تونس في  18نوفمرب 2022
تضامنا مع أهايل جرجيس

أقدمت اليوم الجمعة  18نوفمرب  2022قوات امنية ضخمة تمركزت فجرا في المفرتقات الرابطة بني جرجيس
وجربة عىل قمع االحتجاج السلمي الذي قرر أهايل جرجيس تنظيمه إليصال أصواتهم المطالبة بكشف الحقيقة
في الفاجعة البحرية ليوم  21سبتمرب .لم يسلم من هراوات البوليس الكبار والصغار وتم استعمال قنابل مسيلة
ّ
والقص ،بل حىت حرم مدرسة ابتدائية .كما تم إيقاف العرشات
للدموع منتهية الصلوحية استهدفت حىت النساء
من الشباب وقادة الحراك االحتجاجي ومقايضتهم بعودة األهايل اىل جرجيس .كما تواصلت مطاردات المحتجني
اىل داخل مدينة جرجيس اليت تشهد احتقانا متصاعدا .تأتي هذه الممارسات القمعية أيام بعد االستعراض
الدوري الشامل حول حقوق االنسان وتأكيد الحكومة عىل احرتامها واحرتام الحق في التعبري واالحتجاج السلمي
وتسبق الفعاليات الرسمية للقمة الفرنكوفونية حيث سنسمع شعارات متكررة حول احرتام الحقوق والحريات.
ان المنظمات والجمعيات الموقعة:
•

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

•

تدين بأقىص العبارات سياسات انكار االزمة والتجاهل و’الحقرة” اليت مارستها الدولة منذ انطالق االزمة
في جرجيس واليت دفعت األهايل للتصعيد من اجل كشف الحقيقة.

•

ّ
تعرب عن سخطها إزاء القمع األمين لمسرية احتجاجية سلمية لم يكن لها من هدف غري إيصال أصوات
العائالت المكلومة.

•

ّ
تحمل المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية إزاء األداء المهزوز للدولة وأجهزتها وغياب الحلول
والبدائل في مواجهة المشاكل االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

المنظمات الموقعة
1.المنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتماعية
2.الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
3.النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
4.الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
5.اللجنة من اجل احرتام الحريات وحقوق االنسان بتونس
6.فيدرالية التونسيني للمواطنة بني الضفتني
7.محامون بال حدود
8.منظمة البوصلة
9.منظمة المادة 19
10.جمعية بنا لإلعالم والتنمية
11.موقع كشف ميديا
12.منتدى التجديد
13.جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
14.الراقصون المواطنون الجنوب
15.الشبكة األورومتوسطية للحقوق
16.مجموعة توحيدة بالشيخ
17.جمعية “حقي” للدفاع عن الطفل واألرسة
18.لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
19.جمعية بييت
20.مرصد نسا
21.الجمعية التونسية من أجل الحقوق و الحريات
22.منظمة انتارناشونال الرت
23.جمعية نشاز
24.جمعية الكرامة للحقوق والحريات
25.جمعية كالم
26.الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
27.الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية
28.التحالف التونيس للكرامة ورد االعتبار

29.جمعية حنس السعداوي للديمقراطية والمساواة
30.مبادرة موجودين
31.جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات
32.المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
33.دمج
34.الجمعية التونسية لمساندة األقليات
35.المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
36.الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
37.جمعية تفعيل الحق في االختالف

