
منظمات وجمعيات تونسية تدين العملية االجرامية بأكودة وتدعو 
الى إماطة اللثام عن الشبكات املحلية واإلقليمية الداعمة ماليا 

وسياسيا لإلرهاب

ىلع اثر العملية اإلرهابية التي جّدت يف مدينة أكودة يوم 6 سبتمبر 2020 ، فان املنظمات والجمعيات  
التونسية امُلمضية أسفله .

 ُتديُن بشدة هذا العمل اإلجرامي وتتقّدم بأصدق عبارات املواساة لعائالت ضحاياه الشهيد سامي 
املرابط والجريح رامي اإلمام.

 ُتؤّكُد أن الظاهرة التكفيرية اإلرهابية يف تونس ليست ظاهرة عرضية بل هي وليدة بيئة تصحير 
تربوي وثقايف وفكري وغسيل ايديولوجي ُمبرمج وُممّول محليا وإقليميا ودوليا منذ عقود لبّث العنف 
للُمعتدين  ومقاومته  مناعته  وسائل  وتفكيك  لشعبه  وتقسيم  التونسي  املجتمع  يف  والكراهية 

املحليين والخارجيين.
 ُتشّدُد ىلع أّن اإلخطبوط التكفيري ُمترامي األطراف ، ُمندمج ضمن االستراتيجية امُلوّحدة للوبيات 
ومافيات الفساد املالي واإلداري واألمني واإلعالمي لضمان مصالحها وسيطرتها ىلع الشعب التونسي 

عبر ابتزازه وترهيبه ومقايضته باالختيار بين »أمنه« وبين التفجيرات واالغتياالت والقتل العشوائي.
ُمقاربة  أبعادها ضمن  كافة  بمعالجة  إاّل  النجاح  له  ُيكتب  لن  اإلرهابية  للظاهرة  التصّدي  أّن  تعتبُر   
امُلتعّمد  التعتيم  مع  بالقطع  كاملة  الحقيقة  إعالن  يتطلب  ذلك  تحقيق  أول شروط   وأّن   ، شاملة 
وامُلمنهج  املضروب حولها طيلة السنوات امُلنقضية ، وبضرورة إماطة اللثام عن الشبكات املحلية 
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واإلقليمية الداعمة لوجيستيا وماليا وسياسيا لإلرهاب  يف تونس ومقاضاة املسئولين عن جريمة 
أكودة وسابقاتها  أمرا وتخطيطا وتنفيذا، والحرص ىلع عدم إفالتهم من العقاب . 

 االئتالف التونسي إللغاء عقوبة اإلعدام
 الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

 الجمعية التونسية للوقاية االيجابية
 اتحاد أصحاب الشهادات املعطلين عن العمل

 جمعية افاق العامل التونسي
 جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية 

 جمعية بيتي 
 جمعية تالة امُلتضامنة 

 جمعية تفعيل الحق يف االختالف
 جمعية ال سالم بدون عدالة

 جمعية مؤسسة حسن السعداوي للديمقراطية واملساواة
 جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة املدنية

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان
 رابطة الكتاب التونسيين األحرار

 لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية يف تونس- بلجيكا
 اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق االنسان بتونس

 املرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
 مركز تونس لحرية الصحافة

 مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان 
 ُمنظمة 23-10 لدعم مسار االنتقال الديمقراطي

 املنظمة التونسية ملناهضة التعذيب
 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

 مؤسسة احمد التليلي للثقافة الديمقراطية
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املنظمات والجمعيات املوقعة:
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