
 

2023فيفري  13تونس في   

للراي العامبيان   

 ال للت  رهيب ال الحتجاز الناشط  السياسي  خيام التركي 

(تحيين)  

على إثر احتجاز الن  اشط الس  ياسي خيام التركي صباح السبت 11 فيفري 2023 على  

الساعة الخامسة والنصف بمقر سكناه وحجز حاسوبه الشخصي وحاسوب زوجته وهاتفه  

الجوال واقتياده إلى مكان مجهول دون اعالمه واعالم عائلته بسبب االعتقال في مواصلة 

لمسلسل الترهيب األمني والقضائي لمعارضي النظام القائم، تعلن الجمعيات والمنظمات  

 و الناشطات والناشطين الموقعات والموقعين اسفله عن:

 

- رفض اساليب الترهيب البالية وتطويع القضاء وأجهزة الدولة التي تنتهجها الس  لطة 

 وأعوانها،  

بالكشف عن مكان احتجاز الناشط السياسي خيام التركي وتمكين عائلته ومحاميه   ةمطالب ال -

فورا، سراحه  وإطالقمن زيارته   

وتفاقم اساليبه  القائمنظام الان هذه الممارسات تكشف مرة اخرى عزلة  التأكيد على -

  وفرض استفحالهاما يقتضي من القوى الديمقراطية والتقدمية التصدي لها قبل   القمعية وهو 

. صمت القبور على المجتمع  

 

ة: التوقيعات األولي    

 الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 

 اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق االنسان بتونس

 فدرالية التونسيين المواطنين في الضفتين 

 المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية  

 جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات 

 الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية 

   التحالف التونسي للكرامة ورد االعتبار

 جمعية تفعيل الحق في االختالف 

 منظمة شهيد الحرية نبيل بركاتي: ذكرى ووفاء 



 جمعية كالم 

 المنظمة العالمية ضد التعذيب 

 جمعية نشاز

 جمعية الشارع فن 

  بشرى بلحاج حميدة ناشطة مواطنيّة 

القانون بجامعة قرطاج ةأستاذ سناء بن عاشور  

 وحيد الفرشيشي أستاذ القانون بجامعة قرطاج

القانون بجامعة قرطاج ةأستاذ منية بن جميع  

 كريمة سويد نائبة مؤسسة

رئيسة سابقة للنساء الديمقراطيات مدافعة عن الحقوق اإلنسانية  يسرى فراوس  

مدافع عن الحقوق اإلنسانية  الرمضاني،مسعود   

 كمال الجندوبي

صفاقسالقانون بجامعة  ةأستاذلمياء الناجي   

منوبة أستاذ القانون بجامعة أيمن الزغد ودي،   

 سيف العيادي، ناشط كويري ومدافع عن الحقوق اإلنسانية 

مدافع عن الحقوق اإلنسانية الحسين بوشيبة،   

عن الحقوق اإلنسانية  بوكادي مدافعسفيان   

 وسيم بوثوري ناشط سياسي مستقل

 سليم عبد السالم، نائب مؤسس

أستاذ جامعي وناشط سياسي  جمعة،وهبي   

ناشط مدنيلمين بن غازي،   

 رامي الصالحي، مدافع عن الحقوق اإلنسانية 

برك هللا، ناشط في المجتمع المدني  امين  

في المجتمع المدني وناشطأستاذ  عبداوي،بدري   

أستاذة جامعية  يوسف،ألفة   

مدافعة عن الحقوق اإلنسانية لينا العش،   

 مولدي الرياحي، ناب مؤسس

فنانة  البجاوي،حسناء   

, صحفية نعيمة منصور شرميطي  

 صباح بوزويتة, ممثلة

نسوية وحقوقية  مناضلة الشريف،خديجة   

 محمد لزهر العكرمي, محام

فنان كوريغرافي ويسي،سفيان   

كاتب ناضل وفتحي بالحاج يحي,   

منوبةبجامعة  أستاذة سالمة،رجاء بن   

  منوبةبجامعة  أستاذة قرامي،امال 

ةيجامع أستاذة رابعة عبد الكافي  

بيطري طبيب  الزاوية،محمد الحبيب   

ومترجمخ  مؤر الصمد،هشام عبد   


