 جويليــة 2021 وتذكيــًرا بمطالــب الثــورة التونســية. إال أن 
الســلطات التونســية أبــدت رفضهــا ألي تظاهــرة ســتقام بشــارع الحبيــب بورقيبــة بالعاصمــة مــن 
خــال إصدارهــا يــوم 12 جانفــي 2022 قــرارا يقضــي بحظــر التجــول ليــا ومنــع جميــع التجمعــات 
ــوم 13 جانفــي 2022  ــس ‘’كمــال الفقــي ‘’ ي ــي تون ــا. فقــد صــرح وال لمــدة خمســة عشــر يوًم
بأنــه ســيمنع أي تظاهــرة بشــارع الحبيــب بورقيبــة متعلــًا بالوضــع الصحــي للبــاد. وعلــى أثــر ذلــك 
قامــت وزارة الداخليــة بتطويــق كامــل الشــوارع المؤديــة لشــارع الحبيــب بورقيــة بالحواجــز الحديديــة 
وتركيــز عــدد مهــول مــن دوريــات األمــن ونقــاط التفتيــش تأهبــا لمنــع المواطنيــن مــن التجمهــر 

بالشــارع الرئيســي بالعاصمــة.  

ــن  ــن المواطني ــدد م ــع ع ــى من ــرطة عل ــوات الش ــت ق ــي 2022 أقدم ــوم 14 جانف ــة ي ــي صبيح ف
مــن الوصــول إلــى شــارع الحبيــب بورقيبــة كمــا تــم تفتيــش جميــع المســافرين بمحطــات القطــار 
والمتــرو بمحطــة برشــلونة وســاحة الجمهوريــة مــع ســؤالهم حــول وجهتهــم وســبب تواجدهــم 
بالعاصمــة. وقــد عاينــت جمعيــة تقاطــع وجــود تعزيــزات أمنيــة كبيــر بشــارع الحبيــب بورقيبــة مــع 
عــدد كثيــف مــن المدرعــات والشــاحنات المجهــزة بخراطيــم الميــاه التــي تــم اســتعمالها فيمــا بعــد 
لــرش المتظاهريــن وتفريقهــم. وســجلت هــذه االحتجاجــات ارتفاًعــا فــي منســوب العنف البوليســي 
تجــاه المتظاهريــن والمتظاهــرات. حيــث قامــت قــوات الشــرطة باالعتــداء علــى المتظاهريــن 
والمتظاهــرات بشــارع مارســيليا وشــارع محمــد الخامــس باســتعمال العصــي، مــع اســتعمال مكثــف 

للغــاز المســيل للدمــوع لتفرقــة المتظاهريــن. 

 وشــهدت احتجاجــات 14 جانفــي 2022 جملــة مــن اإليقافــات العشــوائية شــملت العديــد من الشــباب 
والشــبات الذين/اللواتــي كانــوا حاضريــن/ات هنــاك حيــث تــم إطــاق ســراح البعــض منهــم/ن وأذنــت 
ــك خــال  ــى ذل ــة إل ــردا. إضاف ــد تجــاوز عددهــم 15 ف ــاف بقيتهــم وق ــي إيق ــة ف ــة العمومي النياب
تفريقهــا للمحتجيــن قامــت قــوات الشــرطة باالعتــداء علــى الصحفييــن/ات رغــم ارتدائهــم للســترات 
المميــزة مــع التضييــق عليهــم ومنــع البعــض منهــم مــن أداء عملــه الصحفــي كمــا تــم إيقــاف عدد 
منهــم/ن وافتــكاك هواتفهــم الشــخصية أثنــاء توثيقهــم لعمليــات اإليقــاف العشــوائي والعنــف 

ضــد المحتجيــن. 

تعتبــر جمعيــة تقاطــع أن مــا وقــع يــوم 14 جانفــي هــو تكريــس لدولــة القمــع البوليســي ال دولــة 
الحقــوق والحريــات، وعــودة إلــى الخلــف مــن خــال مزيــد مــن التضييــق علــى الحريــات خاصــة حريــة 
ــى الحــق فــي  ــق عل ــة تقاطــع التضيي ــن جمعي ــة الصحافــة. وتدي ــر والتظاهــر الســلمي وحري التعبي
حريــة التعبيــر والحــق فــي التظاهــر الســلمي كمــا تســتنكر التعامــل األمني مــع االحتجاجات الســلمية 
واعتــداء قــوات الشــرطة علــى المتظاهريــن، والمتظاهــرات، والصحفييــن والصحفيــات. كمــا تديــن 
إغــاق قــوات الشــرطة لجميــع منافــذ العاصمــة وعســكرة كل الطرقــات المؤديــة لشــارع الحبيــب 

بورقيبــة ومنــع المواطنيــن مــن التجمهــر والتظاهــر فيــه. 



ــة التنقــل  ــة التظاهــر الســلمي وحري ــر وحري ــرأي والتعبي ــة ال ــأن حري وتذكــر الســلطات التونســية ب
هــي حــق مــن حقــوق اإلنســان مكفــول فــي الدســتور التونســي وكافــة المواثيــق الدوليــة. وتعبــر 
ــا  ــوم 14 جانفــي2022 كم ــف البوليســي ي ــا العن ــكل ضحاي ــة عــن مســاندتها المطلقــة ل الجمعي
تطالــب جمعيــة تقاطــع باإلفــراج الفــوري عــن الموقوفيــن جــراء ممارســتهم لحقهــم فــي التعبيــر 

والتظاهــر الســلمي. 


