
 المدني المجتمع منظمات و جمعيات من 63نداء من 
  والعدالة اإلنتقالية  عملية حماية األرشيف والنفاذ إليهوالحق في الحقيقة 

 
 

سيضمن المسار الذي  يتبلور مشروع العدالة االنتقالية أمام المجلس الوطني التأسيسي، بدأ عرضمع 
تجربة لليمكن  وبذلك. الوصول إلى المعلومة من أجل الكشف عن الحقيقة حول االنتهاكات الماضية

.أن تصبح مثاال لبلدان أخرى في جميع أنحاء العالم االنتقالية في مجال العدالة  يةتونسال  
 

رهين عدة شروط أن نجاح االنتقال الديمقراطي تعتبر الجمعيات و المنظمات الموقعة على هذا البيان، إن 
خاصة منها نجاح العدالة االنتقالية التي تتطلب ضمانات حقيقية حول حق المواطنين في معرفة حقائق 

 .الفترة الديكتاتورية في نتهاكاتاال
 

من أخطاء  االستفادةن وماسترجاع حقوق الضحايا  ن منمك  ت سوفالماضي تركة  مجابهةفإن  ولذلك
.الماضي وعدم تكرارها لبناء ديمقراطية حقيقية  

إال أن تحقيق العدالة وتناول ملفات الماضي يجب أن يتم طبقا لقواعد وإجراءات محددة تحترم على حد 
 .الحياة الخاصة للمواطنين السواء الحق في معرفة الحقيقة والحق في الدفاع وحماية

 
الملحة لحماية األرشيف  قضيةلالمجتمع ا يطرح على، خارج أي إطار قانوني "الكتاب األسود"نشر إن 

 رشيفاألمعالجة مأسسة  إستمراريتها ؛ كما يفرض عليه ضرورةالديكتاتورية و  رساءإلالذي كان أداة 
 .الدكتاتورية الضخم لحقبة 

 
ا يجعلنا نتساءل حول وجود إرادة السلبية لتأخر العدالة االنتقالية مم النتائجمن  "الكتاب األسود"يعد كما 

 .للقيام بمعالجة أرشيف الدكتاتورية بطريقة مالئمةحقيقية سياسية 
نه من فإننا نعتقد أ هذه اإلرادة السياسية ال ترتقي إلى مستوى تحديات االنتقال الديمقراطيوإذ نعتبر أن 

انوني الموجود والذي يسمح أن تحترم و أن تضمن احترام تطبيق االطار الق الدولة مسؤولية مؤسسات
 .بحماية األرشيف و معالجته و لو بصفة جزئية

 
غير كاف لالستجابة لتطلعات الشعب التونسي للتحرر من  القانوني الحالياإلطار نا نعتبر أنومع ذلك فإن

االطار القانوني المنشود يجب أن ونحن نعتقد أن . لبناء ديمقراطية حقيقية السعيدكتاتورية والقيد  
 معايير الدولية و أن ينهل من الدروس التي يقدمها التاريخ التونسي و التجارب األجنبيةلل يستجيب 
 .المقارنة

 
يمكن أن يصبح عرضة للتالعب والتوظيف مما سيشك ل عقبة أمام إذا لم تتم مأسسة حماية األرشيف ، 

بما فيه الكفاية و  قد تعطلت  المسألةهذه نحن نعتقد أن . إرساء عدالة انتقالية عادلة وشفافة وشاملة
 .عنف سياسي وصراعاتو رةوتأجواء سياسية مت: مكلف جدا ثمنها  و عواقب هذا التأخير وخيمة

 
نتوجه بنداء إلى المجلس الوطني التأسيسي و إلى مختلف مؤسسات الدولة للقيام باإلجراءات الضرورية 

مع المجتمع المدني في أقرب اآلجال تشاركي ار لحماية أرشيف الدكتاتورية و الشروع في بناء مس
سواء عبر تفعيل اإلجراءات القائمة أو )لتوضيح االطار القانوني الموجود أو لوضع إطار قانوني محدد 

 (. عبر قانون خاص أو بتنقيح القوانين الموجودة
يات فحسب بل أهمية قصوى ليس لكشف الحقيقة والمسؤوله إن األرشيف المتعلق بانتهاكات الماضي ل

 .كذلك لحفظ الذاكرة الوطنية
 



  (حسب الترتيب األبجدي) :المشاركة المنظمات و الجمعيات

  
 االتحاد العام التونسي للشغل -
 البوصلة -
 جامعة التونسية لحقوق اإلنسان والحرياتال -

  جامعة التونسيين لمواطنة بين الضفتينال -
  "الصوت الحر " جمعية  -
 للسجين السياسي" الكرامة"  جمعية -
  للعدالة للجنود السابقين" إنصاف " جمعية  -
  جمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفرديةال -
 للسوسيولوجيا التونسية جمعيةال -
 جمعية التونسية للنساء الديمقراطياتال -
  جمعية الدفاع عن عائلة شهداء وجرحى الثورة -
 السياسيينجمعية الدولية لمساندة المساجين ال -
 االعتبار رد و العدالة جمعية -
 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية -
 جمعية إيفاء -
 جمعية توانسة -
 جمعية تونسيات -
 جمعية ديمقراطية و يقظة مواطنية -
 جمعية صوت الشهيد -
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان -
 الشبكة التونسية لمكافحة الفساد -
 52شفافية  -
 الديمقراطي مخبر -
 مركز الزيتونة للدراسات اإلستراتيجية -

 مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية -
 مركز المواطنة والديمقراطية -
 مركز الوطني للحريات في تونس  -
 مركز تونس للعدالة االنتقالية  -
 المعهد العربي لحقوق اإلنسان -
  المنتدى التونسي للحقوق اإلقتصادية واإلجتماعية -
 التونسية لمناهضة التعذيبالمنظمة  -
 المنظمة التونسية من أجل المواطنة -
 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين -
 


