
 

 

 

 

 إعالن
 

٢٠١٥جائزة نوبل للسالم لعام 

 في تونس "الوطني لرباعي الراعي للحوارا"لـ ٢٠١٥م لعام النرویجیة منح جائزة نوبل للسالرت لجنة جائزة نوبل قر  

. أنشئ ٢٠١١دي ودیمقراطي في تونس في أعقاب ثورة الیاسمین في عام لمساهمتهم الحاسمة في بناء مجتمع تعد  

ضة لخطر اإلنهیار نتیجة االغتیاالت السیاسیة معر  عندما کانت العملیة الدیمقراطیة  ٢٠١٣ صیف رباعي الحوار في

عندما کانت البالد علی شفیر وبدیلة الرباعي عملیة سیاسیة سلمیة  أوجداإلضطرابات االجتماعیة.  واتساع نطاق

 یضمنتأسیس نظام حکم دستوري من خالل سنوات قلیلة ن تونس في أن تتمک   ساهم بهذا الشکلحرب أهلیة، و

  قناعة السیاسیة واإلنتماء الدیني. النظر عن الجنس وال لجمیع السکان، بغض   یةدستورالحقوق ال

التونسي العام االتحاد لمجتمع المدني التونسي هي: من امات مرکزیة أربعة منظ  الوطني  لرباعي الراعي للحوارا یضم  

والهیئة  والرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسانالتجارة والصناعات التقلیدیة للشغل واالتحاد التونسي للصناعة و

قطاعات وقیم مختلفة من المجتمع التونسي: حیاة العمل في هذە العملیة لت هذە المنظمات مث  . بتونس الوطنیة للمحامین

س الرباعي وبسلطة أخالقیة عالیة من هذا المنطلق مارمبادئ دولة القانون وحقوق االنسان. والرفاە االجتماعي و

مات األربعة علی حدة هذا الرباعي ولیست المنظ   إن  تطور سلمي ودیمقراطي في تونس. دوره كوسیط وداعیة لصالح 

هو من استحق جائزة السالم لهذا العام. 

 

ل افریقیا والشرق دول شما انتشر إلیسرعان ما ولکنە  ٢٠١١-٢٠١٠کان في تونس في الفترة منشأە الربیع العربي 

 ضي علیە في کثیر من هذە البلدان، ولکنف أو ق  النضال من أجل الدیمقراطیة والحقوق األساسیة قد توق   األوسط حیث

ة یطالب بإحترام حقوق االنسان األساسیة. نابض بالحیامجتمع مدني  یقوم علی دیمقراطیا   شهدنا تطورا   في تونس

 العام الماضي، کانبإنتخابات سلمیة ودیمقراطیة في خریف الثورة في تونس  هاءإلنت ةساسیاألط وشرأحد أبرز ال

واسعة  شرائحفي  العملیة الدستوریة ترسیخالدستوري وم عمل المجلس الرباعي من أجل دع ار الذي بذلەلجب  د االجه

شعب واألحزاب السیاسیة والسلطات وساهم في اللحوار سلمي بین  السبیل د الرباعيمه  لقد من المجتمع التونسي. 

الحوار تصدی لقد . الخطوط السیاسیة والدینیة الفاصلةبغض النظر عن ات لسلسة من التحدی   موِحدةإیجاد حلول 

ولهذا السبب یمکن مقارنتە بالوظیفة التي  ،لتطور المشوب بالعنف في تونسالرباعي ل أنشأەالذي  الوطني الواسع

تە. السلم التي یشیر إلیها الفرد نوبل في وصی   لعبتها مٶتمرات

 

جدیر هو تطور فرید من نوعە و ٢٠١١التطور الذي حدث في تونس بعد سقوط نظام بن علي االستبدادي في ینایر  إن  

ن وأن بإمکان الحرکات السیاسیة اإلسالمیة والعلمانیة أن تتعاو ەأن  ر ظهر هذا التطو  ی   ،أوال  ة. إلنتباە ألسباب عد  با

منطقة تتصف بالصراعات.  في والتماسك قیمة الحوار مثال تونس یٶکد إن  بالتالي ف. لمصلحة الوطن جیدةتحرز نتائج 

في  حاسما   أن تلعب دورا   ەمنظماتبإمکان مٶسسات المجتمع المدني و ەظهر التطور الذي حدث في تونس بأن  ی   ،ثانیا  

ة ، أن تفضي إلی انتخابات حر  أصعب الظروفیمکن لعملیة کهذە، حتی في  ە، وبأن  ما في إرساء الدیمقراطیة في بلد  

ثورة الیاسمین یعود جزء كبیر من الفضل لجعل هذا األمر قابال  للتحقیق وعدم ذهاب مكاسب سلمي للسلطة.  وانتقال  

.، الى الرباعي الراعي للحوار الوطنيهباء  

 



 جائزة السالم لهذەتأمل لجنة نوبل النرویجیة بأن تساهم وة کبیرة. ات سیاسیة واقتصادیة وأمنیتونس أمام تحدی  تقف 

لکل الذین یرغبون في تعزیز السلم والدیمقراطیة في  الدیمقراطیة في تونس وأن تکون الهاما   السنة في تحصین

الید للشعب  . إن القصد من هذە الجائزة، أکثر من أي شيء آخر، هو مد  وبقیة العالم الشرق األوسط وشمال افریقیا

 مثاال   الذي تأمل اللجنة أن یصبح حجر األساس للتآخي الوطنيلصعاب وضع التونسي الذي علی الرغم من کل ا

 . حتذی بە في البلدان األخری أیضا  ی  

 

٢٠١٥اکتوبر  ٩أوسلو، في 


