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 لجمهورية التونسيةا 
République Tunisienne  

   2017نوفمبر  24الحاالت المعروضة يوم 
  أثناء االحتجاجات اإلصابةالحالة: 

  كرامتالطيّب االسم: 

  مقدم الحالة: المتضرر

  متضررتعريف ال
، مھنته ممرض للّصحة العمومّية، متزّوج و له 1965ماي  1ولد الطّيب بن سليمان كرامت بسليانة بتاريخ 

  أبناء.

  

  الوقائع
تعيش حالة من  سليانة لعلمه ان مدينة 2012نوفمبر  28األربعاء منزله طوال يوم  يغادرلم ذكر الطّيب أنه 

، و بالرغم جّراء المواجھات التي كان يصل صداھا لمنزله غير البعيد عن وسط المدينةو الفوضى االضطراب 
ر من الغاز المسيل من عدم مشاركته في التحّرك الذي دعى له االتحاد الجھوي للشغل بسليانة ااّل أّنه تضر

  للدموع الذي ألقاه رجال الشرطة بمنزله مما حّتم عليه الخروج من المنزل لتجّنب االختناق بالغاز.

مباشرة بعد خروجه من المنزل ذكر الطّيب أنه شاھد مجموعة من رجال االمن يالحقون عددا من شباب الجھة 
الطّيب بالدخول لمنزله، و بصعوده بضع درجات نحو و فجأة التفت له أحد األعوان و أسرع نحوه فقام حينھا 

متر ، أصابه الرّش على  12الطابق األول من المنزل وّجه عون األمن طلقة نحوه من مسافة ال تتجاوز الـ
مستوى أسفل الظھر و الرجلين من الخلف، سقط أسفل الدرج قبل أن ينقل من قبل الحماية المدنية للمستشفى 

وقع فحصه باألشعة و تطھير جراحه، حاول الطبيب إزالة بعض حّبات الرّش ااّل انه لم الجھوي بسليانة أين 
ينجح في استئصال سوى حّبة واحدة نظرا الستقرار الرّش بأماكن يصعب فيھا إزالته دون إحداث أثر، و تسلّم 

  د حّبات الرّش بجسده.اليزال الى اليوم يعاني من تواجيوم راحة، ھذا و 15الطّيب شھادة طبّية في الغرض بھا 

  النتائج:  
  

تّم تقديم عديد الشكايات من قبل المتضررين من استعمال الرّش سواء بصفة فردّية او في اطار ملّف جماعّي 
ھذا و قد تعّھد القضاء العسكري بالشكايات المقّدمة من قبل المتضررين ضّد مجموعة من المسؤولين بوزارة 

داخلّية األسبق و جملة من القيادات األمنية و الميدانية، بعد اجراء جملة من الداخلية و على رأسھم وزير ال
األبحاث و التساخير الطبّية و األعمال االستقرائية تّم ختم البحث في القضّية لتحال على انظار دائرة االتھام 

أنظار القضاء  ، ھذا و ال تزال القضّية منالعسكري ليشمل قرار اإلحالة أربعة أمنيين من رتب مختلفة
  العسكري.

  

 


