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  50/7502/ 72 تونس في

 أطلقوا سراح اإلعالمي مراد المحرزي

يابة العمومية بالمحكمة االبتدائية بتونس إحالة كل من المصور الصحفي مراد المحرزي رت الن  قر  

سبتمبر  0أمام المجلس الجناحي بالمحكمة المذكورة لجلسة يوم  والمخرج السينمائي نصر الدين السهيلي

المؤامرة الواقعة للتعدي على الموظفين بالعنف صحبها "بتهمة  00621/7502تحت عدد  7502

المؤامرة الواقعة للتعدي على "أن  من المجل ة الجنائية التونسية الذي ينص على  075طبق الفصل  "عمل

الموظفين بالعنف يعاقب مرتكبها بالسجن مدة ثالثة اعوام إن لم يصحبها أدنى عمل استعدادي وإن 

 ."صحبها أي عمل استعدادي فالعقاب يكون بالسجن مدة خمسة أعوام

ء المخرج أوت الجاري على خلفية تصويره فيديو إلقا 01المعتقل منذ المحرزي  ملف   إحالةوقد تمت 

نصر الدين السهيلي بيضة على وزير الثقافة مهدي المبروك، على النيابة العمومية بالمحكمة االبتدائية 

 . 7502أوت  71بتونس بتاريخ 

 :يستنكر  مركز تونس لحري ة الصحافةإن  

بالسجن في حق ه والحال أن  إيداعبطاقة  إصدارثم  وإيقافهاعتقال المصور الصحفي مراد المحرزي * 

 .مخالفة للقوانين وال تستوجب بالتالي اإليقاف أيالمنسوبة إليه ال تشكل  األفعال

من قبل النيابة العمومية واعتبارها من قبيل المؤامرة  لمحرزيلالتكييف القانوني لألفعال المنسوبة *

لالعتداء على الوزير والحال انه كان يقوم بعمله المهني في تغطية أربعينية الممثل الراحل الشناوي 

ر الحادثة بصفة عرضية  .وصو 

فية إن المنظم لقطاع اإلعالم في التعاطي مع المخالفات الصح 000تغييب النيابة العمومية للمرسوم *

             من المجلة الجزائية التونسية المقر  لعقوبة سالبة للحرية  إحالةوجدت واعتماده فصل 

ة القصوى وهي * ال  إليهاألفعال المنسوبة  أنأيام كاملة والحال  6االحتفاظ بالصحفي الموقوف المد 

                                                .تكتسي أية خطورة أو تعقيد يستوجب مدة االحتفاظ المذكورة

ل جلسة للمحرزي  تعيين  * ل جلسة  تهإحالالمفروض القادم في حين كان من سبتمبر  0ليوم أو  على أو 

ة  ،الجاريأوت  72للدائرة الجناحية الصيفية ليوم   تبلغ بين االيقاف والجلسةالتي قضاها بما يجعل المد 

ة طو 01 كما هو منصوص الحري ة هي األصل  أنيلة وتتناقض مع قرينة البراءة ومبدأ يوما، وهي مد 

 .المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان في كل  عليه
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دد  استعمالإذ يحذر مركز تونس لحري ة الصحافة  من شبهات و القضاء في قضي ة رأي بامتياز فهو يج 

، ويعتبر أن أي  تلكؤ في ذلك سُيدخل حالة حري ة الصحافة في  دعوته إلى إطالق سراح المحرزي حاال 

تونس في منعرج خطير ال ُتحمد عاقبته، ويدعو كل  القوى المعني ة بحالة حرية التعبير في بالدنا إلى 

 .التجن د في سبيل إنهاء هذه المظلمة

 

 وحدة رصد وتوثيق اإلنتهاكات الواقعة على اإلعالم التونسي

 ونس لحرية الصحافةبمركز ت
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