


2



3



4



5

مقدمة
ــا ضمــن الحــق فــي الصحــة الــوارد  لــكل إنســان الحــق فــي بيئــة صحيــة. ويأتــي هــذا الحــق جزئًي
فــي العهــد الدولــي للحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. والــذي ينــص علــى أنــه يتعيــن علــى 
الــدول إعمــال الحــق فــي الصحــة عــن طريــق تحســين أوضــاع الصحــة البيئيــة بجانــب خطــوات أخرى. 
ــة  ــزم الدول ــه. وتلت ــى صحت ــة تحافــظ عل ــش فــي بيئ ــى العي ويجــب أن يكــون كل إنســان قــادر عل

باتخــاذ الخطــوات الالزمــة لضمــان صحــة واســتدامة البيئــة التــي يعيــش فيهــا مواطنيهــا. 

ــش منطقــة  ــة تجــاه مواطنيهــا. تعي ــزم بهــا الدول ــات تلت ــا ســبق مــن واجب ــى عكــس م لكــن عل
عقــارب بواليــة صفاقــس بتونــس أزمــة بيئيــة حــادة، تســبب فيهــا مصــب القنــة لتجميــع النفايــات. 
ــة بالغــة  ــى مشــاكل صحي ــرض غلقــه عــام 2013 إل ــذي كان مــن المفت تســبب هــذا المصــب وال
ألهالــي منطقــة عقــارب، وأســفرت عــن وفــاة عــدد منهــم نتيجــة لألمــراض التــي كان المصــب ســبًبا 
رئيســًيا فيهــا. وعلــى الرغــم مــن محاولــة أهالــي منطقــة عقــارب إنهــاء هــذه األزمــة التــي تأثــر 
علــى حياتهــم بالســعي فــي كافــة الطــرق القانونيــة والدســتورية، كانــت الدولــة التونســية بأجهزتها 
المختلفــة هــي الحائــل بيــن المواطنيــن وحقهــم فــي العيــش فــي بيئــة ســليمة. األمــر الــذي دفــع 
ــت  ــد قوبل ــح المصــب، وق ــادة فت ــة الشــرطة إع ــد محاول ــن بمنطقــة عقــارب لالحتجــاج عن المواطني
هــذه االحتجاجــات بعنــف بالــغ أســفر عــن مقتــل المواطــن عبــد الــرزاق لشــهب جــراء االســتخدام 

المكثــف للغــاز المســيل للدمــوع. 

يرصــد التقريــر انتهــاكات حقــوق اإلنســان التــي تعــرض لهــا مواطنــو منطقــة العقــارب، وكيفيــة 
ــال عــن  ــة ممث ــس الجمهوري ــة فــي شــخص رئي ــة، متمثل ــة البيئي ــة مــع هــذه الكارث تعاطــي الدول
ــراف  ــن األط ــم م ــات وغيره ــة والبلدي ــوزارات المعني ــريعية. وال ــلطة التش ــة والس ــلطة التنفيذي الس
ــل حــراك  ــة المرفوعــة مــن قب ــة فــي القضي ــى األحــكام القضائي المســؤولة. كمــا تــم التطــرق إل
‘’مانيــش مصــب’’ ضــد كل مــن الوكالــة الوطنيــة للتصــرف فــي النفايــات والشــركات المســتغلة 

ــة. ــي لمصــب القن ــك بهــدف اإلغــالق النهائ للمصــب. وذل

ــد  ــارب. وعدي ــة عق ــي منطق ــوق أهال ــن حق ــاع ع ــي الدف ــي ف ــراك االجتماع ــى دور الح ــة إل  إضاف
أشــكال العنــف غيــر المبــرر مــن قبــل قــوات الشــرطة. كذلــك مقتــل الشــاب عبــد الــرزاق لشــهب 
ــة وشــهادات  ــة وزارة الداخلي ــر 2021، وتضــارب رواي ــوم 8 نوفمب ــدأت ي ــي ب ــاء االحتجاجــات الت أثن
ــس  ــا رئي ــي قدمه ــود الت ــآل الوع ــه. وم ــول مقتل ــاج ح ــوم االحتج ــاك ي ــن هن ــن الحاضري المواطني

ــة. ــة مصــب القن ــي ألزم ــارب حــول الحــل النهائ ــة لمتســاكني منطقــة عق الجمهوري

يبــدأ التقريــر بخلفيــة عــن األزمــة البيئيــة التــي تســبب فيهــا مصــب القنــة للنفايــات، يليــه ملخــص 
حــول األحــكام القضائيــة التــي حصــل عليهــا حــراك »منيــش مصــب«. وتعامــل الســلطات التونســية 
مــع األزمــة. ثــم انــدالع االحتجاجــات بمنطقــة عقــارب واالنتهــاكات التــي قامــت بهــا قــوات الشــرطة، 
ومقتــل المواطــن عبــد الــرزاق لشــهب. واللفــاء مــع رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعيد. باإلضافــة 
إلــى أخــالل تونــس بالتزاماتهــا الدوليــة. وينتهــي التقريــر بمجموعــة مــن التوصيــات لصانعــي القــرار 

إلنهــاء هــذه األزمــة. 
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المنهجية:
أعتمــد هــذا التقريــر علــى 6 مقابــالت مــع نشــطاء ومواطنيــن وفاعليــن بالمجتمــع المدنــي مــن منطقــة عقــارب، تــم 
إجراؤهــا مــن 15 نوفمبــر 2021 ل 15 ديســمبر 2021. وبنــاء علــى طلــب بعــض المصــادر بإخفــاء هويتهــم خوفــا مــن 
المالحقــات األمنيــة تمــت اإلشــارة إليهــم فــي المصــادر بأســماء مســتعارة.  كمــا اســتعان التقريــر بتقاريــر صحفيــةـ 
وقــرار محكمــة الناحيــة بعقــارب كمــا تــم االعتمــاد علــى التصاريــح والتقاريــر الرســمية للجهــات المســؤولة بالدولــة 
التونســية. وال تمثــل األحــداث الموثقــة بالتقريــر قائمــة حصريــة بكافــة التجــاوزات واالنتهــاكات المرتكبــة فــي حــق 

متســاكني منطقــة عقــارب.

خلفية األزمة البيئية: 
مصــب القنــة للنفايــات بمنطقــة عقــارب بواليــة صفاقــس هــو مصــب للنفايــات تــم االنطــالق فــي اســتغالله منــذ ســنة 
2008 حيــث يضــم المصــب 40 هكتــارا. ويســتقبل المصــب مــا بيــن 600 و700 طــن مــن الفضــالت فــي اليــوم أي مــا 
يعــادل 18000 و21000 طــن فــي الشــهر. 50 بالمئــة منهــا فضــالت تابعــة لبلديــة صفاقــس، والنصــف االخــر تابعــة 

لشــركات خاصــة وفــق مــا أكدتــه رئيســة لجنــة النظافــة ببلديــة صفاقــس »راويــة عميــرة«1 . 

ويعتبــر مصــب القنــة ثانــي أكبــر مصــب للنفايــات فــي تونــس. وقــد حــددت فتــرة اســتغالله مــدة 5 ســنوات ليفتــرض 
إغالقــه ســنة 2013.إال أنــه تــم تجــاوز المــدة القانونيــة ليظــل المصــب قيــد االســتغالل إلــى غايــة ســنة 2021.  ليســبب 
المصــب أخطــار صحيــة وبيئيــة تهــدد حيــاة مــا يقــارب 45 ألــف متســاكنا. نظــًرا لمــا يفــرزه مصــب القنــة مــن ميــاه 
ملوثــة وانبعاثــات غازيــة تســببت فــي مشــاكل صحيــة عانــى منهــا أهالــي منطقــة عقــارب طيلــة ســنوات وفــق مــا 
أكــده ‘‘مأمــون العجمــي’’ الناشــط بالمجتمــع المدنــي بعقــارب وبحــراك ‘’مانيــش مصــب’’2 أن هنــاك العديــد ممــن 
توفــوا بأمــراض كان المصــب ســبًبا رئيســًيا فــي إصابتهــم بهــا، مــن بينهــم وفــاة شــابة فــي 26 ســبتمبر 2019 بســبب 
ــاة مســتحيلة  ــه وهــو مــا يجعــل الحي ــح الكريهــة التــي تصــدر من ــار والروائ ــى الغب لدغــة بعوضــة ســامة إضافــة إل

هنــاك حســب تعبيــره.

ــة بعقــارب، تشــكل حــراك  ــة البيئي ــع األطــراف المســؤولة لحــل األزم ــل جمي ــاب التعاطــي الجــدي مــن قب ــام غي وأم
ــة  ــي بيئ ــم ف ــن حقه ــاع ع ــيمة والدف ــات الجس ــذه الخروق ــى ه ــدي إل ــة، للتص ــكان المنطق ــل س ــن قب ــي م اجتماع
ــك مــن خــالل  ــارب. وذل ــي تهــدد منطقــة عق ــة الت ــد بالمخاطــر البيئي ــة للتندي ــث انطلقــت حمــالت توعوي ســليمة. حي
عــروض مســرحية ورســوم غرافيتــي وحمــالت إلكترونيــة قادهــا مجموعــة مــن الشــباب أصيلــي منطقــة عقــارب ليتــم 
ترجمــة كل هــذا فيمــا بعــد فــي حــراك ‘’مانيــش مصــب ‘’ ســنة 2016. والشــروع فــي تحــركات احتجاجيــة ورفــع 
قضايــا بهــدف اإلغــالق النهائــي لمصــب القنــة خاصــة بعــد صــدور تقريــر الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط والــذي 

ــار وكبريــت الهيدروجيــن3. ــة بالمنطقــة بســبب الغب ــات الجوي أقــر بارتفــاع نســبة الملوث

وقــام الحــراك فــي ســنة 2018 بوقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر واليــة صفاقــس رافعيــن شــعار ‘’ ال للتلــوث ال للمــوت 
البطــيء’’، ويعتبــر هــذا حقــا دســتوريا نــص عليــه الفصــل 45 مــن دســتور 2014 الــذي جــاء فيــه : »تضمــن الدولــة 
الحــق فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة والمســاهمة فــي ســالمة المنــاخ وعلــى الدولــة توفيــر الوســائل الكفيلــة بالقضــاء 

علــى  التلــوث البيئــي«.
اميرة التواتي. موقع كشف ميديا. 2022.مصب القنة في عقارب: قتل عمد بـ« حصانة« حكومية/تحقيق.02 جانفي 2022.أخر ولوج:     يوم 27 جانفي 2022 

مراسلة مع الناشط مأمون العجمي بتاريخ 18 نوفمبر 2021 
ديوان فم.2021. قصة مصب القنة بعقارب متى تنتهي. 14 نوفمبر 2021. اخر ولوج: يوم05 جانفي 2021 

https://www.facebook.com/DiwanFM/videos/%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A9-
%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9-

%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9/924340161846781/

https://www.kashfmedia.com/2022/01/10/%d9%85%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%86%d8%a9-%d9%81%d9%8a-
%d8%b9%da%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a8-%d9%82%d8%aa%d9%84-%d8%b9%d9%85%d8%af-%d8%a8%d8%ad%d8%b5%d8%a7%d9%86%d8%a9-

%d8%ad%d9%83%d9%88%d9%85/
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 إضافــة إلــى مــا يصاحــب هــذا الحــق مــن حقــوق أخــرى نذكــر منهــا الحــق فــي الصحــة الــذي يجــب علــى الدولــة 
ــة  ــا رئيســيا للبيئ ــح ملوث ــذي أصب ــه وال ــرة صالحيت ــة فت ــق هــذا المصــب المنتهي ــه مــن خــالل غل احترامــه واإليفــاء ب

ــة ســليمة لمتســاكني منطقــة عقــارب. ــر بيئ وتوفي

األحكام القضائية وعدم االمتثال لها:
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ــا قضائيــا باإلغــالق الفــوري للمصــب إال أنــه لــم يقــع  أصــدرت محكمــة الناحيــة بعقــارب فــي 11 جويليــة 42019َ إذًن
تطبيــق هــذا الحكــم ليقــوم متســاكني عقــارب بتحريــر عريضــة وذلــك بمبــادرة مــن حــراك »مانيــش مصــب«. تبعــه 
ــة  ــر ووزارة البيئ ــي للتطهي ــوان الوطن ــات والدي ــة للتصــرف فــي النفاي ــة الوطني ــم شــكوى فــي كل مــن الوكال تقدي
ــا. فــي الجلســة  ــر المصــب تنفيذي ــي تدي وشــركة ‘’ســيغور’’ وهــي شــركة تابعــة للمجموعــة الفرنســية Suez الت
ــات  ــة للتصــرف فــي النفاي ــة الوطني ــك، فــإن الوكال ــى، ُحكــم بإغــالق المصــب فــي 19ســبتمبر 2019. ومــع ذل األول
والديــوان الوطنــي للتطهيــر اســتأنف اإلذن المذكــور ســالفا والمطالبــة بتأجيــل الحكــم لربــح مزيــد مــن الوقــت. وهــو 

مــا يعتبــر تعســفا فــي اســتعمال حــق الدفــاع باعتبــاره تأخيــرا يــراد بــه اإلضــرار بحقــوق الغيــر.

تعامل سلط اإلشراف مع األزمة:
ــي  ــث قــام أهال ــى حــدود ســنة 2020، حي ــة بمنطقــة عقــارب مســألة مســكوت عنهــا إل ــت مســألة مصــب القن بقي
ــي  ــخ 29 أوت 2020 تحــت إشــراف وال ــاد جلســة بتاري ــم بعــده انعق ــة، ليت ــق الوطني المنطقــة باالعتصــام فــي الطري
ــر  ــات والمدي ــي النفاي ــرف ف ــة للتص ــة الوطني ــام للوكال ــر الع ــة والمدي ــات الجه ــاء بلدي ــور رؤس ــس. وبحض صفاق
ــن  ــراف م ــة وأط ــة المعني ــن اإلدارات الجهوي ــن ع ــس وممثلي ــط بصفاق ــة المحي ــة لحماي ــة الوطني ــوي للوكال الجه
ــه  ــى حــل وســط واتفــاق تعهــدت في ــة والتوصــل إل ــم األزمــة البيئي ــم فــي هــذه الجلســة تقيي ــي. ت المجتمــع المدن

ــمبر 52021.  ــاوز ديس ــخ ال يتج ــي تاري ــب ف ــالق المص ــراف بإغ ــلط االش س
ــالق  ــذا اإلغ ــارب. إال أن ه ــة بعق ــب القن ــات مص ــي النفاي ــرف ف ــة للتص ــة الوطني ــت الوكال ــبتمبر 2021 أغلق 27 س
قابلــه رفــض مــن قبــل رؤســاء بلديــات صفاقــس، معتبريــن أن قــرار الغلــق سيتســبب فــي كارثــة بيئيــة تهــدد واليــة 
ــت  ــس واجتمع ــة صفاق ــارة لوالي ــي زي ــيخاوي« ف ــى الش ــة »ليل ــرة البيئ ــت وزي ــداث تدخل ــذه األح ــر ه ــس. إث صفاق
ــك إال بموافقــة  ــم ذل ــن يت ــي ول ــل فــي أن اســتغالل المصــب ســيكون حــل وقت ــم حــل يتمث ــة لتقدي باألطــراف المعني
ــة  ــر الداخلي ــع وزي ــاء م ــس ســعيد بلق ــة قي ــس الجمهوري ــام رئي ــق المصــب ق ــام تواصــل غل ــارب. وأم ســكان عق
ورئيســة الحكومــة إلعطــاء تعليماتــه بإعــادة فتــح المصــب باســتعمال القــوة العامــة، وذلــك مــا تــم إعالنــه فــي بيــان 

ــة. وزارة البيئي

اندالع االحتجاجات وانتهاكات قوات الشرطة:
شــكلت االزمــة البيئيــة بعقــارب حالــة مــن التأهــب لــدى أهالــي المنطقــة حيــث إنهــم أصبحــوا مجنديــن للتصــدي ألي 
ــش مصــب ‘’  ــر« الناشــط فــي حــراك ‘’ماني ــث صــرح »ســالمة الصغي ــد، حي ــح المصــب مــن جدي ــرار يقضــي بفت ق
»بمجــرد نــراو كميــون زبلــة متعــدي وال نســمعو المصــب تحــل راو النــاس تخــرج للشــارع وتتصدالــو{. فــي عــودة علــى 
االحتجاجــات التــي شــهدتها منطقــة عقــارب يــوم 8 نوفمبــر 2021، إثــر قــدوم قــوات الشــرطة إلعــادة فتــح المصــب 
مصحوبيــن بتعزيــز أمنــى كبيــر قــدم مــن خــارج المنطقــة، بهــدف تفريــق المتظاهريــن مــع اســتعمال كثيــف للغــاز 
بصفــة عشــوائية ودون أي تمييــز تواصــل إلــى غايــة الســاعة الثالثــة صباحــا. وهــو مــا تســبب فــي عديــد حــاالت االختنــاق 
مــن بينهــم الشــاب عبــد الــرزاق لشــهب، الــذي توفــي إثــر هــذه االحتجاجــات بصفتــه مشــاركا فيهــا. وهــذا مــا أكــده 
ــة االحتقــان بالمنطقــة، وتواصلــت بســببه  ــرزاق لشــهب زاد فــي حال ــد ال ــاك إذ أن مقتــل عب ــا عديــد الحاضريــن هن لن
ــر خــالل هــذه االحتجاجــات شــباب منطقــة  ــي عّب ــى المصــب. الت ــق المــؤدي إل ــام الطري المســيرات واالحتجاجــات أم

عقــارب عــن غضبهــم ونــددوا بعنــف قــوات الشــرطة المســلط ضدهــم.

تاريخ صفاقس.2021. جلسة عمل بخصوص مصب عقارب.25 أوت. اخر ولوج: يوم 02 جانفي 2021   
https://www.histoiredesfax.com/202025-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%B3-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-

%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-
%D9%88%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A3%D8%A8/
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ــرزاق لشــهب مــع  ــد ال ــدى متســاكني المنطقــة بســبب وفــاة عب ــر 2021 ارتفــع منســوب الغضــب ل ــوم 9 نوفمب  ي
ــة الوفــاة7. ليتــم حــرق مركــز الحــرس الوطنــي بعقــارب إثــر مواجهــات عنيفــة  نفــي وزارة الداخليــة لعالقتهــا بحال
مــع شــباب المنطقــة هنــاك ليتدخــل فيمــا بعــد الجيــش الوطنــي التونســي بهــدف التصــدي لهــذه االحتجاجــات وتأميــن 
المقــرات الســيادية. ثــم أصــدر االتحــاد العــام التونســي يــوم األربعــاء 10 نوفمبــر 2021 للشــغل بيانــا لمكتبــه الجهوي 
بصفاقــس8 دعــا فيــه لإلضــراب العــام للتنديــد بحــاالت االنتهــاك التــي وقعــت علــى أهالــي المنطقــة، والتدخــل األمنــي 
الــذي فــات كل الضوابــط القانونيــة واإلنســانية كمــا اســتنكر منســوب العنف للتصــدي لالحتجاجــات الســلمية بالمنطقة.

ــي منطقــة المحــرس بتحــركات  ــث قــام أهال ــة النطــالق تحــركات اخــرى، حي ــت االحتجاجــات بعقــارب بداي وقــد مثل
احتجاجيــة أثــر إقــدام وزارة البيئــة علــى إنشــاء مركــز لتثميــن النفايــات رافعيــن شــعار’’ المحــرس مــوش مصــب ‘’. 
كمــا رفــض اهالــي منطقــة بومــرة اســتقبال الفضــالت، ورفــض أهالــي منطقــة اليمامــة بمنــزل شــاكر بدورهــم 
إنشــاء مصــب بجهتهــم بعــد التوصــل إلــى تهيئــة مصــب جديــد هنــاك. ورفعــوا فــي وجــه الدولــة شــعار »اليمامــة 
مــوش مصــب« رافقتهــا تحــركات احتجاجيــة أخــرى وصلــت الــى غلــق الطرقــات. فــي حيــن أكد عــدد من المتســاكنين 
فــي عقــارب أنَّ مصــب القنــة هــو المشــكلة الكبــرى، غيــر أن المنطقــة تشــتكي مــن مصبــات عشــوائية اخــرى تابعــة 

لشــركات ومعامــل بالجهــة.

عايدة دالبواش وآريانا بوليتي. إنكفاضة. 2021.مصّب عقارب: »ُيضّحى بنا حتى تتمكن بقية تونس من التنّفس«. 23 نوفمبر 2021. أخر ولوج: 30 جانفي 2022 
https://inkyfada.com/ar/2021/11/23/%D9%85%D8%B5%D8%A8-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-

%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB/
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وقــد شــارك فــي هــذه االحتجاجــات مختلــف مكونــات المجتمــع المدنــي بالمنطقــة. إال أنهــا شــهدت تصديــا رهيبــا 
مــن قبــل أعــوان الشــرطة مــن خــالل العنــف المســلط ضــد المحتجيــن مــع كثافــة اســتعمال الغــاز المســيل للدمــوع 
لتفريــق الحاضريــن. كمــا ذكــرت شــاهدة لموقــع ‘’ إنكفاضــة ‘’ أن عــدد مــن المتظاهريــن أجبــروا مؤخــرًا علــى محــو 

حســاباتهم علــى فيســبوك لتجنــب اتهامهــم بثلــب أعــوان األمــن6.

 مكالمة هاتفية مع الناشط محمد بتاريخ 15 ديسمبر 2021.
 بيان االتحاد العام التونسي للشغل المكتب الجهوي بصفاقس – بتاريخ 10 نوفمبر 2021 
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مقتل عبد الرزاق لشهب:
عبــد الــرزاق لشــهب شــاب أصيــل منطقــة عقــارب الكائنــة بواليــة صفاقــس فــي تونــس، توفــي أثنــاء مشــاركته فــي 
احتجاجــات رافضــة لقــرار إعــادة فتــح مصــب القنــة للنفايــات باســتعمال القــوة العامــة. حيــث إنــه تــم غلــق المصــب 

ــي نظــًرا  ــر مــن ســنتين بموجــب حكــم قضائ ــذ أكث من
لمــا تســبب فيــه مــن أضــرار جســيمة علــى البيئــة وعلــى 
أهالــي المنطقــة. إثــر انــدالع االحتجاجــات ليلــة 8 نوفمبر 
2021 وخــروج ســكان معتمديــة عقــارب إلــى الطريــق 
الوطنيــة عــدد 1 لالحتجــاج علــى قــرار فتــح المصــب، تــم 
ــتعمال  ــرطة باس ــوات الش ــل ق ــن قب ــم م ــدي له التص
مفــرط للقــوة غيــر مبــرر مــع عنــف شــديد تجــاه مدنييــن 
عــزل رافقــه اســتعمال كثيــف للغــاز المســيل للدمــوع 
الــذي رغــم كثافتــه تبيــن أنــه منتهــي الصالحيــة بالتالــي 

يصبــح مضــرا أكثــر حســب روايــة عديــد الشــهود9.

ــم  ــن بينه ــاق م ــاالت االختن ــد ح ــن عدي ــك ع ــفر ذل أس
ــات  ــت الرواي ــذي تضارب ــهب ال ــرزاق لش ــد ال ــة عب حال
ــة  ــي المنطق ــد أهال ــث أك ــه. حي ــببات وفات ــول مس ح
ومقربــون منــه كانــوا متواجديــن فــي مــكان االحتجــاج، 
أن عبــد الــرزاق اختنــق حــد اإلغمــاء، بســبب كثافــة 
الغــاز الــذي تــم اســتعماله لتفريــق المتظاهريــن. ممــا 
تطلــب نقلــه إلــى المستشــفى أيــن توفــي هنــاك. فــي 
حيــن نفــت وزارة الداخليــة فــي نفــس الليلــة فــي بــالغ 
صــادر لهــا مــن خــالل صفحتهــا الرســمية فــي موقــع 
الفايســبوك عالقتهــا بحالــة الوفــاة. وذكــرت أنهــا حالة 
وفــاة طبيعيــة ناتجــة عــن أزمــة قلبيــة حســب مــا صــدر 

عــن تقريــر الطــب الشــرعي األولــي10.

أكــد لنــا شــاهد11 علــى الواقعــة أن عبــد الرزاق لشــهب 
كان متواجــد فــي االحتجــاج مــع عــدد الشــباب الذيــن خرجــوا للتصــدي لقــرار فتــح المصــب، وأثنــاء إطــالق الغاز المســيل 
للدمــوع أحــس عبــد الــرزاق بضيــق فــي التنفــس مــا دفعــه لالبتعــاد عــن المــكان ثــم العــودة إلــى أول الشــارع مــع بقيــة 

أبنــاء منطقتــه، ليشــعر مــن جديــد بضيــق فــي التنفــس ولــم يلبــث دقائــق إال وقــد كان أغمــي عليــه. 

تونس.. الداخلية تصدر بيانا حول »مقتل« شاب باحتجاجات مدينة عقارب.9 نوفمبر 2021. اخر ولوج: يوم 02 جانفي RT ARABIC .2021. 2022 راديو
 مكالمة هاتفية مع الناشط هشام بتاريخ 15 ديسمبر.

 مكالمة هاتفية مع الناشط بدر بتاريخ 1 ديسمبر 2021.

https://arabic.rt.com/middle_east/1291991-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D
9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D8%AD%D9%88%D9%84-

%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%B4%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-
%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8/
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اللقاء مع الرئيس قيس سعيد:
ــن عــن المجتمــع  ــر 2021 بقصــر قرطــاج بممثلي ــوم الخميــس 11 نوفمب ــة قيــس ســعيد ي التقــى رئيــس الجمهوري
المدنــي بعقــارب وممثلــي حملــة »مانيــش مصــب«، للحديــث حــول األزمــة البيئيــة بعقــارب ومــا خلفتــه مــن مشــاكل 
صحيــة وبيئيــة تضــرر منهــا أهالــي المنطقــة. حيــث أمــر رئيــس الدولــة بخــروج قــوات األمــن مــن منطقــة عقــارب 
وهــذا حســب شــهادة الناشــط مأمــون العجمــي، وقــد جــاء علــى صفحــة رئاســة الجمهوريــة أن رئيــس الجمهوريــة 

 جريدة الشروق. 2021.لقاء رئيس الجمهورية بحراك مانيش مصب.12 نوفمبر 2021. اخر ولوج :يوم 02 جانفي 2022
https://www.alchourouk.com/video/%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%B4%D8%B7%
D8%A7%D8%A1-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D8%A8-%D8%A8%D8%B9%D9%82%

D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%9F-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88

مكالمة هاتفية مع أحمد ناشط بالمجتمع المدني المحلي بمنطقة عقارب بتاريخ 20 ديسمبر 2021.

 مقطع فيديو من قناة تونس الجديدة على موقع يوتيوب. المواطن الذي نقل الشهيد عبد الرزاق لشهب للمستشفى يكّذب بيان وزارة الداخلية. 09 نوفمبر 2021.
اخر ولوج: 05 جانفي 2022

  https://www.youtube.com/watch?v=-7g6UMPx408
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بقــي عبــد الــرزاق فــي مــكان االحتجــاج مغميــا عليــه ومحاطــا بعــدد مــن الحاضريــن لالطمئنــان علــى وضعــه الصحــي 
ــن عمــه  ــى المستشــفى رافقــه حينهــا اب ــه إل ــى ســيارة لنقل ــور عل ــم العث ــى أن ت ــم يكــن بالحــرج حينهــا، إل ــذي ل ال
وشــقيقه12. فــي الطريــق تــم التعــرض للســيارة مــن قبــل أعــوان الشــرطة للتثبــت مــن الهويــات والوثائــق لمــدة عشــر 
دقائــق13 وأكــد لنــا الشــاهد أنــه أعلمهــم بالحالــة الصحيــة لعبــد الــرزاق لكنهــم لــم يبالــوا لذلــك، ثــم قامــوا بإنــزال 

ابــن عمــه صاحــب الثمانــي عشــر ســنة واقتيــاده إلــى مركــز األمــن.

للتحقيــق معــه علــى خلفيــة مشــاركته فــي االحتجــاج دون حضــور محاميــه، أو تمكينــه مــن حقوقــه التــي يضمنهــا لــه 
القانــون عــدد 5. كمــا تــم إجبــاره علــى اإلمضــاء فــي محضــر دون أي رضــاء مســتنير ليتبيــن ان المحضــر تضمــن علــى 
انهــم أتــو بعبــد الــرزاق مــن منزلــه بعــد تعكــر حالتــه الصحيــة ليصــدر فيمــا بعــد بيــان وزارة الداخليــة بصفــة ســريعة 
جــدا ويؤكــد أن عبــد الــرزاق لشــهب توفــي فــي ظــروف طبيعيــة ليتضــارب محتــوى البيــان مــع شــهادات الحاضريــن 

والمقربيــن مــن عبــد الــرزاق الذيــن أكــدت رواياتهــم عكــس ذلــك.
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ــع  ــد أن يق ــا ووع ــّدم به ــّم التق ــي ت ــات الت ــى المقترح ــتمع إل اس
ــان  ــل ضم ــن أج ــة م ــع كل الجهــات المعني تناولهــا بالدراســة م
بيئــة ســليمة لــكّل المواطنيــن علــى حــّد الســواء كمــا ينــّص علــى 

ذلــك الدســتور.

لكــن هــذا اللقــاء لــم يتــم التوصــل فيــه إلــى حــل نهائــي لألزمــة 
ولــم يقــدم فيــه قيــس ســعيد أي وعــود أو قــرارات واضحــة حــول 
ــة قائمــة دون وجــود أي حــل  ــة لتظــل األزم ــة مصــب القن وضعي
ــة بعقــارب. وفــي  ــى معرفــة مــآل مصــب القن ــي يفضــي إل فعل
ــة  ــس الجمهوري ــع رئي ــر 2021 جم ــوم 16 نوفمب ــي ي ــاء ثان لق
ــن  ــة م ــرق لجمل ــم التط ــب ت ــش مص ــراك ماني ــن ح ــطين م ناش
ــركات  ــا ش ــاريع أعّدته ــل مش ــة مث ــل األزم ــدف لح ــول ته الحل
البيئــة  وزارة  ســتتولى  الغــرض.  هــذا  فــي  وأجنبيــة  تونســية 
ــات  ــة لهــا لمعالجــة النفاي ــالت الضروري دراســتها وإيجــاد التموي
حســب المقاييــس الدوليــة. إال أن هــذه الحلــول لــم تجســد علــى 
أرض الواقــع، جديــر بالذكــر تــم إقصــاء الناطــق الرســمي لحــراك 
مانيــش مصــب »ســامي البحــري« مــن هــذا اللقــاء ومنعــه مــن 
دخــول قصــر قرطــاج بســبب قميصــه الــذي يحمــل شــعار الحــراك 

ــب’’15 . ــش مص ــارب ‘’ماني ــي بعق االجتماع

ــي  ــة الحــل النهائ ــة بمثاب ــم يكــن اللقــاء مــع رئيــس الجمهوري ل
لألزمــة إال أنــه ســاهم فــي تهدئــة األوضــاع بعقــارب. بعــد 
إصــداره ألوامــر بانســحاب القــوات األمنيــة مــن محيــط المصــب، 
لتعــود الحيــاة إلــى نســقها الطبيعــي وتنخفــض وتيــرة االحتجاجات 
ــن  ــي بي ــراع سياس ــق ص ــي خل ــاهم ف ــذا س ــة. إال أن ه بالمنطق
أنصــار الرئيــس ومعارضيــه وهــو مــا جعل ناشــط بحــراك »مانيش 
مصــب« يصــرح لموقــع ‘’ إنكفاضــة ‘’ »نحــن متهمــون بتلقــي 
ــة،  ــتقرار الرئاس ــة اس ــة لزعزع ــة النهض ــل حرك ــن قب ــور م أج
ولكــن يكفــي المجــيء علــى عيــن المــكان إلدراك حجــم الكارثــة 
التــي نعيــش فيهــا. وأن هــذه ليســت قضيــة سياســية يتــم فيهــا 

ــة البــالد’’. ــة بعقــارب مــن أجــل بقي التضحي

ضــل مصــب عقــارب مغلقــا منــذ تلــك الفتــرة ولــم يصــدر فيــه أي 
قــرار نهائــي إال أن النــاس القاطنيــن بالمنطقــة مزالــو متمســكين 
برفضهــم القاطــع إلعــادة فتــح المصــب حيــث صــرح الناشــطون 
هنــاك أنهــم متوعديــن بالعــودة إلــى الشــوارع إذا مــا ُأعيــد فتــح 

المصــب مــن جديــد.
إذاعة شمس فم. 2021.منع الناشط سامي البحري من الدخول لقصر قرطاج.17 نوفمبر 2021. اخر ولوج: يوم 02 جانفي 2022 

https://www.shemsfm.net/amp/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8
%B1-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D

9%86%D9%8A%D8%A9/327263/%D9%85-%D9%86-%D8%B9-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B5%D8%B1-
%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%B5%D9%87-%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD%D9%8A-%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A-

%D9%8A%D9%88%D8%B6%D8%AD
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المعايير القانونية والتزامات تونس الدولية:
ــا بضــرورة المســاهمة فــي  ــة الدســتور التونســي ‘‘ووعًي ــر الحــق فــي الصحــة حقــا دســتوريا حيــث جــاء بتوطئ يعتب
ــة  ــاة اآلمن ــتمرارية الحي ــة واس ــا الطبيعي ــتدامة مواردن ــن اس ــا يضم ــليمًة بم ــة س ــى البيئ ــاظ عل ــاخ والحف ــالمة المن س
لألجيــال القادمــة...’ ‘. وفــي الفصــل 37 ‘‘تضمــن الدولــة الوقايــة والرعايــة الصحيــة لــكل مواطــن وتّوفــر اإلمكانيــات 
الضروريــة لضمــان الســالمة وجــودة الخدمــات الصحيــة’ ‘إال هــذا الحــق تــم انتهاكــه مــن خــالل تــرك مصــب النفايــات 
قيــد االســتغالل رغــم تجــاوزه المــدة القانونيــة ليتســبب فــي مشــاكل وأزمــات صحيــة لعــدد مــن المواطنيــن وإصابتهــم 
بأمــراض مزمنــة تغافلــت الدولــة علــى عالجهــا واتخــاذ كل أشــكال الوقايــة لحمايــة هــذا الحــق واحترامــه.  كمــا نــص 
الميثــاق االفريقــي لحقــوق االنســان والشــعوب المــادة علــى16< <لــكل الشــعوب الحــق فــي بيئــة مرضيــة وشــاملة 

ومالئمــة لتنميتــه ‘‘.

ــن19  ــاذ القواني ــن بإنف ــن المكلفي ــى أن الموظفي ــوة عل ــدة األساســية بشــأن اســتخدام الق ــم المتح ــادئ األم ــص مب تن
عليهــم أن يســتخدموا إلــى أبعــد حــد ممكــن وســائل غيــر عنيفــة قبــل اللجــوء الســتعمال القــوة وهــو مــا لــم يتــم 
اعتمــاده فــي التعامــل مــع االحتجاجــات الواقعــة بمنطقــة عقــارب مــن حيــث عــدد االمــن الموجــود وطريقــة التعامــل 

مــع المحتجيــن وكثافــة الغــاز المســتعمل الــذي تســبب فــي حــاالت اختنــاق كثيــرة أســفرت عــن وفــاة مواطــن.

يكون الحق في التجمع السلمي 
معترفا به. وال يجوز أن يوضع 
من القيود على ممارسة هذا 

الحق إال تلك التي تفرض طبقا 
للقانون وتشكل تدابير ضرورية، 

في مجتمع ديمقراطي، لصيانة 
األمن القومي، أو السالمة 
العامة، أو النظام العام، أو 

حماية الصحة العامة، أو اآلداب 
العامة، أو حماية حقوق اآلخرين 

وحرياتهم.
17العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية 

المادة 21. 

يحق لكل إنسان أن يجتمع 
بحرية مع آخرين وال يحد 
ممارسة هذا الحق إال شرط 
واحد أال وهو القيود الضرورية 
التي تحددها القوانين واللوائح 
خاصة ما تعلق منها بمصلحة 
األمن القومي وسالمة وصحة 
وأخالق اآلخرين أو حقوق 
األشخاص وحرياتهم
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مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a005.html

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b042.html

16

17

18

19



14

الخاتمة:
ــة التــي تســبب فيهــا  ــة بعقــارب انتهــاكا صارخــا لحقــوق اإلنســان بســبب األضــرار البيئي شــكلت أزمــة مصــب القن
والمــس مــن الحــق فــي الصحــة فــي حيــن لــم تحــرك الدولــة التونســية ســاكنا واكتفــت بحلــول وقتيــة ووعــود لــم 
يتحقــق منهــا أي شــيء. حيــث ضــل المصــب قيــد االســتعمال بعــد انتهــاء فتــرة صالحيتــه مــدة 9 ســنوات تقريبــا. 
إضافــة إلــى قمــع المتظاهريــن ضــد إعــادة فتــح المصــب وانتهــاك الحــق فــي حريــة التعبيــر والحــق فــي التظاهــر. 
 تمثــل هــذه المســألة مــا مــدى اهتمــام الدولــة التونســية بالحقــوق البيئيــة وإيفائهــا بهــذه الحقــوق. ومــا مــدى احتــرام 
أحــكام دســتور الجمهوريــة الــذي أكــد علــى حــق المواطنيــن فــي بيئــة ســليمة وواجــب الدولــة فــي توفيــر ذلــك بجانــب 
التزامــات تونــس الدوليــة. إضافــة إلــى هــذا يمثــل مقتــل عبــد الــرزاق لشــهب حادثــة ليســت فريــدة مــن نوعهــا فــي 
تونــس إنمــا حلقــة مــن سلســلة األضــرار الناجمــة عــن أعمــال العنــف والقمــع الــذي تســلطه قــوات الشــرطة علــى 
المتظاهريــن أثنــاء التحــركات االحتجاجيــة. وهــو مــا يجعلنــا نشــير إلــى واقــع الحريــات فــي تونــس ومــدى اســتفحال 

االنتهــاكات البوليســية فــي الســنوات األخيــرة مــع غيــاب المحاســبة والمتابعــة العدليــة.
تذكــر جمعيــة تقاطــع ان حقــوق اإلنســان ترتبــط ارتباطــاً مهمــًا ومؤثــرًا فــي البيئــة، حيــث أن العالقــة بينهمــا عالقــة 
متبادلــة، إذ لــن نســتطيع االســتمتاع بحقوقنــا التــي ُتقرهــا المؤسســات العالميــة والمواثيــق الدوليــة إن لــم تكــن البيئــة 
التــي ننتمــي إليهــا بيئــة آمنــة نظيفــة، وصحيــة، وفــي المقابــل يســتحيل إيجــاد بيئــة ســليمة تضمــن العيــش الكريــم 

فــي مــكان ال يحتــرم حقــوق اإلنســان.

التوصيات:
 توصـي جمعيـة تقاطـع مـن أجـل الحقـوق والحريـات بـ :

أن تتحمــل الدولــة التونســية مســؤوليتها فــي توفيــر بيئــة ســليمة للمواطنيــن بمنطقــة عقــارب مــن واليــة صفاقــس. 
تطبيقــا للفصــل 37 مــن دســتور الجمهوريــة.  وذلــك بــأن تغلــق مصــب تجميــع الفضــالت بصفــة نهائيــة مــع معالجــة 

الملوثــات الجويــة التــي تســبب فيهــا. 
وأن تتحمــل الدولــة المســؤولية التامــة فــي المشــاكل الصحيــة واألمــراض التــي أصيــب بهــا متســاكنو منطقــة عقــارب 
جــراء مصــب تجميــع الفضــالت، وتدعوهــا إلــى جبــر الضــرر الــذي تســبب فيــه مصــب القنــة. كمــا أنــه علــى الدولــة 
ــات النفايــات بمختلــف  ــة لحمايــة المحيــط دراســة وضعيــة مصب ــة الوطني ــة والوكال ــة فــي وزارة البيئ التونســية متمثل
ــاك  ــة أو انته ــوق البيئي ــاس بالحق ــات دون المس ــر النفاي ــف أو تدوي ــذري لتصري ــل ج ــاد ح ــة. وإيج ــات الجمهوري والي

حقــوق اإلنســان.
وتذكــر جمعيــة تقاطــع أن حريــة التعبيــر مكســب مــن مكاســب ثــورة 17ديســمبر/14جانفي ال يجــوز المســاس منــه. 
كمــا أنــه ليــس علــى الدولــة التونســية تقييــد التجمعــات الســلمية اال فــي حــالت معينــة ضروريــة تمــس مــن االمــن 
ــد  ــا ينبغــي تفســير أي قي ــن وحرياتهــم كم ــة حقــوق االخري ــام، او حماي ــة، او النظــام الع ــام، او الســالمة العام الع
يفــرض علــى تجمــع ســلمي بدعــوى الحفــاظ علــى النظــام العــام وان يكــون ضروريــا ومتناســبا للتعامــل مــع تهديــد 

مشــروع، وهــذا مــا لــم يكــن مطابقــا للتجمعــات الســلمية التــي شــهدتها منطقــة عقــارب.
ــه كمــا تؤكــد  ــرزاق لشــهب، والكشــف عــن مســببات وفات ــد ال ــل عب ــق فــي مقت ــح تحقي ــة التونســية فت ــى الدول عل

ــة. ــاة وضمــان ســير العدال ــى ضــرورة محاســبة الجن ــة عل الجمعي


