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 بيان مساندة للقاضية السّيدة روضة القرافي

 الكرامة اإلنسانيةمن النساء، ال للمساس  ال للعنف السياس ي ضّد 

عموما والقضائي بصفة خاّصة خالل حصة  العام على إثر تعبيرها على رأيها بخصوص الشأن

، تعرضت القاضية روضة القرافي، الرئيسة الشرفية لجمعية 1211جانفي  12تلفزية يوم 

حملة  من قبل عضو فيالكرامة اإلنسانية ينال من  عنف لفظي ومعنوي القضاة التونسيين إلى 

ها في ريح وتنّمر وتهديد لمساندة الرئيس قيس سعيد. وما تال ذلك االعتداء من حملة تشويه وتج

وجاء هذا الهجوم في سياق تهجمات ضد املجلس األعلى للقضاء  رئيس.لالصفحات الموالية ل

 ورئيسه والمطالبة بحله.

يستحضر الجميع في هذه الظروف الدور المميز الذي اضطلعت به الرئيسة روضة القرافي في 

صة ضمن المكتب الشرعي لجمعية نضالها من أجل استقاللية القضاء زمن االستبداد وخا

القضاة عندما واجه انقالب الدكتاتورية على الجمعية بسبب تمسكها باستقالل قرارها وبحق 

القضاة في االجتماع والتعبير كتمسكها باستقالل القضاء وبضرورة تخليصه من واقع التبعية 

تقلة ائية المسالتامة للسلطة التنفيذية من أجل تكريس الوضع الدستوري للسلطة القض

 وضمانات استقالل القضاة في مساراتهم المهنية طبق المعايير الدولية الستقالل القضاء.

كما واصلت الرئيسة القرافي نضالها بعد الثورة من أجل التأسيس لسلطة القضاء المستقل 

الضامن للحقوق والحريات الذي يصنع التوازن في نظام الفصل بين السلط وكذلك من أجل 

 ير نشاط جمعية القضاة كهيكل منهي يدافع على استقالل القضاء.تطو 

للفساد  ا بكشفه  القرافي في الساحة اإلعالمية خالل األشهر الماضيةروضة  لقد برزت القاضية

على "قضاء الكولوارات" ومسالك القضاء   وحديثها بكّل شجاعة وجرأة  داخل الجسم القضاء

أصحاب النفوذ من سياسيين ورجال أعمال على مسالك تغّول  الفاسدة وتحليلها لكيفية 

من أجل تطويعه وتدجينه والتالعب بالملفات القضائية لحماية بعض المصالح، كما  القضاء

تنتقد وبشّدة أداء املجلس األعلى للقضاء وسكوته في العديد من  كانت السيدة القرافي وال تزال 

حركة القضاة السنوية، باعتباره هيكال ضامنا المواقف، وطريقة إدارته للحياة القضائية ول

ق بالمقاالت التي درجت على كتابتها في 
ّ
الستقالل القضاء واحترام استقالله. وكّل هذا موث

 دلت بها.أالتي  الصحف التونسية والتدوينات والتصريحات اإلعالمية



واليوم وعندما تتعرض السلطة القضائية الى أكبر هجوم من قبل رئيس الجمهورية يهدد املجلس 

األعلى للقضاء بالحل، وينذر بالرجوع بالقضاء إلى ماض ي التبعية وبالنظر لتواتر أسلوب 

الضغط الذي يتوخاه رئيس الجمهورية تجاه القضاة باالتهام الشامل لهم بالفساد وبالتقصير 

املجلس  القرافي في الدفاع عنروضة برزت الرئيسة  واضح باستقاللهم وتهديد ألمنهم،في مساس 

االعلى للقضاء والقضاة بنفس الجرأة، دفاعا عن مؤسسات الدولة وعن ضمانات استقالل 

مشددة على أولوية املحاسبة والمساءلة من داخل الجسم القضائي في األطر   القضاء والقضاة

 وبناء على ملفات مؤسسة ومؤيدة.القانونية والشفافة 

ضيات والممفإن الممضين  ،وبناء على ذلك واستنادا على أن حرية التعبير والرأي حق دستوري

والتهديدات الممنهجة من قبل  والتنّمرالتمييزي  العنف يستنكرون وبشّدة حمالتأسفله 

ط  القاضية السّيدة روضة القرافي ضّد أطراف مأجورة 
ّ
ليها عوينّددون بالعنف السياس ي المسل

دون التعرض متى يتم استدعاؤها  ويعّبرون عن مساندتهم المطلقة لحّقها في بسط وجهة نظرها

حرة، وتحّمل السلطة التنفيذّية المسؤولية كاملة ألّي سوء أو كمواطنة  كرامتهامن  إلى النيل

، كما يطالبون النيابة العمومية قد يطالها أو يطال عائلتها جّراء هذه الحملة الّنكراء تهديد

والهيئة  ،بالتحّرك والكشف عن كّل المسؤولين عن العنف المسلط على السيدة روضة القرافي

ل لالتصالالعليا المستقلة 
ّ
طبق القانون واتخاذ اإلجراء الذي تراه  السمعي والبصري للتدخ

 فزي.قرافي" خالل البرنامج التلالمناسبا لردع التجاوزات الخطيرة والضرر الذي حصل للرئيسة "
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