
ــان ب�ــــــ

علــى إثــر حملــة االيقافــات التعســفية األخيــرة التــي طالــت العديــد مــن المواطنــات والمواطنيــن 
ــطين  ــطات والناش ــن الناش ــد م ــتهدفت العدي ــي اس ــة الت ــفية الممنهج ــات التعس ــا لاليقاف وتبع
ــل  ــن قب ــة م ــلة المنتهج ــد والهرس ــف والتهدي ــة العن ــرة وممارس ــات األخي ــياق االحتجاج ــي س ف
التعســفي  لاليقــاف  وتبعــا  االجتماعــي  التواصــل  شــبكات  وعلــى  ميدانيــا  األمــن  أعــوان 
ــز  ــان بمرك ــالم الزي ــد الس ــاب عب ــاة الش ــي ووف ــة العمدون ــت راني ــي طال ــة الت ــة الكيدّي والمحاكم
االيقــاف بصفاقــس وتطــور نســق االنتهــاكات مــن عنــف وتعذيــب وايقافــات عشــوائية دون 
لــه كل مــن مهــدي  الــذي تعــّرض  التعســفي  االيقــاف  إثــر  للقانــون وعلــى  احتــرام  أدنــى 
ــة  ــد بعــد مداهمــة منزلهــم، فــإن المنظمــات الممضي ــذر ســوودي وســامي حمي برهومــي، من

أسفله :

تعّبــر عــن تضامنهــا المطلــق مــع كل الموقوفــات والموقوفيــن  والمحــاالت والمحاليــن   
قضائيا بتهم كيدية في عالقة باالحتجاجات االخيرة وتتمّســك بضمان حق الدفاع لهم. 

تنــّدد بــكل االنتهــاكات التــي طالــت الموقوفيــن والموقوفــات تبعــا لألحــداث األخيــرة فــي   
تعــد صــارخ علــى حقــوق اإلنســان وفــي تواصــل تــام النتهــاج السياســات القمعيــة للدولــة 

البوليســية التي ثار المواطنات والمواطنون ضدها منذ اندالع ثورة الحرية والكرامة. 

والمتهمــات  والموقوفيــن  الموقوفــات  يطــال  قــد  مــا  كّل  عــن  المســؤولية  تحّمــل    
والمتهميــن خــالل هــذه الحملــة مــن تعذيــب وســوء معاملــة وانتهــاكات حقــوق اإلنســان لرئيــس 
ــؤولين  ــة أوال وللمس ــة بالنياب ــرا للداخلي ــذي ووزي ــاز التنفي ــا للجه ــه رئيس ــا بوصف ــة حالي الحكوم

السياسيين. 

تدعــو كل األطــراف فــي الســلطة لتحمــل المســؤولية التامــة للتصــدي لإلفــالت مــن العقــاب   
وإصــالح المنظومــة االمنيــة ومراجعــة النصــوص القانونيــة الباليــة والجائــرة التــي كانــت آداة 

المنظومة االســتبدادية والتي تســتخدم اآلن لقمع االحتجاجات السلمية. 

تدعــو الصحافيــات والصحافييــن للندوة الصحفية التي ســيقع تنظيمها يوم األربعاء 10 مارس   
2021 بمقــر نقابــة الصحافييــن التونســيين للتعبيــر عــن موقفهــا فيمــا يخــص االنتهــاكات وحملــة 

االيقافات األخيرة.

تونس في 09 مارس 2021
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