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 لجمهورية التونسيةا 
République Tunisienne  

   2017نوفمبر  24الحاالت المعروضة يوم 
  أثناء االحتجاجات اإلصابةالحالة: 

  سعاد طعم هللا وصابرين السالمياالسم: 

  المتضررتانمقدم الحالة: 

  متضررتعريف ال
  .، مھنتھا شؤون المنزل1960نوفمبر  6بتاريخ ولدت سعاد طعم هللا حرم السالمي بسليانة 

  .، مھنتھا طالبة1995سبتمبر  16ولدت صابرين السالمي بسليانة بتاريخ 

  الوقائع
قصد قضاء بعض الشؤون  2012نوفمبر  28 األربعاءيوم  أنھا غادرت منزلھا صحبة ابنتھا صابرينسعاد  ذكرت

متار تفاجأتا أاحا، بعد ابتعادھما عن المنزل بضعة الخاصة وذلك حوالي الساعة الحادية عشر والنصف صب
نقال على الفور من قبل تصابا وتمن ملثّم ويطلق عليھما النار مباشرة لأبسيّارة شرطة تتوقف وينزل منھا عون 

  جوار الى المستشفى الجھوي بسليانة.أحد األ

سعاد برقبتھا وفي  صيبتاحيث  ،مختلفة من الجسد أماكنأفاقت سعاد وابنتھا بالمستشفى وقد أصبھما الرّش في 
صابرين برقبتھا ويدھا اليسرى ورجليھا، قام األطباء باستئصال  صيبتاعلى صدرھا وبأطرافھا السفلى، بينما أ

التي ذكرت  لم يتمّكنوا من عالج سعادو ،حبّة رّش واحدة من رقبة صابرين بينما استحال عليھم استئصال الباقي
  ال يمكن انتزاعھا دون احداث ضرر.من جسدھا لرّش العديدة قد استقّرت بمناطق حبّات ا أنّ 

 20و  18تحّصلت كّل من سعاد وصابرين على شھادات طبيّة من المستشفى الجھوي بسليانة بھا على التوالي 
اقھما على ممارسة ھما الشيء الذي أعييوم راحة، ھذا و الزالتا الى حّد ھذا التاريخ تعانيان من تواجد الرّش بجسد

  حياة طبيعيّة. 

  النتائج:
وجود عديد حّبات الرّش بالجسد لم يمنع صابرين من مواصلة دراستھا بالرغم من اآلالم الشديد التي تنتابھا 

ھذا وأصبحت سعاد تجد  الرش بعظام األصابع ربين الفينة واألخرى خاصة على مستوى يدھا نظرا الستقرا
  اليومّية.صعوبة في مباشرة أعمالھا 

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 

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

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


