
  2019أكتوبر  16تونس في، 

  انــــــــــــــــــــبي
ا شاهدناه من تعبيرات مختلفة مجتمع مدني، وبعد مناشطي نحن الممضين أسفله جمعيات و

لطفي ومريم بالقاضي ودمحم بوغالب و مية القصوري: االعالميين  استهدفتشعواء لحملة 
بوضوح مدى خطورة هذه الحملة،  لمسنا ما، وبعد التونسيقناة الحوار كما استهدفت العماري، 

أوامر واضحة باالعتداء ما توحي به من ووتحقير وتشويه، من عنف وعدوانية لما تحمله 
  : ، نعلن ما يلي الجسدي الواضح

الحقد والكراهية ونبذ اآلخر وانعدام وبث  العنف نندد بشدة بمثل هذه الحمالت وبخطاب: أوال 
عنف ال مرحلةوالرؤيا، ونعتبر أن هذه الحملة هي مقدمة خطيرة لاحترام االختالف في الرأي 

  ربما يطال األشخاص والمؤسسات،الممنهج والعلني، 
لسالمة ل المسؤولية الكاملة لعلى مثل هذا السلوك الخطير ونحم الصمت الرسمينستنكر : ثانيا 

لسيد رئيس الحكومة ، لكل من االجسدية لالعالميين المعنيين وأمن مقر قناة الحوار التونسي
أمام مقر والتجمهر  خاصة بعد التهديد بالتجمع ووزير الداخلية والهيئة العليا للسمعي البصري،

  ، قناة الحوار التونسي لغلقها وطرد االعالميين
نستغرب صمت النقابة الوطنية للصحفيين والرابطة الوطنية لحقوق االنسان وجمعية : ثالثا 

الصوت العالي في قضايا ال عالقة ت ذات الصلة التي عودتنا بنظماالنساء الديمقراطيات، وكل الم
ونحملهم المسؤولية األخالقية والمعنوية  ،أمن العباد في تونسالعليا وال بلها بمصلحة البالد 

  لبي ودورهم المغيب ألسباب نجهلها،لموقفهم الس
بوغالب ولطفي نعبر عن تضامننا االمشروط مع مية القصوري ومريم بالقاضي ودمحم : رابعا 

العماري وعن مساندتنا لهم في هذه المعركة الغير متكافئة بين أصوات وطنية حرة ال تملك اال 
 وتهديد ، وبين صراخافعنا عنه وندافع بشراسةسالح التفكير خارج السرب والتعلق بوطن د

 .تكميم األفواه وتعمية األبصارب الى الوراء وقطعان الردة والجذ
لقوى الوطنية الحرة لتكوين جبهة وطنية والتحرك ضد كل محاوالت تدجين ندعو كل ا: خامسا

ا االعالم وادخاله لبيت الطاعة وتحويله الى أداة لخدمة أجندات أطراف بعينها، كما نؤكد على أنن
  ومسؤول، ايال نريد اال اعالما وطنيا حرا، نزيها مهن

  .علي العظيمبا ال اال أن نقول ال حول وال قوة االوأخير ال نملك 
  

  .عاش كل نفس وطني حر، عاش االعالم حر ومسؤول عاشت تونس حرة،
  

    : االمضاء 
  مبادرة صوتي لوطني، 
  ،جمعية حماة الجمهورية

  المعهد التونسي للدراسات الدولية
  ،جمعية مسرح الحلقة

  
 


