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ــام  ــة بالنظ ــدة واإلطاح ــه المجي ــدالع ثورت ــذ ان ــنوات من ــر س ــرور عش ــرى م ــي ذك ــعب التونس ــي الش يح
عديــد  وحققــوا  المكاســب  عديــد  والتونســيات  التونســيون  فيهــا  افتــك  ســنوات  عشــر  الســابق. 
االنتصــارات غيــر أّن جــّل مطالبهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة التــي رفعوهــا منــذ الثــورة وتمّســكوا بهــا 

طيلة العشر سنوات الماضية ُقبرت وُغّيبت.  

إّن مــا يقــع اليــوم فــي كّل مناطــق البــالد مــن شــمالها إلــى جنوبهــا، فــي قراهــا ومدنهــا وأحيائهــا 
الشــعبية، ليــال ونهــارا، يعّبــر عــن ســخط فئــات واســعة مــن الشــعب التونســي وال ســّيما الشــباب منهــا 
إزاء فشــل النخــب السياســية الحاكمــة والمنظومــة المرتبطــة بهــا فــي إيجــاد الحلــول الحقيقــة وإخــراج 

البالد من أزمتها الشاملة والتي يتحملون مسؤوليتها الكاملة. 

عشــر ســنوات مــّرت منــذ انطــالق ثــورة الشــغل والحرّيــة والمســاواة والكرامــة الوطنّيــة تدهــورت فيهــا 
المقــدرة الشــرائية للمواطنات.يــن وارتفعــت فيهــا مؤشــرات البطالــة والفقــر وتزايــد حجــم المديونيــة 
الدولــة  مفاصــل  فــي  والزبونيــة  الفســاد  فيهــا  واستشــرى  العمومّيــة  المؤسســات  وُهــددت 
ــات العامــة والفرديــة وكثــرت فيهــا أعــداد المنقطعات.يــن عــن  ومؤسســاتها وتراجــع منســوب الحري
غيــر  واإلســتثراء  والتّهــرب  الفســاد  فيهــا  واســتفحل  والمحبطات/يــن  والمهاجرات/يــن  الدراســة 
الحكومــات  تــام مــن قبــل  تجاهــل  الخطــر فــي ظــّل  ناقــوس  المؤشــرات  المشــروع، ودّقــت كّل 
المتعاقبــة. عشــر ســنوات مــن السياســات الفاشــلة والخيــارات العاجــزة جــّرت البــالد إلــى أزمــة اقتصاديــة 

واجتماعية وسياسية غير مسبوقة.   

ــر عــن رفــض عــارم لمســار  إّن حالــة االنفجــار االجتماعــي التــي تعيــش البــالد علــى وقعهــا منــذ أيــام تعّب
االلتفــاف علــى الثــورة التونســية ومكاســبها وهــي مطالبــة علنّيــة وواســعة بفتــح الملفــات الكبــرى 

والتّوجه لحّل المشاكل الحقيقّية للشعب والبالد. 

إّن التعامــل األمنــي األّصــم مــع شــباب األحيــاء الشــعبية ودواخلهــا فــي مقابــل غيــاب أي حلــول أو تّصــور 
أو رؤيــة تســتجيب لمطالبهــم العميقــة والمشــروعة فــي التنميــة والتشــغيل والديمقراطيــة لن تــؤدي إال 

لمزيد تأجيج الوضع العام وتعميق الهّوة بين الشعب وحاكميه.  

يحــي الشــعب التونســي يــوم 26 جانفــي القــادم الذكرى الثالثــة واألربعين ألحــداث "الخميس األســود" من 
سنة 1978، حيث انتفض النقابيات.ون وعموم الشعب ضّد السياسات االجتماعية واالقتصادية وُوجهوا 
بالعنــف والقمــع والرصــاص وهــو مــا كّلفهــم العشــرات مــن الشــهداء والمئــات مــن الجرحى، وهــي أيضا 
ذكــرى اليــوم الــذي تمــت فيــه المصادقــة علــى دســتور الدولــة المدنيــة الكافلــة للحقــوق المدنيــة 
والسياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة بعــد االغتيــاالت السياســية وهبــة نســاء البــالد وشــبانها وقواهــا 
ــي  ــال الحقوق ــن النض ــة م ــيرة مضنّي ــي مس ــة، ف ــن رمزي ــه م ــا يحمل ــوم، لم ــذا الي ــا ه ــد اخترن ــة، ولق الحي

واالجتماعي والسياسي، إلعالن يوم غضب وطني. 

تونس في 25 جانفي 2021 
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ويصــادف يــوم 26 جانفــي 2021 كذلــك، موعــد التصويــت علــى التحويــر الــوزاري المســتّجد والــذي ُوضــع فــي 
ــم  ــالف الحاك ــة االئت ــي محاول ــاء، وف ــت النس ــة أقص ــة فج ــة ذكوري ــي نزع ــية وف ــات السياس ــار الترضي إط

امتصاص األزمة الحالية دون تقديم أي مشروع بديل. 

إّن األطراف الموقّعة أدناه: 

ــع  ــي م ــي التعاط ــة ف ــة الحالي ــا الحكوم ــي تنتهجه ــة الت ــية األمني ــي للسياس ــا القطع ــن رفضه ــر ع تعّب
الوضــع االجتماعــي واالحتجاجــات الشــعبّية والتــي بلغــت حصيلتهــا حــّد اآلن المئــات مــن اإليقافــات 
لشــباب ســّن عــدد كبيــر منهــم ال يتجــاوز الثامنــة عشــر، ينتمــي فــي غالبيتــه إلــى أحزمــة الفقــر والتهميش، 

وتنّبه إلى خطورة تبعاتها في مزيد توتير العالقة وتوسيع الهّوة بين المواطنات.ين ودولتهم. 

تحّمــل مســؤولية الواقــع الحالــي ومــا ســتؤول إليــه األمــور إلــى الطبقــة السياســية الحاكمــة فــي 
مختلــف مؤسســات الدولــة  تغليبهــا   مصالحهــا الخاّصــة علــى المصلحــة الوطنيــة وإنخراطهــا فــي  

صراعات جانبّية  ووهمّية وبّثها لخطاب التفرقة والعنف والكراهّية.

ــار  ــي إط ــي ف ــعب التونس ــة للش ــة واالقتصادي ــب االجتماعي ــق المطال ــرورة تحقي ــكها بض ــّدد تمس تج
مقاربة تنموّية بديلة، وطنّية وعادلة. 

تدعــو كل القــوى الوطنّيــة وعمــوم ابنــاء الشــعب الــى مســاندة وتأطيــر االحتجاجــات واالنخــراط والتجّند 
ورّص الصفــوف مــن أجــل مواصلــة الدفــاع عــن مطالــب الثــورة التونســّية وشــبابها، فــي إطــار احتــرام 

الممتلكات العامة والخاصة. 

ترفــض قطعيــا التصريحــات الخطيــرة لرئيــس مجلــس شــورى حركــة النهضــة ودعوتــه الضمنيــة 
لالقتتــال الداخلــي وتســتغرب الصمــت المريــب لرئاســة الحكومــة، كمــا تدعــو الجهــات القضائيــة للتحــّرك 
الســريع واتخــاذ اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة فــي مواجهــة أجهــزة األمــن المــوازي الحزبــي لمــا تمّثلــه مــن 

خطر على السلم العام.  

تدعــو رئاســة الحكومــة إلــى اإلســراع بحــّل ملــف المفروزيــن أمنيــا والذيــن طــال انتظارهــم ونفــذ 
صبرهم في مسيرة شاقة من التحركات والمفاوضات.   

تطالــب بالنشــر الفــوري لقائمــة شــهداء وجرحــى الثــورة لمــا تحملــه مــن اعتــراف ورمزيــة لمــن ســالت 
دمائهم دفاعا عّنا جميعا.   

وتدعو عموم الشعب التونسي إلى إعالن يوم الثالثاء 26 جانفي 2021 يوم غضب وطني واالحتجاج أمام 
مّقر البرلمان بباردو  على الساعة الواحدة بعد الزوال 13:00.



المنظمات الممضية : 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان
المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 
الجمعية التونسية للمحامين الشبان

االورومتوسطية للحقوق
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية تالة المتضامنة
المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

منظمة شهيد الحرّية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء
دمج 

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
االئتالف التونسي اللغاء عقوبة االعدام 

محامون بال حدود
 الجمعية التونسية للعدالة و المساواة

االتحاد العام لطلبة تونس
مؤسسة احمد التالي للثقافة والديمقراطية

االئتالف التونسي إللغاء عقوبة االعدام
اتحاد اصحاب الشهائد المعطلين عن العمل

اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق اإلنسان في تونس
جمعية بيتي

ال سالم دون عدالة
جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

جمعية فنون وثقافات بالضفتين
جمعية خلق و ابداع من اجل التنمية و التشغيل

منتدى تونس للتمكين الشبابي
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين

منظمة  البوصلة 


