
 2022نوفمرب   18تونس في  

 تضامنا مع أهايل جرجيس 

 

الرابطة بني جرجيس    2022نوفمرب    18أقدمت اليوم الجمعة   قوات امنية ضخمة تمركزت فجرا في المفرتقات 

وجربة عىل قمع االحتجاج السلمي الذي قرر أهايل جرجيس تنظيمه إليصال أصواتهم المطالبة بكشف الحقيقة  

والصغار وتم استعمال قنابل مسيلة سبتمرب. لم يسلم من هراوات البوليس الكبار    21في الفاجعة البحرية ليوم  

بل حىت حرم مدرسة ابتدائية. كما تم إيقاف العرشات    ،والقّص للدموع منتهية الصلوحية استهدفت حىت النساء  

من الشباب وقادة الحراك االحتجاجي ومقايضتهم بعودة األهايل اىل جرجيس. كما تواصلت مطاردات المحتجني 

تشهد اليت  جرجيس  مدينة  داخل  االستعراض    اىل  بعد  أيام  القمعية  الممارسات  هذه  تأتي  متصاعدا.  احتقانا 

الدوري الشامل حول حقوق االنسان وتأكيد الحكومة عىل احرتامها واحرتام الحق في التعبري واالحتجاج السلمي  

. حيث سنسمع شعارات متكررة حول احرتام الحقوق والحريات  ةالفرنكوفونيوتسبق الفعاليات الرسمية للقمة  

 :ان المنظمات والجمعيات الموقعة

 .سبتمرب 21تجدد تضامنها مع عائالت وأهايل جرجيس من اجل كشف الحقيقة كاملة لضحايا فاجعة  •

تدين بأقىص العبارات سياسات انكار االزمة والتجاهل و’الحقرة” اليت مارستها الدولة منذ انطالق االزمة   •

 .ل كشف الحقيقةفي جرجيس واليت دفعت األهايل للتصعيد من اج

تعرّب عن سخطها إزاء القمع األمين لمسرية احتجاجية سلمية لم يكن لها من هدف غري إيصال أصوات  •

 .العائالت المكلومة

الحلول  • وغياب  وأجهزتها  للدولة  المهزوز  األداء  إزاء  الجمهورية  لرئيس  السياسية  المسؤولية  تحّمل 

 .تماعية والبيئيةوالبدائل في مواجهة المشاكل االقتصادية واالج 
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