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 رسالة مفتوحة إىل رئيس الجمهورية

 وأدينوا ظلما  تعسفا الشباب الذين اعتقلوا  كل نطالب بالعفو عنسيدي الرئيس، 

 

 سيد رئيس الجمهورية، ال

ي  العتداءات البوليسية و ب  عىل دراية تامة أنكمشك    ل  
شبابنا    تطالالعتقالت التعسفية الت 

ي  
ي اندلعت منذ شهر جانف 

  ممارستهم لحقهم  إثر ،2021منذ بداية الحتجاجات الشعبية الت 

ي  
الحتجاجات أسفرت عن اعتقال أكير من    هذهأن    ول يخف  عن علمكم . والتعبي    التظاهر ف 

  المحتجات بشكل عام،فت المحتجي   و تهد، اسمن بينهم العديد من الطفال  شخصا   2000

ي مجال حقوق اإلنسان بشكل خاص. والناشطي   والناشطات  
 ف 

 السيد رئيس الجمهورية ،

ذلك    لها.  أساسيا  محورا  ومشاغله  الشباب  قضايا  ي كانت 
الت  النتخابية  بحملتكم  نذكركم 

ء إل أنه ثار   ي
ي ظالم السجون ل لش 

الشباب الذي راهنتم عليه وراهن عليكم، يقبع اليوم ف 

 المتعاقبة. عىل الفشل الذري    ع للحكومات 

والمنظمات الموقعة أدناه، من جنابكم بصفتكم   الجمعيات كل ما سبق، تطلب    بناء عىلو 

 للدستور الذي يحفظ الحقوق والحريات،  
ً
ي حاميا

ممارسة صالحيتكم القانونية المتمثلة ف 

الموجهة ضدهم،   الكيدية  التهم  نتيجة  والمعتقالت  المعتقلي    يشمل  عفو خاص  إصدار 

ضوا ذهبوا  نظام  لذين  منددا  ال   إل   يعرف لحية  عال  عىل كل صوت  إجابة  والعنف  قمع 

 بالسياسات الجتماعية والقتصادية الفاشلة. 

 

 السيد رئيس الجمهورية التونسية، 

مناسبة للتذكي  عيد الستقالل  تصطفوا مع قضايا الشباب وتطلعاته، وأن يكون  نأمل أن   

 بقيم الجمهورية الثانية. 
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