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 2017جويلية  21الحاالت المعروضة يوم 

  1981نتخابات التشريعية لسنة االالحالة: تزوير 

  عبد الرحمان االدغماالسم: 

 : تعريف

 اطبيب جامعي كان عضو  1947أكتوبر  18من مواليد  عبد الرحمان بن محمد بن الباهي األدغم لسيدا
 .في االتحاد العام لطلبة تونس ثم بالنقابة الوطنية لألطباء

ل العطلة الصيفية خال عودتهم من فرنسا إثرمذكرة اعتقال مع عدد من زمالئه صدرت ضده  1977سنة 
عودته شارك في اللجنة التحضيرية  إثروفي نفس السنة  .عالمه من قبل عائلته في تونسإ نجا منها بفضل 
 .داخل حركة الديمقراطيين االشتراكيين 1989وانتخابات  1981عية لعام لالنتخابات التشري

 .الثورة التونسية إثرانضم رسميا لصفوف حزب التكتل 

لدى الوزير األول المكلف بملفات الفساد المالي ضمن حكومة  امعتمد اأصبح وزير  2011ديسمبر  24في و 
 حمادي الجبالي.

 الوقائع:

في كتابة االنتخابات  بمناسبة حركة الديمقراطيين االشتراكيين و شاركصلب عبد الرحمان األدغم  نشط
إسماعيل بولحية ومصطفى  كان ضمنهاالتي  2بعض الخطب والشعارات وفي تنظيم اجتماعات قائمة تونس 

أخرى تم  اجتماعاتأنه في فبن جعفر ولئن مرت بعض االجتماعات بسالم بسبب تواجد الصحافة العالمية 
العتداءات بالعنف ولقطع الكهرباء والرشق بالحجارة وتهشيم  المجتمعون  ن االجتماع كما تعرضغلق مكا

كما تعرضت صورهم  من لنجدتهماألعناصر ن يتدخل أالسيارات من طرف مليشيات الحزب الحاكم دون 
ونتيجة لالعتداءات العديدة  .عالمما لم يتم تمكينهم من حقهم في اإلاعتداءات متكررة كإلى وملصقاتهم 

إيقاف الحملة االنتخابية. أما في يوم االنتخابات فقد وقع عن التي لحقت الحركة أعلن أحمد المستيري 
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يسمح لهم بالعودة لمكاتب االقتراع عند يكن لم  قبين المقترحين من طرف الحركة إذالمرا التخلص من
 .يومها تالنتخابال فاضح تم تزويرقد و سبب  ألي مغادرتها
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