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 لجمهورية التونسيةا 
République Tunisienne 

 

 

 2016ديسمبر  16الحاالت المعروضة يوم 

 األم وأبناؤها ضحايا االستبدادالحالة: 

 الـــرزقي نجوىاالسم: 

 الضحية نفسهامقدم الحالة: 

 تعريف الضحية
ببوفاس الكاف الشرقية زاولت دراستها بالكريب من والية  1973جانفي  07نجوى بنت يوسف بن صالح رزقي ولدت يوم 

تحصلت على  .1991سنة لمذية في الحركة الت  نشاطها  بدأت .وأستاذة تعليم ثانويمتحصلة على االستاذية في العربية سليانة 

حيث من معهد الكريب والتحقت بجامعة العلوم اإلنسانية واالجتماعية بالقيروان شعبة العربية  1993البكالوريا سنة شهادة 

  .نشطت هناك

 السياق
ج امبالقيروان االضراب احتجاجا على برن والعلوم اإلنسانية اآلدابقرر طلبة كلية  1994/1995منذ انطالق السنة الجامعية 

 بالكلية.االكلة بالمطاعم الجامعية ورفض التواجد األمني  المطالبة بتحسينالى  "إضافةالتعليم "اصالح 

الذي منع النشاط 1991مقموعة ومجاالت تحركها محدودة بمقتضى تداعيات منشور مارس ت الحركة الطالبية وقتها كان

وسائل عملية لطلبة وقرروا اتخاذ ا اتوتعددت اجتماع احركاتهمن ت تفثفك .بعد حد على العمل النقابيألى إق السياسي وضي  

أعضاء  بعضسلطة االشراف والضغط عليها قصد االستجابة للمطالب ال سيما بعد ان القوا مساندة في ذلك من نظر  للفت

عقد بعض أعضاء المكتب الفيدرالي بالقيروان اجتماعا مضيقا بتاريخ  وللغرض لالتحاد العام لطلبة تونسالمكتب التنفيذي 

 الكلية.االعتصام بساحة له الدخول في اضراب عن الدروس واقترحوا خال 1994غرة أكتوبر 

 الوقائع
المتعلق القانون وبدعوة من االتحاد العام لطلبة تونس الى اضراب على الدروس وذلك على خلفية  1994نوفمبر 1بتاريخ 

من تمت مداهمة الكلية من قبل األ في االضراب نجوىشاركت بالرسوب في المرحلة الثانية او ما يعرف بنظام "الخراطيش" 

 نتهديدهن واال انه تمت مالحقتهصديقتها واحتمت بالمبيت صحبة  الطلبةكغيرها من هربت بشتى وسائله قصد تفريقهم 

منطقة االمن بالقيروان اين تعرضت للضرب والتعذيب وهددها احد  فيمع مجموعة من الطلبة  هاإيقافتم  و باقتحام الغرف

أيام رهن اإليقاف و في نهاية اليوم السابع طلب منها العون االمضاء لكنها  7بقيت "بالمتراك "االعوان باالنتهاك الجنسي 

  .تحت التعذيبأجبرت على االمضاء و نزف انفها في تعنيفها باللكم حتى اغمي عليها وشرع رفضت فقام بتقييد يديها و

القيروان اين قضت سجن في شانها بطاقة إيداع ب أصدرتمت احالتها على حاكم التحقيق بالمحكمة االبتدائية بالقيروان الذي 

 المحاكمة.قبل  أشهرثمانية 

وأربعة بسنتين  وحكم عليها 10260القضية عدد  في استئناف سوسةمحكمة بمحاكمتها تمت  1995جويلية 12بتاريخ و

 لوظيفتهمين حال مباشرتهم عمومي ينموظف علىبالعنف الشديد  اعالم واالعتداءعقد اجتماعات بدون  :سجنا بتهمة أشهر

ن ثم يالى سجن المسعدين اين قضت شهر احيلت الجوالن.بالطريق العام قصد تعطيل  ووضع حواجزالغير  واالضرار بملك

السجن حيث تم عقابها  والتمييز داخل التضييقذكرت نجوى انها تعرضت الى  المدة.تم نقلها الى سجن منوبة اين قضت بقية 

 يوما. 15بالسيلون مدة 
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يوميا اين فرضت عليها مراقبة إدارية غير قانونية وذلك باإلمضاء مرتين 1997س مار 2ادرت الضحية السجن بتاريخ غ

 امتنعت وغادرت مسقط راسها واستقرت بالعاصمة. لكنها

 انه تم بعد. االفيما حديث الوالدة  اوابنه نجوىتلحق به ل السرية للدخول في هاضطرمما مالحقا من البوليس  هاجوقد كان زو

ترم االمن في فترة نفاس ولم يح وبضعة أيام. كانتايقافها من طرف منطقة االمن بباب سويقة مع رضيع لم يتجاوز الشهر 

وتذكر وهي في اإليقاف ارتفعت درجة حرارته  الذيتها حالة ابنها امعان في زاد بشدة، ومماخصوصيتها حيث كانت تنزف 

 الى المستشفى اال انهم رفضوا ذلك.حمله انها طلبت من االعوان 

طفل  واللصيقة معالدائمة تحت المراقبة األمنية انها بقيت  وصرحت الضحيةسراحها بعد ثالثة أيام من اإليقاف  إطالقتم 

 والسالح.السرية تتعرض للمداهمات الليلية المتكررة بالعصي  وزوج فيرضيع 

وقفة احتجاجية تذكر نجوى يوم كانت في المناسبات ومن طرف أعوان االمن في عديد  الهرسلةتعرض ابنها الى الضرب و

ا افريل 9امام السجن المدني   له في جروح. اتسببماالعوان بركله بحذائه  أحدقام  لم 

في المقابل  كانت لكنها القوتتخرج للعمل في الحقول لتوفير عند عائلة زوجها و ابنها تضطر الى تركتذكر نجوى انها كانت 

  إبنها. وخطفبتشويه وجهها م لها خاصة بعد تهديده أعوان األمن من بطشالطفل  ىتخشى عل

للمطالبة بإيقاف التتبع ضد زوجها  2000 وثانيها سنةجوع كان أولها للمطالبة بترسيمها في الكلية  بإضرابات نجوىقامت 

 بالتشغيل. وذلك للمطالبة 2012كان سنةفالثالث  اما


