
ي  
 
 2023فيفري   14تونس ف

 

 أبواب ُسجونه
ُ
فتح

ُ
ي االختناق، ت

 حي   يبدأ النظام ف 

 

ة المالحقات واإليقافات تابع بانشغال شديد ارتفاع وتي 
ُ
عة أدناه، ت

ّ
ي الموق

 منظمات المجتمع المدن 
ّ
ي حّق العديد من   إن

التعسفّية ف 

، والذين يتّم استهدافهم بصفة يومّية عىل خلفّية ُمعارضتهم للسياسات الُمنتهجة  النشطاء السياسّيي   واالجتماعّيي   واإلعالميي  

ي هذا السياق، أقدمت فرقة أمنّية مساء أمس عىل إيقاف المدير العام إلذاعة موزا
ييك السّيد  من قبل رئيس الجمهورّية وحكومته. ف 

ي اعتداء صارخ عىل أبسط  
ه ف 

ّ
هم الُموّجهة ضد

ُ
له لتفتيشه، من دون إعالمه بسبب اإليقاف وبالت نور الدين بوطار بعد ُمداهمة مي  

ي تهديد مباشر لحرية التعبي  والصحافة. 
 ضمانات المحاكمة العادلة وف 

عة عىل هذا البيان: 
ّ
 المنظمات الموق

ّ
 وعليه، فإن

ي حّق المدير العام إلذاعة موزاييك السّيد نور الدين بوطار اإليقاف ال  تدينُ  -
ي ف 

من دون توجيه تهمة له وبعد استنطاقه حول    تعّسف 

 التحريري للمؤسسة،
ّ

هيب    الخط ي محاولة لير
 ا؛ تطالب بإطالق شاحه فور صحفّيي   وكّل األصوات الحّرة. كما  وال  اإلعالم وسائلف 

 

من قبل المنظومة السياسية الحاكمة من أجل تصفية الحسابات مع الُمعارضي   والُمنتقدين توظيف أجهزة الدولة وتطويعها    تستنكر  -

 كّل معارضيه؛ل
ّ
 سياساتها، وتطالب الرئيس قيس سعّيد بالكّف عن خطاب التحريض والتخوين ضد

 

-   
ُ
 اته غي  الديمقراطية؛قيس سعّيد وسياس نظامنتيجة ُمعارضته ل  ومالحقته قضائّيا كّل من يتّم التنكيل به تساند

 

ال  تدعو  - القوى  والمواطنات  كافة  المواطني    وعموم  ي  مدنّية 
ّ
التصد سبيل  ي 

ف  معا  نظام لاللتفاف  ممارسات  إىل  االرتداد  لمسار 

ي اكتسبها شعبنا بفضل دماء شهداء ثورة 
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