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2022 ديسمبر 22تونس في 

2022بيان لم الشمل حول النتخابات التشريعية – ديسمبر 

 جويلية التي وضعت حددا للنظام السياسي السسسابق وناخبسسه السستي سسسيطرت25بالرغم من مسانادتها لناتفاضة 

دن جمعيسة لسسم الشسسمل قسسد تسسابعت  بقلسسق شسسديد الناتخابسسات التشسسريعية على البلدا خللا العشردية الفارطسة، فسسإ

الخيرة وما صحبها من اناخفاض لنسب المشاركة إلى أداناى الدرجات مدما يسسستوجب مراجعسسة  جدديسسة، آناديسسة

وعميقة للمنهج السياسي الذي فرضه رئيس الجمهورية.

دل ما يحدث فهي:  دن جمعية لم الشمل إذ تحدمل السلطة السياسية المسؤولية الكاملة لك لذلك فإ

تؤكد علسى موقفهسسا الثسابت السسذي عسسبرت عنسه فسسي بياناسسات سسسابقة والسسذي يرفسض المنهسج الحسساداي-1

دطات السابقة من استشارة وتغيير الددسسستور و القسساناون دردا الدذي إدتبعه رئيس الجمهوردية في جميع المح والمتف

الناتخابي...

دن النسب الضئيلة للمشاركة في الناتخابسسات هسسي النتيجسسة الحتمديسسة -2 دردا رئيسسس الجمهوريسسةتعتبر أ لتفسس

بالسلطة، وما اناجدر عنه من قرارات اعتباطية مسقطة.

 جويلية كما ترفض مواصلة المسار الحسسالي السسدذي ادداىّ بسسالبلدا إلسسى25ترفض الرجوع إلى ما قبل -3

وضعدية اقتصاداية واجتماعدية وسياسدية كارثدية. 

دظمات-4 تطالب فورا على غرار الدتحادا العام التوناسي للشغل بفتح حوار عام وشامل تشارك فيه المن

دطسة تشسساركدية قسسادارة علسى إناجساز الصسلحات القتصساداية والجتماعديسة الوطندية والمجتمع المدناي لبنساء خ

.  2021 جويلية 25 والدتي جدددا المنادااة بها في 2011العاجلة الدتي ينتظرها الشعب التوناسي منذ ثورة 

                                                                                

                                                                                             رئيس جمعية لم الشمل
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