
 أردوقان،  الطيب رسالة مفتوحة إلى السيد رجب

 رئيس الجمهورية التركية

2017 دٌسمبر 27تونس فً   

، ونظرا إلى االنزالق 2017 دٌسمبر 27 و26بمناسبة زٌارتكم الرسمٌة لتونس ٌومً 

الخطٌر الذي تعرفه تركٌا نحو الدٌكتاتورٌة خالل السنوات األخٌرة، تتوجه الرابطة التونسٌة 

للدفاع عن حقوق اإلنسان والمنظمة التونسٌة لمناهضة التعذٌب والجمعٌة التونسٌة للنساء 

الدٌمقراطٌات والفدرالٌة الدولٌة لحقوق اإلنسان إلٌكم بهذه الرسالة قصد مطالبتكمبرفع 

الحصار المضروب على الحقوق والحرٌات العامة والفردٌة واحترام الدستور التركً 

 .ومؤّسسات الجمهورٌة وقٌم الدٌمقراطٌة والالئكٌة

، شهدت تركٌا تضٌٌقا تدرٌجٌا على الحقوق والحرٌات 2002فمنذ صعودكم إلى الحكم سنة 

وبعد مهلة قلٌة، سعت السلطات إلى تكرٌس نفوذها المطلق عبر القمع العنٌف لألقلٌة 

الكردٌة خاصة فً جنوب البالد حٌث تم تأجٌج الصراع المسلّح ثم توّسعت رقعة القمع 

 والمثقفٌن والمحامٌن والصحفٌٌن والحقوقٌٌن والنساء نلتطال المعارضٌن السٌاسًٌ

 .والنشطاء الشباب خاصة والمثلٌٌن جنسٌا

حزب حزب الٌساري،التركً إضافة إلى رئٌسً الن نائبا بالبرلما11، 2015منذ سنة 

 .، ٌقبعون فً السجن فً انتظار المحاكمةالشعوب الدٌمقراطً

 جرٌحا، 2195 قتٌال و274 الذي خلّف 2016 جوٌلٌة 15وبعد محاولة االنقالب فً 

ُوضعت تركٌا تحت حالة الطوارئ وصّعدت السلطات التركٌة موجة القمع الشدٌد لتسلّط 

 شخصا وإٌقاف 61247العصا الغلٌظة على كل نفس معارض أو مستقل حٌث تم اعتقال 

 . قاض4463 جامعً عن العمل و8693 آخرٌن باإلضافة إلى إٌقاف 128998

 صحفً 305 مدرسة ومنظمة بالمجتمع المدنً كما تم اعتقال 3000، تم غلق 2016منذ 

" قولن"لتعبٌرهم عن آراء ال تتوافق مع توجهات الحكم القائم أو الرتباطهم المزعوم بتٌار 

 مؤسسة إعالمٌة وتواتر قطع األنترنات ومواقع التواصل 187هذا عالوة على غلق 

االجتماعً وإعادة هذه األخٌرة تحت وطأة الضغط المحلً والدولً ووفق هذه الحصٌلة 

 من حٌث حرٌة الصحافة فً 155ُتصنف منظمة مراسلون بال حدود تركٌا فً المرتبة 

 .العالم

بذرٌعة مكافحة اإلرهاب والدواعً األمنٌة، تتوخى السلطات التركٌة الٌوم سٌاسة ممنهجة 

 16لنسف مكتسبات الشعب التركً حٌث تّم تحوٌر الدستور بمقتضى االستفتاء المجرى فً 

 وبمعزل عن مدى سالمة ونزاهة عملٌة االستفتاء، أعطى هذا األخٌر 2017أفرٌل 

صالحٌات واسعة للرئٌس التركً والذي صار ٌلّوح بمزٌد التراجعات فً مجال حقوق 

اإلنسان وخاصة بمحاوالت إعادة تكرٌس عقوبة اإلعدام وتهدٌد حقوق النساء والتضٌٌق 



على الحرٌات الجنسٌةباتجاه أسلمة المجتمع التركً والقضاء على تعددٌته واالستفادة من 

 .2019االنقسامات المجتمعٌة فً االنتخابات الرئاسٌة المزمع عقدها فً 

 

 السٌد رئٌس الجمهورٌة التركٌة،

 

تتوجه لكم منظماتنا الٌوم لتذّكركم بمسؤولٌتكم ومسؤولٌة الحكومة التركٌة فً إرساء مناخ 

دٌمقراطً ٌحترم حقوق اإلنسان ودولة القانون وهو السبٌل الوحٌد للتداول السلمً على 

 .السلطة ال عبر العنف والقمع والدفع باتجاه تقسٌم المجتمع التركً

 :وبناء علٌه نطالبكم ب

 إٌقاف الحمالت الممنهجة ضّد الحقوق والحرٌات فً تركٌا،/ 1

اإلطالق الفوري لسراح أصحاب الرأي والمعارضٌن السٌاسٌٌن والصحفٌٌن والنشطاء / 2

 والمثقفٌن والفنانٌن والقضاة، واحترام حرٌات الرأي والتعبٌر والضمٌر نواألكادٌمًٌ

 .والتوقف عن الهرسلة المتواصلة لإلعالم واإلعالمٌٌن

 احترام حقوق األقلٌات العرقٌة والجنسٌة خاصة،/ 3

ضمان المحاكمة العادلة للمشتبه بضلوعهم فً عملٌة االنقالب العسكري واحترام قواعد / 4

 .دولة القانون والدٌمقراطٌة فً إدارة األزمة بعٌدا عن منطق التصفٌة السٌاسٌة والتشفً

 . عدم التراجع عن إلغاء عقوبة اإلعدام/ 5

 

 

 

 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
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