
    

              
 

 

 بيان صحفي

 10 ديسمبر 8102

 الصراع ال جتماعي والسياس ي: نقلة غير مكتملة

 

يان الممضين على هذا الب يهم  أعضاء ائتالف منظمات املجتمع المدني المدافع على مسار العدالة النتقالية 

 نه أو ليوضح بهذا البيان  راي العام التوجه لل الكرامة اعمالها ان  هيئة الحقيقةوبمناسبة ختم 

 الصطططططططططططراع الجتماعي والسطططططططططططياسططططططططططط ي الذي يقسطططططططططططم الموا نين  على السطططططططططططط   مع نهاية كل عام من الثورة، يطفو

التونسططططططططططططيين والطدولطة وجطتخذ بططططططططططططال امت اجات بططططططططططططعبية لي عدة منا   من البالد  و لي هذ  السططططططططططططنة على وجه 

 و تدهور  8102 ديسططططططططططططمبر  82الرزاق الزرقي لي  بالقصططططططططططططرجن عبدمقتل الصططططططططططططحفي  تطذررنا مادةة الخصططططططططططططو ،

اب والنخب بين الشططططططططب عن الف وة العامة ناهيكالمقدرة الشططططططططرائية للموا ن التونوطططططططط ي ومسططططططططتو  الخدمات 

عبارة  كل ذلك التي سطططاهمي لي سطططقو  نظام بن علي   8101 ديسطططمبر السطططياسطططية لي السطططلطة لثسططط  بتمدا 

 ماد لي البالد ل محالة  نزج  إلى تؤدي,قد عالجها يتم لم إذا التي،األليم عالمة راسخة من الماض ي  عن

فطط ن السططططططططططططلطططات العليططا لي الططدولططة ترفق العنراف بططالصططططططططططططلططة الوةيقططة بين مسططططططططططططار العططدالططة  الحظ،لكن لسططططططططططططوء 

ممالت ، تشطططططططططططن 8102النتقالية والنزاعات الجتماعية والسطططططططططططياسطططططططططططية التي تؤةر على البالد  رما  لي منذ عام 

 تبديي   رما أنها ما انفكوالكرامةلتشطططططططططططوجه سطططططططططططمعة هيئة الحقيقة ا عتبا ية ضطططططططططططد هذا المسطططططططططططار سطططططططططططعيا م ها

بما لي ذلك  8101و  0511و لي م  ضططططططططططحايا النطهاكات الخطيرة التي ارتكبي بين عامي ة ت اهها عدائي ق امو 

بططططططططططططهطططداء وجرلى الثورة على الرغم من أن التحو  الطططديمقرا ي لي توني يعتمطططد  إلى مطططد ربير على الن طططا  لي 

تحقي  جميع أهداف العدالة النتقالية ، دون اسططططططططططتشناء: كالكشطططططططططط  عن الحقيقة وتحديد المسططططططططططؤوليات عن 

ل الضططططططططططططحططايططا ، وتقططديم النطهططاكططات الجسططططططططططططيمططة لحقوق اتنسططططططططططططان وماططافحططة اتفالت من العقططاب ، و عططادة تططتهيطط

للضطططططططططططحايا وتنفيذ ضطططططططططططمانات عدم تكرار النطهاكات السطططططططططططابقة من خال  ات طططططططططططالمات  باسطططططططططططم الدولة اعتذارات

  تقرجرها الختامي ضمن  الحقيقة و الكرامةالمؤسسية التي ستوص ي بها  هيئة 



و نشر تقرجرها  بعهدتهاالمنو ة استكما  بقية المهام  صددبينما كاني هيئة الحقيقة و الكرامة بفومع ذلك، 

 أدلى رئيي المسططططططططططططار،بموا ططططططططططططلة  اال هائي و تسططططططططططططليم المشططططططططططططعل إلى الحكومة و م لي نواب الشططططططططططططعب و إلزامهم

، بتصرجحات خطيرة بخصو  هيئة الحقيقة  8102ديسمبر ،  80الحكومة خال  مقابلة تلفزجونية  عقدها لي 

 و الكرامة و  العدالة النتقالية ومستقبلها 

ا سطططططططلبي يوسططططططط  الشطططططططاهد موقفا منه على موق  مكومته من مسطططططططار العدالة النتقالية، قدم السطططططططيد وتتريدا 

مه  متى قبل  على اعمالها  ومكما مسطططططططبقا  للهيئة  معارضطططططططا 
 
لقد كاني     وقبل ال الع عليه تقرجرها لان تسطططططططل

  رما 8102ديسمبر  01و  02مي لنشا  الهيئة الذي ُعقد يو  المؤتمر الختاميمكومته غائبة بشطال واضطح عن 

هذا الموعد التارجخي الهام الذي عرضططططططططططططي عن  رئيي الجمهورجة ورئيي م لي النواب بقيطة ممثلي عنغطاب 

ي لالسطططططططططلطة القضططططططططططائية الممثلة  ولم تحضطططططططططر سطططططططططو    مخرجات اعمالها األولية والكرامةخالله هيئة الحقيقة 

التدخل لي بططؤون السططلطة  ارتت رئيي الحكومة  ان من ذلك، واألسططوأرئيي املجلي األعلى للقضططاء   شططخ 

 وائر دلسطططططططططططتمرار املحارمات أمام ال انشططططططططططط اله عن  واعرابه  تعا فه مع مرتكبي النطهاكات  ب بداء القضطططططططططططائية

عدالة قانون لتنظيم سطططططططططططير ال لي مشطططططططططططروع التفكير    عنلي هذا ات ار  واعالنه  لي العدالة النتقالية املختصطططططططططططة

 عن محتو  هذا المشروع أو أهدافه  أدنى التفا يلالنتقالية دون تقديم 

ن مفانها تؤرد ، هذ  التصطططططططرجحات على هذا البيان  و ذ تسطططططططتنكر  الئتالف الممضطططططططينأعضطططططططاء  وان المنظمات 

ما ين  عليه  طططططططرامة  القانون جديد على دعمها لمسطططططططار العدالة النتقالية و تمسطططططططكها به و ب ميع مكوناته ر

 المتعل  بتنظيم العدالة النتقالية و تنفيذها على أرمل وجه     11-8101

ة سطططوف تسطططاهم نتائ ها لي إعاد والرئاسطططية التيالنتخابات التشطططرةعية  سطططتشطططهد التي و  8105تنبه الى ان سطططنة  

تحديد الموازجن السياسية للسنوات القادمة  رما ستكون فر ة مرتقبة سي تنمها املجتمع المدني لتسليط 

 ن ا  اتضططططططططططططمانمن  و أهداف الثورة باعتبارها من  الضططططططططططططوء على ضططططططططططططرورة تحقي  أهطداف العطدالطة النتقطالية 

 التحو  الديمقرا ي  

 م لي نواب الشطططعب أو لم ليكاني ممثلة  ، سطططواءالسطططياسطططية  المزابجميع  التالف أعضطططاءيدعو لي األخير  و 

منرام النزام الدولة با ن   طططططططرامة علىتمسططططططكها بالدسططططططتور الذي على تعبير ال تحمل مسططططططؤولياتها و  الى  تكن،

  و العمل على تحقي  كل مرامله دون استشناء  مسار العدالة النتقالية


