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 لجمهورية التونسيةا 
République Tunisienne 

 

 

  2017 مارس 10 الحاالت المعروضة يوم
 

  الصراع مع الناشطات في مجال حقوق االنسان الحالة: 

  بالحاج أحالماالسم: 

 الحالة: الضحية  ةمقدم

 تعريف الضحية

 

هي و. نفسية الحقا كطبيبة وتخّرجت، 1982التحقت بكلية الطب بتونس سنة وبقربة  1964أحالم بالحاج سنة ولدت 

 سليم بالمرسى.قسم الطب النفساني لألطفال بمستشفى المنجي  ةرئيسوالطب  جامعية فيمبرزة استشفائية  محاضرةأستاذة 
قبل انخراطها في الجمعية التونسية للنساء  تونس لطلبةاالتحاد العام  إطارفي  الحقوقي والنسوي انشاطه بدأت أحالم

بن بريك فرنسا صحبة زوجها جالل  نحو 1993الهجرة سنة  إلىاضطرت . التي ترأستها في مناسبتين اتالديمقراطي

 التحقت بجامعة حيث، العمل رضة للنظام منابسبب مواقفه المع تعرض للهرسلة الزغالمي الذي

 pierre et marie curie النفسشهادة دكتوراه المرحلة الثالثة في علم  وتحصلت على بباريس. 

 

 الوقائع
 

منذ تأسيسها التونسية للنساء الديمقراطيات  الحقوقي منذ بداية الثمانينات وانخرطت بالجمعيةانضمت أحالم للنضال النسوي 

جل تحقيق المساواة أمن  الجمعية تعمل. 2012 سنةمرة ثانية في و 2004والتي ترأستها في مرة أولى سنة  1989سنة 

على غرار لجنة مناهضة العنف المسلط على تنشط في مجاالت عديدة من خالل لجان حيث التامة والفعلية بين الجنسين 
النساء ولجنة االتصال والتواصل ولجنة الحقوق الجنسية واالنجابية ولجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي 

وتهتم الجمعية بالنساء ضحايا مختلف أشكال العنف بما فيها العنف  .ف ومرافقتهنتهتم باستقبال النساء ضحايا العن
 االجتماعي والسياسي المسلّط من أجهزة الدولة.

 
ا ممن نظام بن علي وتحديدا انطالقا من بداية التسعينات حين مضايقات والحصارمن المنذ تأسيسها الجمعية  عانتوقد 

والحريات مع الجمعية بسببها دفاعها عن الحقوق  تتصادم الدولةولم تكثفت الحملة األمنية ضد المعارضين والحقوقيين. 
زاوجت  حيث في مراكز الشرطة. ضحايا العنفحين مرافقتها للنساء  إذ تجندت أجهزة النظام لهرسلة الجمعية حتى فقط

بين النضال الحقوقي والسياسي ضد نظام االستبداد والنضال االجتماعي والنسوي  للنساء الديمقراطياتالجمعية التونسية 
"ال مواطنة دون مساواة وال ديمقراطية في غياب  الذي انعقد تحت شعار 2006وهو ما عكسه عنوان مؤتمرها سنة 

 ".الحريات
  

الحق في التنقل داخل البالد و حرية االجتماع جملة من االنتهاكات منها انتهاك الجمعية الىالناشطات صلب ضت تعرّ 
وخارجها. حيث تم منع وفد الجمعية من التنقل إلى قفصة لحضور محاكمات المتهمين في قضية الحوض المنجمي سنة 
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، ومن ذلك لمؤتمرات التي تعنى بحقوق المرأةخارج البالد للمشاركة في الندوات وامنع النساء من التنقل  . كما تم2008

من السفر للمشاركة في االجتماع الدولي لشبكة الجمعيات النسائية العربية المستقلة  1998نة عضواتها س النظام منع

منها العرقلة في الفضاء المهني )المناظرات والتدرج  لى الهرسلةإتعرضت عضوات الجمعية كما . األردنالمقامة في 
 .ن وتخوفيهنعراضهن للضغط عليهأى حمالت تشهير وثلب وتشويه طالت لإ الوظيفي( إضافة

 
ومنع الزوار من الدخول إليه واالعتداء عليهم،  مضايقات عديدة حيث كان يتم تطويق منزلها،تعّرضت أحالم بلحاج لكما 

وتم قطع األنترنت عليها في مناسبات عديدة. كما عرفت المضايقات والهرسلة حينما كان تزور زوجها جالل بن بريك 
مجلة الكترونية  تمت هرسلته ومنعه من ممارسة مهمة المحاماة، وقد أّسس حقوقيناشط وهو  الزغالمي في السجن.

 أسماها "قوس الكرامة".
 

 في تأسيسأحالم بالحاج أسهمت ، والتهديدات التي كانت تطال الناشطين في مجال حقوق االنسان التضييقياتورغم كل 

ن عن تكوينه مع اليوم العالمي لالحتفال بحقوق والذي تزامن اإلعال 1998ديسمبر 10المجلس الوطني للحريات في 

في مراقبة وضع الحريات الفردية والجماعية تأشيرة قانونية  علىرغم عدم حصوله  الوطني المجلستمكن االنسان وقد 
 .الدفاع عنهافي تونس و

 

ديسمبر  17في االسناد المدني للحراك الثوري منذ اندالعه يوم  معية التونسية للنساء الديمقراطياتالج شاركت الحقا

 واصلت أحالمقد ، ولعبت دورا فاعال في مرحلة االنتقال الديمقراطي خاصة في مرحلة صياغة دستور البالد. و2010

 .2012 المرأة سنة لحرية دوبوفو سيمون جائزة لُتمنحنضالها الحقوقي والنسوي  من جهتها


