
 

 

 العام الرأي إلى رسالة

 بلعيد شكري المناضل اغتيال بعد

  

 الوطنٌٌن لحركة العام المنسق بلعٌد، شكري الشهٌد المناضل اغتٌال إثر على أسفله، الممضٌن إن

 الدٌمقراطٌٌن،

 دوامة تصاعد إلى بها أفضت حرجة واجتماعٌة وأمنٌة سٌاسٌة أوضاع من البالد تشهده بما منهم شعورا

 مخاطر من له ٌتعرض ما كل من الوطن حماٌة بضرورة منهم ووعٌا عارمة، بفوضى المنذر العنف

 عائلته إلى التعازي بأحر وٌتقدمون بلعٌد شكري الثورة شهٌد المناضل روح على ٌترحمون إذ فإنهم محدقة،

 وٌنددون سٌاسً، اغتٌال هو بلعٌد، شكري المرحوم اغتٌال أن ٌعتبرون كافة، التونسً الشعب وإلى ورفاقه،

 التعاطً فً متصاعدا منهجا العنف فٌها اعتمد سٌاسة سٌاق فً تندرج بأنها وٌذكرون النكراء الجرٌمة بهذه

 التً والتبرٌرات التغاضً من العنف ٌلقاه ما لوال لٌحصل ذلك كان ما أنه وٌقدرون السٌاسٌة، األطراف مع

 التواطؤ. حد إلى تصل قد

 إلى راونظ الجسٌمة. بالتهدٌدات محفوف وإقلٌمً وطنً وضع فً تنزله خطورة التمشً هذا ٌزٌد ومما

 ضبط وإلى العنف دوامة فً االنزالق تجنب إلى األطراف كافة ٌدعون فإنهم مخاطر من بالوطن ٌحٌط ما

 العنف مع الحاسم والقطع مأزقها من البالد إخراج قصد الجهود تظافر على والعمل الٌقظة ودوام النفس

 ٌلً: بما دونوٌنا المخاطر، جمٌع من الوطن حماٌة ضرورة على وٌؤكدون أشكاله. بجمٌع

 كانوا أفرادا قضائٌا، عنه المسؤولٌن وتتبع العنف مظاهر لكل فوري حد بوضع الكفٌلة التدابٌر اتخاذ -1

 وتنظٌمات. جماعات أو

 األطراف جمٌع وٌدعون التونسٌٌن بٌن والتفرقة الحقد إلى والدعوة العنف إلى اللجوء تجرٌم -2

 المعهد أصدره الذي السٌاسٌة األحزاب بٌن العنف ونبذ السلمً التعامل إعالن إلى االنضمام إلى السٌاسٌة

 مبادئ. من فٌه جاء بما وااللتزام اإلنسان لحقوق العربً

 السٌاسً العنف ظاهرة تفشً مسؤولٌة للثورة المعادٌة والقوى القائم الحكم مؤسسات ٌحّملون -3

 الوطنً. السلم على تداعٌاته واستفحال

 من وطنً إنقاذ حكومة تشكٌل حقا -الخطورة من عالٌة درجة بلغ وقد- طنًالو الوضع أن ٌعتبرون -4

 واالقتصادٌة األمنٌة المصاعب لمجابهة عاجلة خطة وضع مهمتها تكون محاٌدة، مستقلة كفاءات

 االنتخابات لتنظٌم المالئم المناخ فٌها ٌتوفر ظروف فً االنتقالٌة المرحلة إتمام من ٌمكن بما واالجتماعٌة

 لة.المقب

 أهداف ٌكرس بما الدستور صٌاغة إتمام إلى االنصراف إلى التأسٌسً الوطنً المجلس ٌدعون -5

 وذلك االنتخابً القانون سن وإلى االجتماعٌة والعدالة الكونٌة اإلنسان وحقوق الدٌمقراطٌة ومبادئ الثورة،

 اآلجال. أقرب فً



 

 وطنٌة رؤٌة بلورة ٌكفل بما وتنشٌطها لشغلل التونسً العام االتحاد مبادرة دعم إلى بقوة ٌدعون -6

 أبعاده. جمٌع فً الدٌمقراطً االنتقال لمتطلبات مشتركة

  

 مساء السادسة على 3602 فيفري 60 تونس،

  

 الممضون:

 الفوراتً، اللطٌف عبد النابلً، كمال مصطفى التمٌمً، الجلٌل عبد بلعٌد، الصادق الفٌاللً، مصطفى

 ناجً بودربالة، توفٌق حرشانً، فرحات اللغمانً، سلٌم باهلل، جاء بن حمادي عٌسى، بن صالح محمد

 الطاهر ر،عاشو بن عٌاض الجورشً، الدٌن صالح الشرفً، المجٌد موسى،عبد بن الستار عبد بكوش،

 حسن بن الباسط عبد الزقلً، فتحٌة شقٌر، حفٌظة بوسمة،

 


