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 قد، 2011 أكتوبر/الول تشرين منذ تونس في والاضرة العلم حرية عن الدفاع في الضطلعة حدود بل مراسلون منظمة  

 عّتم ضدد، 2012 أبدريدل/نديسان 9 فدي الدعاصدمة قدلب فدي المدن عدناصدر مدارسده الدذي الدعنيف الدقمع الدذهدول بدبالدغ شهددت
 مدنّ، صدحافديا 16 ضدد اعدتداءات الدنظمة أحدصت، السدود الديوم هدذا خلل وفدي. الشهدداء عديد بدذكدرى الحدتفال بدناسدبة مّنظ

 بدن الدعابدديدن زيدن ندظام سدقوط مدنذ الددة بهدذه عدنف أعدمال تلحدظ لدم حددود بل مدراسدلون أن إلدى الشدارة مدع، أجدنبيان بدينهم
.2011 يناير/الثاني كانون 14 في علي

 
 .الدتونسدية لدلثورةّ ورمدزا لدلحدتجاجّ معقلّ يدعد الدذي بدورقديبة الدبيب شدارع فدي الدتظاهدر بدنع قدرار ضددر، مدارس/آذار 28 مدنذ

 بدعناصدر فدإذا. الددندي الدجتمع مدن جدمعيات عددة أطدلقتها الدتي لدلتظاهدر الددعدوة واّلب و،الدفروض الدظر الشدخاص مئات تداهدل
 .الدث لتغطية الرض على التواجدين والصحافيي التظاهرين علىّ عمدا ونّينقض تونس مدينة وسط في النتشرين الشرطة

 عددمدت. الدفيديدو الدتصويدر أو الدصور بدالدتقاط الدرتدكبة الدفظائدع عددلى يشهددوا أن مددن الداضدريدن لددنع جدهودهدم هدؤلء فّوكث
 العدلمديي وضددرب، صدورهدم حددذف أو آلتددهم فددي الدذاكدرة بدطاقدات ومددصادرة، الدصحافديي مددعدات تددطيم إلددى المدنية القدقوى

.تعسفية بصورة واعتقالهم الصحافيي والواطني
 

 والندتهاكدات، الدفاريدن الدتظاهدريدن وتدعقب، الدقوة إلدى مددندي بدلباس الشدرطدة عدناصدر ولدوء، لدلدمدوع السديل الدغاز اسدتخدام ولديس
 زيدن عهدد فدي المدنية الدقوى اكتسدبتها الدتي الدقديدة الدعادات وأن الشدرطدة تدارسده الدذي الدعنف احدتواء يدتم لدم بدأنده رّتدذك الدتعددة
.العقاب من تام إفلت يسوده جو فيّ مجددا تبرز أخذت علي بن العابدين



 
 وتدديدد، الدوادث هدذه مدلبدسات لجلء الدفور عدلى مسدتقلة تدقيق لدنة إندشاء إلدى حددود بل مدراسدلون تددعدو، السدياق هدذا فدي
 تدرتدكبها الدتي الدرمدية الفدعال ضدد عدقوبدات وفدرض، مداثدل عدنف إلدى بدالدلجوءّ مدطلقاّ تدفويدضا تدلقوا قدد الشدرطدة عدناصدر كدان إذا مدا

.المنية القوى
 

 الدميع وبددأ مدرات عددة بدها الدديددة السدلطات وعددت الدتي الدداخدلية الدتحقيقات ندتائدج تنشدر لدم، الدسابدقة العدتداءات أثدناء فدي
.الشرطة عناصر عنف مشكلة حل إزاء السلطات مصداقية في يشكك

 
 في حقيقية برغبة يقترن ل آخر إعلن أي مغبة من السلطات تذير على حدود بل مراسلون ترص، القلق الوضع هذا إلىّ نظرا

 دولددة فددي تدرتدكب أن أبدريدل/ندديسان 9 فددي الدعاصدمة شهددتدها الددتي الددعنف لعددمال يددجوز ل بدأنده الددنظمة وتدذكدر. الددتغيير
.بسرعة الوضع على السيطرة تستعد لم ما للعنف تصعيد امةّدو في تونس تقع قد أنه كما، ديقراطية

 
.الساسية بالريات التزامهم تأكيد السياسيون الزعماء يعيد أن دون من ماثل سيناريو أي استبعاد يكن ل
 

 يقبع الدذي   الهدف سيما ل، كثيرة تساؤلت تدثير أبريل/نيسان 9 في تسجيلها ت التي النتهاكات, الهمية بالغ الرهان إن
 الندتهاكدات مدسؤولدية أعدضائدها بددعض لّيتحم الددتي الدداخدلية وزارة حدددود بل مقدراسقدلون وتددعدو. الددنهجي الددقمع هددذا وراء

 14 الادة أساس على قضائية دعاوى رفع ينبغي و. العتداءات هذه مثل تكرار عدم لضمان عاجلة تدابير اتخاذ إلى، الرتكبة
 ".التهدديدد أو الددفعل أو الشددارة أو بدالدقول عددليه تددعدى أوّ صدحافديا أهددان مددن "كددل يدعاقدب الددذي الدديدد الدصحافدة قداندون مددن

 كدماّ تدامدا، وراءهدا ومدا، وحدقوقدهم الدصحافديي عدمل حدول المدنية الدقوى إلدى مدوجدهة إعدلمدية بدرامدج إعدداد مدنّ بدد ل، كدذلدك
.المني للجهاز جذري إصلح إجراء يجدر

 
 يدؤدوا أن فدي الدصحافديي وحدريدة الدتعبير حدريدة يدنتهكون الدذيدن أولئك إلدى قدويدة إشدارة إرسدال السدلطات كدلّ أيدضا الدنظمة تدناشدد
.تامة باستقللية العام الرأي إعلم واجب

 
باقي تت أمركم لو تريدون معلومات تكميلية، تقبلوا، يا فخامة رئيس المهورية، خالص تياتنا الديقراطية.


