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 ألولئك التونسيين الكثيرين أهدي هذا الكتاب

 الذين عملوا، منذ سنين طويلة وقبلي أنا بكثير،

 . من أجل أن تصبح تونس بلدا حرا وديمقراطيا

. كما أشكر كل الذين ساعدوني
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 د ــ تمهي

 بها ل المستهان ا م اآل

 يتحرر األكيد أن الرئيس بن علي ليس رئيس الدولة الوحيد الذي

 . السلطة ى إل من الوعود االنتخابية وااللتزامات التي يتخذها قبل الوصول

 ولكنه يتميز بأنه فعل تقريبا عكس كل ما كان أكد للتونسيين أنه سوف يقوم

 . عندما تم عزل الرئيس بورقيبة 1987 نوفمبر 7 به في بيان أعلن عنه يوم

 ه بين بشكل واضح جدا والمزية األولى لكتاب محمد البوصيري بوعبدلي أن

 ومن خالل تحليل موضوعي وعقالني الفرق الكامل بين بيان غني

 . باألمنيات الديمقراطية وبين واقع مستهين بكل مبادئ الديمقراطية الفعلية

 بن علي السلطة فان بعد مرور عشرين عام من تولي الرئيس

 دفاعة حصيلة تونس في مجال احترام الحريات تبدو هزيلة، كما أن االن

 قد توقفت وعوض أن يتحسن الوضع فانه يزداد باإلصالحات الواعدة

 لحرية تكوين الجمعيات وحرية االجتماع وحرية التعبير فاإلساءة . ترديا

لم تلتزم في هذا وحرية الصحافة في تفاقم مستمر، والسلطات التونسية
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 جال الشأن بالتوصيات التي عبر عنها المقرر الخاص لألمم المتحدة في م

 . 1999 حرية التعبير وحرية الرأي على اثر الزيارة التي قام بها سنة

 وسيطرة السلطة التنفيذية كاملة على جهاز قضاء ال يعترف باستقالل

 أما النظام االنتخابي فقد أرسى واجهة تعددية تسمح لرئيس الدولة . القضاة

 ي من األصوات، وه % 100 انتخابه بنسبة تقارب إعادة بالحصول على

 . نسبة تكفي لسحب الثقة من انتخابات جديرة بأكثر األنظمة دكتاتورية

 وتتحدث صحيح أن تونس تتباهى ببعض النجاحات في الميدان االقتصادي

 عن وضع أفضل من أغلبية بلدان الجنوب في مجاالت الصحة والتربية،

 تقدم وأنها تبدو أكثر تقدمية في مسألة المرأة من بلدان عربية كثيرة، وأنها

 . عن نفسها صورة أكثر أمنا من جيرانها

 للوجه اآلخر من الصورة ونسيان لتصاعد الرشوة، إهمال ولكن في هذا

 وخاصة في الدائرة المحيطة برئيس الدولة مباشرة، وامتناع عن رؤية أن

 العسكري والوزير القديم للداخلية، وهو الرئيس بن علي قد تعمد عدم

 لسياسية ليضع مكان ذلك نظاما يخنق الحريات احترام الحقوق المدنية وا

 وهكذا فهناك تناقض صارخ بين خطاب . ويقضي على كل صوت معارض

 ع يومي معاش يختص بالقمع متكون من تصريحات براقة وبين واق رسمي

 . المبرم لكل من ينتقد السلطة أو يعبر عن رأي مخالف لرأيها

 مدافعون عن حقوق ال : ولهذا فكل أطراف المجتمع المدني مستهدفون

اإلنسان والصحافيون والمحامون والطالب المناضلون وكواد األحزاب
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 في سياق الرهبة هذا يؤدي التهديد بالتتبعات في ... السياسية المعارضة

 . الغالب إلى المراقبة الذاتية التي يمارسها عديد المعارضين على أنفسهم

 جراءات التي تدعي والسلطة ال تتردد في استخدام حزمة كبيرة من اإل

 . مقاومة اإلرهاب كي تمارس كل أشكال إخماد األصوات المعارضة

 . والنتيجة هي وجود عدد كبير من سجناء الرأي في السجون التونسية

وفي حين أن طرق القمع المستخدمة ال تنفك تتطور وتتعقد فان تصريحات

 تونس سنة ، وقد سبق لها أن عاقبت ة األمم المتحدة لمقاومة التعذيب لجن

 فقد سبق لهذه اللجنة أن عبرت عن . ، ال تزال سارية المفعول 1998

 الشاسع الموجود بين القانون وبين الممارسة في الفرق " انشغالها أوال إزاء

 ممارسات التعذيب والمعامالت القاسية " ثم إزاء " شأن حماية حقوق اإلنسان

 أدت في بعض والمهينة التي قامت بها قوات األمن والشرطة والتي

 حصانة " ثم اتهمت السلطات التونسية بمنح " الحاالت إلى الموت في السجن

 ". للقائمين بالتعذيب وتشجيع تواصل مثل هذا النوع من الممارسات الكريهة

 وفي بلد تجتمع فيه كل شروط النضج لكي يتمتع الشعب بحياة

 في ديمقراطية حقا، فان من الضروري دعم الديمقراطيين التونسيين

 ومن الضروري كذلك أن ال . نضالهم ضد سياسة قمعية لحكومة بوليسية

 اإلنسان والتنديد بقوة بواقع حقوق يقع االكتفاء باحتواء السلطات التونسية ل

وان ذريعة خطر التطرف ال يمكنها أن تكفي . الخروق الخطيرة المرتكبة
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 ة لحقوق بصورة جدية لكي تستخدم لمطاردة المدافعين عن القيم الكوني

 . التي تمثل أضمن الحصون ضد التعصب اإلنسان

 ن وضع حد لتضليل للرأي العام وللسلبية المتواطئة ومن العاجل اآل

 وان أوروبا بصفة . للمجموعة الدولية، وذلك بكسر جدار الصمت وان قليال

 خاصة ال ينبغي أن تستمر في الصمت بل يجب أن تضع في المقام األول،

 " اإلنسان بحقوق " ات األوروبية المتوسطية، البند المتعلق االتفاقي إطار ضمن

 . الذي يسمح بجعل تطور الحريات شرطا لتنمية التعاون

 مثل هذا إلى والكتاب الذي ألفه محمد البوصيري بوعبدلي يدعو

 بانحرافات التضامن مع الشعب التونسي، فهو يتضمن، عالوة على التنديد

 أخرى جوهرية ونادرة تتمثل في وتراجعات النظام التونسي، خصلة

 . تضمنه عديد المقترحات البناءة تصلح كوصفة لجعل تونس بلدا ديمقراطيا

 فإذا تحقق مثل هذا الهدف فان النتيجة يمكن أن تكون سعادة التونسيين

 فعسى أن . وكرامتهم وكذلك جلب االحترام والتأثير لها على نطاق دولي

 . يسهم هذا الكتاب في مستقبل أفضل

 باتريك بودوان

 رئيس شرفي - محام

حقوق االنسان للفدرالية الدولية لرابطات
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 ة ـ مقدم

 ن ـ اسمي ـ د الي ـ دي بل ـ بل

 وائية ـ س العش ـ ولي

 أنا مواطن تونسي، وهذه الصفة التي ال يمكن ألي سلطة أن تزيلها

 هناك فوارق وتجاوزات للقانون وتحويالت للسلطة . تفرض علي واجبات

 عقاب، أمام نظر الجميع، وواجبي كمواطن يقتضي أن أصرخ بقيت دون

 في ما يخص " المجتمع المدني " أنبه الرأي العام وألفت نظرا ن وأ " ال "

 التجاوزات التي تعرضت لها والتي قد يجد أي مواطن تونسي آخر نفسه

 . معرضا لها مثلي

 يمكنني منه " سياسي " إن النداء الذي أوجهه يمثل أخذ موقف

 . على أنه حق من حقوقي الواضحة والتي ال تقبل النقاش الدستور

 هذا الموقف ليس حادثة منعزلة في حياتي، فقد تعودت منذ الصغر

 على العمل السياسي ألنني أنتمي إلى عائلة أصيلة الجنوب التونسي،

متواضعة ولكن معروفة بالوطنية والنضال، ولهذا فقد كنت الكاتب العام
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 وانتميت، في بداية العهد e 8 بباريس " حات حشاد فر " للخلية الدستورية

 ). الحزب الواحد لبورقيبة ( البورقيبين إلى الشبيبة الدستورية

 وبما أني كنت مقتنعا بأن العمال التونسيين الشبان يجب أن يشاركوا

 في خدمة مصلحة وطنهم وإنمائه فقد كنت السبب في تكوين تعاضدية

 . جموعة كبيرة من العمال بالمنطقة صناعية في الجنوب التونسي صحبة م

 بباريس من أجل " ودادية العمال التونسيين " كما ناضلت في صفوف

 والحق أني عندما وقعت لي . تعاون العمال التونسيين في منطقة باريس

 خيبة أمل بسبب المنعرج االستبدادي الذي سار فيه نظام بورقيبة، انفصلت

 في الحزب الذي 1978 عام كي انخرط 1973 عن الحزب الدستوري عام

 حركة الديمقراطيين " كان يناضل في ذلك الوقت من أجل الديمقراطية وهو

 ". االشتراكيين

 ، كما هو الحال في ي إل وقد كانت عودة الوعي السياسي بالنسبة

 نتيجة لخيبة األمل التي األغلبية الكبرى من التونسيين إلى اعتقادي بالنسبة

 ع لألسف في النظام الجديد بعد سنوات فقط بسبب التحول الذي وق حدثت

 ، أعني تاريخ عزل الرئيس بورقيبة والذي 1987 نوفمبر 7 من تاريخ

 . ازدادت خطورته منذ ذلك التاريخ

 فعال الشعب التونسي على التسامح مع " نوفمبر 7 بيان " لقد شجع

 عزل رجل عظيم أحبه كل الشعب التونسي برغم الخيبات التي حصلت في

 البيان قد وقع تقبله على أنه رسالة أمل في االزدهار إن ده، بل آخر عه

والتقدم وااللتزام بالسير في طريق الديمقراطية في العدالة لمصلحة شعب
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 أقر البيان بأنه بلغ درجة من النضج السياسي تخول له في كنف الحرية

 واألمن أن يمارس حقوقه في المواطنة وبأن يكون طرفا في معادلة مجتمع

 وقد زاد التدهور في الوضع السياسي واالقتصادي . سياسي حر وعصري

 فتساءلت، كأغلب المواطنين ! و االجتماعي والثقافي استفحاال لألسف

 : التونسيين

 هذا الحد في بلد معروف بتسامحه وتفتحه إلى كيف وصلت األمور 

 وبالمكاسب العديدة التي أحرزها منذ االستقالل؟

 الخيبة في البلد بعد اندفاعة الحماس كيف تمركزت كل هاته 

 ؟ 1987 نوفمبر 7 واالرتياح واألمل التي سادت على اثر

 لماذا تلتقي كل وسائل اإلعالم األجنبية في جعل تونس تستهتر بأنها 

 وحتى بلد فساد ومحسوبية وظلم وقمع ورشوة وهجرة رؤوس أموال بل

 لمؤسسات تبييض أموال وتدهور مؤسسات من المفروض أنها أكثر ا

 احتراما وأولوية للنماء العادل والمستدام للمجتمع كافة؟

 هل أن كل هؤالء المالحظين األجانب وكل هذه المنظمات الدولية 

 الحكومية والغير الحكومية التي تالحظ وتدرس شؤون البلد من الداخل ومن

 ؟ هل هم جميعا مخطؤون؟ وعلى الدوام؟ الخارج على خطأ

 ، التابعة له اإلعالم التي يتكلمها النظام ووسائل " ة المتخشب " اللغة إن

 إشاعات وأنها مجرد ، والتي تكرر باستمرار أن كل هذه التهم ال أساس لها

أناس في الخارج يحسدوننا على النجاحات التي من قبل ، تمليها الغيرة فقط
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 وبالنظر إلى الفجوة . حققناها وعلى سداد حكامنا، لم تعد كافية إلقناعنا

 ميقة التي تفرق بين هذه الخطابات التي لم تعد تنطلي على أحد، من الع

 ناحية، والى شهادات عديد المالحظين المحايدين من المفكرين األحرار في

 تونس وخارجها، من ناحية ثانية، فقد نظرنا إلى واقع البلد على المستوى

 السياسي واالقتصادي واالجتماعي و الثقافي من أجل أن نكتشف فيه

 . الحقيقة من غير انحياز أو مجاملة ودون تهويل أو عنف زائد على اللزوم

 انطلقنا من حقيقة أولية وهي أن تونس جديرة بأن تفاخر بكونها بلدا

 عصريا ومثقفا وعامال ومتسامحا ومسالما ومتفتحا على العالم وعلى

 ن ومن أنها بلد حقق نجاحات ومكاسب قل أ ؛ الثقافات والحضارات األجنبية

 ومن أنها بلد دان التي تنتمي إلى نفس مجموعتها؛ تحققت في الكثير من البل

 . له مؤسسات دستورية وسياسية عصرية

 قد كونت نخبة قادرة، عدديا ونوعيا، على تسيير البلد إن تونس

 من التي على طريق النماء والتقدم بنسق وبتحقيق نتائج أعلى وأحسن

 طة واالخالالت السياسية والنقائص نراها اليوم ودون التقصير من السل

 . والسلبيات التي نشاهدها بوضوح وبدون أي شك في الواقع اليومي

 في هذا الكتاب قدمنا تحليالتنا وأفكارنا ومقترحاتنا، وأشرنا إلى

 . مجموعة من اإلصالحات رأينا أنها كفيلة بأن يبلغ بلدنا شاطئ النجاة

. ا وتشجيعها ه والى دعم يها إل االنضمام إلى ونحن ندعو أبناء وطننا
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 إليها في لماذا اليوم؟ ولماذا كل هذا التأخير والحال أن التصرفات المشار

 أنني وزوجتي كنا اإلجابة هذا الكتاب هي، في جزء منها، قديمة ومعروفة،

 نشرف على مجموعة من مؤسسات التعليم، ولذلك فقد سخرت كل جهدي

 . لهذه المهمة التربوية

 لمهمة إخالصنا التربوية هو الشاهد الذي ال يكذب على ونجاح مؤسستنا

 أن دقيقة منحتنا الكثير من السعادة والرضى على النفس وكان بودنا

 كان بودي، وأنا مربي عن . نصرف كل طاقتنا في هذه المهمة وحدها

 في هذا القطاع الذي ورغبة، أن أواصل السعي إلى تقديم األحسن اختيار

 حصلت فيه على خبرة كبيرة جدا وتكونت لي فيه أستطيع أن أقول أنني

 . تجربة طويلة نافعة لبلدنا

 تعرضنا لمضايقات من النظام وأصبحنا، بمرور 2004 ولكن منذ

 وفي . األشهر، ضحية البتزاز فعلي على خلفية من الحرص وسوء النية

 غادرت منزلي يصحبني شعور واضح بأنني لم 2007 أحد أيام شهر مايو

 في ذلك اليوم تأكدت من أن . في المساء من العودة إلى أهلي أعد متأكد،

 . الكتاب هو نتيجة هذا الوعي األليم هذا . تونس لم تعد دولة حرية

 وأفكر في وضعية ورغم هذا ال شيء كان يهيئني مبدئيا ألخذ قلمي

 السياسية حيث أن التكوين الذي تلقيته هو تكوين مهندس في اإلعالمية، البلد

 للعلوم االقتصادية األعلى ضل تخصص في التصرف بالمعهد وقد تعمق بف

اون بالواليات المتحدة بفرنسا وبتكوين لغوي بجامعة جورج ط واإلدارية
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 مهنة مهندس وشرعت فعال في العمل إلى متوجها إذن كنت . األمريكية

 . مختلفة بفرنسا متخصصة في هذا القطاع ضمن شركات متعددة الجنسيات

 بنية مواصلة العمل كمهندس فابتدأت 1972 م رجعت إلى بلدي عا

 حياتي العملية بإنشاء مؤسسة في الصيانة واالستشارات في ميدان

 . اإلعالمية

 أن تكوين مؤسسات فنية مثل التي وعلمتني هذه التجربة األولى

 والكوادر العليا كونتها متعرض إلعاقة جدية تتمثل في نقص التقنيين

 ن بنفسي روف ولهذه األسباب أن أكو فقررت، في هذه الظ . المختصة

 أول معهد عالي خاص لإلعالمية 1973 التقنيين الذين أحتاجهم ففتحت عام

 وفي نفس . ن في الجمهورية التونسية، وكان ذلك سابقة أولى في الميدا

 وهو (INTAC) ة والمحاسبة ي لتقنيات اإلدار الظروف تم إنشاء معهد ا

 جيدة في عالم المقاوالت بفضل اليوم معهد مشهور جدا ويتمتع بسمعة

 الساميين وكوادر التصرف الذي قدمه ويقدمه منذ امتياز تكوين التقنيين

 . ذلك التاريخ

 كان هذا منعرجا في حياتي المهنية إذ أنني قررت أن أتوجه كليا

 لتطوير هذا المعهد األول الذي تم تكوينه في سياق اجتماعي قليل التجاوب

 . في هذا المجال مع المبادرات الخاصة

 عهدت 1988 لم يقف هناك، ففي عام ولكنه إذن انفتح الطريق

 شخصيا زوجتي والي إلى " جماعة القديس يوسف الدينية لألخوات "

بمسؤولية ثقيلة هي مسؤولية مواصلة عملها في تونس بأن طلبت منا تولي
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 مدرسة جان " المسماة " ايميلي دي فيالر " شؤون مؤسسة التعليم الخاصة

 15 و 5 ، وهي مدرسة لتعليم األطفال بين 1936 والتي تأسست عام " ارك د

 ). ومرحلة ثانوية مرحلة ابتدائية ( سنة

 مع هاتين المؤسستين اللتين كانتا بعد في طور التكوين، كان من

 وهكذا . الضروري تقديم تضحيات بلغت حد أخذ القرار بالتفرغ التام لهما

 قررت التفرغ الكامل لعملي الجديد امتنعت عن القيام بأي نشاط آخر و

 ولكني لم أكن وحدي في أخذ هذا القرار اذ أن زوجتي مادلين . كمربي

 وتونسية بالعاطفة وخبيرة في المحاسبة، الجنسية بوعبدلي، وهي فرنسية

 إلدارة لتخصص كل وقتها وجهدها قررت هي كذلك أن تنقطع عن عملها

 ". مدرسة جان دارك "

 من أجل التصرف في هذه المؤسسة " بدلي مؤسسة بوع " وأنشأنا

 وبفضل تفاني وجدية السيدة مادلين بوعبدلي وبفضل . التربوية الهامة

 االحترام الدقيق للقانون ولقواعد االنضباط في العالقات مع التالميذ تمكنت

 منذ أكثر من ثالثين سنة من احتالل مرتبة أفضل " مدرسة جان دارك "

 . ه مدرسة ابتدائية في البلد كل

 كما أن النتائج لم تضعف أبدا منذ أكثر من عشرين سنة من الوجود

 . واإلعدادية وكانت دائما من أرفع نتائج اختبارات آخر الحلقة االبتدائية

 الذي أنشئ عام " المعهد العالي لإلعالمية " تم تحويل 1992 ومنذ

 وهي األولى من " الجامعة الخاصة بتونس " إلى جامعة خاصة سميت 1973

نفها في تونس، وتشمل اليوم كلية للحقوق والتصرف ومعهدا للتقنيات ص
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 ومدرسة للفنون المعمارية، وشهاداتها معترف بها من طرف المتعددة

 . الدولة ومن طرف عديد البلدان

 ، التي كانت " مدرسة جان دارك " وتمثلت مبادرتنا األخيرة في تطوير مهمة

 يم االبتدائي والتعليم الثانوي في هي المنطلق كما تقدم وجعلها مدرسة للتعل

 بإنشاء معهد للتعليم 2005 نفس الوقت، فبادرت مؤسسة بوعبدلي في عام

 تقديم تعليم يعد ه وكانت الغاية من " معهد لويس باستور " الثانوي سميناه

 وكان اتخاذ هذه المبادرة بالتعاون . ميذ الجتياز الباكلوريا الفرنسية التال

 بتونس ومع الغرفة نسي للتعاون التابع لسفارة فرنسا الوثيق مع المعهد الفر

 . الفرنسية للتجارة والصناعة - التونسية

 هذا المعهد الذي أردناه أن يكون رمزا للتعاون الثقافي المفيد لتونس

 والفكر واالنفتاح والتقدم، ة وفرنسا وفي الوقت نفسه رمزا للفرانكفوني

 وف التسيير البيداغوجي انطلق في العمل بروح متفائلة وفي أفضل ظر

 والتكويني فمكن تالميذه منذ العام األول من إحراز أفضل النتائج في

 . الفرنسي " البروفي " اختبار

جت الجهود التي بذلتها مؤسسة بوعبدلي في كل هذه لقد تو 

 كان " بوعبدلي " المؤسسات بالنجاح بحيث يمكننا أن نقول بتواضع أن اسم

 عليم ت ال إلى من التعليم االبتدائي " مة امتياز عال " و " عالمة جودة " وما يزال

 وتكوين التقنيين السامين في التصرف وفي العالي مرورا بالتعليم الثانوي

 الحقوق وفي مجال الهندسة، سواء بالمقارنة مع المؤسسات الخاصة أو

فقد انشغلت المؤسسة دوما بروح االمتياز ومن أجل . بالمؤسسات العمومية
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 التجديد والسبق لغيرها من المؤسسات الخاصة والعامة ى إل ذلك سعت دوما

 وهنا نذكر، تمثيال . في مجال التجديد البيداغوجي وفي مجال تكوين النخب

 على اهتمامها باالمتياز في كل مستويات تعليمها بأنها قد سبقت سائر

 ليزية االنج : األجنبية للغات اإلجباري التعليم إدخال إلى المؤسسات التربوية

 أللمانية وااليطالية واالسبانية وحتى الصينية في تعلماتها من االبتدائي وا

 ". التثليث اللغوي " حتى العالي وأن مبدأها في مجال اللغات هو

 ثم يجب أن نذكر كذلك بأنها سبقت غيرها من مؤسسات التعليم

 في تعلماتها في إجباريا اإلعالمية جعل تعليم إلى بكثير الخاص والعمومي

 ونؤكد كذلك على أن مؤسسة . الجامعي إلى ستويات من االبتدائي كل الم

 عالقات تعاون بين التعليم إرساء بوعبدلي قد سجلت في نطاق مهماتها

 ، يتحصل خريجو دات أغلبية الشها إلى وعالم الشغل، وهكذا فانه، بالنسبة

 المؤسسات العليا التابعة لمؤسسة بوعبدلي على انتدابهم األول بسرعة

 !... فترة التدريب الدراسي إنهاء تخرجهم بل وحتى قبل بمجرد

 ونود أن نذكر أيضا بأن أكثر من نصف عدد الطالب الذين يتابعون

 : تعليمهم بالجامعة اليوم وافدون من بلدان شقيقة وصديقة من أربعة قارات

 عدد إن ثم . وآسيا وحتى من أوروبا وإفريقيا واإلسالمي العالم العربي

 ، بل انه على العكس من ذلك يتزايد لم ينقص أبدا طالبنا األجانب

 باستمرار، وهو ما يشهد بوضوح على الثقة الموصولة التي تشعر بها هذه

. البلدان تجاه المعاهد الجامعية التابعة لمؤسسة بوعبدلي
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 أن أسفنا واستغرابنا كان كبيرا يوم أن تلقت مؤسستنا من وكم

 تسجيل تلميذة بالسنة األولى من وزارة التربية، بسبب رفض مجلس القسم

 ، اإلعدادية، تطبيقا للنظام الداخلي للمدرسة، لضعف مستواها الدراسي

 . أغلقت الوزارة كامل المؤسسة وإال باتا بتسجيل التلميذة المذكورة إلزاما

 ولما رفضت المدرسة التراجع في قرار التسجيل ألنه كان معلال

 ية السنة ، أي مع بدا 2004 سبتمبر 18 بتاريخ وقانونيا، عمدت الوزارة

 ع وغير مدروس بتشغيل آلتها القمعية بشكل أخذ قرار متسر إلى الدراسية،

 . اإلدارية أو القانونية سريع وغريب ال سابق له في الممارسات

 ساعة نشرت المحكمة االبتدائية بتونس أمرا يقضي 24 ففي ظرف

 رخصة فتح المؤسسة بعزل مادلين بوعبدلي، مديرة المدرسة، مع سحب

 التعليم العمومي إلى وتجميد األرصدة البنكية وتعيين مدير متصرف ينتمي

 اعتداء على وتدخل القوة العامة في فضاءات المدرسة، وهو ما يمثل

 . األمالك الخاصة التي يحميها القانون

 وبصورة . وسارع المدير الجديد بتسجيل التلميذة المعنية باألمر

 مدرسة لحملة انتقادات قامت بها الصحف التابعة للنظام موازية تعرضت ال

 كما وجهت الحملة ضد مؤسسة بوعبدلي بالكامل، "! بالنخبوية " متهمة إياها

 وقد تعرضت لهجمة حقيقية شاركت فيها ستة وزارات على األقل

 وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة : ومنظمات مختلفة

 عن حقيق جبائي مستمر، وزارة الشؤون االجتماعية المالية عن طريق ت

ووزارة التعليم العالي طريق مراقبة الصندوق الوطني للضمان االجتماعي،
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 والبحث العلمي والتكنولوجيا عن طريق التهديد باالنتقام من الجامعة

 . بتونس الخاصة

 ... لم يكن له أن يتسبب في تيار يفوق ذلك التيار " سونامي الت " فحتى

 ي غداة غلق المدرسة، وجدت السلطات نفسها أمام تحرك قوي وف

 تلميذ وكامل إطار التدريس الذين رفضوا بقوة القرار 1400 قام به الـ

 االعتباطي القاضي بعزل المديرة وغلق المدرسة، وتكونت حركة رفض

 جماعية إضافة إلى إضراب إطار التدريس أدت سريعا إلى تكوين وفد من

 السلطات المعنية فجاءنا الدعم من كامل طلب مقابلة مع أولياء التالميذ

 من فرنسا والواليات المتحدة األمريكية : التراب الوطني وكذلك من الخارج

 ... إفريقيا وكندا وبلدان الخليج وبلدان غرب

 وأمام اتساع حركة التنديد والتضامن مع مؤسستنا التربوية وبسبب

 إلى عدم التناسب بين برر وبالنظر غياب دليل جدي وفعلي للقمع الغير الم

 ما تعرضنا إليه وبين المبرر، وجدت وزارة التربية نفسها مجبرة على

 مادلين بوعبدلي إلى مكانها في إدارة المدرسة ت التراجع في قرارها فأعيد

 وعادت الدروس إلى سيرها العادي في األيام التالية، وحتى القرار

 . إلغاؤه القضائي الذي اتخذ ضد المدرسة وقع

 ر شكله ليتمثل في أعمال غي وإنما لم يهدأ، اإلدارة ولكن غضب

. تحرش مستمر ومتعدد األشكال ضد المدرسة
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 مفعول جديد له " كراس شروط " ا ، فرض عليه وهكذا، وعلى سبيل المثال

 ، 2008 فيفري 22 رجعي بواسطة القرار الوزاري المؤرخ في

 ة التربوية بين شعبة تعد وموضوعه منع أن يقع الجمع في نفس المؤسس

 ). هذا يستهدف طبعا معهد لويس باستور ( ة األجنبي للشهادات

 خارج ة فروعا جديد ومنعت الوزارة أيضا أن تفتح المدارس

 وهذا يستهدف في الواقع مشروعنا لفتح فرع لمدرستنا بالمرسى : جدرانها

 د ذاتها قررت أن تغير العد اإلجراءات و ). الضاحية الشمالية لتونس (

 هذه : األقصى للتالميذ بالفصل وكذلك المساحة الدنيا لقاعات الدروس

 متر 42 المساحة وقع تحديدها، بشيء يشبه الصدفة، بأن ال تتجاوز حتما

 متر مربع، وهو ما أجبرنا على 40 مربع والحال أن مساحة قاعاتنا هي

 ن إلضافة المترين المربعين اللذي 1936 هدم جميع القاعات المبنية عام

 ال تفرض أبدا هذا الشرط على - على فكرة – فرضتهما الوزارة، وهي

 . ولكن األمور لم تتوقف عند هذا ... القاعات التابعة لمؤسساتها المدرسية

 فرضت علينا وزارة اإلشراف، دون محاكمة 2007 في شهر ماي

 معهد لويس بإغالق وبكل بساطة، أمرا ودون شرح قانوني معقول ومبرر

 السنة المدرسية المقبلة بعنوان ن نتوقف عن تسجيل التالمذة باستور وبأ

 . وبأن نوجه المسجلين منهم حاليا نحو مؤسسات أخرى مماثلة

 " رغبة أميرية " ومما ال شك فيه أن هذا القرار يفهم على أنه مجرد

 ومن هنا . وأن أسبابه الحقيقية ليست متأتية من اعتبارات المصلحة العامة

لة ذلك التعاطف الذي أثاره هذا القرار لدى الرأي العام، بسهو اإلنسان يفهم
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 في تونس وفي الخارج، اإلعالم سوى التونسي أو الدولي، وكون وسائل

 وغيرها، اهتمت بالموضوع واعتبرته كتعبير عن االرتجال ا بأوروب

 وقد . وكنيل خطير من الحرية الفردية ومن الحقوق المسلم بها اإلداري

 جريدة ( الرأي العام وضمن وسائل اإلعالم التونسية كثيرون، ضمن تساءل

 جريدة ( واألجنبية ) هورية وجريدة الموقف التي ساندتني الجم أخبار

 ومجلة " لوفيغارو " وجريدة " ليكسبراس " ومجلة " ليبراسيون " وجريدة " لوموند "

 وعديد الجرائد الناطقة بالعربية في الشرق " سويسرا " وجريدة " لوبوان "

 السويسرية األولى وعديد مواقع والقناة الفرنسية الثالثة والقناة ... ) األدنى

 والقناة التونسية الوحيدة التي ساندتني في Rue 89 بقشيش وموقع : الواب

 وهي قناة خاصة للسيد الطاهر بن حسين " قناة الحوار التونسي " قضيتي هي

 . تبث من روما

 – بدون شرعية ولو – إذا لم يكن األمر يهدف فالجميع كان يتساءل

 ومهما يكن من . تربوية كانت قد أنشأت في ذلك الوقت مؤسسة ، محاباة إلى

 . فقد بقي معهد لويس باستور مغلقا ، أمر، وحتى يومنا هذا

 وفي النهاية كان آخر هجوم على مؤسسة تربوية أخرى تابعة

 فبالرغم من سن قانون ". الجامعة الخاصة بتونس " لمؤسسة بوعبدلي وهي

 يسمح وينظم االستثمار الخاص في ميدان التعليم العالي 2000 عام

 وبالرغم من تصريح السلطة بنيتها في تشريك القطاع الخاص بسقف

 الجامعة " طالب في تأطير العدد المتزايد من الطالب، فان 30.000

عشوائية من إلجراءات قد كانت، منذ تأسيسها عرضة " الخاصة بتونس
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 فسخ اتفاقيات شراكة كانت ممضاة بصورة : طرف وزارة التعليم العالي

 دورية مع جامعات وطنية واتفاقيات تعاون ممضاة مع جامعات أجنبية،

 ورفض تمتع جامعتنا بامتيازات مالية وغير مالية منصوص عليها بوضوح

 رفض بعث ( في القانون، ورفض عديد مشاريع لتطوير مهمتنا التربوية

 حلقة دكتوراه إنشاء ورفض شهادات عديدة وحلقات دراسية متخصصة

 أن تفرض إلى ارتجالية تهدف إدارة وتحرش شبه يومي من طرف ...)

 خاصة في مجال الفضاءات ( على مؤسستنا الجامعية شروط تسيير

 وهي شروط تنسى أن ) والتجهيزات ونسب التأطير البيداغوجي وغيرها

 نية والجبائية والتق اإلدارية الرقابة : تفرضها على مؤسسات القطاع العمومية

 ... الدورية والمبالغ فيها

 وقد . 2008 أوت 4 وآخر تمظهرات هذه العقلية كانت تبني قانون

 يتعلق بقانون عادي، ولكن هذا يبدو من قراءة بنود هذا القانون أن األمر

 كراس " قد نص على تبني 2004 أوت 4 ليس إال ظاهريا فقط، ألن قانون

 سات التعليم العالي الخاص، وله جديد يجب أن تخضع له مؤس " شروط

 يمكن لباعث المشروع أن يشرف ونص أيضا على أنه ال . مفعول رجعي

 ونص كذلك على أن كل . على أكثر من مشروع واحد في التعليم العالي

 : مؤسسة للتعليم العالي الخاص يجب أن يكون لها رأس مال بـ

 بينما حدد ) أورو 1.000.000 أي حوالي ( دينار على األقل 2.000.000

 أي ما يقارب ( دينار 150.000 : القانون القديم رأس المال المذكور بـ

. مرة 13 أي أن الحجم قد تضاعف ) أورو 75.000
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 ثم إن القانون الجديد قد نص أيضا على أن أمام كل مؤسسات التعليم العالي

 المذكور وفي " لالستجابة لمقتضيات فصول القانون " أجل أقصاه سنتين

 تحقق ذلك فان سلطة الوزارة تأمر، بكل بساطة، بإغالق صورة عدم

 وأخيرا وليس آخرا، فان هذا القانون يمنع مؤسسات . المؤسسات المذكورة

 " كلية " ويبيح لها أن تكتفي بتسميات " جامعات " التعليم العالي من أن تتسمى

 ". مدرسة " أو – " معهد " –

 نالحظ أنها موجهة وعندما نتثبت عمليا من تطبيق بنود هذا القانون

 فهي ككل ": الجامعة الخاصة بتونس " في الواقع وبصورة مباشرة الى

 المؤسسات الجامعية الخاصة األخرى بالجمهورية التونسية تحمل اسم

 قرار وزاري مؤرخ في ( بمقتضى ترخيص الوزارة المعنية " جامعة "

2001 .( 

 شرعيا يضر، وبمعول رجعي، بحق مكتسب اإلجراء أن هذا يتضح جليا

 والتحديد . ومكرس منذ سنوات عديدة وخصوصا باسم تجاري معترف به

 – المتعلق بالرأس مال األدنى له نتائج ثقيلة أيضا، ألنه في حال مؤسستنا

 والموجودة منذ – تحت طائلة هذا القانون وهي الوحيدة اليوم الواقعة

 ترفع رأس مال إلى ستكون مضطرة سنوات عديدة فان مؤسسة بوعبدلي

 جديد لالستجابة لمتطلبات القانون الجديد، وستكون مجبرة على تقسيم

 وحدات عديدة متفرقة وهكذا ترتفع بالنسبة لها أعباء إلى مؤسساتها

التصرف لكل وحدة فتصبح عمليا عاجزة عن مواصلة العيش بوسائلها
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 الذي يؤاخذ على األقل " الشروط " الخاصة، ونفس الشيء بالنسبة لكراس

 . مفعوله الرجعي والذي يتضارب مع مبادئ القانون المتعارفة على طابع

 كل هذه القرارات البعيدة عن كونها تطبيقا موضوعيا ومحايدا

 العامة تشكل خرقا خطيرا للمبادئ خدمة المصلحة إلى للقانون يهدف

 . األساسية لدولة القانون التي تدعي السلطة أنها تحترمها

 ءات الالقانونية والمماثلة النحراف أن هذه اإلجرا : الفرضية األولى

 ولكن في . " حالة بوعبدلي " هي : فعلي بالقانون تهم حالة خاصة ومعزولة

 هذه الحالة، يجب أن يتم تحليل هذه اإلجراءات على أنها أيضا إساءة إلى

 إذا صح هذا االفتراض فنحن مضطرون لتحميل المسؤولية ". دولة القانون "

 نفيذية ويحق لنا عند ذلك أن نسأل السلطات حتما للسلطات اإلدارية والت

 الساهرة على تطبيق القانون من طرف الجميع أن توقف كل هذه التصرفات

 وإال فإنها ستتحول إلى مجرد وهم " دولة القانون " المتضاربة مع متطلبات

 وادعاء ال مبرر له، وهو ما يفضي للشك في كامل النظام المعياري

 . عموميته ونجاعته التونسي من حيث موضوعيته و

 المتكررة والتي تمثل الالقانونية اإلجراءات أن هذه : الفرضية الثانية

 هي من الكثرة والتكرر بحيث ال يمكن أن تخفي عن " انحرافا بالقانون "

 ولكننا في هذه . السلطة السياسية في البلد وإنما مسموح بها من طرفها

 وهو ما يغير " الحكم أسلوب في " الحالة مضطرون لعدم استبعاد افتراض

. طبيعة السؤال بالكامل
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 هذه الحال فنحن مضطرون إلى اعتبار أن األمر يتعلق هنا بمسألة

 ذات طابع سياسي بمعنى أنها تتصل بممارسة السلطة في هذا البلد

 وبموضوع يجب أن يعالج بوسائل سياسية يكلفها القانون والدستور التونسي

 . بشكل واضح

 التساؤالت التي يصعب عيشها والتي أجبرتني كثيرة هي األحداث و

 وزوجتي على الطرح ثانية للبحث في المجتمع السياسي الذي نعيشه منذ

 سنين عديدة لتكون استنتاجاتنا واضحة وجلية وال حياد عنها فزمن مراجعة

 . ميثاقنا الجمهوري قد حان

 في سياق منطق ما عبرت عنه تصريحات العهد الجديد الذي انطلق

 حاولت أن أفكر في أسس برنامج إصالحات سياسية 1987 نوفمبر 7 يوم

 . نافعة لبلدي في السنوات المقبلة

 شكرا لكل الذين أعانوني عبر محادثات عرضية على الوصول إلى

. جوهر األمور
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 من أجل بناء

 تونس جديدة

 عادلة وديمقراطية

 فترة انسداد سياسي لم يزدها ورقيبي العهد الب شهدت تونس أواخر

 وما نتج عنه من تشكك وتردد في سير للمجاهد األكبر المرض الطويل

 خطورة يوما بعد يوم، وما فتئ استفراد الرئيس بورقيبة بالسلطة إال الحكم

 ، 1987 بحيث لم يعد أحد يشك، آخر سنة زمن يصاب بالتصلب بمرور ال

 قد أصبح 1956 اثر استقاللها سنة في أن النظام الذي حكم البالد على

 الدولة والمجتمع العميق الذي كانت باإلصالح عاجزا عن التجدد وعن القيام

 . إليه اجة ماسة في ح

 قد بات، منذ الثين سنة من االستفراد بالزعامة ما يقارب الث إن ثم

 دون ظهور، قوى و مدة طويلة، حائال حيلولة شبه تامة دون تطور، بل

 على تعويض السلطة القائمة وعلى تقديم نفسها كبديل مقنع سياسية قادرة

لهذا الفراغ السياسي الخطير وقد تمثلت العالمة الواضحة . للنظام البورقيبي
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 في ظهور أولى الحركات اإلسالمية التي شكل تطرفها تحديا للدولة

 . وللشخص الذي كان يعتبر نفسه الرمز األوحد لوحدة األمة ولقوة الدولة

 الخوف من ضياع السلطة ومن انفجار األزمة بالنظام إلى الشروع وأدى

 في تنفيذ سياسة قمعية تجاه حركات المعارضة وتجاه اإلسالميين باألخص

 ك أنشط الحركات المعارضة وأكثرها عداء لزعامة الحبيب ا ذ إ لكونهم

 ضد العشرات من كما أدت محاكمات صاخبة إلى أحكام باإلعدام . بورقيبة

 همة التآمر على األمن الداخلي والخارجي للدولة والى اتخاذ قرار هؤالء بت

 السياسي الذي عرف به رئيس الدولة سلوب األ مرتجل وغير متالئم مع

 وهو وضع هذه األحكام موضع التنفيذ، وهو ما كاد يشعل النار ويسفك إذاك

 ية الدماء ويعرض استقرار البالد ومكاسبها االقتصادية واالجتماعية والسياس

 . لخطر محقق

 وقد كان التونسيون في غالبيتهم العظمى خالل كامل هذه الفترة

 أبو يتألمون من هذه النهاية السياسية التي لم يعد لها بريق ويتمنون أن يبادر

 إلى اتخاذ القرار الحكيم بالتخلي وفي كنف الكرامة، ته بمحض إراد األمة

 الظافرة للزعيم بورقيبة ولكن المسيرة . عن السلطة  ومغادرة قصر قرطاج

 ... لم تنته مع األسف بهذه الكيفية

 ، بإزاحة رئيس الدولة 1987 نوفمبر 7 وعندما تم اتخاذ القرار، ليلة

 عن الحكم وإعالن تولي الوزير األول وقتها تسيير الشؤون، وقع تقبل ذلك

بارتياح كبير من طرف كامل المجتمع التونسي وقد رأى في ذلك نهاية
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 فان يتم تغيير النظام بواسطة ما سمي : مرجوة قد آن أوانها منذ مدة حتمية و

 وأن ال يكون مصحوبا بأي ممانعة ذات داللة ودون انقالبا أبيض وقتها

 األغلبية هو عالمة الموافقة التي عبرت عنها إنما لقطرة دم واحدة، إراقة

 . حكم ال أزمة إليها العظمى للمجتمع التونسي في شأن النهاية التي آلت

 الرئيس بورقيبة عن الحكم الذي كان إزاحة زد على ذلك أن قرار

 يتولى شؤونه بمفرده منذ ما يزيد على الثالثين سنة قد كان مصحوبا

وضح فيه صاحبه األسباب والدوافع التي دفعته إلى القيام بمبادرة بيان بـ

 . الواجب الوطني أمالها عليه

 الذي تم اتخاذه يبرره العجز الذي أوضح أن القرار نوفمبر 7 بيان ذلك أن

إليه استفحل لدى الرئيس بورقيبة عن ممارسة المهام الثقيلة التي أسندها

 الدستور وبما يقتضيه الدستور من الوزير األول، في هذه الحال، من ضمان

 الواجب الوطني يفرض علينا اليوم أمام طول ) إن ... ( " : للخالص الوطني

 تمادا على تقرير ع أن نعلن، ا ) لرئيس بورقيبة ا ( شيخوخته واستفحال مرضه

 طبي، أنه أصبح عاجزا تماما عن االضطالع بمهام رئاسة الجمهورية،

 من الدستور، نتولى بعون اهللا وتوفيقه 57 وبناءا على ذلك وعمال بالفصل

 ." رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لقواتنا المسلحة

 هم من تغيير النظام كان في مما هو أ نوفمبر 7 بيان إن ما جاء به

نفس الوقت لغة سياسية جديدة وخطابا كان كل التونسيين حساسين له ورأوا
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 ة العظمى جديد اعتبرته الغالبي بالخصوص ظهور بوادر برنامج سياسي فيه

 . ما كانت تتمناه ل واسعة للمجتمع التونسي استجابة

 ولى وأنه قد الرئاسة مدى الحياة أن عهد نوفمبر 7 بيان فقد أعلن

 لم يعد هناك مكان لخالفة معدة سلفا وال مجال للنهايات المرعبة والصعبة

 ال مجال في " لنظام الحكم، وصرح بكامل الوضوح وبال مواربة بأنه

 عصرنا لرئاسة مدى الحياة وال لخالفة آلية ال دخل فيها للشعب، فشعبنا

 حزاب السياسية جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية األ

 وبهذا فقد أقر البيان بضرورة مراجعة الدستور في " . والتنظيمات الشعبية

 . يحتاج إلى مراجعة تأكدت اليوم هذا االتجاه وبأنه بات

 قد أعلن بعد هذا وبعد إدانته الواضحة لكل نوفمبر 7 بيان ثم إن

 تماما النتظارات تستجيب أشكال الحكم الشخصي واالستبدادي في فقرة

 وأمنيات مجتمع سياسي طالما اختنق تحت وطأة نظام متسلط وغير

 : ديمقراطي عن

 االعتراف الواضح بكامل قدرة الشعب التونسي على تصريف -

 استقالل بالدنا " شؤونه بكل ديمقراطية وبكل مسؤولية، إذ جاء فيه أن

 وسالمة ترابنا ومناعة وطننا وتقدم شعبنا هي مسؤولية كل التونسيين وحب

 ". وطن والذود عنه والرفع من شأنه واجب مقدس على كل مواطن ال

 قواعد دولة ديمقراطية وباحترام بإرساء التزام النظام الجديد -

ذكر نوفمبر بالخصوص في فقرة ست 7 فقد أعلن بيان . خياراتها وقراراتها
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 أن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما " مواضع أخرى من هذا الكتاب في

 نظام وأبنائه بالمشاركة البناءة في تصريف شؤونه في ظل يسمح لكل فئاته

 جمهوري يولي المؤسسات مكانتها ويوفر أسباب الديمقراطية المسؤولة

 ." وعلى أساس سيادة الشعب كما نص عليها الدستور

 ظهور شكل جديد من أشكال الحياة السياسية الديمقراطية التي -

 دير بها تماما بفضل تطور أكد البيان بدون تردد أن الشعب التونسي ج

 . مستوى النضج السياسي الذي بلغه

 نوفمبر ضمن خطة النظرة الديمقراطية الجديدة 7 كما أعلن بيان -

 الكفيلة بإدخال الذي سطره التزام محرريه باتخاذ التدابير الضرورية

 . إصالحات على الهياكل السياسية في اتجاه دمقرطة الحياة السياسية بالبالد

 إننا سنعرض قريبا مشروع قانون " د فيه بالخصوص قوله فنحن نج

 لألحزاب ومشروع قانون للصحافة يوفران مساهمة أوسع، بنظام

 ". ومسؤولية، في بناء تونس ودعم استقاللها

 قد التزم، فيما هو يشخص عوامل األزمة نوفمبر 7 بيان وختاما فان

 حترام القانون من وتكريس ا دولة القانون الخطيرة للنظام السابق، بإرساء

 فقد أعلن في هذا . وفي كنف المساواة والشفافية التامتين طرف الجميع

 سنحرص على إعطاء القانون حرمته، فال مجال للظلم والقهر، " : الصدد

 كما سنحرص على إعطاء الدولة هيبتها، فال مكان للفوضى والتسيب وال

" . ومكاسبها سبيل الستغالل النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة
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 بين النظام الجديد والشعب عقد شرف إن جميع هذه الوعود تمثل

 وقد وفر هذا األخير دعمه للفريق الحاكم الجديد على أساس . التونسي

 وبناء على هذا فان من حق الشعب . تم التذكير بها أعاله االلتزامات التي

 الذي تعاقد ي العقد االجتماع التونسي أن يطالبه بمحاسبته على تنفيذ بنود

 . معه عليه

 الروح مالحظة هامة جدا في شأن إبداء غير أنه ال بد هنا من

 عن اإلصالحات العميقة من طرف بيان اإلعالن الجديدة التي تم في نطاقها

 قد بلغ في د سجل فعال أن الشعب التونسي وهي أن هذا البيان ق ، نوفمبر 7

 مباشرة من ه يمكن بما مستوى النضج والمسؤولية الضروري 1987 نوفمبر

 ، ديمقراطية ولكي يتسنى له، في إطار ديمقراطية مسؤولة ال حياة ممارسة ال

 ؛ ..." أن يشارك مشاركة بناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري

 فان ما يستنتج ، كانت هذه هي الحال فعال منذ ذلك التاريخ على األقل فإذا

 قد نعم، بعد عشرين سنة، بغي أن يكون هو أن هذا الشعب ين منه ا وجوب

 وبتقاليد حكم دولة القانون بالديمقراطية وبحقوق اإلنسان والحريات العامة و

 سوي، وينبغي أن تكون حياته السياسية قد تطورت وأن تصنف تونس

 باعتبارها األنموذج ضمن أكبر الديمقراطيات وأن تذكر في كل مكان

 بها كونيا للحياة السياسية األنجح لغرس هذه المبادئ األساسية والمعترف

... العالم الثالث العصرية في بلد من بلدان
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 ، إذا كان المحتكم إليه هو الخطاب الرسمي - فهل أن ذلك كذلك؟

 فالمسؤولون . فالجواب المؤكد هو نعم، وهو جواب ال يعتريه أدنى اعتراض

 ف الحكوميون ووسائل اإلعالم الرسمية تتبجح بأن تنسب للنظام الحالي شر

 اآلتي من الخارج وتعتبر ذلك ذلك هذه النجاحات وترفض النقد وخاصة

 . متهافتة يروج لها أعداء تونس مغرضة وأقواال إشاعات مجرد

 وهو ما سنبينه في هذا : ولكن الواقع، مع األسف، غير هذا تماما

 ذلك أن النظام الحالي يتوهم في تقييم حساباته ويغالط المواطنين . الكتاب

 في شأن واقع التطور السياسي الذي عرفه بلدهم منذ ما يزيد على التونسيين

 1987 نوفمبر 7 منذ ففي حين يؤكد أن تونس قد خطت . ة العشرين سن

 على طريق الديمقراطية وحقوق اإلنسان ودولة خطوة كبيرة إلى األمام

 القانون، فان كثيرا من التونسيين المعتدلين يرون، على العكس من ذلك، أن

 ويطالب عدد كبير من التونسيين كبيرة إلى الوراء ات خطو ا قد خطت بالدن

 . 1987 نوفمبر 7 بيان اليوم بالعودة إلى التطبيق الحرفي لوعود

 على الطريق السوي يجب أن نصدع بالقول بأن تونس حاليا ليست

 سياسية واقتصادية واجتماعية وبأنها تتجه، منذ وقت طويل، نحو أزمة

 . كون أخطر من تلك التي مرت بها في آخر نظام بورقيبة جديدة يخشى أن ت

 أحسن بكثير على كل حال من و – بيد أن هذا البلد يملك حظوظا حقيقية

 كفيلة بأن تخرجه من األزمة وبأن تمكنه من – حظوظ بلدان نامية كثيرة

تحقيق تطور فعلي وصلب على درب التنمية والحرية والديمقراطية والعدالة
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 والشرط األساسي للتمكن من . واالزدهار الثقافي والحضاري االجتماعية

 يصعد ذلك هو ضرورة أن يبذل هذا الشعب الجهود الالزمة لكي يتماسك و

 ينبغي أن يتصالح الشعب التونسي مع ديناميكية الحداثة وأن يستعيد . الربوة

 ولهذا فان من حقه أن . بمستقبل أكثر رخاء وبقدرته على تحقيقه اإليمان

 وبتطبيق 1987 نوفمبر ب باحترام عقد الشرف الذي وقع عليه منذ يطال

 . بنوده بكامل الدقة في صالح تونس برمتها

 هذا الجهد يجب على كل التونسيين أن يساهموا فيه، ذلك أن تونس

 كل على مشاركة " من حقها أن تعول – نوفمبر نفسه 7 اقترحه بيان كما –

 ضاء غ ئنان، فال مكان للحقد والب ناءها في جو من الثقة واألمن واالطم أب

 فان الدستور يضمن ، ومن أجل االضطالع بهذا الواجب المدني . " والكراهية

 حريات الرأي والتعبير والصحافة والنشر واالجتماع واالنتظام للتونسيين

 . ضمن الشروط التي حددها القانون ... في جمعيات

 نعبر عن بنا أن فألننا نعتبر أنه من واج ، اء استجبنا لهذا الند ونحن

 . رأينا ومخاوفنا وآرائنا النقدية

 : هذا هو لهذه األسباب،

" مـواطن تـونسي يتـكـلم "
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 األول ل ـ الفص

 على نظرة عامة

 الحالة الراهنة في تونس

 فرضها تحديات كبرى ومقتضيات دقيقة ت تجابه تونس اليوم - 1

 ". العولمة " و " الحداثة "

 دولة " في بناء الديمقراطية و بدون رجعة، و ، نا فقد انخرط عالم

 وأصبحت هذه القيم الكونية اللغة المشتركة التي ال محيد عنها ". القانون

 ام الصادق بها وأضحى االحترام الفعلي لهذه القيم وااللتز . للبشرية جمعاء

 وأخذت . القاعدة الذهبية لجميع أعضاء المجموعة الدولية والخاضع للمراقبة

 والرأي اإلعالم المؤسسات غير الحكومية ووسائل كذلك المنظمات الدولية و

 العام العالمي تبث، بنسق سريع جدا، كل المعلومات الموضوعية حول

 الوضع الحقيقي لكل بلد وتحدد بالتالي مصداقيته السياسية واالقتصادية

 ولم تعد صورة أي دولة هي الصورة التي تريد تلك الدولة أن . الحقيقية

المنظمات عنها صارت صورتها هي تلك التي تقدمها ، بل عن نفسها تقدمها
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 أضحت الدولة التي ال تحترم هذه و . الدولية الرسمية أو غير الرسمية

 المقتضيات معرضة ألن تجد نفسها على هامش المجموعة الدولية أو على

 تتضرر من ذلك بشكل ال يسوي بينها وبين غيرها، ف تتم معاملتها ، األقل

 عن فال محيد ولهذا . رة عميقة وطويلة المدى مصالحها الوطنية بصو

 . بصورة ناجعة ومراقبة مقراطية الفعلية وال عن سيادة القانون الدي

 التحدي الكبير الثاني لتونس القرن الحادي وتمثل العولمة

 هي لحظة : لحظة حاسمة من تاريخها المعاصر بالدنا مقبلة على ف ؛ والعشرين

 البلد األول المرتبط مع هي و ، تحاد األوروبي بلوغها مكانة الدولة الشريكة لال

 تغييرات من بالدنا ، وتتطلب هذه التحديات " للتبادل الحر " أوروبا باتفاقية

 من ها وطاقات تنموية جديدة من شأنها أن تمكن عميقة في النسيج االقتصادي

 مية المشتركة التي التن االندماج بنجاح في االقتصاد العالمي وفي دائرة

 من الشروط وهنا أيضا ال يمكن لتونس أن تتفص . التحاد األوروبي ها ا يحرك

 والمقتضيات الجديدة التي تفرضها عليها مجابهتها القتصاديات أكثر تطورا

 بفضل قدراتها االقتصادية والمالية وبفضل مستوى تطورها العلمي

. والتكنولوجي الرفيع جدا

 والتقدم العلمي التنمية االقتصادية واالجتماعية وال يمكن تحقيق

 والتكنولوجي إال ضمن مناخ سياسي صالح بالفعل ومالئم لمقتضيات العالم

 أن التنمية االقتصادية والتنمية السياسية أمران إذ المعاصر جميعها،

. مترابطان وال سبيل ألن يتحقق أحدهما بمعزل عن الثاني
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 ليست تونس اليوم قادرة على رفع هذه التحديات مثلما تزعم - 2

 األولى من نصف القرن الذي ذلك الدعاية الرسمية، فقد قضت الثالثين سنة

 ، إال أنها " قتصادي اال قالع اإل " في البحث عن 1956 مر على استقاللها عام

 والسبب البعيد الكامن وراء هذا اإلخفاق هو . تتمكن من تحقيقه كما ينبغي

 ولكن . دى هذه الفترة نقائص السياسة االقتصادية التي اعتمدتها البالد على م

 ي خاصة عيوب  أسلوب الحكم السياسي الت و أيضا اإلخفاق وراء هذا يوجد

 ما فتئت تتفاقم بصورة موازية لتمادي نظام الحكم القديم في العجز وانغالق

 . مسار التنمية السياسية

 قد بدا منه أن ر السابع من نوفمب " بيان " ، وفي حين أن 1987 منذ و

 السياسية واالقتصادية تخالص العبر من األزمة اس األمور ستتجه إلى

 واالجتماعية الطويلة التي مرت بها البالد والى إعادة األمور إلى نصابها

 ماعية لفائدة جميع في اتجاه تطوير القدرات التنموية االقتصادية واالجت

 الحظ  أن السياسة  االقتصادية الحالية هي أبعد ما تكون عن التونسيين، ن

 . هداف التي كانت قد رسمتها لنفسها تحقيق األ

 ضمن سلم التنمية 87 المرتبة ، تحتل نفسه الحالي وباعتراف النظام

 فقط " الصاعدة " تنتمي إلى صف البلدان ، العالمي، وهي ال تزال البشرية

 وال تزال مؤهالت . لهذا الصنف حتى وان كانت ضمن المعدل العالي

 وقد سبقتنا حاليا . ا أن تجابهها تونس االقتصادية دون التحديات التي عليه

 االقتصاديات " سبقا واضحا بلدان كثيرة كانت تنتمي مثلنا إلى نفس صنف

. هذه " الصاعدة
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 ، إلى اإلخفاق هذا في مجال السياسة االقتصادية يجب أن تضاف و

 فقد مرت البالد، في . النتائج السلبية التي نالحظها في المستوى االجتماعي

 بروز حالة توازن اجتماعي مقبول إلى حالة ن فترة زمنية وجيزة، م

 وضعف الطبقة المتوسطة والطبقات " األثرياء الجدد " وتوسع طبقة من

 توجد اليوم بين باتت ثالثة أرباع الثروة الوطنية حوالي أن ما ب و . الشعبية

 ، فإننا ال نستطيع والحال هذه أن أيدي أقل من خمس السكان التونسيين

 ". الوسط " نها بالد نقول عن تونس اليوم إ

 حد بعيد، ولكنها إلى وأسباب هذه االختالالت ذات طبيعة اقتصادية

 . سياسية بالخصوص أيضا

 ، فان التنمية االقتصادية ال يمكن أن السابق الشأن في ظل النظام هو وكما

 وعلى هذا الصعيد، يبدو النظام . تتحقق في غياب تنمية سياسية فعلية

 . بكل عيوبه ونقائصه وإخفاقاته النظام القديم الحالي نسخة طبق األصل من

 وانغلق . لم يف بوعوده في التجديد والتنمية السياسية " فالسابع من نوفمبر "

 على . سمي والواقع وبين الخيال واألوهام في االزدواجية بين الخطاب الر

 أن الواقعة التي يجب على تونس أن تعي يوما ما خطورتها هي أنها

 ام سياسي يفعل عكس ما يقول ويغطي على نقائصه محكومة من طرف نظ

 ط أو الكاذب ويخنق كل إمكانية بواسطة سيل من اإلسهاب اإلعالمي المغلو

 . أي لألداة الوحيدة الناجعة للتنمية والتقدم ، ة الحياة السياسية لألمة لدمقرط

 قد وضع ، بعيد جدا عن أن يكون القائم، شأنه شأن النظام السابق والنظام

. المالئم لدمقرطة البالد اإلطار
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 انتخاب رئيس ة ير األخير للدستور الذي نص على إمكاني فمع التحو

 أعيد العمل بنظام الرئاسة مدى الحياة لدورات غير محدودة الجمهورية

 ويسيء ذاته السابع من نوفمبر " بيان " وهو ما يتضارب بشكل صارخ مع

 . ب التونسي به النظام إلى نفسه إساءة بالغة ويفقده ثقة الشع

 السياسي، وهو أمر لمجتمع لم يحدث على أرض الواقع تجديد ل و

 قد احتفظ ف األحزاب وحرية عملها، إنشاء االعتراف بحرية يتوقف على

 النظام القائم بالغالبية العظمى من الطبقة الحاكمة القديمة دون أن يقع أي

 . سابق النظام ال إخفاقات تقييم لمسؤولياتهم في

 واحتكار القرار " الحزب الواحد " تعيش تحت حكم وال تزال تونس

 السياسي من طرف طبقة تمثل أقلية عدديا ولكنها مهيمنة سياسيا

 إخفاء ذلك، دون جدوى طبعا، بعبارة واقتصاديا، وان تمت محاولة

 " . حزب األغلبية " أو " لحزب المهيمن ا "

 رسميا فهي مرسومة على المشهد أما األحزاب السياسية المعترف بها

 بوجود تعددية سياسية، في حين أنها في واقع إليهام ا قصد السياسي للبلد

 ما يعتقد النظام أنه إال يبرر وجودها وال األمر مقزمة ومهمشة تماما

 . للطابع الديمقراطي للبلد " صالحة واجهة "

 ثم إن االنتخابات، في جميع المستويات، مفبركة كالعادة وموجهة

 . أحيانا أبعد الحدود إلى

 أعمال التدليس التي تجعل النتائج إخفاء النظام الحالي لم يكلف نفسه حتى و

فاقد فيه و االنتخابية غير معقولة وتكسب بالدنا امتيازا غير مرغوب
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 % 99 إلى بل % 96 إلى الذي يصل " تصويت األغلبية " وهو للمصداقية

 ه حول النظام  وحول قيادت استفتاء إلى ويجعل كل عملية انتخابية تتحول

 . العليا

 ية فعل ديمقراطية ، التي هي أمر ضروري لكل ياسية والحريات الس

 ، والمعارضة مطوقة بالقيود تعددية حقيقية، للحياة والسياسة ولكل ممارسة

 ومتهور ومصادرة من طرف جهاز شرطة متعسف حاصرة السياسية م

 غالبا ما يتعرض أفرادها العتداءات قمعية ويلقى بعدد منهم في ث بحي

 . األساسية ون من غير أي ضمان فعلي الحترام حقوقهم السج

 وحرية النشر واالجتماع وحرية التعبير اإلعالم افة ووسائل والصح

 . وموضوعة تحت مراقبة بوليسية دائمة الحضور والضغط قيدة جميعها م

 والهياكل الصحفية الوحيدة المسموح لها بالعمل هي هياكل الصحافة

 أما . بجميع الوسائل الشرعية وغيرها الرسمية، وهي ممولة ومشجعة

 األجنبية فهي موضوعة تحت مراقبة بوليسية شديدة،  وهي اإلعالم وسائل

 . كلما صدرت عنها تعليقات تنتقد النظام القائم " للعقاب " معرضة

 ال يمكن أن أن العديد منها الجمعيات وهمية بحكم إنشاء وحرية

 الدتها، وهذا بالرغم من ترى النور بسبب المنع الذي تواجه به منذ و

 لفائدة المبادرات إال القانونية التي توهم بالحرية ولكنها ال تطبق اإلجراءات

 . المنسجمة مع رغبات السلطة القائمة

 منها أقرب إلى الخيال هي إنما بإرسائها التي يتباهى النظام " دولة القانون " و

. ة في تونس اليوم الظروف الكفيلة بتكريسها غير متوفر إن بل . الحقيقة إلى
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 . بصورة شبه مطلقة السلطة السياسية يمتلكه رئيس الدولة فمصير

ذلك غير مطبق في فإن ، الدستور على التفريق بين السلط ولئن نص 

 وهم سلطة إال وال يمارس مجلس النواب وال مجلس المستشارين . الواقع

 7 ا منذ وقد أنتجت مختلف التعديالت الدستورية التي تم تبنيه . تشريعية

 فإذا . السلط كانت دائما لصالح سلطة رئيس الدولة اختالالت بين نوفمبر

 ذلك السلطة التنفيذية المخولة له أصبح يملك، بشكل مباشر إلى أضفنا

 . وغير مباشر، كامل السلطة

 والحقوق األساسية لألفراد والجماعات امة وليست الحريات الع

 انين الخاصة والتشريعات يمكن لسن القو ال و مكفولة بصورة فعلية،

 . أن يغتر به المتابعون للنظام الحقوقي التونسي " الحداثية "

 التي شرعها الدستور " المواطنة " والشعب التونسي ال يمارس فعال حقوق

 ي الحياة السياسية فهي شبه ف أما مشاركته . ونصت على كفالتها بنوده

 اهتمام م ومن هنا جاء عد . منعدمة وهي على كل حال وهمية وخادعة

 التونسي بالحياة السياسية واستهانة غالبية التونسيين بالنشاط السياسي وحياة

 . المواطنة

 مؤسسات مراقبة دستورية القانون واحترام التشريعات إن ثم

 هو في واقع األمر والمجلس الدستوري . والتراتيب اإلدارية له غير ناجعة

 ". دولة القانون " ن و على احترام القانو الظاهري أداة مجسمة للحرص

ضرورية لكي يقوم ال السلطة في جملته من نزوع والنظام القضائي م
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 بمهمته األساسية ضمن أي نظام سياسي وال سيما في األنظمة السياسية

 . معنى الكلمة بأتم فالقضاء ليس مستقالّ . التي تدعي الديمقراطية

 ولكنها غير ناجعة في النهوض واإلدارة العمومية متسلطة

 وهي تعيش منذ أكثر من . بمهمتها األساسية وهي مهمة اإلسهام في التنمية

 نصف قرن تحت حكم البيروقراطية والرداءة وعدم الجدوى لطول ما

 تمكنت منها وفي كل المستويات تقاليد الرتابة وقدامة وسائل العمل وتعاظم

 سلطة اإلداريين والخضوع لتدخالت المؤسسات والقوى السياسية

 ظماتية وتمكن الرشوة والمحسوبية واستغالل النفوذ والفساد اإلداري، والمن

من مساهمتها في تنمية البالد، إن لم تجعلها وهي أمور من شأنها  أن تحد 

 . مستحيلة قريبة من ال عقيمة بل

 بالظهور واالتساع الذي ال ينفك يتعاظم نشهر ويجب أخيرا أن

 الطارئ على سير مختلف آليات للفساد والتسلط والمحسوبية واالختالل

 لالنشغال حقا وأضحى من باب هيكل الدولة التي بلغت مستويات مثيرة

 وال يجب أن يصرفنا إنكار النظام . الخديعة والخطر مزيد التستر عليها

 . بالظاهرة أو نقلل من خطرها إلى االستهانة القائم لهذه الممارسات

 غرب أن تبقى سياسي ضعيف كهذا، ليس من المست إطار وفي

 االنجازات االقتصادية والمكاسب االجتماعية في مستوى متواضع بالرغم

 اإلخفاقات هو واقع لفت النظر إليه فما ينبغي . من مزاعم النظام القائم

. ومظاهر التأزم الملحوظة في المستوى االقتصادي واالجتماعي
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 مكن حجمها وغموض مصادرها على أنها ال ي ن ثروات طائلة ل تكو يدل و

 رافقه إفقار وهو مسار أن تكون، من الناحية االقتصادية، إال موضع ريبة،

 للطبقات الوسطى والشعبية التي تمثل غالبية السكان والتي تجد نفسها

 عزالء أمام غالء المعيشة وتجميد الرواتب واألجور وتآكل القدرة الشرائية

 الك العادية وخاصة مواد االسته مواد عن جميع ال ورفع الدعم العمومي

 والوقوع في شرك التسهيالت الخادعة لقروض االستهالك والتورط في

 بمخاطر عدم الخلل االقتصادي واالجتماعي هذا ينذر و . الديون الثقيلة

 ألشكال التطرف ا طبيعي مناخا االستقرار االجتماعي والسياسي ويشكل

 األخرى والديني والسياسي التي نالحظها في عديد البلدان اإليديولوجي

 التي لم تقرأ حسابا، في الوقت المناسب، لمثل هذه األخطار، ولم تتخذ ما

 كان يتوجب عليها اتخاذه من أسباب إعادة التوازن وإجراءات التعديل

 . المفروضة على الصعيدين االقتصادي واالجتماعي

 االقتصادية السياسة مشاكل بين من ؤلما م مشكال وتبقى البطالة

 ل مثّ بشباب المجتمع التونسي، ولكنها تت ا صل جذوره تتّ بلد واالجتماعية لل

في نقص مالءمة السياسة لمتطلبات البلد ومقتضيات نموه بصورة أخص . 

 المآسي االجتماعية واالنهيارات : عدد من المسائل الشائكة وينجر عن هذا

 النفسية لألشخاص المحرومين من الشغل والمتحملين غالبا لمسؤوليات

 ولجوء هذه الفئات االجتماعية المعدمة لحلول اليأس ، لة وقاهرة عائلية ثقي

 كالهجرة، وال سيما الهجرة السرية التي تتسبب يوميا تقريبا في فواجع

وال يمكن لهذه الثغرات الظاهرة . بشرية ذات نتائج وخيمة متعددة المظاهر
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 تنمي و أن تتسبب بل إال في السياسة االقتصادية واالجتماعية للنظام القائم

 وال سيما ، الشعور بالحيف وبالغضب ضمن المجتمع التونسي في جملته

 . في صفوف الفئات األقل حظا

 األمة بكاملها عندما إلى كثر مأساوية بالنسبة األ المشكلة وتستفحل

 النخب الحاملة للشهادات من جميع المستويات لدى يمس الشك في المستقبل

 األمة م العالي، وذلك أوال  ألن الدراسية وخاصة حاملي شهادات التعلي

 ثمنا غاليا، وثانيا ألنه يمثل طاقة " العليا " دفعت لتكوين حامل الشهادة

 . مهدورة وفرصة ضائعة لخلق مواطن شغل وثروات جديدة للوطن

 وتزداد الوضعية خطورة عندما يغادر هؤالء الشبان أصحاب

 نامج عودة أحيانا الشهادات البلد، وهو ما بدأ يصبح أمرا معتادا، دون بر

 وفي موقف عدم اكتراث شبه كلي من سلطات بلدهم سواء في ما يخص

 المساعدة التي يفترض أن تقدم لهم في الخارج أو في ما يتصل ببرمجة

 . عودتهم المحتملة إلى أرض الوطن

 هذه المشكلة مرتبطة وثيق االرتباط بنقيصة أخرى من نقائص

 لنظام القائم في مجال التربية والتكوين السياسة االقتصادية واالجتماعية ل

 والذي يلفت االنتباه في هذا . واإلعداد الندماج الشباب في الحياة العملية

 في ظل غياب شبه كامل ألي إستراتيجية " اإلصالحات " الميدان هو كثرة

 لمدى الطويل ا تربوية متكاملة مخطط لها على المدى المتوسط وعلى

 في التجسيم وبوسائل مادية وبشرية رية ومدعومة دعما قويا باستمرا

فقد كانت المدرسة التونسية، بجميع مستوياتها وطوال عقود، . مالئمة
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 محكوما عليها بأن تمثل حقل تجارب إلصالحات مزعومة قائمة في العمق

 على سوء تصور وتنقصها المثابرة واالستمرارية الكافية للقيام بتقييم

 . ديالت المالئمة في الوقت المناسب موضوعي ضروري كفيل بإجراء التع

 وقد انجر عن هذا انهيار خطير لمستوى التعليم وخسارة محققة لمصداقية

 وغني  عن البيان في الوقت الحاضر، أكثر من . اليوم الشهادات التونسية

 أن األمة التي تعجز عن أن تضمن مستوى رفيعا جدا أي وقت مضى،

 ميع أجيالها، هي أمة محكوم عليها من التنمية البشرية لشبابها، بل لج

 الذي ال بالتخلف والتقهقر االقتصادي واالجتماعي والسياسي والثقافي

 . إال استفحاال " العولمة " يمكن أن تزيده

 بهما ى كتف ان التربية والتكوين ال يمكن أن ن وعالوة على هذا، ف

 ل صاحبهما سياسة وطنية قوية في مجا لم ت إذا اليوم لضمان نمو بلد ما

 البحث العلمي والتكنولوجي تتطلب استثمارات هامة في المجال البشري

 لكل القوى المنتجة ا ودائم فاعال ا والمالي والقانوني والمؤسسي وتشريك

 العمومية والخاصة وكذلك للجامعيين في وضع برامج البحوث وتنظيم

 بمكان أن نقول من الصعوبة و . مراحلها والتخطيط لها وترشيد أولوياتها

 فالبحث العلمي والتكنولوجي . إن هذه اإلمكانيات متوفرة اليوم في بالدنا

 التونسي أبعد من أن يكون قد وجد االندفاع الضروري، فضال عن الحديث

 لتعويل على ا د فعال من ن البال عن النسق التطوري الضروري الذي يمكّ

. إسهامها في التنمية االقتصادية واالجتماعية
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 فالسياسة في مجال . جتماعية من نقائص هامة وتشكو السياسة اال

 الصحة العمومية سيئة في مستوى نوعية الخدمات المقدمة للمرضى

 إدخالها على أساليب التصرف وبالرغم من التي تم اإلصالحات بالرغم من

 ومن . الزيادة الهامة في سعر الخدمات التي تقدمها المستشفيات العمومية

 مشاكل فعلية في مستوى لخدمات اجتماعيا ل هذه ا يطرح تحم ، جهة أخرى

 اإلصالح األخير المتعلق بالصندوق على أن . الثقل المالي الذي تمثله

 الوطني للتأمين على المرض أبعد من أن يزيل جميع المخاوف المتعلقة

 معالجة ثم إن تونس بلد قد بدأ يهرم ديمغرافيا، غير أن . بهذا الموضوع

 اآلن على نفسها إلى حد السلطة لم تطرح و برمج جديد لم ت هذا الوضع ال

 مسألة رصد اإلمكانات المالية والمادية وخصوصا البشرية الضرورية

 . لذلك

 ، تونس في ظل النظام الحالي شبه غائبة عن الساحة الدولية إن - 3

 فهي ال تلعب أي دور ظاهر في الهيئات الدولية األكثر أهمية لمستقبل البلد

 أو على صعيد لمغاربي أو العربي أو المتوسطي سواء على الصعيد ا

 والحال أن حضور أي بلد ودوره النشيط لدى كل هذه . الهيئات العالمية

 المنظمات والمؤسسات الدولية أمر في غاية األهمية ال لكي يبلغ هذا البلد

 مصالحه وبناء صوته فحسب، بل وبالخصوص لكي يتمكن من خدمة

. لمصالحه الوطنية األساسية فعا األكثر ن التحالفات الضرورية
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 اإلشارة هذه الحقيقة وضوحا وتأكدا إذا استحضرنا ما سبقت وتزداد

 من أن الكرة األرضية أصبحت تعيش اليوم عصر العولمة  أي عصر إليه

 هيمنته، وهو المنافسة الشاملة وتسابق أقوياء العالم كل على توسيع نطاق

 عيفة التي ليس لها شأن كبير على الض ما يفضي حتما إلى تهميش الكيانات

 . ركح السياسة العالمية

 المالحظة التالية التي إلى جميع المعطيات والتحاليل تؤدي إن - 4

 تحديات الحداثة ل ا مستقبل بالدنا في مواجهته إلى تبدو لنا أساسية بالنسبة

 . والعولمة

لتي حد اآلن النتظاراتنا ا إلى جب السياسات الوطنية المتبعة لم تست

 أنيطت بها في أكثر المجاالت حيوية وضمانا الستقالل الوطن ونموه

 52 األنظمة التي تتابعت منذ االستقالل وعلى مدى ولم تكن . وازدهاره

 في مستوى اآلمال المشروعة للشعب التونسي وهو ما ، عاما أي منذ جيلين

 لسياسية يتطلب مراجعة عميقة وجذرية لكامل اإلستراتيجية الوطنية للتنمية ا

 . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للبالد

 وتتحمل الهياكل المسيرة التي تتابعت على البلد مسؤولية ثقيلة

 أكثر من اكل معوقة ب هذه الهي أن إلى ونظرا . اإلخفاقات جدا في هذه

 صارت عاجزة عن تحقيق آمال البلد وعلى رفع سنة من الفشل خمسين

ومن واجبها . مواجهتها خالل العقود المقبلة التحديات التي هو مقبل على



48 

 كما أنه من الضروري أن يتم تغيير . أن تعترف بذلك أمام الشعب

 . المسؤولين عن التأطير السياسي بصورة جذرية

 لهذه اآلمال بهذه المهمة ة حامل جديدة ة سياسي ركية ضطلع ح ويجب أن ت

 دلة لفعلية، العا العظيمة التي تتمثل في تسيير البلد على درب التنمية ا

 تأسس على برنامج عمل واضح وشفاف ويجب أن ت . والمستديمة لشعبنا

. ، تكون ابرز ركائزه كالتالي ومسؤول
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 الثاني الفصل

 خطة عمل

 لبناء تونس جديدة

 عادلة وديمقراطية

 أو " الحزب الواحد " أظهرت تجارب ما يفوق النصف قرن من - 1

 أن هذه الممارسات ائفة والرئاسة األحادية الز " التعددية " أو " الحزب المهيمن "

 سببت في وت ، ن فشلها في إرساء ديمقراطية حقيقية ببالدنا وبا ، وقتها مضى

 السياسي للمجتمع برمته وفي ال مباالة الغالبية تأخر مأسوي لصحوة الوعي

 " الديمقراطية " ى العظمى للمواطنين التونسيين الذين فقدوا كل ثقة في دعاو

 إن . بلدية ال ت ت الرئاسية واالنتخابات التشريعية واالنتخابا في االنتخابا

 ومن االنتخابات % 99 وا من االنتخابات التي تكون نتيجتها ضجر التونسيين

التي يتم إعدادها بشكل كامل وتوجيهها وحسم نتائجها بشكل مسبق " الحرة "
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 لى إ والتي يتندر بها العالم بأسره وال تخدم صورة تونس الدولية بل تسيء

 . حنا الوطنية والى عالقاتنا باألمم األخرى مصال

 وبعد تجارب فاشلة في مجال التنمية االقتصادية ، منذ االستقالل - 2

 وينبغي أن نتذكر هنا . واالجتماعية، قطعت تونس أشواطا في هذا الميدان

 أن التطورات التي تحققت كانت قبل كل شيء ثمرة تضحيات جميع

 نتيجة جهود ، عكس ما تدعي بعض األوساط التونسيين، ولم تكن، على

 أو نتيجة مالءمة السياسة االقتصادية واالجتماعية " رجال األعمال " طبقة

 . نخبها الحاكمة للدولة وحكمة

 ، على أن التطور االقتصادي، وهو ثمرة جهود جميع مكونات األمة

 وضع في خدمة طبقة بل هو لم ينتفع به جميع المواطنين بصورة عادلة،

 حديثي الثروة ومن الوصوليين الذين اغتنموا ضعف تنظيم الطبقات من

 االجتماعية األخرى وضعف التنظيمات النقابية وهياكل التمثيل السياسي

نوا ألنفسهم ثروات طائلة مشوبة في الغالب بعدم بشكل مفضوح كي يكو

 تونس قد شقتها في ظرف ثالثين إن ف ومن ثم . الشرعية وبالمحاباة والفساد

 لسلم الداخلي للبلد ة تشكل تهديدا خطرا ومتزايدا ل نة فقط قطيعة اجتماعي س

 ل بيئة مالئمة النتعاش أنواع التطرف مثّ توازن الطبقات االجتماعية وت و

 . اإليديولوجي والسياسي واألزمات الخطرة جدا

 وجوده كان النظام السياسي األول لتونس المستقلة قد برر وإذا - 3

 بيان " النظام الحالي قد تأسس على إن ف ، لمؤسسه " ريخية الشرعية التا " ٳ بمبد

لقد بلغ شعبنا مستوى من " : الذي ينص على ما يلي " 1987 نوفمبر 7
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 البناء إسهامهم ومكونا ته من تقديم ن كل أفراده المسؤولية والنضج يمكّ

 الجمهورية التي تسند للمؤسسات تمام مبدأ في تسيير شؤون البالد طبقا ل

 ضمن األسباب لديمقراطية مسؤولة تحترم سيادة الشعب صالحياتها وت

نها الدستور مثلما تضم "... 

 النضج من شك في أن الشعب التونسي بكل شرائحه وفئاته، يتمتع ب وما

 وما . السياسي مهما كان المستوى االجتماعي والسياسي أو الثقافي لمكوناته

 ر النظام من شك أيضا في أن الشعب التونسي كافة قد انخرط في مسا

 عن طريق االعتراف بالوعي السياسي الذي أنصف الجديد على اعتبار أنه

 بلغه منذ أمد بعيد وبقدرته على تحمل مسؤولياته السياسية وغيرها كاملة

 . وأنه قد منح ثقته لتحول السابع من نوفمبر على هذا األساس

 بعد أن اتجه " السابع من نوفمبر " نظام مآل كما أنه ما من شك أن

 ، جعل عموم 1987 بمرور السنوات اتجاها مغايرا جدا لما كان أعلنه عام

 بخيبة أمل عميقة ناتجة عن – بالرغم من صمته – شعر ي الشعب التونسي

 ي حقا يحترم الدستور والقوانين ضياع فرصة قيام نظام حكم ديمقراط

 يستطيع أن يمنح جميع الطبقات االجتماعية الحظ في المساهمة في التنمية و

 المقابل ذلك في ماعية والثقافية وأن يعود عليه االقتصادية والسياسية واالجت

 . بصورة عادلة وفي نطاق الشفافية الكاملة بالمنفعة

 ومن السياسة التونسي يشعر بخيبة أمل عميقة من ولئن كان الشعب

 ه ال يزال يطالب بالتطبيق الكامل إن ف ، الطبقة السياسية التي تحكمه حاليا

ر وبجميع التغييرات العميقة الالزمة اليوم أكثر من أي وقت مضى للدستو
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 منذ االستقالل وبحقه في تقرير مصيره بحرية من أجل بناء تونس

 قادرة على و ديمقراطية جديدة حرة مستقلة متطورة اقتصاديا واجتماعيا

 بلوغ الرخاء الشامل والمستديم وعلى اإلسهام في الحضارة اإلنسانية

 . يتها وثراء تراثها الثقافي بازدهار ذات

 تماما ويلتزم نخرط فيها يبارك هذه المطالب وي جميع الشعب التونسي إن

 كل مواطن بأن ا في هذا األفق مقتنع بالعمل على تحقيقها ويكرس جهوده

 تونسي يمتلك، بمقتضى الدستور، حقا يساوي حق غيره من المواطنين

 في المساهمة في حسن سير التونسيين في اإلسهام في ازدهار بالده و

 . الشؤون العامة للوطن

 . بعزم وثبات و ستتجه نحو هذا األفق السياسي عمل ال ولهذا فان أولوية

I . في تونس حقيقي شروط تحول ديمقراطي : 

 ، من الدول التي تزعم، من باب الدعاية كوكبة إلى تنتمي تونس

 الرأي العام ، تعرض أمام تلك البلدان وهي مثل . ديمقراطية أنها أنظمة

 . واحترام القانون اإلنسان العالمي مظاهر من الديمقراطية والتعلق بحقوق

 ، فهو يعلن عن والدستور التونسي له جميع مظاهر دستور ديمقراطي

 الحقوق والحريات الفردية المقبولة عالميا وأن الشعب هو صاحب السيادة

 انتخابات حرة الوطنية وأنه يمارسها بحسب المبادئ الديمقراطية عبر

. ودورية ونزيهة
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 والدستور التونسي يؤكد احترامه الكامل لحقوق المواطنين في مجال

 ضمانات حسن سير القضاء واستقالله وشفافية عمل المحاكم وسير

 وهو يتضمن مبدأ الفصل بين السلط وينظم مظاهر . مصالحها العمومية

 في التوازن بين للصالحيات مطابقة للمثل األعلى المطلوب شكلي ع ي توز

 . األجهزة الحاكمة للدولة التي هو ضامن الستقاللها

 وينص على أن السلطة التشريعية تنبع من الشعب وأن الشعب

 انتخابات حرة وعامة ويضمن ، يمارسها بواسطة نوابه أو عبر االستفتاء

 ... وديمقراطية

 . فا لة وبهرجا زائ لّ إال واجهة مض غير أن الواقع هو أن هذا كله ليس

 ": الحقوق األساسية " و " الحريات الفردية " - أ

 هذه الحقوق التي هي األساس الذي ال محيد عنه لكل ديمقراطية إن

 ولكل تنظيم عادل ألي مجتمع بشري ليست محترمة في بالدنا، وهو أمر

 وبالدنا تتعرض . مصداقية عليه أكثر المنظمات الدولية موضوعية و تشهد

 دولية لحقوق اإلنسان، وهي تحتل ال منظمات ال ن و لجا ال إلدانات من ل دوريا

 . هذه الحقوق األساسية من ناحية احترام ترتيبا سيئا جدا على قائمة الدول

 لذلك يجب على كل عمل سياسي أن يكون مركزا باألساس على تنفيذ ضمن

الواقع اليومي لهذه الحريات والحقوق االساسية كما وقع التنصيص عليها
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 والتي أكدتها القوانين الوطنية 1959 سنة بوضوح ضمن دستور

 . والمعاهدات الدولية الممضاة من قبل تونس

 إن الممارسة الفعلية لهذه الحقوق والحريات األساسية يجب أن

 تخضع إلى مراقبة فعالة وناجعة أي، قابلة للعقاب الذي يجب أن يكون

 سة هذه كذلك يجب حماية ممار . موكوال لمحاكم مستقلة، نزيهة ومحايدة

 الحقوق بالمراقبة الفعلية من طرف المنظمات الدولية المختصة التي سوف

 تشهد بأن بالدنا أصبحت حقا دولة تحترم الحقوق والحريات األساسية

 للمواطنين التونسيين وكل اآلخرين من بقاع العالم الذين يستقبلهم هذا البلد

 . بصفة قانونية

 ": احترام القانون " و " العدل " - ب

 ، أنه ال يمكن خاصة منذ ابن خلدون أصبح البشر يعرفون جيدا، لقد

 يبلغ أرقى درجات الحضارة دون أن أن ألي مجتمع بشري أن يتطور و

 عادل يتعالى على كل شبهة ويتمتع باستقالل تام إزاء ئي يكون له نظام قضا

 . الدولة وإزاء المتقاضين

 لم تفرز حكومة قادرة وأي دولة، مهما كانت قوتها، مآلها التراجع إذا هي

على سن د محاكم مؤلفة من قضاة أكفاء قوانين عادلة وإذا هي لم تشي 

 السلطة إزاء ين بمكارم األخالق في أداء مهامهم ال يشعرون ونزهاء ومتحلّ

. أو الخوف والء السياسية التي عينتهم بأي شكل من أشكال ال
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 يزداد تعقدا ي تبني نظام حقوق إلى والمجتمعات العصرية التي اضطرت

 تتحمل مسؤولية أثقل تجاه ، يوما بعد يوم كي يستجيب لمقتضيات المعاصرة

 . كافة مواطنيها وفي مجال العدل وفي مجال التطبيق العادل والنزيه للقانون

 والدولة التي ال تحترم قوانينها، بكل حيادية وبكل استقاللية، مآلها السقوط

 اد واختالل التوازن االجتماعي في االعتباطية والظلم والرشوة والفس

 في كليته، وأخيرا التراجع ة السياسي هيئة السياسي والقطيعة بين المجتمع وال و

 . الحضاري

 مساواة وشفافية، و قوانين جيدة وتطبيقها بكل عدالة سن إن ولهذا ف

 هو واجب أساسي على كل دولة وعلى كل دولة عصرية، وهو في إنما

 االجتماعي مجتمع بأسره على الصعيد الوقت نفسه ضمان الزدهار ال

 . أيضا على الصعيد السياسي والثقافي والحضاري واالقتصادي، ولكن

 أما الدولة الظالمة فهي دولة ال مستقبل لها، ؛ والدولة العادلة دولة مزدهرة

 تاريخ مآلها االنهيار والخراب والسقوط في النسيان، وهو ما يقدم ال وإنما

 ... عليه كثيرة دالة العربي اإلسالمي شواهد

 إصالح من أجل والقوي يتحتم النضال الدائم لهذه األسباب األساسية

 أرفع إلى عميق للمؤسسة القضائية ببالدنا من أبسط مستويات العدالة

 سير المؤسسة القضائية برمتها سيدعم مراجعة . مستويات السلم القضائي

 دا من االستقاللية بحيث شفافية ومزي من أجل إعطائها أكثر نجاعة وحيادية و

 وينبغي أن تتم . تكون فوق كل شبهة وفوق كل ريبة في نظر المواطنين

مراجعة القانون األساسي الخاص بالهيئات القضائية الكبرى أو إتمامه كي
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 القيام بمهامهم كلها في كنف االستقاللية وراحة الضمير سمح ذلك للقضاة ي

 . وبعيدا عن أي تدخل للسلطة التنفيذية

 ولكنها ال ، " القضاء " على صلة وثيقة بحسن سير " دولة القانون " إن

 قد تصدر عن هياكل أخرى المؤسسة القضائية فحسب، فالتجاوزات عني ت

 دولة " تحقيق إن ولهذا السبب ف . لسلطة الدولة يجب مكافحتها بكل قوة

 . األهداف من ضمن أهم يعد " القانون

 لقانونية التي هي من فمن الضروري أن تتم مكافحة التجاوزات ا

 . اإلدارة ، سواء كانت سلطة الحكومة أو سلطة ة سير السلط نتائج سوء

 يقيمها أن تقف هاتان السلطتان عند حدود صارمة " دولة القانون " وتقتضي

 القانون شريطة أن يكون هو نفسه قد تم تبنيه في ظروف طبيعية من حسن

 اوزات، مهما كان مأتاها سير المؤسسات التشريعية الديمقراطية، وأن التج

 . يقع زجرها من قبل السلطة القضائية بكل استقاللية ، وطبيعتها وخطرها

 ل الدستور بكل دقة ومن قب يحترم تقتضي أن " دولة القانون " إن

 القوانين المتبناة من قبل السلطة التشريعية والمطبقة إلى الجميع وأن ينظر

 الدقيق للدستور في حرفيته وفي من قبل السلطة التنفيذية في كنف االحترام

 " دولة القانون " ثم انه يجب أن ال يغيب عن األذهان أن . روحه بالخصوص

 . هي أثمن حماية للمواطن من تجاوزات السلط الحكومية واإلدارية خاصة

 بأكبر قدر ممكن من المثابرة من الواجب على الجميع النضال ولهذا

دولة " وضاعهم االجتماعية، بفوائد والجد لكي ينعم المواطنون، مهما كانت أ
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 ا أو حلم طوباويا إليهم ومن أجل أن ال يكون هذا الوضع، بالنسبة " القانون

. بعيد المنال

II . في تونس فعلية من أجل إرساء ديمقراطية : 

 المبادئ األساسية للديمقراطية  أ

 قل من يعتقد اعتقادا جادا أن تونس ما بعد االستقالل، دعك من

 . ، قد خاضت حقا تجربة الديمقراطية " التغيير تونس " أو وم تونس الي

 لم تحترم نقتنع بأنها على مبادئ أساسية يجب أن والديمقراطية نظام مؤسس

 . دقيقة بصورة

 مصادرة إلى تعمد إنما " ديمقراطية " فان األنظمة التي تدعي أنها

 من وإضافة اإلنسانية فعلية واعتداء صارخ على مكسب من أهم مكاسب

 : هي التالية األساسية للديمقراطية هذه المبادئ و ، الحداثة إضافات أبرز

 ياسية، السيادة ملك فعلي، ال شكلي أو اسمي فقط، لكامل الهيئة الس 

 ب، ص أو غ بل لكافة األمة دون وصاية

 مباشرة عن طريق االستفتاء، إما السيادة تمارسها الهيئة السياسية 

 ها، أو عن طريق التمثيل وبشروط تقبل ب

 كل أن يكون االستفتاء سبيال طبيعيا للتعبير عن رغبة الهي يجب 

ويجب أن يكون استخدامه متاحا في نفس الوقت للمواطنين السياسي
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 وللهيئات الشرعية في ظروف يحددها القانون بصورة واضحة

 . ومتوازنة

 لمدعوة إلى في المؤسسات ا ن الهيكل السياسي بحرية ممثليه عي ي أن 

 ، دة باسمه ويمتلك سلطة مراقبة نشاط ممثليه ممارسة السيا

 حرة في انتخابات االقتراع العام يين نواب الشعب بواسطة يتم تع 

 رم تنوع اآلراء وحرية التعبير تحت و عادلة و سرية و مباشرة و شفافة و

 . عنها

 : هذه المبادئ األساسية للديمقراطية تفترض أيضا

 تمكنه من ضمان الحريات والحقوق األساسية للمواطن بصورة 

 لسياسية وفي التعبير المشاركة، دون رهبة أو ضغوط، في الحياة ا

 ، إليه السياسي المستقل الذي ينتمي عن رغبة الفريق

 سياسي وخاصة شيط  مؤسسات تأطير اجتماعي و حرية إنشاء وتن 

 األحزاب السياسية والنقابات والجمعيات بشرط أن تلتزم هذه

 ات الميثاق الوطني، المؤسسات باحترام القانون ومقتضي

 ضمان حرية التعبير واالجتماع لمؤسسات التأطير االجتماعي 

 والعمل السياسي التي لها وجود قانوني،

 مراجعة نظام االنتخابات بما يجعل ممارسة الحريات السياسية 

المشاركة في العمليات االنتخابية في كنف المبادئ ، وضمان ممكنة
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 كنف سائر المبادئ المقترنة الديمقراطية المذكورة أعاله وفي

 مباشرة بهذا الحق،

 تنظيم عمليات االستشارة الشعبية أو العمليات االنتخابية في جميع 

 المستويات في كنف احترام قوانين جميع المؤسسات المؤهلة قانونيا

 للمشاركة فيها وتحت مراقبة هياكل وطنية مستقلة تمتلك سلطات

 الشروط الالزمة لحسن سير خاصة لضمان الشفافية الكاملة وكل

 عمليات االستشارة الوطنية والجهوية والمحلية دون استبعاد حضور

 مالحظين دوليين مستقلين ومحايدين،

 جاوزات التي تتم نظام تقاض حر ومؤهل لزجر كل الت إرساء 

 مالحظتها في العمليات االنتخابية وفي االستشارات، مع منح هيكل

 ول له اتخاذ اإلجراءات الزجرية المراقبة هذا سلطة صريحة تخ

 المالئمة والقابلة للتنفيذ فورا وبال استئناف،

 وتتضمن هذه المبادئ األساسية الديمقراطية أيضا مطلبا جوهريا

 الذي ينبغي أن يؤدي إلى تغيير النظام السياسي " إصالح الدولة " آخر هو

 الستقالل، إلى هو اآلن خاضع له، وقد استمر منذ ا " نظام تبعية " التونسي من

 ينبغي للهيئة السياسية في نطاقها أن و . نظام ديمقراطية تشاركية ومسؤولة

 ضارية مصيرها وأن تحسم في شأن االختيارات السياسية والح تمسك بزمام

 " أكبر " صارت اليوم ذلك أن تونس . ية ا ر التي تسطرها بحرية ووعي ود

سها إلى حد من أن تواصل العيش تحت وصاية أنظمة سياسية فرضت نف
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 أو " من غيرنا نحن سيسود األمة الشقاق " اآلن بتعالت مخادعة من نوع

 ". األمن من غيرنا نحن ستحل الفوضى واضطراب " ع من نو

 هذه المبادئ األساسية ستكون لها انعكاسات في غاية األهمية تتطلب

 عميقا للدولة في تأطيرها إصالحا ضرورة تطبيقها، وهي أمر ال محيد عنه،

 ومن بين . لقانوني وفي مؤسساتها وفي ممارساتها وفي عالقاتها بالمواطنين ا

 تحقيق األهداف الكبرى يجب هذه االنعكاسات الهامة جدا والضرورية

 : بشكل عاجل التالية

 : إصالح الدولة - ب

 عاد على مبدأ أول يجب أن يتأسس عليه كل شيء وأن ي هناك

 نسية يجب أن تعتبر بمثابة و هو أن الدولة الت : أساسه النظر في كل شيء

 تتألف ن لألمة التونسية والتجسيد لكافة المواطنين التونسيين الذي التجسيد

 منهم، ال أن تكون أداة موضوعة بين أيدي طبقة اجتماعية، مهما كانت

 ال يمكن أن تكون الدولة، بأي صفة كانت وبأي تعلة كانت، ملكية و أهميتها،

 . فرد، كائنا من كان ي خدمة أن تكون ف فئة معينة، فضال عن

 التصور الضار الموروث عن ذلك يجب أن تقطع تونس مع

 إمكاناته عصور الخلفاء والبايات والمؤسس على ادعاء أن هذا البلد، بكل

 لخدمة فئة اجتماعية أو عشيرة أو أسرة أو ثرواته، قد سخره القدر البشرية و

. شخص ما
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 لى حظيرة األمة التونسية، ينبغي أن تعود الدولة التونسية حينئذ إ

 وينبغي أن يعتبرها التونسيون وأن يحسوا بأنها ملكيتهم المشتركة لعموم

 األمة، والمؤسسة التي أنشأها كل التونسيين كي تخدمهم في حاضرهم

 ثرواتهم الشخصية ادة من كي تسمح للبعض باستخدامها للزي ل ومستقبلهم، ال

 . ة األنانية ومصالحهم السلطوية وامتيازاتهم الفردي

 في إن هذه األرض الطيبة التي وهبها اهللا للتونسيين يجب أن توضع

 خدمة أبناء هذه األمة التونسية، ال في خدمة جزء ضئيل من المجتمع

 التونسي، ويجب أن تكون محكومة من طرف عموم هذا المجتمع الذي

 . يسمى األمة التونسية

 صالحة بين الم يجعل من هدف من واجب كل مواطن تونسي أن و

 وعموم األمة التونسية هدفا أساسيا ذا أولية مطلقة في عمله الدولة التونسية

 من أجل القضاء على آثار التصور يبذل الجهد نفسه أن وطاقته ومطالبه، و

 واإلقطاعي الذي أنتج كوارث عديدة في تاريخ شعبنا وفي تاريخ األبوي

 . عموم األمة العربية اإلسالمية

 : للدولة " القانون األساسي " ه لكون الدستور إلى االعتبار رد - ج

 ور كما لو كان الدست إلى من باب البساطة الشديدة أن ينظر انه

 يوضع ا تنكري ا وقناع ا للزينة أو بهرج " شارة " زخرفة قانونية ومجرد لوحة

الدستور هو إنما . نادي األمم العصرية إلى كي يسمح لصاحبه بالدخول ل
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 ال تحترم دستورها، في حرفيته ألمة وال يمكن ؛ األمة في المستقبل صورة

 وخصوصا في أهدافه وروحه، أن تعتبر نفسها أمة ديمقراطية وال أمة

 قابلة ألن تصبح ضحية لكل أشكال وهي بالتالي . " دولة القانون " حققت

 . وألن تتعرض ألخطر األزمات السياسية " المغامراتية  السياسية "

 البوتقة التي تنصهر فيها جميع يجب أن يكون دستور البالد إذن

 عناصر الوفاق السياسي واالجتماعي والثقافي لعموم األمة وأن يكون أيضا

 مهما كان موقعها ضمن ا المعيار األعلى الذي يحكم البالد وجميع مؤسساته

 وينبغي لمقتضياته أن تطبق بكامل الحرص وأن تحترم . التراتبية العامة

 لدولة التي أنشأها والتي و من قبل هياكل ا سواء من قبل عموم المواطنين أ

 . هي أحرى باحترامه بسبب ذلك

 وعدم احترام مقتضيات الدستور يجب أن يعاقب من قبل مؤسسات

 فإذا تعذر العمل ". فوق الجميع " وتكون مستقلة يضعها قانونها الدستوري

 ة دول " الصارم بهذا الشرط األول لن تتوفر في البالد ديمقراطية حقيقية وال

 نها االستجابة للمقاييس أ فعلية وال أي شكل لحياة سياسية من ش " قانون

 . التي انخرطت فيها جميع األمم المعاصرة الديمقراطية

بعين االعتبار أيضا، فقد تم ي السبب، وألخذ العامل التاريخ ا ولهذ

 ولى للنضال من أجل الوعي بالمطالبة الدستورية، منذ السنوات األ

 ي المطلق لكل إعادة بناء وطني أل س الدستور هو األسا على أن . االستقالل

ع يض يتعين على كل عمل سياسي أن أمة عصرية، ولهذا السبب أيضا،
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 األولويات ضمن عمله السياسي من أجل المبادئ التالية على رأس

 . دالة االجتماعية والتضامن الوطني الديمقراطية والع

 : راطية حقيقية مراجعة هيكل السلطات في اتجاه إرساء ديمق - د

 ورث النظام السياسي الحالي عن النظام األول لتونس المستقلة

 من ذلك، وعلى واألدهى . جميع مظاهر الخلل العميق في هيكل السلطة

 الكثيرة " ت التعديال " ، أن " نوفمبر 7 بيان " عكس الوعود التي جاء بها

 الد، اطية الحياة السياسية للب عوض أن تحقق وعود ديمقر ، 1959 دستور ل

 فالهوة التي تفصل اليوم واقع البالد . استفحاال األصلي زادت الخلل

 المؤسساتي والسياسي من جهة والقرارات التي أدرجت شكليا في الدستور،

 م من جهة أخرى، هي من العمق بحيث أمكن للمالحظين أن يصفوا النظا

 لي بعيد وفعال فالنظام الحا . ي الحالي بأنه نظام يعاني من االنفصام التونس

 ومن . جدا، على صعيد سير السلطة السياسية، عما ينص عليه الدستور

 أما من . تزاماته الخاصة فالنظام الحالي في قطيعة تامة مع ال ، هذه الزاوية

 إن ف ، الحاكمة ا للدولة وعصرنة سير مؤسساته الضروري اإلصالح زاوية

 . ا ذريع فشال يشكل " 1987 نوفمبر 7 بيان "

 ألساسية، فقد آن األوان للقطع مع الخرافة التي ا األسباب ولهذه

خالالت الحالية، لإل اختلقها النظام الحالي ألهداف دعائية، ولوضع حد 

وستظهر . ر البالد وتحديث نظامها السياسي ي شرط أساسي لتعص وذلك
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 العمل إلى المواد المحللة في ما يلي خطورة الوضع الحالي وتأكد الحاجة

 لل الحالية، سواء كانت من مخلفات نظام ما بعد مظاهر الخ إزالة على

". السابع من نوفمبر " االستقالل أو من تجاوزات نظام
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 الثالث الفصل

 السلطة التنفيذية

 وإصالح النظام

 الحالي " الرئاسوي "

 : رئاسوية لم تتغير : النظام السياسي الحالي - 1

 رئاسوية ثابتة : النظام السياسي الحالي - أ

 ولى لالستقالل خضعت تونس لسلطة نظام سياسي منذ السنوات األ

 بمعنى نظام سياسي متسم بتمركز النفوذ السياسي " السياسوي " من النوع

 الحقيقي بين يدي رئيس الجمهورية وبقلة احترام بنود الدستور وما كان

 للعهد السابق " القانون المالي " في مقابل " ( قانون المؤسسات " يسمى وقتها

 . ) لالستقالل

 ما تعلن عنه النصوص من القواعد المتعلقة بالحقوق السياسية ورغم

 " السيادة للشعب " وبالحريات الفردية، وبالرغم من تصريح الدستور بأن

ولمبدإ " التفريق بين السلط " وبالرغم من تضمن الدستور المذكور لمبدإ
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 ، وبالرغم من عديد الضمانات األساسية األخرى، فقد كان " استقالل القضاء "

 ميع يعلمون أن كل السلطات كانت في ظل النظام القديم في يد شخص الج

 . واحد

 هذا الوضع الذي استقرت عليه األمور منذ السنوات إلى ونظرا

 األولى من االستقالل والذي لم يقع رفضه بصورة جادة من طرف الطبقة

 السياسية في تلك الفترة، وقد أضعفتها الخالفات السياسية التي تسببت فيها

 التي استفادت منها بطرق مختلفة، فقد كان من باب الوهم أن يقع الحديث و

 " مبدأ الفصل بين السلطات " وعن " علوية الدستور " وعن " الديمقراطية " عن

 " مواطنة " و " حقوق أساسية " و " عددية األحزاب ت " و " انتخابات حرة " وعن

 ومن أيضا كما كان من باب الوهم " ... دولة القانون " و " استقالل قضائي " و

 باب المغامرة بالنسبة ألفراد النخبة السياسية القالئل وقتها الذين كانوا

 الوضع أو " يواجهوا " معارضين لهذا التدهور الذي عرفته الحياة السياسية أن

 ومتعددة القطر من أزمة عميقة وأكيدة أن يعبروا عن عزم على إنقاذ

 . المظاهر

 سياسية وثقافية " الوصاية " هكذا وجدت تونس نفسها خاضعة لنظام متسلط و

 . واقتصادية واجتماعية شاملة

 وقد كانت األزمة السياسية الناتجة عن ذلك قد برزت منذ أن تم

 لصالح رئيس الدولة وقتها واتجهت بشكل " الرئاسة مدى الحياة " اإلعالن عن

. 1987 محتوم إلى قلب النظام الذي تم في عام
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 ستور وبإدخال إصالحات جذرية على نوفمبر بمراجعة الد 7 وقد التزم نظام

 غير أن . المؤسسات وإضفاء الديمقراطية على الحياة السياسية في البلد

 ل في نفس بسرعة أن النظام الجديد قد دخ الشعب التونسي قد اكتشف

 ثمة تخلص من األوهام المتعلقة المتاهات التي سلكها النظام السابق، ومن

. السياسية اللذين التزم بهما النظام الجديد بتجديد الدولة وبديمقراطية الحياة

 ذلك أن النظام الجديد عوض أن يبتعد عن الممارسات السابقة التي

 كان النظام القديم يقوم بها سرعان ما سار نفس السيرة التي أضرت بالنظام

 يؤاخذ 1987 السابق وذهب مذهبه وارتكب نفس األغالط التي كان عام

 . النظام القديم عليها

 ندما نتأمل في حالة المؤسسات الدستورية والسياسية بتونس سنة وع

 " رئاسوية " حظ أن بلدنا لم يتطور كثيرا في هذا المجال، ذلك أن نال 2009

 النظام القديم عادت وتدعمت في خالل العشرين سنة الماضية، بل هي قد

 استفحلت كثيرا حتى أن البعض يتساءل هل أن األمور كانت حقا خطوة

 ؟ " األمام إلى "

 : إعادة طبع للماضي ينبغي وضع حد لها " : الرئاسة مدى الحياة " - ب

 إن أخطر أسباب االنهيار الذي كان نظام الحكم التالي لالستقالل في

 لفائدة " الرئاسة مدى الحياة " إعالن تونس مقبال عليه حتما هو بال شك

توقف منذ نس في تو " زمن اإلصالح السياسي " رئيس الدولة وقتها، ألن
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 ستفادت ذلك التاريخ، وألن الطبقة السياسية وكذلك القوى السياسية التي ا

 حتى " ضمانا ضد جميع المخاطر " منحت نفسها القرار المؤسف من هذا

 . نهاية حياة الرئيس السابق للدولة

 وانطالقا من هذا التاريخ فال شيء في الحياة السياسية التونسية كان

 ه لم يكن من مصلحة أي شخص ممن كانوا رابحين من يمكن أن يتغير ألن

 . الوضع المجمد إذاك أن يتغير

 كان من حق جميع التونسيين أن يتوقعوا " نوفمبر 7 تحول " ومع

 كي يندفعوا في سبيل ديمقراطية " الرئاسة مدى الحياة " إبطال العمل بمبدأ

 وعبر ذلك " بيان السابع من نوفمبر " وقد كفل . الحياة السياسية في بالدهم

 إن العصر الذي نعيشه ال مجال فيه لرئاسة " : مؤكدا عنه ببالغة ووضوح

 . مدى الحياة وال لتداول آلي على هرم الدولة ال يقول الشعب فيه كلمته

 فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة مؤسسة فعال على تعدد

 ". األحزاب والمنظمات الشعبية

 للتونسيين كبيرة يوم قررت كانت خيبة أمل الغالبية العظمى

 انطالقا من – " 1987 نوفمبر 7 بيان " التي أعلن عنها مراجعة الدستور

 أن – " التحول " أي بعد مضي أقل من عام فقط عن 1988 جويلية 25

 يمكن أن يعاد " وأنه ... " رئيس الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات "

 ومنذ ذلك . سنة متتالية وهو ما يعني خمس عشرة " انتخابه مرتين متتاليتين

. الحين أصبح الرجوع إلى الرئاسة لمدى الحياة ممكنا من جديد
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 تمت عندما نعلم أن الدستور األوج إلى يصل التناقض ولكن

 في شأن هذه النقطة بالذات كي يتقرر 2002 منذ غرة جوان مراجعته

 نى أي بمع " رئيس الدولة يمكن أن يعاد انتخابه " بصورة سافرة ودائمة أن

 نظام إلى " نوفمبر 7 " وهكذا عادت تونس : أوضح دون تحديد للمدة النيابية

 الذي سبق لها أن نددت به بحدة باعتباره متخلفا وغير " النيابة مدى الحياة "

 النظام إنتاج إعادة وهذا مظهر أول مأسوف عليه من مظاهر : ديمقراطي

 . لتزاماته صارخ من النظام الجديد ال القديم وخرق

 بلغ مثل هذا المستوى " أن الشعب التونسي الذي ه من الواضح إال أن

 من المسؤولية والنضج بحيث يستطيع بكل عناصره ومكوناته أن يساهم

 يتحمل رئاسة مدى الحياة " ال يمكنه أن " مساهمة فعالة في تسيير شؤونه

 وأنه ال يمكنه أن يواصل تحمل تهميشا ..." وال وراثة آلية في هرم الدولة

 يبعده عن ممارسة السيادة التي هي أحق حقوقه، وأنه لم يعد في جديدا

 الشعب التونسي إن . جديد " وصي " الى وال " رئيس مدى الحياة " إلى حاجة

 رئيس وليات ال سيما في مجال حرية اختيار قادر على تحمل المسؤ

 . الجمهورية

 لفكرة " من أجل إعادة الروح األصيلة يتحتم النضال ، ولهذه األسباب

 فكرة وذلك لوضع حد ل وللديمقراطية ولمراجعة الدستور " مهورية الج

 ولتحديد المدة النيابية الرئاسية بمدتين متتاليتين على " لرئاسة مدى الحياة ا "

 رئيس " يجب أن يخضع الدستور لتعديل جديد ينص على أن . أقصى تقدير

". الجمهورية ينتخب لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة
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 : بالسلطة يجب تغييره جذريا " انفراد ": " رئاسوي " ات رئيس سلط - ج

 في ظل النظام القديم، واسعة الجمهورية، لقد كانت سلطات رئيس

 وكانت نتيجة ذلك أن آل النظام . أكثر من الالزم، في القانون وفي الواقع

 القديم إلى االستبداد التام، فال رقابة وال حدود وال مجال لتمني أدنى إمكانية

 الرئاسة مدى " أن إذ علية إلدخال ديمقراطية على الحياة السياسية بالبلد ف

 على 1959 وعندما تمت مراجعة دستور . وضعت حدا لكل ذلك " الحياة

 اختالل السلطات في فان ذلك لم يغير شيئا من ، " من نوفمبر 7 تحول " اثر

 يأت ومنذ ذلك التاريخ، تعرض الدستور لتعديالت متعددة ولكن لم . الدولة

 أي تعديل منها بأدنى تحسين للنظام الموروث عن الحكم القديم في شأن

 . بل إن عكس ذلك هو الذي حصل . هذه النقطة

 المهام الرئاسية، تمثلت كل التعديالت إلى ذلك أنه بالنسبة

 صارخ لسلطات رئيس مطرد و الدستورية، بصورة صريحة، في توسيع

 . حساب سائر الهيئات الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية على

 أما مهام الوزير األول ورئيس الحكومة، فقد ألغيت وهو ما مكن رئيس

 الجمهورية من أن يضع يده على الوظيفة الحكومية، في عمومها، عبر

 مؤلفة من " حكومة مضادة " مضاعفة لمختلف القطاعات الوزارية بتشكيل

 ". المستشارين الرئاسيين "

 بب الحد من مجال القانون ثم بس واب تقلصت سلطات مجلس الن و

بسبب مراقبة دستورية القوانين التي يمارسها المجلس الدستوري، وهو
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 هيكل تتمثل مهمته في حماية سلطات رئيس الجمهورية أكثر من حماية

 الضعف الشديد جلس المستشارين، وقد أنشئ لتغطية الدستور، ثم بإنشاء م

 ه النظام السياسي التونسي لسلطات مجلس النواب، وفي الواقع بسبب اتجا

 . المذكورة أعاله " الرئاسة مدى الحياة " نحو تأكيد

 االلتزامات في قطيعة تامة مع " نوفمبر 7 " ومن هنا فان نظام

 ايالء المؤسسات " والتي كان من بينها العزم على تعهد بها الخاصة التي

 . " تمام مشموالتها وضمان احترام السيادة الشعبية كما تضمنها الدستور

 حد أنه إلى للنظام التونسي خطورة " الرئاسوية " ازدادت النزعة و

 نظام الحكم إلى حتى بالقياس " الوراء إلى خطوة كبيرة " أصبح يمثل حقيقة

 . القديم

 والمبدأ الديمقراطي قمته وأوجه " فكرة الجمهورية " بلغ تحريف و

 لرئيس الجمهورية 2002 منذ أن خول تعديل للدستور مؤرخ بغرة جوان

 بعد انتهاء ممارسته لمهامه " و " حصانة قضائية خالل ممارسته لمهامه "

 . " في خصوص ما قام به من أعمال في أثناء ذلك

 بناء النظام السياسي وإعادة ضرورة وضع حد لالخالالت الحالية - د

 : التونسي على أسس ديمقراطية حقيقية

 ة بحد يجب التنديد : إن ما سبق تبيانه، يستنتج منه شيئان هامان

 بالشكل الحالي لتنظيم السلطة في تونس بسبب طابعه المنافي للديمقراطية

: والمتخلف عن العصر
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 الصريح الذي سبق التحليل يجب التذكير في هذا الصدد ب - 1

 نظام الحزب إن " : قال إذ ، أن أطلقه على النظام القديم " لميثاق الوطني ل "

 لسلطة كانت كلها الواحد وتهميش المؤسسات وتشخيص النفوذ واحتكار ا

 . ..." وسببا في أزمات كثيرة ممارسات منافية لدستور البالد

 في نسخة اإلعادة انه من المتحتم وضع حد لما أصبح اليوم بمثابة

 شعبنا قد " أن يجب التأكيد على . ثانية الخالالت النظام القديم وانحرافاته

ديم بلغ مستوى من المسؤولية والنضج يؤهل أفراده ومكوناته لتق

 المساهمة البناءة في تسيير شؤونه طبقا لفكرة الجمهورية التي تكفل

 كامل انسجامها وتضمن شروط ديمقراطية مسؤولة في كنف للمؤسسات

 أن شعبنا جدير بحياة و ... " سيادة الشعب مثلما نص عليها الدستور

 سياسية متطورة مقننة مؤسسة فعال على التعددية الحزبية وتنوع

 " جماهرية المنظمات ال

 يبين أن الشعب " نوفمبر 7 بيان " إلى عبارات حرفيا الرجوع وان

 التونسي قد حصل ، منذ مدة طويلة، على التزام حكامه الجدد بأن من حقه

 أن يتحمل مسؤولياته كلها في مجال اختيار شكل الحكم الذي يتمناه وأن

 ع التام يختار والة أمره بحرية وأن يعبر اليوم عن عزمه على االضطال

 . بصالحياته الوطنية بكل حرية وبكل مسؤولية

 ديمقراطية بإضفاء من المحتم على الجميع المناداة ه ولهذا فان - 2

 حقيقية وطابع مؤسساتي فعلي على النظام السياسي التونسي على أساس

على توازن سليم بين سلطات هياكل سلطة منتخبة ديمقراطيا ومؤسسة
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 ي يتمثل في المبادئ الديمقراطية الجوهرية األساس الهدف وان . الدولة

 : بمقتضياتها التالية " فكرة الجمهورية " مع فعال والمتناسقة

 الفصل بين السلط ٳ يجب أن تكون سلطة الدولة مؤسسة على مبد - أ

 وعلى توازن في توزيعها على الهيئات الشرعية بصورة تمكن

 . من تالفي التجاوزات ومن زجرها عند االقتضاء

 أن تكون كون السلطة مؤسسة على المبدأ الديمقراطي و يجب أن ت - ب

 القائلة بالتداول على المهام السياسية " بفكرة الجمهورية " مقترنة

 التنديد ومبدأ التمثيل االنتخابي، مهما كان المستوى، أي على

 شخص أو مجموعات سياسية واحتكار " الخالفة اآللية " خطر ب

 آخر من أشكال االستحواذ أو بأي شكل لوظائف أو المدد النيابية ل

 على السلطة من طرف شخص أو فئة أو حزب سياسي أو فريق

 . مصلحة كائنا من كان

 يجب على النظام السياسي التونسي، حتى يكون نظاما ديمقراطيا - ج

 العام والمطلق الذي يستوجب ٳ أن يؤسس على المبد أي حقيقيا،

 أوالئك و الذي أ ذلك مسؤولية ٳ مبد ب أن تقترن كل سلطة سياسية

 ويجب أن يتم تعديل الدستور . الذين دعوا إلى تحمل هذه المهام

 كما يجب أن ، عام للمسؤولية السياسية ٳ إرساء مبد في اتجاه

 زجر االعتداءات المحتملة للمهام السياسية الموكولة ٳ مبد إعالن

. بكونه مبدأ دستوري أساسي لكل شخص منتخب لهذه الوظائف
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 معين ديمقراطي ومؤسس على مبدأ التوازن إرساء نظام حكومي - هـ

 : المراقب

 التوازن ٳ إن إرساء نظام للحكم معين ديمقراطيا ومؤسس على مبد

 المراقب للسلطات هو فعال النظام السياسي المناسب أكثر من غيره لتحقيق

 ويلتزم بالسعي إليها الديمقراطية والعدالة التي يطمح الشعب التونسي أهداف

 " مهام رئيس الدولة " ويجب أن يتأسس هذا التوازن بين . تحقيقها إلى

 . للحكومة " السلطة التنفيذية " و

 ": رئيس الدولة " رئيس الجمهورية ومهام - 1

 " رئيس السلطة التنفيذية " و " رئيس الدولة " إن الجمع الحالي بين مهام

 هو أحد أهم عوامل االختالل في النظام السياسي التونسي وذلك للسبب

 تمركزا قويا للسلطات بين يدي ينتج الجمع تمثل في أن هذا البديهي الم

 شخص واحد وفي أنه يصبح، في غياب موانع أو أطراف مضادة جدية

 إلى االتجاه الحالي وناجعة، مصدرا للتجاوزات واستغالل النفوذ تؤدي

 . لالنفراد بالسلطة الذي يتسم به تنظيم النفوذ في تونس منذ االستقالل

 د لهذا الجمع، ال سيما أن السلطتين المعنيتين ح ينبغي إذن وضع

 . هما، في واقع األمر، من طبيعتين مختلفتين جدا بل متعارضتين

 أساسا وظيفة تمثيل لألمة في وحدتها هي " رئيس الدولة " وظيفة ف

واستمرارها وهويتها ومناعتها الثقافية والسياسية وفي استقاللها الترابي،
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 يتعالى على الخالفات واالنقسامات في أنه ي وهي كذلك وظيفة الحكم الوطن

 يسعى إلى التوفيق بينها دون أن أنه وصراعات القوى السياسية المتنافسة و

 فئة أو فريق سياسي أو اجتماعي أو إلى شخص وال إلى ال أبدا ينحاز

 . أبدا كيانا على آخر يغلب اقتصادي أو ثقافي، ودون أن

 نفسه اآلن أن يكون في يع ال يستط " رئيس الدولة " وبالتالي فان

 وذلك لسبب بديهي هو أن " رئيس الحكومة " أو " رئيس السلطة التنفيذية "

 ، " أغلبية " " سياسة " مادامت تمثل " لرئيس الدولة " الحكومة هي بالضبط نقيض

 تدوم إنما ذلك أن أي حكومة : ومن ثم فهي نقيض االستمرارية والديمومة

 يدوم بقدر ما تدوم " رئيس الدولة " ، وأن بقدر ما تدوم األغلبية التي انتخبتها

 فهناك إذن فرق في الطبيعة بين : المدة النيابية التي خولتها له األمة

 وان تغطية الوظائف الوقتية لحكومة ما . الوظائف ومن ثم تناقض بينها

 بواسطة االستمرارية والتعالي المتصلين بمهام رئيس الدولة، إنما هي

 ل للنظام في عمومه وللديمقراطية اختال في وسبب ، تناقض خطر

 . بالخصوص

 ، عبر ما يتطلبه من إذن الديمقراطي للسلطة يفضي إن التصور

 تعديل أول حاسم يتصل بالعالقة بين إلى الدولة، توازن فعلي في سلطات

 هذا التعديل الهام يمثل توازنا فعليا ". رئيس السلطة التنفيذية " و " رئيس الدولة "

 وهو في " رئيس السلطة التنفيذية " يغطي على مهام بين السلطات مادام ال

 يمكن أن تسند إلى ، في تصورنا و ". رئيس الدولة " ت تثمين لمهام نفس الوق

الوظائف التالية، وهي وظائف هامة جدا وموجودة اآلن " رئيس الدولة "
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 التي هذه الوظائف و بوضوح في الدستور التونسي الجاري به العمل حاليا

 : دون صعوبة تبنيها باإلمكان

 مهام الضامن لالستقالل الوطني وللمناعة الترابية واحترام . أ

 الدستور وتنفيذ االتفاقيات،

 مهمة الضامن الستمرار الدولة ولحسن سير السلطات العمومية . ب

 م في حال الخالفات التي قد تطرأ بينها وتشكل والحس الدستورية

 السلطة العالقات بين : انظر في ما سيتلو ( خطرا على الدولة

 ، ) و السلطة التنفيذية التشريعية

 االستفتاء، إلى مقاسمة مجلس النواب سلطة اللجوء . ج

 بصفة قانونية، القوانين المصادق عليها إصدار . د

 ، وجود خطر محدق حالة استثنائية في سلطات . ه

 تعيين الوزير األول . و

 التعيينات في المناصب العليا للدولة . ز

 لحة مهمة القائد األعلى للقوات المس . ح

 تنفيذ قرارات السلطة القضائية مهمة الضامن ل . ط

 " والتنفيذية السلطة " و الحكومة - 2

 بشكل عقيم ومبالغ فيه بين يدي شخص السياسية تمركز السلطة إن - أ

في دخال الديمقراطية الدولة، هو بال شك أكبر عائق إل واحد أي رئيس
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 الدستورية حسن سير السلطات العمومية الحياة السياسية التونسية و

 . والوظائف الحكومية، التنفيذية واإلدارية لهذا البلد

 المؤسف جدا، " الرئاسوي " هذا هو الذي منح النظام السياسي التونسي طابع

 الجديد، إلى وهو الذي أدى، سواء في ظل النظام القديم أو في ظل النظام

 والى للدولة في جملتها، جمود الحياة السياسية وتصلب األجهزة المسيرة

 تضاؤل األمل في الخروج من الوضع المذكور بمجهود داخلي جاد في

 يجب أن يزول بفضل وهذا الجمود المؤسساتي والسياسي هو الذي . التغيير

 وفي هذا الصدد تبدو . مراجعة للتوازن بين السلطات الحاكمة في البلد

 . مراجعة دور الحكومة أمرا في غاية األهمية

 بالمعنى العضوي وبالمعنى " الحكومة ب " عريف ت ال يجب أوال إعادة - ب

 . الوظيفي

 مؤلفة من فريق الحكومة من الزاوية العضوية يجب أن تكون -

 وزاري ملتزم جماعيا وتضامنيا بتحقيق برنامج سياسي مصادق عليه من قبل

 " . وزير أول، رئيس حكومة " ويجب أن يرأسها . الهيئات الدستورية للدولة

 لة عن سياستها وعن أسلوبها في التصرف أمام كما يجب أن تكون مسؤو

 مع الحكومة بصورة دورية ت وتج . مجلس النواب بحسب آلية يحددها الدستور

 ". الوزير األول، رئيس الحكومة " برئاسة

 المصادقة على مشروع : مثل ( وعندما يتعلق األمر بقرارات هامة للدولة

 اللجوء الى االستشارة الميزانية والمصادقة على بعض االتفاقيات الدولية، و

الشعبية، والمصادقة على مشروع مخطط تنمية يمتد على عديد السنوات، أو
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 مشاريع قوانين دستورية، أو قرار حكومي يقضي بطرح مسألة الثقة أمام

 مجلس النواب، أو مسألة حل مجلس النواب في الحاالت التي توقعها

 ظرف تتعرض فيه الدستور، أو استمداد سلطات استثنائية في أثناء

 خطر أو يعرقل السير إلى مؤسسات الجمهورية أو أمن البالد واستقاللها

 حال سن قوانين عضوية أو مشروع ي العادي للمصالح العمومية، أو ف

 . اجتماعات الحكومة يترأس رئيس الجمهورية ، ...) مراجعة للدستور

 ن أ فان الحكومة يجب أن تحكم، أي ، يفي أما على المستوى الوظ -

 يجب أن يكون " سياسة عامة للدولة " مهمتها تتمثل في العمل على تجسيم

 تجسيمها، في نطاق نظام ديمقراطي أي منحدر من الشعب ومتمتع بشرعية

 شعبية، محددا من قبل نواب الشعب أي رئيس الجمهورية ومجلس النواب

 . في ظروف متوازنة يحددها الدستور بصورة مسبقة

 بقى في السلطة مادام يواصل التمتع بهذه هذا الفريق الحكومي ي

 . برلمانية " الئحة لوم " الثقة، ولكنه يجب أن يغادرها على اثر

 مقترحة من قبل الحكومة " السياسة العامة للدولة " وينبغي أن تكون

 بغية تزكيتها من طرف مجلس النواب، وأن تضع بالتعاون بين األجهزة

 ومن هذه . ا أو زيادة في نفوذ ذاك لهذ إقصاء الممثلة للسيادة الشعبية دون

 الزاوية، فان النظام الحالي يجب أن يراجع بسبب كونه مختال تماما وراجحا

 يوجه السياسة " لفائدة رئيس الدولة فقط إذ هو، كما ينص عليه الدستور

وبعد . " ويعلم بذلك مجلس النواب األساسية العامة للدولة ويحدد التوجهات
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 ال بمثل هذه الكيفية بين السلطات العمومية يعسر أن نجد اختال ، هذا

 . الدستورية

 على ه يمكن تصور لهذا، يتعين وضع نظام متوازن لتقاسم السلطة - ج

 : النحو التالي

 " لرئيس الجمهورية " المعين أن يقدم " لرئيس الحكومة " يمكن -

 للموافقة " مجلس النواب " البرنامج السياسي العام الذي ينوي عرضه على

 ن لرئيس الجمهورية أن يصادق على مشروع البرنامج المذكور ويمك . عليه

 . ترازاته المعين على مالحظاته ونقده واح " رئيس الحكومة " أو أن يطلع

 مالحظات " أن يعرض ) إذاك " ( رئيس الحكومة " ويجب على -

 ، فيفتح المجلس " مجلس النواب " على " واحترازاته رئيس الجمهورية ونقده

 مة وعلى إثراء  تنقيحات محتملة لهذا البرنامج نقاشا حول برنامج الحكو

 . تعرض الثقة في الحكومة على التصويت

 " سلطة التنفيذ " أن تمتلك الحكومة " السياسة العامة للدولة " ويفترض تجسيم

 . أي سلطة تنفيذ القوانين بصورة عامة

 العامة " السلطة القانونية " ولهذا الغرض يجب أن تكون للحكومة

 يجب أن تكون لها السلطة العامة و . الشروط والتحديدات والفردية مع بعض

 للتعيين في الوظائف العمومية، ماعدا المهام العليا المدنية والعسكرية التي

 يجب أن تكون من مشموالت رئيس الجمهورية باقتراح من رئيس

. الحكومة
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 ولكي تمارس الحكومة الحكم، يجب أن تكون لها الوسائل القانونية

 ) والمقتضيات ( ة وكذلك الوسائل البشرية والمالية واللوازم والمؤسساتي

. الضرورية
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 الرابع الفصل

 مجلس النواب

 والسلطة التشريعية

 اء التأسيسي واالستفتاء التشريعي االستفت  أ

 الدستور أن الوارد في يمكن لالستفتاء حسب النظام الحالي، - 1

 ، ن وفي الحالتي . ى القوانين الدستور أو بالموافقة عل " مراجعة " يتعلق إما بـ

 تبدو هيمنة رئيس الجمهورية صارخة وسلطاته مبالغا فيها وغير خاضعة

 . ألي مراقبة

 يمكن لرئيس الدولة، بحسب ما يرتضي ، في الميدان التأسيسي ف

 يستغني عن اللجوء إلى أن مزاجه، إما أن يدخل في األمر مجلس النواب و

 ا لمراجعة الدستور تبناه مجلس االستفتاء، أو أن يقرر أن يعرض مشروع

 النواب باألغلبية المطلقة ألعضائه على االستفتاء، وبهذا يتخطى مجلس

 . النواب

 أن يستغني الجمهورية رئيس فيمكن ل ، أما في الميدان التشريعي

. تماما عن تدخل السلطة التشريعية
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 بنفوذ واسع جدا، وال يخضع، فضال لتين يتمتع رئيس الجمهورية وفي الحا

 أي ، هيكل اآلخر الممثل لسيادة الشعب عن هذا، ألي مراقبة جادة من قبل ال

 . مجلس النواب

 وبما أن األمر يتعلق هنا بخلل صارخ في ممارسة سيادة - 2

 أن تقع مراجعة الدستور في يجب ذات أهمية خاصة، الشعب يمس ميادين

 ذي إزالة تجاوزات السلطة في مجال ا من شأنه و اتجاه أكثر ديمقراطية

 . حساسية خاصة ومجدد للتنمية السياسية للبالد

 : هي المبادئ التالية ، في هذا الميدان يجب اعتمادها والمبادئ األساسية التي

 القرارات المتصلة بالخيارات األساسية للبالد يجب أن تتخذ من - أ

 أي الشعب التونسي، : قبل صاحب السيادة

 جزا من قبل المبادرة واإلعداد لمشروع القرار ينبغي أن ين - ب

 أي رئيس ممثلي السيادة الشعبية، كما ينص عليه الدستور،

 وفاق، ال و الجمهورية ومجلس النواب في كنف التساوي

 مهما كان موضوع االستشارة الشعبية، فان مؤسسات تأطير - ج

 أي األحزاب السياسية والنقابات – الحياة السياسية في البالد

 بموجب - جب أن تمنح ي – ... والتنظيمات المهنية والجمعيات،

 الوقت والوسائل الالزمة التي تسمح لها بتحديد - القانون

. مواقفها من المسألة المطروحة ومن صياغتها والتعريف بها
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 ؟ هذه االزدواجية لماذا : لس ا المج ازدواجية - ب

 اضطرب النظام المؤسساتي التونسي بسبب تعديل الدستور سنة

 لتي جرى بها المخاوف المعبر عنها الذي يمكن أن تجسم الكيفية ا 2002

 في الفقرات السابقة والمتصلة بمخاطر استغالل السلطة المنجرة عن هيمنة

 وتمثل هذا االضطراب في سابقة . هيكل شرعي واحد على سائر الهياكل

 غير منتظرة وغير منسجمة مع التقاليد الدستورية في تونس منذ االستقالل،

فكان أن تمت هو مجلس المستشارين، ، بعث مجلس جديد تتمثل في وهي

 . مراجعة كامل نص الدستور ألخذ هذا األمر الجديد بعين االعتبار

 ؟ هذه المؤسسة الجديدة ما هي الفائدة من وراء : لسائل أن يتساءل و

 ال يمكن أن نفهم وجودها إال على أنها مؤسسة أنشئت الحقيقة هي أنه

 إمكانية الضغط عليه في إلضعاف مجلس النواب ولمنح رئيس الجمهورية

 . اتجاه مزيد الخضوع لتأثيره أو لسلطته

 أن يثير آخر من شأنه في هذا المجلس الجديد تفسير جد و ي ربما و

 فمن البديهي أن ؛ المزيد من التخوفات في شأن ديمقراطية الحكم التونسي

 مجلس المستشارين ليس سوى أداة بين يدي السلطة للحد من السيادة الشعبية

 لكسب والءات جديدة أو المكافأة على والءات قديمة، على حساب وكذلك

. سيادة الشعب ورغبته وحرية اختياراته
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 خطوة " هذه االعتبارات فان بعث مجلس للمستشارين يعد حقيقة ول

 في بناء الديمقراطية ببالدنا وأداة لدعم السلطة السياسية " إلى الوراء

 . الجمهورية المحتكرة، واقعا أو قانونا، من قبل رئيس

 ولهذه األسباب، ومن أجل توفير جميع الحظوظ إلرساء ديمقراطية جديدة

 . ، إلغاء مجلس المستشارين اختصار ، بكل ه يتعين ببالدنا، فان

 سلطات التشريعية من أجل برلمان حقيقي يتولى ممارسة ال - ج

 ومراقبة الحكومة

 متواضعا هيكال تبدو الحكومة حسب الدستور الجاري به العمل اآلن،

 وهي خاضعة . لتنفيذ السياسة العامة المسطرة من قبل رئيس الجمهورية

 فالحكومة : لرغبته حتى في وجودها وفي عملها بل حتى في وجودها أصال

 إال بقدر أمام رئيس الجمهورية بحيث أنها ال تدوم " تصرفها " مسؤولة عن

 . استحقاقها لفضائل رضاه

 النظام المؤسساتي فان الحكومة، ولكن زيادة عن هذا التقليل من دور

 أي : الحالي يشكو من تشويه أخطر هو التقليل من تمثيلية سيادة الشعب

 إن ). 2002 وباألحرى التقليل من تمثيلية المجلسين منذ ( مجلس النواب

 شريعية أو في سواء في ممارسة السلطة الت – سيادة الشعب ال تمتلك مقولة

 سلطات ضعيفة نسبيا تحرمها، في واقع إال - تصرفها مراقبة الحكومة في

. شرعيتها ونجاعتها ن األمور، من جانب كبير م
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 : فالسلطة التشريعية محدودة بشكل خطير

 التنظيمية بسبب ضيق مجال القانون وبسبب اتساع مجال السلطة 

 العامة،

 وبسبب اإلمكانية التي يملكها رئيس الجمهورية والمتمثلة في 

 بعينها، ف في ظرو مراسيم استصدار

 وبسبب أولوية مشاريع القوانين الرئاسية ضمن مناقشات المجلسين 

 وسلطة رئيس الجمهورية القاضية بأن يرجع إلى السلطة التشريعية

 ال تحظى بقبوله لسبب أو آلخر، و ما قد تصادق عليه من مشاريع

 وبسبب إحالة مقترحات قوانين النواب على المجلس الدستوري بغية 

 فحصها،

 ب التضييق على مبادرات النواب في مجال الميزانية وفي وبسب 

 مجال المعاهدات الدولية والتضييق على مبادراتهم في مجال تسيير

 ... العملية االستفتائية وفي مجال مراجعة الدستور،

 عمل الحكومة من طرف مجلس النواب أو من ل سلطة المراقبة أما 

 في إمكانيات ك التشكي إلى حد ، فهي موضوع جدل طرف المجلسين

 على ما ة ما دامت الحال إرساء شكل فعلي للديمقراطية في بالدنا

. هي عليه اآلن
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 النظام الدستوري التونسي، في نطاق هذه لعالقة الثالثية ى بن إن لقد

 مجلس النواب ( المؤلفة من رئيس الجمهورية والحكومة والسلطة التشريعية

 في كل الحاالت رابح ك هنا ، على منطق أن يكون ) ومجلس المستشارين

 هما الحكومة ومجلسا النواب ، حيد، هو رئيس الجمهورية، وخاسران و

 . والمستشارين

 ذلك أن الحكومة، وهي هيكل تنفيذ للسياسة العامة لرئيس

 اعتبر مجلسا إذا الجمهورية، يمكن أن تحل من قبل رئيس الجمهورية

 لرئيس " سياسة العامة ال " خيارات النواب والمستشارين أنها لم تنفذ بأمانة

 . الجمهورية

 على ولكن في حال إصرار مجلس النواب على عدم المصادقة

 درجة يصبح معها الخالف وفي حال بلوغ السياسة التي سطرها الرئيس

 هذا األخير بسبب شخص رئيس الجمهورية في موضع طعن، فلن يستقيل

 وذلك نواب، ولكن ينزل العقاب بمجلس ال ، معارضة ممثلي الشعب لسياسته

 ... من قبل رئيس الجمهورية بحله

 رئيس الجمهورية فيها تعرض ي فال وجود لوضعية يمكن أن

 وال عما قد يقع فيه من أخطاء " سياسته العامة " عن خياراته وعن للمحاسبة

 أن إنسان يمكن لكل ، ففي النظام السياسي التونسي الحالي ... عمدا أو سهوا

 ... فهو ال يخطئ ، مهورية يرتكب أخطاء، ما عدا رئيس الج

 وقع عصر إلى الحقيقة تصورات من هذا القبيل تنتمي، في ال ان -

ومن البديهي أن نظاما كهذا مؤسس على شكل من احتكار السلطة . تجاوزه



87 

 إرساء اتجاه ي ف سير ال إمكانيات واالنفراد بالحكم من شأنه أن يغلق كل

 . ديمقراطية في هذه البالد ال

 السلطات والى مراجعة جذرية لتوازن ب لقيام يجب ا ه فان ، لهذا -

 . إليه المهمة العمومية الموكولة مسؤولية تحميل كل عون عمومي

 جديد من هو تعويض اختالل السلطات بشكل هنا المبدأ األول -

 بفضل هذا ، ويمكن تحقيق سلطات الدولة ترتيب التوازن واالعتدال في

 ديمقراطيا ومنح كل من هذه بة نتخ توزيع الصالحيات العمومية بين هياكل م

 . الهياكل سلطة مراقبة على غيره والحد من سلطته بسلطة مضادة مماثلة

 العودة إلى قرار أيضا، هو األهمية والمبدأ الثاني، وهو في غاية -

 في سير ، عند حدوث أي خالف أو تعطيل الشعب : المالك الحقيقي للسيادة

 . ابي بينها استحالة التعاون االيج هذه الهياكل أو

 أقرب أنظمة الحكم الشرعية من الديمقراطية يمكن وعلى هذا األساس، فان

 : تصوره على النحو التالي

 رئيس الجمهورية - أ

 يضطلع أوال بمهام رئيس الدولة، وقد سبق أن ذكرنا بما يعنيه ذلك

 حجم هذا الدور وأهميته إلى كما أشرنا أيضا . بلغة الصالحيات والسلطات

 اظ على المصالح العليا لألمة وفي حسن سير المؤسسات الدستورية في الحف

 األزمات والمصالح العمومية سواء في الظروف العادية أو في ظروف

. والطوارئ
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 وأكدنا، بعد هذا، على تلك الصالحية الجوهرية التي يجب أن تعود

 هذا الدور : حكم في البلد سير مؤسسات ال إلى رئيس الجمهورية بالنظر إلى

 كون دور الحكم في حال الخالف بين السلطتين التشريعية يجب أن ي

 . والتنفيذية عمال بالدستور

 وال يمكن لرئيس الجمهورية أن يكون في الوقت نفسه رئيس الدولة

 عية للدولة ي شر ت الذي يحكم، عند االقتضاء، في الخالفات بين السلطات ال

 لرئيس يمكن ال ف : ورئيس الحكومة الذي يحكم مباشرة وبشكل عملي

 . في الوقت نفسه " حكما و خصما " ون الجمهورية أن يك

 ويجب . للدولة األساسيتين ينبغي أن يتم التمييز بين هاتين الوظيفتين

 رسمه الدستور؛ بمعنى أنه ي أن يجد تحكيم رئيس الجمهورية أمامه حدا

 ة حظوظ استعاد قل وعندما ت عندما تبلغ أزمة الحكومة حدا ما من الخطورة

 سسات الحكم سيرها الطبيعي، يجب أن يضع رئيس الجمهورية الخالف مؤ

 بواسطة " يقول كلمته " أمام الشعب، صاحب السيادة، وأن يدعوه إلى أن

 . امة سابقة ألوانها ع اللجوء إلى انتخابات

 الحكومة - ب

 الذي يضطلع بوضع الهيكل األساسي الحكومة يجب أن تكون

 وقد ذكرنا آنفا أن رئيس الجمهورية لن . ها السياسة العامة لألمة وبتنفيذ

 ن الدستور أ نص وينبغي أن ي . يكون مبعدا عن عملية في مثل هذه األهمية

رئيس الجمهورية يترأس، في نطاق مهامه كرئيس دولة، مجالس الوزراء
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 بيان السياسة العامة " الهامة وال سيما تلك التي ينبغي أن تحسم في محتوى

 أو تلك التي تنظر قة عليه من قبل مجلس النواب، قبيل المصاد " للحكومة

 المخططات الخماسية للتنمية، والميزانية السنوية لسير الدولة وميزانية في

 التنمية متعددة السنوات، والمصادقة على المعاهدات الدولية الكبرى التي

 أو االنخراط فيها، ومشاريع القوانين المتعلقة إمضاؤها ينبغي على البلد

 ولكن خارج هذه القائمة الهامة وان ... . أساسية حددها الدستور مواد ب

 امة، فان الحكومة المؤلفة من فريق وزاري يترأسه وزير أول ع كانت

 السياسة " عليها مسؤولية تسيير و ورئيس المجلس، هي التي لها الصالحية

 وهي تعلم بها رئيس الجمهورية وتسأل عنها أمام مجلس " العامة للدولة

 . النواب

 إن توزيع السلطات الحكومية المقترح هنا من شأنه أوال أن يضع

 حدا لالنفراد بالسلطة، على ما هو سائد حاليا، وثانيا أن يوجد توازنا عادال

 ". النظام البرلماني " وما نسميه، على العكس " النظام الرئاسي " بين ما نسميه

 لما رأينا في تونس، إلى التحول، مث ) عادة ( يتجه " الرئاسي " ذلك أن النظام

 يتضمن، من جهة أخرى، عيبا " البرلماني " غير أن النظام ". رئاسوية " إلى

 أو، على العكس، إلى ما نسميه " نظام المجلس " إلى ما نسميه هو إما العودة

 . والقيصرية " االستبداد " أو إلى ما هو أتعس أي " الحكم الفردي "

 والصالحيات مما يضمن م تسم أساسا بتوزيع المها ي األصلح فتصور السلطة

 تالفي التجاوزات في ممارسة الحكم وتحمل كل عون عمومي، مهما كان

. بمهمته م موقعه، مسؤولية القيا
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 مجلس النواب - ج

 وينبغي أن تكون المرتبة . هو أوال وأساسا ممثل لسيادة الشعب

 . في مستوى هذه الصفة المزدوجة إليه التي يوضع فيها والمهام التي توكل

 فعال الهيكل المؤهل للتعبير عن رغبة سيادة جلس النواب يجب أن يكون فم

 هذا هو الشرط الذي تتأسس عليه : الشعب ويظهر حقيقة حرية خياراته

 ميت هذه كما س – " مجلس العجز " أما . أصال مشروعية هذه المؤسسة

 ضمن فليس جديرا بأن يكون له مكان - المؤسسة في بعض البلدان

 في تونس اليوم وال يتناسب مع طموحها في أن تكون المؤسسات الحاكمة

 وال يمكن لشعب ذي سيادة أن يكون كذلك بالفعل . بلدا عصريا وديمقراطيا

 عندما تجد المؤسسة الدستورية التي عينها لتمثيله وتجسيم سيادته نفسها في

 . وضع تهميش وتبعية لسلطة شرعية أخرى

 ٳ لشعب وباعتبار مبد ممثال لسيادة ا باعتباره مجلس النواب إن

 الفصل بين السلطات المبين أعاله وسعيا، كذلك، إلى تفادي االنحرافات

 المؤسفة المشار إليها في الفقرات السابقة، يجب أن توكل إليه مهمتان

 وهما مهمة سن القوانين، من ) يحور الدستور في اتجاه احتوائهما و ( تامتان

 . جهة ثانية جهة، ومهمة مراقبة عمل الحكومة، من

 في خصوص الوظيفة التشريعية، من المؤكّد أن تعقّد الحياة -

 ينبغي أن ، العصرية وما يترتّب على ذلك من تعقّد عملية صناعة القوانين

ينجر عنهما تعديل في التصور التقليدي لعملية التشريع ووضع القوانين،
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 ملية صناعة والمهم في ع . بل حتى مراجعة مفهوم القانون في حد ذاته

 : القوانين هو أساسا أمران

 أوال، يجب التأكد من أن القانون يهتم بما يجب فعال أن يكون من

 مجال القانون، مثلما ينبغي تحديده بالنظر إلى ما هو معلوم باعتبار جملة

 فالقانون يختص فعال بشموليته : الخصائص التي على القانون أن يتصف بها

 ه على المعطيات الظرفية ته المعيارية وبتعالي للزمان والمكان وباستمراري

 . والقانون معيار تمثيلي للثقافة العامة لألمة . ومتغيرات الحياة االجتماعية

 ويجب أن يكون معيارا يحسم في هذه النقاط في شأن الخالفات التي قد

 . تطرأ في وجهات النظر على الساحة السياسية والتي تستثير ضمير األمة

 والنزول ن أن يحدث للقانون، بحسب هذا التصور، هو ابتذاله وأسوأ ما يمك

 ، بحكم إن القانون يجب . وظرفي وعابر ثانوي مستوى ما هو إلى به

 ي عديد البلدان المسماة وأن يتفادى ما حدث ف أصله، أن يحافظ على نبله

 أداة في يد جماعة ذات مصلحة مادية أو في يد إلى ه من تحول " عصرية "

 والقانون في ... على غيرها بغير حق تمكنها من التغلب جية إيديولو حركة

 المرنة والقابلة للتطور، تقديرنا يجب أن يبين التوجهات العامة والثوابت،

 . واالختيارات األساسية لألمة، وعند هذا ينتهي دوره

 ونها من انجاز العملية التشريعية، بحكم ك تسير ثانيا، يجب أن

 وال . قانونية ال نظر ال ظروف مثلى من وجهة في ي، سياد مجلس ذي طابع

 في كونه - مثلما هو الحال اليوم – يجب أن ينحصر دور مجلس النواب

ففي عدد كبير من الحاالت تصدر نصوص القانون عن ؛ " غرفة تسجيل "
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 إلى ولوية أعدتها الحكومة، وهو ما يعطي الحكومة أ " مشاريع قوانين "

 التصويت على إلى ب مضطرين النواب ألنهم يجدون أنفسهم في الغال

 إذا مشاريع قوانين وهي على الحال التي صاغتها عليها الحكومة، حتى

 هذه الوضعية ال ن إ . بعين االعتبار إمكانات التحوير المتاحة للنواب أخذنا

 ولهذه . تترك لمجلس النواب إال قليال من النفوذ الفعلي في عملية التشريع

 عملية تكون له إمكانية التدخل في ي أن فان مجلس النواب ينبغ ، األسباب

 . ا فحسب، بل ومن بدايتها سن القوانين ال في نهايته

 فعلية، ولهذا ينبغي تشريعية يجب أن تكون للنواب سلطة مبادرة و

 في التشريعية المبادرة أن يمارس فعليا الحق في كون لمجلس النواب ي أن

 قوانين برلمانية شاريع م ظروف فعلية حقيقية وال سيما بتكوين لجان إعداد

 وكذلك في البحوث " في سن القوانين " مع االستعانة بمكاتب دراسات مختصة

 ". مقترحات قوانين " التمهيدية ودراسات األثر والكلفة إلنتاج أو عدم إنتاج

 ويجب أن تكون لمجلس النواب أيضا إمكانية دعوة الحكومة إلى

 ملها تشريعات مناسبة أو التي إعداد مشاريع قوانين في الميادين التي لم تش

 وفي هذه الحال يمكن أن نتصور أن . لم يسبق لها أن لفتت انتباه الحكومة

 بين أعضاء مجلس النواب يتم إعداد مشروع النص القانوني هذا بالتعاون

 . المختصة للدولة لإلدارات واألخصائيين التابعين

 لس أما في ما يخص وظيفة مراقبة عمل الحكومة من قبل مج -

 على فكرة أن مثل هذه المراقبة في النظام الحالي اإللحاح النواب فيجب

المحض، فهي ال تملك شيئا هي، في واقعها وفي نجاعتها، من مجال الوهم
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 ويجب أن نالحظ، من جهة أخرى، أن ". الرقابة البرلمانية " مما يسمى عادة

 ا عن هدفها مراقبة الحكومة من قبل مجلس ممثل لسيادة الشعب قد تم صرفه

 في نظام عادي لمراقبة ف التالية؛ األصلي صرفا تاما، وذلك لألسباب

 يمتلك هذا المجلس سلطة الحكومة من قبل المجلس الممثل لسيادة الشعب

 أن يقر الحكومة على إما محاسبة الحكومة، وعلى اثر المناقشات يستطيع

 لية بالتصويت على المسؤو ها مهامها بالموافقة على سياستها العامة أو بتحميل

 كي تترك المكان لفريق حكومي آخر يدعى إثرها تتخلى على " الئحة لوم "

 . استخدام سياسة جديدة إلى

 ذلك أن : األمور مقلوبة رأسا على عقب في النظام السياسي الحالي

 جمهورية، ل ا نون أو في الواقع، من قبل رئيس الحكومة معينة، سواء في القا

 السياسة " تطبيق إلى هذه الحكومة مدعوة و . حصرا أي رئيس جهاز التنفيذ،

 الحكومة عليها أن إن ثم . التي سطرها رئيس الجمهورية حصرا " العامة

 لدي رئيس الجمهورية، ولرئيس الجمهورية الحق في أن " تصرفها " تبرر

 ولكن ماذا عن الدور الخاص بمجلس . له ذلك طاب يغير الحكومة متى

 أو ما يقارب ال دور له - لحكومة هذا؟ النواب في مجال مراقبة عمل ا

 ! ذلك

 لحساب " الحراسة عون " فمجلس النواب يلعب، بتواضع كبير، دور

 يطعن في مسؤولية الحكومة " ليس له الحق في أن إذ رئيس الجمهورية

 لم تتصرف بما يتالءم مع " اعتبر أنها إذا إال " بالتصويت عن الئحة لوم

التي حددها رئيس " رات األساسية مة للدولة ومع الخيا ا السياسة الع
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 مضاعف لممثل سيادة الشعب ألنه ليس تهميش وهذا دور فيه ..! الجمهورية

 هذا إن ثم . للدولة " السياسة العامة " أن يسطر بل لرئيس الجمهورية له هو

 " الئحة اللوم " – الذي يمثل سيادة الشعب ال يمكنه أن يستخدم سلطة الزجر

 ..! رئيس الجمهورية ... الحكومة لرغبة في صورة عدم احترام إال –

 للغاية هامشي نواب قد انحصر أمره حينئذ في دور بحيث أن مجلس ال

 لدى رئيس " العون " هو دور و بالنسبة إلى من يمثل السيادة الشعبية،

 . الجمهورية

 األحكام الحالية إلى والمسألة واضحة أيضا عندما نعلم أنه استنادا

 فان فرضية تجمع كل الشروط الالزمة كي تنجح للدستور ونظام األحزاب،

 كومة بصورة فعلية، أمر ضد الح " لالئحة لوم " النواب عملية تقديم مجلس

 في هذه و ، ... في نظامنا الكوكبي الكامل كسوف الشمس يشبه في ندرته

 تعاقب، بينما س فان الحكومة هي التي – ومن المهم أن نقول هذا – الحال

 لها " سوء تطبيقها " التي تعاقب الحكومة نتيجة " السياسة العامة " صاحب

 ... ، ال رئيس الجمهورية فالحكومة هي التي أخطأت : يخرج سليما معافى

 مجلس ل تتربص – ى أكبر من األول – هناك مهزلة أخرى غير أن

 ، بصورة استثنائية، في هذا األخير ينجح وحقيقة ذلك أنه عندما : النواب

 وفي حلها ألنها أساءت تطبيق وضع الحكومة في حالة قصور شرعي

 ية أخرى لرئيس الجمهورية، وعندما تأتي تشكيلة حكوم " السياسة العامة "

جديدة " الئحة لوم " نص على أنه في حال يتم تبني لتعويضها فان الدستور
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 يتم حله ويعوض س ضد الحكومة الجديدة، فان مجلس النواب ذاك هو الذي

 . بمجلس آخر حديث االنتخاب

 في الفرضية السابقة، هي التي تعاقب كانت الحكومة وهكذا فلئن

 رئيس المسطرة من " السياسة العامة " على أنها لم تفهم أو لم تحسن تطبيق

 عاقب ولنفس األسباب هذه المرة ي س الجمهورية، فان مجلس النواب هو الذي

 ألنه لم يفهم أو أساء الظن بالنوايا الحقيقية لرئيس الجمهورية في وضعه

وبعبارة أخرى فليس الوزراء، في هذا الوضع : لها " ة العامة للسياس "

 ويعزل هو مجلس النواب الذي يعاقب وإنما الجديد، هم الذين يعاقبون،

 ألنه أساء فهم أو أساء مراقبة وذلك سيادة الشعب ذاته رغم كونه يمثل

 . لرئيس الجمهورية " السياسة العامة " تنفيذ

 لثانية أو في األولى، يوجد دائما ا ة الحال سواء في ف وبعبارة أخرى،

 تمييز واضح جدا يجب التفطن له بين الذين يمكن أن يخطئوا، ويجب

 بالتالي معاقبتهم، من جهة، وبين الذي ال يمكن أن يخطئ ويجب بالتالي

 في القيام أخطئوا تأهيله لتقرير أشد العقوبات التي ينبغي اتخاذها ضد من

 ، " القائد الذي ال يخطئ " ق ما عزم عليه بمهمتهم في أن يحسنوا فهم وتطبي

 . من جهة ثانية

 للديمقراطية التي يدعي النظام سخيفة ليس سوى صناعة هذا إن كل

 تعاظمت بحيث لم للديمقراطية وهذه الصناعة المدلسة . الحالي ممارستها

 إرساء متدرج نحو إصالح تترك أمال لتطور النظام الحالي في اتجاه

. د لبال ديمقراطية فعلية في ا
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 أن الشعب هو ما ال يدع مجاال للشك في صحة هذه المالحظة إن

 بلغ مستوى من " أن " 1987 نوفمبر 7 بيان " سبق له، بحسب التونسي

 المسؤولية والنضج جعل كل عناصره ومكوناته قادرين على تقديم

 المساهمة البناءة في التصرف في شؤونه طبقا لفكرة الجمهورية التي

 امل دورها وتضمن شروط ديمقراطية مسؤولة في تولي المؤسسات ك

 ". كنف احترام سيادة الشعب كما نص عليها الدستور

 وعهود " األوصياء على الرعايا " د لذا، فمن الواجب اعتبار عهو

 غير رجعة، وأنه على الشعوب أن تأخذ وأن إلى الشعوب قد ولت " منقذي "

 . تتعلم كيف تأخذ بأيديها مصائرها الخاصة

 ب أن ترتكب أخطاء فمن األفضل أن ترتكب، عن وعي لئن وج ف

 مزعومين " منقذين " ومسؤولية، من قبل الشعب بتمامه وكماله، ال من قبل

 البالد ال سيما وأنهم ال يخطئون في إلنقاذ ينادون أن وجودهم ضروري

 . أبدا اإلنقاذ مهام

 توازنا جديدا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبين مجلس إن

 يجب أن . نواب والحكومة ينبغي أن يتأسس بفضل مراجعة للدستور ال

 للبالد، حتى إذا أشرك رئيس " السياسة العامة " تكلف الحكومة بوضع

 بيان الحكومة " الجمهورية، مثلما اقترحنا ذلك أعاله، في صياغة مشروع

 الذي تعتزم عرضه على مجلس النواب للمصادقة " حول السياسة العامة

. عليه
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 ادق نواب الشعب على الحكومة فان على مجلسهم أن يراقب ص فإذا

 فمنطلق النظر في مسؤولية الحكومة يجب أن يتواله مجلس النواب . عملها

 . ومجلس النواب فقط

 وهكذا يتجلى بوضوح التوازن الجديد بين السلطات، ويمثل ضمانا

 : إلرساء ديمقراطية الدولة

 الوقت في صياغة رئيس جمهورية ورئيس دولة، يساهم في نفس -

 للبلد دون أن يكون ذلك مدعاة الحتكاره لها أو الحكم " السياسة العامة "

 عليها بالتكلس من جراء انفراد بالحكم خانق،

 ممثل لسيادة الشعب في نشاطه ال مجلس نواب يتحمل تماما وظيفة -

 التشريعي ويراقب الحكومة في إطار جماعي من النقاش والتعاون مع

 ، ) رئيس الجمهورية والحكومة ( رى السلطات األخ

 حكومة تتولى الحكم دون أن تخص نفسها بكامل عملية وضع -

 للبالد، وتبقى تحت رقابة مجلس النواب مع كونها على " السياسة العامة "

 . عالقة تعاون مع رئيس الجمهورية

 هذا التوازن ليس بنظام رئاسي، إذ النظام الرئاسي قد آل عندنا من

 رئاسوية منفردة بالحكم، وليس هو بالنظام البرلماني من سوء الحظ إلى

 النوع الكالسيكي الذي أظهر في بعض البلدان مخاطر انغالق حرجة أو

". نظام المجلس " انحرافا نحو النظام المسمى



98 

 تهذيب أخالق الدولة وجميع المصالح العمومية - د

 جب ووا ، " مصلحة عمومية " النشاط السياسي هو قبل كل شيء إن

 إنسانا ، مهما كان مستوى عمله، هو أن يكون قبل كل شيء رجل السياسة

 ويجب أن يكون التهذيب األخالقي المطلق قاعدة أخالقية ، " فوق كل شبهة "

 فلسفية ذات عمومية شاملة وأن تضبط بنصوص قانونية شديدة الصرامة

 إجراء يجب أن ينص القانون على . لها مصدر واضح في الدستور نفسه

ما، ا سياسي ا قبة للذمة المالية والجبائية على كل مواطن يتولى نشاط مرا

 وعلى الشخص المعني باألمر أن يدلي بتصريح علني يكشف فيه وضعه

 العهد إلى المالي ومصادر كسبه، وهو ما كان موجودا ضمن قانون ينتمي

 . الماضي

 هذه، وهي احتياطات تبين أنها االحتياطات المبدئية إلى ه غير أن

 هيكل عمومي إنشاء يجب أن نضيف سقطت في النسيان، ير كافية و غ

 دائما ومستقال استقالال تاما عن أي سلطة سياسية أو للرقابة يكون

 ويسند له القانون سلطة المراقبة والتحري في كل إيديولوجية اجتماعية أو

 أخالقية األعوان أن تشكل خرقا للقانون ومطعنا في وضعية من شأنها

 المجلس الوطني لألخالقيات " ويمكن أن يدعى هذا الهيكل . ن العموميي

 أرسى مجلسا للدولة يتألف من محكمة أن الدستور ومثلما . " السياسية

 إدارية ودائرة للحسابات بهدف زجر المخالفات القانونية في مجاالت

ين ن أن يكونوا معف مسؤولين السياسيي ل ل اإلدارة والمالية العمومية، فال يمكن
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 وذلك لكونهم أعوانا عموميين مثل غيرهم من األعوان بة كهذه من رقا

 . العموميين

 وبما أن األمر يتعلق بميدان شديد الحساسية بسبب اتساع السلطات

 فان مخالفات ، الممنوحة لرجال السياسة بمناسبة ممارستهم ألنشطتهم

 القانون في مجال األخالقيات السياسية يجب أن يتم زجرها بحسب تراتيب

 ريعية واضحة ودقيقة تضمن جميع حقوق الدفاع لكل شخص يتعلق به تش

 عليا تتمتع بوضع استقاللية قانونية كاملة مثل هذه التهم ومن قبل محكمة

 المنصوص " المحكمة العليا " ويجب أن تقوم . وتطبق قانونا إجرائيا مالئما

 ي شرط أن يراجع قانونها األساس ب ي الدستور بهذه المهمة، ولكن عليها ف

. بما يجعله متالئما مع المبادئ المعروضة في الفقرات السابقة
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 الخامس الفصل

 الديمقراطية وطرق

 التمثيل الوطني

 يتطلب إصالح الحياة السياسية بتونس في إطار ديمقراطي أصيل

 أن يقع القيام بعمل ثالثي من أجل إزالة مخلفات العقود الخمسة التي تلت

 : إلصالح الثالثي يجب أن يتعلق بـ هذا ا . استقالل البالد

 نظام األحزاب -

 النظام االنتخابي -

ضمان الشفافية في الحياة السياسية -
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I . الحقيقية التعددية الحزبية إلى من الحزب الواحد – نظام األحزاب : 

 : الذي ينتج عنه " الحزب الواحد ريع " و " الحزب الواحد " نظام - أ

 نظرا إلى الظروف التاريخية التي وصلت فيها بالدنا إلى - 1

 نفسه بتأثير من الشخصية " الحزب الواحد " االستقالل فقد فرض نظام

 الوحدة " االستثنائية للرئيس الحبيب بورقيبة ومن حرصه على حماية

 . الهشة للبالد " الوطنية

 منذ الت ز ار أن هذه الظروف االستثنائية ولكن إذا أخذنا بعين االعتب

 تناقصت، على األقل، نتيجة إقامة الجمهورية وإنشاء زمن بعيد أو أن حدتها

 تبينا أن النظام في ذلك الوقت لم يفعل كبير شيء ، " مجلس قومي تأسيسي "

 فقد انتصب بتونس نظام حكم انفرادي . إلرساء ديمقراطية حقيقية في البالد

 وبقيت األمة وحاميها، أبوي، ألن الحبيب بورقيبة اعتبر بمثابة األب وموحد

 . ورق حبرا على " الديمقراطية " المؤسسات

 . غير أن سلطة المجاهد األكبر كانت أوسع من سلطة رئيس تاريخي

 وال شك في أن تونس قد أضاعت، خالل تلك الفترة، فرصة القيام بتجربتها

 الخاصة في تعلم الديمقراطية وأثرها الفعلي على الحياة السياسية وعلى

 لحكم لدى شعب ناضل لمدة نصف قرن من أجل إحراز االستقالل مسار ا

 ". ديمقراطي " والحصول على دستور

 الحزب " واستغل الحزب الدستوري الجديد الذي أصبح يسمى

الحمية التاريخية والشخصية االستقطابية التي ال " االشتراكي الدستوري
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 فق سياسيا مع أو كما يت " كحزب واحد " تقاوم لزعيمه التاريخي ففرض نفسه

 ". الحزب الواحد "

 وقد استمر هذا الوضع طوال عهد الرئيس بورقيبة، وفرض منطق

 : بشكل تام في جميع مستويات الحياة السياسية التونسية " الحزب الواحد "

 مسيطر عليها تماما من قبل الحزب الوحيد في جميع ت انتخابا 

 الدرجات،

 اوز حدود االنتخابات بما يجعلها تفرز نتائج تتج زوير ت 

 المعقول،

 تماهي الدولة والحزب وتدخل الحزب في تسيير الدولة، 

 ، تبادل المواقع بين الشخصيات في الحزب وفي الدولة 

 هذا إطار نشوء طبقة سياسية محترفة تمارس المحاباة في 

 الحزب الواحد

 بواسطة ، تمويل الحزب الواحد، مباشرة أو بصورة غير مباشرة 

 المالية العمومية،

 حسوبية واستغالل النفوذ في جميع المستويات، الم 

 الفساد المالي، 

 منطق عشائري، الكلمة بحسب انقسام السلطة وتفرق 

 النزعة الجهوية 

، منهجي خرق حقوق اإلنسان والحريات األساسية بشكل 
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 ، قضاء اإلدارة، ال ( تدخل الحزب الواحد في جميع هياكل الدولة 

(... ، 

 ودة، تهميش األحزاب السياسية الموج 

 جميع المنظمات المهنية والنقابية وكل النسيج إخضاع 

 الجمعياتي،

 دس أشخاص خاضعين تماما ألوامر الحزب الواحد ضمن 

 العليا لهذه المنظمات، اإلدارات

 قمع كل الحركات السياسية وكل حركات الرأي، 

 رقابة ذاتية، إفراز الحد من حرية الصحافة وتسليط الرقابة، أو 

 وهياكل الصحافة، الم اإلع على وسائل

 ، ... محاكمات سياسية مختلفة 

 عاد منطق سرعان ما ، " تحول السابع من نوفمبر " وعلى اثر - 2

 فرض نفسه من جديد، مع جميع العيوب المتصلة بهذا ل " الحزب الواحد "

 التجمع الدستوري " اسم واتخذ الحزب الرسمي . النوع من األحزاب السياسية

 الحزب االشتراكي ( ة محل حزب النظام القديم ببساط ثم حل " الديمقراطي

 بنفس المسؤولين السياسيين وبنفس العيوب والنقائص الملحوظة ) الدستوري

. خالل الفترة السابقة
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 ما كان سائدا في ظل النظام إلى وتدهور المشهد السياسي التونسي بالنسبة

 لية أو القديم، ذلك أن النظام الجديد ما كان له أن يدعي الشرعية النضا

 فقد استولت عليه ، ومن جهة أخرى ؛ التاريخية للنظام القديم، هذا من جهة

 ت وسرعان ما ظهر ، نفس الطبقة السياسية التي كانت تسير النظام القديم

 ". التحول " على النظام الجديد حالة تصلب ما فتئت تستفحل منذ

 أمر الحزب القديم في كان ما فمثل ؛ والحق أنه لم يقع أي تغيير

 حافظ الحزب الواحد الجديد، في واقع األمور، على وضع يده بقوة سلطة، ال

 تم االنتخابات، في كل المستويات، ف ؛ على الحياة السياسية في جميع تجلياتها

 ، وتم اإلبقاء على األحزاب ليس بشكل منهجي احتكارها ونالها التد

 ظام القائم، للديمقراطية الزائفة للن ارضة على قيد الحياة كي تكون غطاء المع

 . ولكنها في الواقع مقزمة سياسيا ومهمشة

 الدولة وتبعية بعضهما / لسلطة الحزب وجهاز الدولة خاضع كليا

 لبعض بصورة مطلقة تصاحبها غالبا عقوبات وإجراءات ثأرية ضد

 أعيد إليها أكثر امتيازاتها وتجاوزاتها المناهضين، والطبقة السياسية

 الدولة، الذي كان موجودا / الواحد والحزب افتضاحا واتسع ريع نظام الحزب

 جديدة ة ذلك إلى نشوء أرستقراطي في العهد القديم، بصورة ملحوظة، وأدى

 أكثر شراهة وفسادا، داخل الطبقة السياسية نفسها، وقد بقيت عموما على

 حالها، وتدعم تدجين المنظمات المهنية والنقابية وأصبح الوالء للنظام عمليا

. ة القوية المستخدمة والوسيلة الوحيدة للرقي في البالد العملة الوحيد
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 اإلعالم وبلغ قمع الحركات الفكرية والتجمعات السياسية ووسائل

 أصبحت اليوم معدودة حد أن تونس إلى اآلن حتى أبعادا لم تكن معروفة

 . في العالم " البوليسية " نظمة األ من ضمن أكبر

 لريع " و " الحزب الواحد " ام ضرورة القيام بمراجعة في العمق لنظ - ب

 ": الحزب الواحد

 " التعددية " و " الديمقراطية " لمبادئ " الميثاق الوطني " بالرغم من تبني

 باعتبارها أسسا لتنظيم الحياة السياسية، وبالرغم من تعديل الدستور عام

 بغية أن يدرج فيه، ألول مرة، مبدأ التعددية الحزبية الديمقراطية 1987

 ومن تبني قانون " مساهمة المواطنين في الحياة السياسية " م بوصفه أداة لتنظي

 ظلت الحياة السياسية في " ينظم األحزاب السياسية " 1988 عضوي سنة

 تونس، مثلما كان شأنها في بدايات االستقالل، تحت سيطرة نظام الحزب

 . الواحد

 ولكن هذا ليس . لقد سمح لبعض األحزاب الصغرى بالوجود، نعم

 إنما هو " المعارضة " ذلك أن وجود هذه األحزاب : بحت سوى أمر شكلي

 وقد سمح بها كي تكون ضمن ديكور . رمزي فقط وغير فاعل سياسيا

 وقع وحتى عندما . ديمقراطي زائف وكي تستخدم تعلة للنظام السياسي القائم

 تعديل النظام االنتخابي فيما بعد بصورة مصطنعة ليمنحها حضورا ضئيال

ال تستطيع أن تغير شيئا من " أحزاب المعارضة " ن في مجلس النواب فا
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 على الحياة السياسية كما يحلو لألوساط الرسمية " الحزب المهيمن " سيطرة

 . أن تقول

 هذا أو " الحزب المهيمن " من الضروري جدا مراجعة نظام إنه

 ألن الديمقراطية والتعددية لن يكون لهما أي حظ لدخول " الحزب الواحد "

 ويجب أن تمر . التونسية بدون مثل هذه المراجعة الجذرية الحياة السياسية

 ريع " هذه المراجعة الجذرية، إذا أريد لها النجاح، بالتخلي التام عما سميناه

 خمسين سنة لتشكيل أكثر من الذي تم إسناده منذ حوالي " الحزب الواحد

 تالل سياسي وحيد انفرد، وال يزال، بالحياة السياسية بالبالد بخلق مظاهر اخ

 ولهذا فمن الواجب . مأسوية على الصعيد السياسي واالجتماعي واالقتصادي

 : أن يتم فورا اتخاذ أربعة تدابير

 وضع جميع األحزاب السياسية على قدم المساواة في نظر -

 القانون وبالنسبة إلى الدولة

 وضع جميع األحزاب السياسية على قدم المساواة في ما يتصل -

 ا وحمل جميع األحزاب والنقابات المهنية والمنظمات بتمويلها وموارده

 السنوية عرض حساباتها والجمعيات بكل أصنافها، فضال عن االجتماعية

 على أن تنشر سنويا ميزانيتها، بحساب المداخيل ، على دائرة المحاسبات

 نفسه أن تفي الوقت ويجب على كل األحزاب السياسية، في . والمصاريف

 تبرر في كل وقت مصدر مواردها " ود من قبل وهو أن فعال بتعهدها الموج

 ويجب أن تتخذ إجراءات بهدف تحديد مصدر العطايا والهبات التي ، " المالية

" العطايا " كما ينبغي أيضا الحد من . تحصلت عليها، مهما كان شكلها
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 من قبل المؤسسات يدعى أنها ممنوحة على سبيل التبرع المزعومة التي

 واألفراد،

 كل األحزاب السياسية والنقابات وكل المنظمات إجبار -

 مع " بممتلكاتها من العقارات واألثاث كشف " االجتماعية أو المهنية على نشر

 إجبارها على الكشف عن مصادر تمويل جميع هذه الممتلكات؛

 وضع جميع األحزاب السياسية والنقابات وجميع المنظمات -

 في ما يتصل بعالقتها بوسائل اة أيضا المهنية أو االجتماعية على قدم المساو

 اإلعالم، سواء من زاوية نظر المعلومة أو من زاوية نظر سائر الخدمات

 . التي تستطيع هذه الوسائل أن تقدمها

 لها داللة صبح أيضا األحزاب إنما تصبح ممكنة وي " ددية تع " إن

 الحر ، بمعنى قادرة على اإلسهام الفعلي في التعبير الصادق و سياسية كافية

 عن الخيارات السياسية وغير السياسية التي يرغب المواطنون في إنجاحها

 . عبر أحزابهم، على أساس من هذه التدابير فحسب

 وبهذا الشرط فقط يصبح جلب عناية الشعب بالنشاط السياسي

 تجذر اللعبة ممكنة أيضا في الحياة السياسية وت ممكنا، وتصبح الشفافية

 إدخال وسنرى الحقا أن . في عادات البلد السياسية الديمقراطية شيئا فشيئا

 : تستوجب شرطا هاما آخر هو الديمقراطية على الحياة السياسية في تونس

. نتخابية المراجعة الجذرية للقانون وللممارسة اال
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 التي يجب " الخطوط الحمراء " واجبات األحزاب السياسية و - ج

 : احترامها

 في شأن توفير " نوفمبر 7 تحول " دارت نقاشات مطولة على اثر

 . السياسية في البالد ة الديمقراطية على الحيا إلدخال الظروف المالئمة

 عقد " الذي هو " الميثاق الوطني " سمي المناقشات إلى تبني ما وأفضت تلك

 مشترك يجمع كل األطراف التي من المنتظر أن توقع عليه من أجل إرساء

 مجلس أعلى " ي الوقت نفسه إنشاء وتم ف ". الديمقراطية ودعم دولة القانون

 من " العقد المشترك " من أجل ضمان احترام توجيهات هذا " للميثاق الوطني

 وفي نفس الخط تم تبني قانون . قبل جميع األحزاب السياسية الموقعة عليها

 . ألول مرة من أجل تنظيم األحزاب السياسية 1988 ماي 3

 ضفاء إ إمكان حقا شأن هذه المبادئ اذا طبقت ولكن لئن كان من

 فانه من ي ونظام األحزاب في البالد، ديمقراطية على النظام السياس

 : المؤسف حقا أن نالحظ السلبيات الثالث التالية

 لم توقع عليه التشكيالت السياسية وأن " الميثاق الوطني " أن -

 ؛ الحزب المهيمن تجاهله في ما بعد

 ان تكوينه صعبا الذي ك " المجلس األعلى للميثاق الوطني " إن -

 تم إفشاله، هنا أيضا، بسبب نقص حماس ذ ٳ بشكل خاص سرعان ما اختفى،

 الحزب المهيمن إزاء مؤسسة كان يخشى، منذ البداية، أن تكون حجر عثرة

. منذ عدة عقود يتمتع به في سبيل احتكار إدارة الحياة السياسية الذي
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 يتضمن بنودا فضال عن أنه كان – فقد تبين أنه 1988 أما قانون -

 لم يقع تطبيقه قط – غامضة أو واضحة االنحياز جدا للحزب المهيمن

 وبالتالي فانه لم يسهم في الحد من احتكار الحياة السياسية . بصورة عادلة

 بث الحياة  في من قبل الحزب المذكور الذي لم يبذل بدوره أي جهد كي ي

 الميثاق " شأنه شأن " ي ن المجلس األعلى للميثاق الوط " وفعال فان . هذا الهيكل

 نسي تماما واستمرت الحياة السياسية للوحدانية الحزبية التقليدية في " الوطني

 . لصالح الحزب المهيمن حكم تونس

 جدية ان تدارك هذا الوضع حينئذ أمر ضروري لكل محاولة -

 وحالما يتم تعديل هذا . إلدخال الديمقراطية على الحياة السياسية التونسية

 بح إذاك من الممكن تحديد الواجبات المنوطة بعهدة جميع الوضع يص

 يمقراطية ولروح الشرف األحزاب في اتجاه احترام كل منها لمقتضيات الد

 التأكيد على إعادة يحين أوان وإذاك . لذين هما تعبيرها األساسي والشفافية ا

 . حتم على جميع األحزاب احترامها بكل دقة ت التي ي " الخطوط الحمراء "

 : من هذه الخطوط نذكر بالخصوص ومن ض

 للشعب التونسي، اإلسالمية - الهوية العربية 

 ل الوطني وعن واجب الجميع المقدس في الدفاع عن االستقال 

 ، حرمة التراب الوطني

 الشكل الجمهوري للدولة، 

األساسية والحريات الفردية، احترام الحقوق 
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 األحوال الشخصية، مجلة 

 أو االديولوجي، رفض جميع أشكال التطرف الديني 

 الدفاع عن الثقافة الوطنية وعن انفتاحها على الحداثة وعلى 

 الحضارات األخرى،

 العدالة في توزيع منتوج الثروات الوطنية وفي توزيع خيرات 

 النمو الوطني،

 ... التضامن الوطني على صعيد كل المواطنين وكل الجهات 

 – " الميثاق الوطني " هذه المبادئ األساسية، وغيرها أيضا، سبق أن وضحها

 جميع وتم وقتها قبولها من - محرريه الذي ينبغي التنويه هنا بفضل

 . التشكيالت السياسية في البالد

 الميثاق " نظرا إلى الصياغة الممتازة التي قدم بها في هذا الصدد، و

 التي يجب احترامها في كل " الخطوط الحمر " المبادئ األساسية و " الوطني

 ياة السياسية التونسية والتي ال مبرر للرجوع فيها، زمان ومكان ضمن الح

 ذي الطابع السياسي " العقد المشترك " يجب أن يتحول الميثاق من منزلة

 البحت، ال القانوني، الذي يتصف به حاليا، إلى منزلة الفصل الذي ينبغي

 . إدراجه ضمن الدستور، عند مراجعته

 األعلى المجلس " تفعيل ة إعاد من الضروري أن تتم فانه وفي الوقت نفسه،

 من أجل أن يقدم أكبر خدمة للديمقراطية تتمثل في تفادي " للميثاق الوطني

االنحرافات السابقة وفي السهر، كما يفعل الحكم في مباراة رياضية، على
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 " الروح الرياضية " حسن تطبيق قوانين اللعبة السياسية والتزامات الشرف و

 . ية ضمن العالقات بين األحزاب السياس

 . يمقراطية هيكل زجر لمخالفات القانون والروح الد إيجاد كما يجدر

 ين أن يجمع بين المهام المذكورة في الفقرة الحالية وب وقد يتسنى لهذا الهيكل

 من الفقرات الالحقة والمتصلة بالعمليات تلك التي سيقع عرضها ض

 م من ذلك غير أن األه . وقد يتسنى له أن يكون ذا طابع قضائي . االنتخابية

 ثم انه لكي ال تكون قراراته . هو الطابع المستقل والمحايد لهذا الهيكل

 . طابع نهائي ألحكامه أن تكون ذات عرضة للمناقشات أو الجدل ينبغي

 : دور المجتمع المدني - د

 تلعب الجمعيات، في المجتمعات الديمقراطية دورا مهما جدا في

 ن مختلف الحركات واالتجاهات تكوين الرأي العام وفي تبادل اآلراء بي

 والمجتمع المدني ركح تطور فوقه الجمعيات أنشطتها . السياسية وغيرها

 وتقيس تأثيرات هذه األنشطة على تكون طلبات وانتظارات أفراد المجتمع

 التي يتم تقديمها إلى األحزاب وعلى أولوياتهم وتعبيراتهم وبرامجهم

 فالمجتمع المدني، في المجتمعات . ية المختلفة المتواجدة على الساحة السياس

 الديمقراطية، هو حينئذ ميدان التكوين والتعبير والنضج والتعبيرات الجديدة

 ومن الواضح أنه كي . ومطالب عموم مكونات وأعضاء الجسد السياسي

 يمكن للجمعيات أن تلعب هذا الدور يتحتم أن يتوفر لها مجال متسع للحرية

ويجب أن تكون محمية من أي . حيث عملها سواء من حيث تكونها أو من
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 للسلطة السياسية ومن شكل من أشكال الوصاية من قبل الكتل تدخل

 هذا هو الشرط . السياسية والحزبية وكذلك من قبل السلطة السياسية القائمة

 . الضروري لنجاحها في القيام بمهمتها

 ولكن النظام القائم في الوقت الراهن في تونس بعيد جدا عن

 لتوصيف الذي ورد في الفقرة أعاله، سواء في ما يتعلق بالجمعيات أو، ا

 " المجتمع المدني " بالتمثيل المجتمعي، إذ أن الجمعيات، وبالتالي بشكل عام،

 . تامة للسلطة وللحزب الواحد أو الحزب المهيمن هي في وضع تبعية

 ال وتكوينها مشروط بخضوعها المسبق للسلطة أو بالتعطيل الكامل في مج

 إنتاج وتبادل األفكار وميدان اإلبداعية والطرافة، ذلك أن مثل هذه التوجهات

 هي مصدر شبهة أمنية ومحل مقموعة وأي صيغة من صيغ ظهورها

 تعقيدات إدارية وسياسية يذهب ضحيتها أصحاب المبادرة والمتعاطفون

 والنتيجة هي أن الغالبية الكبرى من الجمعيات في . معها على حد السواء

 تونس متكونة من قبل مرتبطة كليا بالسلطة أو بالحزب الحاكم، وأن

 الذي هو مصبها الطبيعي معطل تماما بحيث ال يمكن " المجتمع المدني

 في تونس وال عن نسيج " الحديث في الوقت الحالي عن مجتمع مدني

 جمعياتي حقيقي قادر على القيام بالدور االجتماعي والثقافي والسياسي الذي

 . وره الطبيعي هو د

 لهذه األسباب، يبدو لنا أنه من الضروري واألكيد أن يراجع اإلطار

المجتمع " السياسي والقانوني الذي يجب أن يوضع فيه دور الجمعيات و
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 عامة بشكل جذري، فالجمعيات ال يجب أن تعتبر بمثابة االمتدادات " المدني

 . كم للمجتمع السياسي فضال عن أن تكون حكرا على الحزب الحا

 بل يجب أن تكون لها وضعية تمتع فيها بالحرية في التكوين وفي

 وأال نكون " المبدأ " العمل، ويجب أن تعتبر وضعية الحرية هذه بمثابة

 االستثناءات إال محدودة ومحكومة بقانون مصوت عليه في ظروف

 ديمقراطية تضمن المصداقية الالزمة، كما يجب أن تكون وضعية الحرية

 نظام تقاضي مستقل تكون له سلطة إلغاء األفعال والقرارات هذه محمية ب

 التي تنال من حرية العمل والحركة كما تكون له سلطة معاقبة الجمعيات

 . التي تخل بالقانون أو تصر بصلوحيات وضعيتها القانونية

II . النظام االنتخابي : 

 : التي يجب وضع حد لها " العادات السيئة " - أ

 الد ممن سبق لهم أن ترأسوا تنظيم يعترف قدماء مسيري الب

 انتخابات أو استشارات شعبية بأن هذه العمليات لم تجر قط بصورة

 عرضة للتزوير الذي فقد كانت منذ زمن النظام القديم . ديمقراطية ونزيهة

 . ما كانت الدولة متورطة فيه مباشرة كان يتسع بمقدار

 – أن ال يفعل شيئا لم يكتف ب " نظام التغيير " ومن المؤسف أن نالحظ أن

 لوضع حد لهذه المسخرة المكررة بما ال نهاية له - بالرغم من جميع تعهداته

 دون أن يشك أحد – واصل زعومة، بل انه الم " االنتخابات الديمقراطية " من

في نيته في تنظيمها وتسييرها وبنفس اإلصرار والتحدي واالعتقاد التام في
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 دود المعقول بإعالنه عن نسب تجاوز كل ح - أنه بمنأى عن العقاب

 مشاركته في االنتخابات وبأغلبية اقتراع من شأنها أن تصيب بنار الغيرة

 هي بلد المشاركات " فتونس التغيير : " تمرسا وخبرة ت اطيا ديمقر ال أكبر

 واالنتخابات الموالية للنظام التي ال تقل على % 85 االنتخابية التي تقارب

93 % ... 

 نا في ت غالبا ما اعترض " عادات سيئة " الواقع بـ ويتعلق األمر هنا في

 عليها الدهر ولم تقاوم بلدان حديثة خن بلدان أخرى وفي عهود أخرى أ

 العهد باالستقالل رغبتها في تطبيقها، هي  أيضا، غير أنها لم تعد الئقة

 . بالمجتمع السياسي الحديث

 هذا المجتمع اآلنف الذكر يجب أن يتذكر أن الحياة السياسية

 العصرية، في كل البلدان تقريبا وعلى عكس السوابق السيئة المستحيلة في

 وتحلل تدرس تتم متابعتها بشكل دقيق و ، القرنين التاسع عشر والعشرين

 وتقيم بوسائل مختلفة متطورة جدا، قابلة ألن يقع التثبت منها بموضوعية،

 مطلعة جدا من قبل وسائل إعالم دولية – وهذا األهم - وألن يشهر بها فورا

 المضاد العقيمة التي واإلعالم " التزييف " وأكثر مصداقية بكثير من حمالت

 . تبثها األنظمة المتهمة

 : المراجعة الضرورية للنظام االنتخابي - ب

 يتلخص النظام االنتخابي الحالي في عمومه وفي ما يتصل

 بانتخابات أعضاء مجلس النواب خاصة، في الجملة التالية المأخوذة من

القائمة التي إلى تسند جميع المقاعد المخصصة للدائرة : " المجلة االنتخابية
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 نظام " النظام المسمى إن بحيث " تحصلت على أكبر عدد من األصوات

 هو القاعدة المعمول بها حاليا والتي تم العمل بها في تونس خالل " األغلبية

 ن هذا النظام، وا . 1993 منذ إال " النسبية " فكرة إدخال ولم يقع . وقت طويل

 درب ديمقراطية الحياة ى كبير عل الذي وقع التهليل له كما لو أنه تقدم

 السياسية، يتلخص، في الواقع، في إعطاء أحزاب المعارضة نسبة متواضعة

 . فيما بينهم من المقاعد يتقاسمونها

 فعال، مثلما " كمي " لم يطرأ على النظام، في الواقع، أي تغيير لكن

 الحاكم، ما دمنا نعلم، منذ البداية، أنه سيستحوذ على يزعم ذلك الحزب

 تكاره للحياة اح فهيمنة الحزب الواحد و . المقاعد الغالبية العظمى من

 والى النظام االنتخابي يجب أن . لم يتهدده الخطر أبدا السياسية التونسية

 الذي تحدثنا عنه في الفقرات " ريع الحزب الواحد " أو " فائض القيمة " نضيف

 . بقة السا

 عقود، يلتهم ة كل هذا يتوج بنهم الهيمنة الذي لم يفتأ، منذ عد

 وكل هذا يحدث على حساب أحزاب المعارضة التي . زب الواحد الحاكم الح

 القوية جدا األسبقية باعتبار " بال أمل في الربح " وتلعب " لعب خسارة " تلعب

 . الممنوحة للحزب الواحد أو الحزب المهيمن

 ت االنتخابية قمتها عندما نتذكر جميع وتبلغ فضيحة العمليا

 . نتخابية اال ات ستشار اال الممارسات المريبة التي تصاحب حتما كل

 من ة معين جرعة إدخال كان القصد هو إذا واختصارا نقول أنه

وإنما القانوني، اإلطار بإصالح ليس أن نكتفي إذاك الديمقراطية فالواجب
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 ر للوسط االنتخابي قوية البدء بعملية تطهي إلى أن نمضي بالخصوص

 واسعة النطاق عن طريق االعتراف الفعلي بكامل حقوق األحزاب و

 المعارضة والقيام بعمل طويل النفس من التربية السياسية لجميع المواطنين

 وتوعية كل منهم بواجبه الوطني في أن يسهم في المسار الديمقراطي وفي

 . للدولة " سياسة العامة لل " اتخاذ القرار واختيار التوجهات األساسية

 بنود واضحة إدراج ولهذا يجب أن تراجع المجلة االنتخابية بغية

 والحريات العمومية وتجسم نظاما عادلة تحترم الحقوق األساسية و متوازنة و

 انتخابيا يمنح كل الفئات االجتماعية الحق في أن تعبر عن نفسها وأن تكون

 المجلة االنتخابية الجديدة، ويجب أن تضمن هذه . ممثلة في مجلس النواب

 في الوقت نفسه، لجميع المواطنين حرية التعبير واالختيار والتصويت التي

 . من شأنها أن تضمن الحق في االختالف وحرية الرأي

 كما يجب أن تراجع المجلة االنتخابية على نحو يجعل العمليات

 ن سوء االنتخابية في تونس تكف عن مشابهة تلك التي تعودت عليها، م

 تنظيمها على نحو يجعل وإنما يجب أن يتم " جمهوريات الموز " الحظ، بعض

 احترام الجميع لبنود الدستور ولسائر النصوص المؤسسة التي ذكرناها

 ، أعاله أمرا فعليا، مضمونا قانونيا، مكفوال بواسطة هيكل رقابة مستقل

 ويمكن . فوري على اتخاذ قرارات قابلة للتطبيق والنفاذ ال ا قادر و ا محايد و

 الذي اقترحنا إنشاءه آنفا أن يضطلع " للمجلس الوطني لألخالق السياسية "

. الحياة السياسية في تونس أساسي إلشاعة الديمقراطية في ربوع بدور
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 السادس الفصل

 الديمقراطية ومراجعة

 قانون الصحافة

 ا وفي هذ . الديمقراطية ا تعتبر حرية الصحافة بمختلف أشكالها أساس

 اإلطار يجب أن تتم مراجعة النصوص الجاري بها العمل وذلك من أجل

 : تحقيق األهداف التالية

 والمبادئ األساسية ديمقراطية اإلعالم - أ

 علما بأن إدخال الديمقراطية على ميدان اإلعالم واالتصال يقتضي احترام

 : المبادئ العامة التالية

 جميع أشكال الرقابة مضمونة ومنع دعم حرية التعبير وجعلها - 1

 منع كل إجراءات الحظر على الجرائد وعلى كل الوسائل - 2

 االتصالية

 ضمان حق التقاضي ضد هذه اإلجراءات جميعها في حدود - 3

. التي ضبطها الدستور وحددتها القوانين " الخطوط الحمراء "
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 كفالة حق الدخول للصحف األجنبية في كنف احترام القانون - 4

 لوطنية، ال سيما في مجال الثقافة واالختيارات ا

 " األخالق الحميدة " ديمقراطية اإلعالم و - ب

 بعد - وتقتضي الديمقراطية كذلك أن يتحرى الدستور والقانون

 في ضبط تعريف دقيق وواضح - ضمان حرية الصحافة وتعميمها

 الواجب على كل وسائل اإلعالم واالتصال احترامها، " للخطوط الحمراء "

 . تطرأ قد قوبات توجهها هيئات قانونية لشتى التجاوزات التي وأن يهيأ ع

 " صحافة الرأي " ديمقراطية اإلعالم و - ج

 وتتطلب ديمقراطية اإلعالم واالتصال أيضا توفير الحماية التامة

 لصحافة الرأي وتشجيع وحماية منشورات الجمعيات وهيئات المجتمع

 . لوطنية أو األجنبية ضمن الجرائد ا " الرأي الحر " المدني ونشر فقرات

 ديمقراطية اإلعالم وحرية الصحافيين - د

 أيضا، في حدود مقتضيات األمن اإلعالم كما تقتضي ديمقراطية

 الوطني والخطوط الحمراء المذكورة أعاله، احترام ما نص عليه القانون

 بكل وضوح، وهو ضمان حرية التنقل للصحافيين من أبناء الوطن أو من

. األجانب
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 وتمويل الصحافة اإلعالم مقراطية دي - ه

 ثم إن ديمقراطية اإلعالم واالتصال تقتضي كذلك أن يتم تمويل

 الصحافة بحسب حصص محددة على أسس متكافئة ومضبوطة بدقة من

 . طرف المشروع

 ديمقراطية اإلعالم وتمويل الصحافة الحزبية - و

 وتتطلب ديمقراطية اإلعالم واالتصال أيضا أن تكون الصحافة

 . الحزبية ممولة من طرف األحزاب التي تنتمي إليها وبصورة قانونية

 ديمقراطية اإلعالم ومصادر التمويل - ز

 القائل بأن أي جريدة ممولة أساسا من طرف قوة ٳ اعتبارا للمبد

 يرهن – بقطع النظر عن طبيعتها – سياسية أو اقتصادية أو ثقافية ما

 منع وسائل االتصال واإلعالم من حريته ويصادرها، فان القانون يجب أن ي

 قبول كل أشكال التمويل المباشر أو الغير مباشر، سواء كانت في صورة

 منحة أو في صورة أخرى، ومتأتية من هياكل عمومية أو من مؤسسات

 . اإلعالم خاصة وذلك لخطرها على حرية

 ديمقراطية اإلعالم واإلشهار - ح

 في وسائل اإلعالم، منع يجب أن يتولى القانون في ميدان اإلشهار

 كل أشكال االحتكار لإلشهار العمومي أو الخاص ومعاقبة كل أشكال

. التجاوزات في هذا المجال من طرف هيئة قضائية مستقلة
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 السابع الفصل

 : السياسة االقتصادية

 التنمية االقتصادية

 والعدالة االجتماعية

I - الجتماعية في النمو االقتصادي والعدالة ا مبادئ أساسية : 

 : ضرورة التوازن بين االقتصاد والمصالح االجتماعية - أ

 من الضروري أن تكون كل سياسة اقتصادية للدولة مؤسسة على

 من ، " العدالة االجتماعية " من جهة، و ، " التنمية االقتصادية " توازن محكم بين

 ينبغي أن تسيرا " االجتماعية " السياسة و " االقتصادية " فالسياسة . جهة أخرى

 على الوجه " التنمية البشرية " جنبا إلى جنب حتى يتسنى لهما تحقيق أهداف

. األمثل
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 كذلك ينبغي أن ال يكون إنتاج الثروة، في حد ذاته، الهدف األوحد

 لثروات هدفه إنتاج ا للسياسة االقتصادية وللسياسة التنموية، وال أن يكون

 العادل للمردود في حد ذاتها، وإنما يجب أن يكون مركّزا على التوزيع

 . القومي

 في مجال سياسة التنمية، يجب أن تستخلص تونس العبر من

 فقد تطورت سياسة العقود األولى . تجارب العقود الثالثة التي تلت االستقالل

 ، وكان حضور الدولة في " التعاضد " إلى نظام " الليبرالي " من األنموذج

 خاصة والمنافسة الحرة الحالتين ثقيال جدا وشكل عائقا لنمو المبادرة ال

 وللتأقلم مع متطلبات اقتصاد السوق الذي ما فتئ يهيمن على االقتصاد

 . العالمي

 استمر حضور الدولة في الضغط " تجربة التعاضد " وحتى بعد إخفاق

 بكل ثقله وذلك من خالل بيروقراطيته المقيتة وتشريعاته المتقادمة وغير

 اطيتها في مظاهر سلبية عديدة منها وتسببت هيمنة الدولة وبيروقر . المالئمة

 التجاوزات والخروقات العديدة للقانون وسوء استخدام السلطة والفساد

 والمضايقات اإلدارية وسوء سير العدالة ومحدودية تشجيع االستثمارات

 المحلية واألجنبية، وكل ذلك تسبب بدوره في تراخي نسق النشاط

 روات الفردية الطائلة وذات االقتصادي، كما نتج عنه تراكم رهيب للث

 . المصادر المشبوهة في كثير من الحاالت

 ومن بين المضاعفات السلبية لهذه السياسة االقتصادية المتسمة

بالتدخل المفرط للدولة، يجب لفت النظر إلى ظاهرة خطيرة وهي التي
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 تتمثل في أن تدخل الدولة وتراكم الثروات الهائلة تزامنا مع االنحباس

 والمستمر في األجور وفي المصاريف االجتماعية ومع توزيع القاسي

 ونظرا لهذه . متفاوت جدا ومفرط للموارد على الطبقات والفئات االجتماعية

 كان من المتحتم أن يمنع هذا التردي بل هذا ه فان ، الظروف السلبية

 االنحباس في االقتصاد الوطني بالدنا من بلوغ نسب النمو المرجوة ومن

 نتظارات االجتماعية في مجال التوزيع العادل للثروة وفي مجال تلبية اال

 التشغيل والحد من البطالة وفي مجال الحيطة االجتماعية والصحة العمومية

 وتحسين مستوى عيش الطبقة المتوسطة والطبقات االجتماعية الفقيرة وغير

 ى كما كان من المتحتم أيضا أن تفضي النقائص االقتصادية إل . المحظوظة

 عدم استقرار اجتماعي خطير تجسم في االنتفاضات، الخطيرة في الغالب،

 . مثل الثورة الحالية في الحوض المنجمي بوالية قفصة

 : على االقتصاديات " العولمة " تأثير - ب

 انه من الواجب على تونس أن تدرك أن السياسة االقتصادية التي

 عليها تحويرات عميقة يجب أن تدخل " تغيير السابع من نوفمبر " أقرت بعد

 كذلك، يجب على بالدنا أن تدرك . إذا أرادت بالدنا أن تربح معركة التنمية

 أن السياق الوطني المتعلق بإصالح هياكل اقتصاد البالد والسياق الدولي

 يحتمان سلسلة كاملة من اإلجراءات الهادفة إلى " العولمة " الذي هيمنت عليه

 والى إعادة تأهيل المؤسسة االقتصادية تطهير الوضع االقتصادي الداخلي

التونسية حتى تتحصل على كامل الوسائل الضرورية لمجابهة المنافسة
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 الدولية ولمواجهة مقتضيات الشراكة مع االتحاد األوربي وإدماج االقتصاد

 . التونسي ضمن االقتصاد العالمي

 مخطط " انه من المعلوم أن صندوق النقد الدولي فرض على تونس

 وأن االتحاد األوروبي اقترح على بالدنا اعتماد " ة هيكلة االقتصاد إعاد

 االقتصادي للمؤسسات وكذلك مبدأ انسحاب الدولة " مخطط إعادة التأهيل "

 من األنشطة االقتصادية وخوصصة مؤسسات القطاع العمومي؛ وانه من

 المعلوم كذلك أن هاتين المؤسستين تعتبران هذين المبدأين بمثابة أساس

 سياسة االقتصادية العالمية؛ غير أن ما حصل في الواقع التونسي هو أن ال

 اإلجراءات المسبقة الالزمة لدفع االقتصاد الوطني وإلدماجه المتدرج ضمن

 اقتصاد عالمي ليبرالي متسم بتكنولوجيا عالية ومتمحور كليا حول المبادالت

 . الدولية كان دون المستوى المطلوب بالرجوع الى ذلك األسس

 المؤسسة " إعادة  تأهيل " و " تعصير االقتصاد الوطني " غير أن

 في هذه واحد التونسية، رغم أنه كان من المفروض أن يكون الهدف رقم

 المرحلة، كانا أبعد من أن يشكال نجاحا كامال؛ والسبب في ذلك هو أن

 . هاتين العمليتين لم تحصال في الواقع في أحسن ظروف العدالة والشفافية

 لمالحظة التي ينبغي إبرازها هي أن عديد عمليات اللزمة والخوصصة وا

 لم تجر – ومن ضمنها الشركات الكبرى - والتفويت في الشركات التونسية

 بصورة مطابقة لقوانين البالد نفسها وال بشكل مطابق لقوانين السوق التي

 وخي تتسم بضرورة االنتقال الحر للمعلومات واستخدام قواعد المنافسة وت

. الشفافية في ما تقتضيه هذه العمليات من بيوعات وإبرام عقود
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 بين سير المريبة والمالحظة التي يجب إبداؤها أيضا هي المصادفة

 جميع هذه العمليات، من جهة، وبين التكون السريع على مستوى بعض

 صناعية وتجارية ضخمة، لثروات األشخاص أو العائالت والمثير للدهشة

 وهو أبرز ظاهرة لتراكم الثروة ورأس المال وقعت في . ية من جهة ثان

 . بالدنا بمثل هذا الحجم وفي بحر سنوات قليلة فقط

 وال يمكن لتراكم بمثل هذا الحجم وهذه السرعة للنفوذ االقتصادي

 فمن . أن يكون وليد الصدفة " األثرياء الجدد " بين أيدي طبقة قليلة جدا من

 السابع من " ونس، مع بداية العهد الذي دشنه المعلوم أنه لم تكن توجد في ت

 أي ثروة خاصة ذات طابع شخصي أو - دون أدنى شك – " نوفمبر

 عائلي أو حتى جماعي قادرة على أن تجمع أمواال بمثل هذا الحجم خالل

 . بضع سنوات فقط

 للثروات الذي الهستيري إن كل ما نخشاه هو أن يؤدي هذا التراكم

 الغالب، إلى نتائج وخيمة على الصعيدين تم في ظروف مريبة في

 و بالتالي فانه ينبغي التأكيد على أنه إذا لم يقع . االقتصادي واالجتماعي

 اتخاذ إجراءات صارمة لوضع حد لهذه الظاهرة السلبية والخطرة جدا قبل

 ، فانه ستكون لها انعكاسات سيئة جدا على توازن بالدنا على فوات األوان

 ي والسياسي وعلى مستقبل نمو االقتصاد الوطني الصعيدين االجتماع

. واندماجه في االقتصاد العالمي
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 : االقتصاد وسياسة الشفافية - ج

 لهذه األسباب يتبين أن من بين اإلجراءات المتأكدة التي يجب

 اتخاذها فورا هو أن يتم القيام ببحث معمق حول الظروف التي تكون في

 الل العقود األخيرة بحيث تجمعت نطاقها رأس المال الوطني وتطور خ

 الثروة الوطنية في ظرف وجيز في أيدي عدد محدود من األشخاص أو من

 بكامله ويجب أن يتم إعادة فتح ملف الخوصصة ينبغي . الجماعات الخاصة

 . زجر كل التجاوزات القانونية في هذا الميدان

 د في هذا اإلطار، يجدر بتونس أن تنسج على منوال ما وقع في عدي

 البلدان التي ارتكبت خطأ توخي سياسة متسيبة جدا في هذا الموضوع

 إفالس اقتصادها، فوجدت نفسها مجبرة على اتخاذ إجراءات صارمة لتفادي

 وذلك بأن تتبنى قانونا دستوريا ينص على إطالق عملية واسعة النطاق

 ؛ وعلى غرار ما وقع في " الثروات المشبوهة " للمراقبة والبحث في تكون

 لدان ال تبعد كثيرا عن بالدنا، فانه أصبح من الضروري إطالق حملة ب

 كي نكفي بالدنا مغبة أن تجد نفسها في " نظافة اليد " وطنية يكون شعارها

 وضع سحب ثقة وإفالس اقتصادي وسياسي وأخالقي عرفته بلدان عديدة

 . حديثا

 هذه تعتبر مقدمة ضرورية ألي إعادة " اليد النظيفة " وان عملية

 ديد للسياسة االقتصادية للبالد إذا أرادت تونس أن تكون هذه السياسة تج

" تنمية " كما نرتئيها، أي " التنمية الشاملة " في معنى " التنمية " مركزة على
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 متعددة األبعاد، متعلقة بالمستوى االقتصادي، وفي الوقت نفسه، بالمستوى

 . االجتماعي والسياسي والثقافي أيضا

 كد التذكير بأن الثروة الفعلية والتنمية الحقيقية ألي وألجل هذا فانه يتأ

 بلد ال تقاس بتكوين بعض األفراد ألرصدة عقارية ضخمة ورؤوس أموال

 متراكمة، وإنما تقاس بمدى قدرة ذلك البلد على إعادة ضخ هذه الثروات

 واألموال من أجل تنشيط االقتصاد وإكسابه مزيدا من الحيوية، وفي الوقت

 . ل خلق أو دعم التوزيع العادل للمداخيل المنجرة عن ذلك نفسه من أج

II - اإلصالح االقتصادي والبحث العلمي 

 يجب على بلدنا أن يكون واعيا بنقاط الضعف الموجودة في السياسة

 ومن أخطر . االقتصادية سواء في تحديد أو في انجاز االختيارات األساسية

 ضمن العوامل المركزية لسياسة هذه النقائص وأوضحها الغياب الشبه تام،

 التنمية، للبعد المتمثل في حركية المجالين العلمي والتكنولوجي، وهو بعد

 . أساسي في كل اقتصاد عصري

 ذلك أن أبرز قطاعات االقتصاد، حتى يومنا هذا، هي السياحة

 والفالحة واستغالل النفط واستغالل المناجم والخدمات والصناعة في أكثر

 عا أي الصناعة التحويلية التي هي تقليد لتقنيات اإلنتاج أشكالها تواض

 ولكن أصحاب القرار في الميدان االقتصادي قل أن اهتموا، حتى . األجنبية

يومنا هذا، بالمستجدات العلمية والتكنولوجية التي يجب أن تواكب كل
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 ولكن أي اقتصاد متطور، في عالم اليوم، إنما هو اقتصاد . سياسة تنمية

 لى االبتكار والتجديد العلمي والتكنولوجي التي هي ثمن حركية مؤسس ع

 . االقتصاد ومفتاح الدخول إلى السوق العالمية

 ": اقتصاد المعرفة " التنمية و - أ

يجب إذن على السياسة االقتصادية الجديدة أن تعتمد على ما أصبح

 يب ، وهو تركيب للعلم مع التكنولوجيا وترك " اقتصاد المعرفة " يسمى اليوم

 للتراكم المعرفي من أجل اإلسهام " التطبيقات العملية " مع " للعلوم األساسية "

 في خلق أنشطة صناعية وخدماتية مجددة ومنتجة لمواطن الشغل وذات

 . انعكاسات اقتصادية واجتماعية مهمة

 وتتطلب مثل هذه السياسة االقتصادية المؤسسة على المعرفة

 : توظيف عوامل جوهرية مختلفة أهمها

 توظيف الدولة لسياسة تشجيع على البحث العلمي، بالمعنى الواسع - 1

 للكلمة، وللبحث التطبيقي، بصورة خاصة، يجب أن يوضع لها

 تشريع مرن ومالئم وإمكانات مالية هامة ومنح تخصص من

 ميزانية التنمية ويدعى لها اإلسهام البنكي في نطاق شروط

 . استثنائية بالنسبة لما هو معمول به عموما

 تشجيع مؤسسات البحث الجامعي الحالية وبعث مؤسسات جديدة - 2

للبحوث المتخصصة مصحوبة بتشريع محين بواسطة حقوق
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 المبتكرين والمجددين وضامنة لحقوق المؤسسات التي تشارك في

 . انجاز المشاريع الصناعية المجددة والخدمات

 تشريك الجامعات العمومية والخاصة والمؤسسات الصناعية - 3

 ارية في انجاز برامج بحث وخصوصا المشاريع المجددة والتج

 " بحث وتنمية " التي تسمى

 تكون وظيفته " مركز وطني للمتابعة التكنولوجية والتجديد " إنشاء - 4

 تجميع المعلومات حول أنشطة البحث األساسي أو التطبيقي التي

 تقع بالخارج والتي يمكن أن تكون لها فوائد لألنشطة الوطنية

 ركيز شبكات اتصال وتعاون مع مؤسسات البحث المماثلة وت

 . والتجديد األجنبية

 تشجيع المؤسسات التونسية على بعث أنشطة بحث في القطاعات - 5

 التي تعمل فيها وذلك بأن تقدم لها امتيازات مختلة وعقوق استثمار

 وتنمية مع الدولة وبأن تدعى إلى تخصيص جزء من مداخيلها

 ألنشطة البحث

 ": ياسة التشغيل وس " التنمية - ب

 يجب على السياسة االقتصادية الجديدة للتنمية أن تهتم، بحماس أكبر

 وهو : وبروح إبداعية أقوى، بهدف آخر أساسي في كل سياسة اقتصادية

 والمالحظ أن النظام الجديد يدعي دائما، مثل سابقه، أنه يجعل من . التشغيل

فيا فإننا نسلم بأن النظام ولو أخذنا هذا الكالم حر . التشغيل أولويته الكبرى
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 وفي الواقع فان . الجديد فشل، كسابقه، بالكامل وباستمرار في هذه السياسة

 – " العاطلين " وهذا يختلف عن تسمية – " ليس لهم شغل " النسبة المئوية للذين

 قد تجمدت، سواء في ظل النظام  السابق أو في ظل النظام الحالي، في ما

 بل يجب أن . لة النشيطة، وهو أمر مأسوي حقا من اليد العام % 20 يقارب

 المعترف به في اإلحصاءات الرسمية، عالوة " العاطلين " نقول أيضا أن عدد

 على أنه دائما أقل من الواقع، ال يأخذ في االعتبار أن عددا كبيرا من

 ومصطنعة ألنها تتمثل غالبا في أعمال وقتية وعرضية تسمى " مثقلة " مراكز

 وهي ال تستجيب لمطالب حقيقية " ... تشغيل الشبان " و أ " أشغال تدريب "

 للنشاط االقتصادي، ولهذا السبب فان خزينة الدولة هي التي تتحملها غالبا

 وهو ما يعني أن األمر يتعلق بانتدابات تتم ألسباب اجتماعية وليس ألسباب

 . اقتصادية

 ويعود عجز االقتصاد الوطني عن هضم البطالة الحالية إلى عوامل

 وأول . متعددة ذات جذور اقتصادية واجتماعية ولكن سياسية أيضا وخاصة

 العوامل التي يجب ذكرها هو ضعف السياسة االقتصادية في مستوى الرؤية

 . االقتصادية الشاملة

 ويعتقد خبراء البنك العالمي أنه لو كان االقتصاد التونسي مستندا

 ربح نقطة إضافية في النمو إلى رؤية أكثر عقالنية ونجاعة لكان قادرا على

 والحال أن هذه النقطة . % 6 أو 5 االقتصادي، الذي هو غالبا في حدود

 اإلضافية تكفي، حسب هؤالء الخبراء، للتمكين من إيجاد مراكز شغل

الحالية، فأزمة االقتصاد التونسي هي إذن " البطالة " تساوي تقريبا نسبة
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 تقضي إصالحا للدولة كشرط نتيجة أزمة ي المحكومية السياسية أي أنها

 . للتقدم في التنمية االقتصادية

 االستنتاج األول الذي يجب الخروج به من هذه التوضيحات هو أن

 . سوى في تونس أو في كل مكان آخر " بالسياسي " يمر " االقتصادي "

 الفعلي، مثل ما وقع في بلدان عديدة أخرى ومثلما بينا " اإلقالع االقتصادي " و

 . دخال ديمقراطية حقيقية على النظام السياسي أعاله يتطلب إ

 وهو أن االقتصاد التونسي : ولكن هناك استنتاج آخر يجب ذكره هنا

 والخطأ ليس خطأ الدولة فقط، بل هو أيضا خطأ . ليس في صحة جيدة

 إعادة " فحتى بالرغم من برنامج . المؤسسة االقتصادية التونسية نفسها

 راكة مع االتحاد األوروبي، وباستثناء الذي انطلق في إطار الش " التأهيل

 بعض المؤسسات الناجحة، فقد بقي معدل المؤسسات التونسية في مستوى

 اقتصادي وتكنولوجي ضعيف جدا، وبقي الكثير منها، على المستوى

 االجتماعي، قليل العناية بمشاكل التشغيل وباحترام قوانين الشغل

 فالقليل من المؤسسات . ا والضمانات االجتماعية وظروف عمل مستخدميه

 فقط يهتم بتحسين المستوى التكنولوجي للعاملين وبالتأطير البشري لألنشطة

 وفي عدد كبير من الحاالت ال يقوم العمل حق قيمته . الصناعية أو الخدمات

 من حيث األجر وال تظهر المكافأة على الشغل ضمن إستراتيجية المؤسسة،

 . رف فضال عن مشاركة العاملين في التص

 " للشغل " ولهذه األسباب فان األمر يستوجب إنشاء ثقافة أخرى

ويتطلب إعادة االعتبار لعالم الشغل واحترام حقوق العامل ودوره في
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 " شريك " فيجب أن ينظر صاحب العمل إلى العامل على أنه . المؤسسة

 . وطرف مساهم في التصرف في المؤسسة وفي نموها

 ت التي ذكرنا بها أعاله، أن واليوم، يبدو واضحا، حسب المعطيا

 سياسة الشغل والسياسة االجتماعية للنظام الحالي هي أقل بكثير من آمال

 والحال أن . عالم الشغل، وهذا سواء على صعيد الكم أو على صعيد النوع

 الشغل هو، كغيره من العوامل، متأثر باالختيارات الرئيسة في مجال سياسة

 الصعيدين يجب أن نعمل إذا أردنا أن نجد فعلى هذين . التنمية واالستثمار

 . حال مرضيا لمشكل الشغل في تونس

 لهذه األسباب، يستحسن القيام بمراجعة لالختيارات األساسية في

 مجال سياسة التنمية بايالء أهمية أكبر لقطاعات النشاط التي تفرز أكبر عدد

 نشطة من مراكز الشغل وبفتح االقتصاد التونسي على قطاعات جديدة أل

 ويقتضي الحد من البطالة، من . واعدة أكثر من غيرها بتوفير فرص الشغل

 ناحية أخرى، الشروع في سياسة استثمار أكثر حيوية من السياسة المتبعة

 بإصالح لالختيارات " االجتماعية " وهكذا يمر حل هذه المشكلة . حاليا

. ام الحالي للنظ " السياسية " االقتصادية، ولكن كذلك بمراجعة االختيارات
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III - إصالح النظام التربوي 

 يفضي ما كنا بصدد قوله إلى التفكير في مسألة من أهم المسائل في

 هذه المسألة هي : كل سياسة تنموية ولكل تفكير جاد في مستقبل بلدنا

 تكتسي هذه المسألة أهمية قصوى سواء على مستوى . السياسة التربوية

 بدون شك أحد مفاتيح التطور والنمو إذ أنها – السياسة االقتصادية

 أو على المستوى االقتصادي ألنها أحد الشروط األساسية لكل – االقتصادي

 . سياسة لها مصداقية في مجال العدالة االجتماعية

 : فشل السياسة التربوية الراهنة - أ

 يجب هنا أوال مالحظة فشل السياسة التربوية الراهنة، فليس هناك

 وط المخيف والمتواصل لمستوى التعليم، وهذا في كل أدنى شك في الهب

 وليست نسب . المستويات، وفي إفالس الوسائل التي تم استخدامها للحد فيه

 النجاح في المدرسة األساسية، وهي نسب تتحكم فيها الدولة، إال دليال على

 تدني المستوى في هذه المرحلة من التعليم التي هي أهم مراحل المسيرة

 . والتكوينية كلها الدراسي

 ونفس السياسة يتم إتباعها في المدارس اإلعدادية وفي المعاهد

 الثانوية حيث أن نسب النجاح تتحكم فيها السلط كذلك ودائما في اتجاه

 االرتفاع بدعوى أن البلد يجب أن يبلغ معدالت النجاح العالمية في

ى المدى البعيد ولكن هذه السياسة ضارة على المدى األوسط وعل . الباكلوريا
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 بكل بساطة ألنها تؤدي بالتعليم الثانوي إلى مطب الرداءة وتنعكس نتائجها

 . السلبية على التعليم العالي

 نتيجة سلبية أخرى هي أنها تحد من حماس ومسؤولية ولها كذلك

 " السلسلة التي ال نهاية لحلقاتها " وسوف تؤدي . المدرس والتلميذ على السواء

 نعكاسات حتمية على األجيال القادمة ألن رداءة مستوى من الرداءة إلى ا

 . الجيل الحالي تتفاقم على الجيل الذي سيليه

 : اإلخفاق " ثمن " - ب

 إن تدني مستويات التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي المشار اليها

 أعاله ال يستغرب بعده أن يعرف مستوى التعليم العالي هبوطا في المستوى

 اوية، فالجامعة تسقط في بداية الحلقات الدراسية ما يقارب ال يقل عنه مأس

 من الطالب، وهي في آخر الحلقات تخرج أصحاب شهادات أقل من % 30

 المستويات العالمية بكثير، عالوة على كونهم غير متالئمين مع طلبات

 المؤسسات، فينضافون إلى جموع العاطلين، وهذا دليل قاطع ومأساوي على

 . تعليمي الحالي فشل النظام ال

 وهناك دليل آخر أكبر من هذا على فشل التكوين الجامعي يتمثل في

 هجرة عدد متزايد باستمرار من الناجحين في الباكلوريا إلى الخارج

 لمواصلة الدراسة بتكاليف باهضة ضمن تخصصات منعوا منها أو أغلقت

ون ذلك أن عدد الطالب التوانسة الذين يتابع . في وجوههم في بلدهم

دراستهم أو الذين وجدا أنفسهم مجبرين على الذهاب إلى الخارج لمواصلة
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 هذه الدراسات بالخارج تتكلف على البلد بكلفة . دراستهم يبلغ اليوم اآلالف

 وعالوة على هذا فهي تمثل مصاريف كبيرة ). وبالعملة األجنبية ( عالية

 في المؤسسات وأهم بكثير نسبين مما تصرفه الدولة على الطالب المسجلين

 . الجامعية العمومية بتونس

 هذا النزيف . وقمة هذه المأساة هي هجرة العقول التي أصبح بلدنا ضحيتها

 يتم في مصلحة الدول األخرى وخصوصا الدول الغربية التي أصبحت

 منطق فرز النخب – " الهجرة المختارة " عبر ما يسمى – تطبق بوضوح

 . تونس، وبواسطة إمكاناتها المكونة من طرف الدول النامية، مثل

 ويجب أن نضيف أيضا أن خطرا آخر يتهدد نظامنا التربوي

 بكامله، ويستهدف المستوى الجامعي بالخصوص، وهو أثر مباشر من آثار

 ). عولمة الخدمات " ( العولمة "

 في هذا المجال تترجم العولمة بإجبار بلد مثل بلدنا على أن يفتح سوقه

 مدارس والجامعات األجنبية وعلى أن يخضع التربوية الوطنية أمام ال

 مؤسساته التربوية الوطنية أمام المنافسة األجنبية التي هي أنجع وأقوى،

 . على جميع األصعدة، من المؤسسات الوطنية

 ": سياسة تربوية جديدة " من أجل - ج

 يتضح من األسباب المذكورة أعاله أنه من المستعجل أن تتم

 ومما هو حتمي أن هذه المراجعة . كوين كله مراجعة مسار التعليم والت

ستتطلب استثمارات كبرى في مستوى تكوين المكونين بوضع سياسة طويلة
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 وهذا ينطبق بالخصوص على إطار . المدى لرسكلة كامل اإلطار التعليمي

 ومن الضروري بذل جهد كبير في مجال رفع . التدريس بالتعليم الثانوي

 هذه الشهادة . الذين يتقدمون الجتياز الباكلوريا مستوى تالميذ التعليم الثانوي

 ال أكثر، بحيث يجب الكف " شهادة انتهاء الدروس الثانوية " يجب أن تعتبر

 عن اعتباره شهادة كفاءة جادة وصادقة في الداللة على استحقاق صاحبها

 . االنتقال اآللي إلى التعليم الجامعي

 عاله تؤدي إلى نتيجة ولكن المشكل أعم، إذ أن المعطيات المبينة أ

 حتمية هي أن كامل السياسة التربوية الحالية يجب أن تترك المكان لسياسة

 جديدة تعطي األولوية المطلقة للتعليم والتكوين المؤسسين على سياسة

 االمتياز ألفضل األفراد وعلى ضمان مستوى تكوين عالي جدا ألكبر عدد

 . ممكن من التالميذ والطالب

 م هذا التكوين، من جانب آخر، مع الحاجات الحقيقية ويجب أن يتالء

 لعالم العمل، كما أنه يتطلب إدخال توازن جديد على جميع مستويات التعليم،

 بين التكوين النظري والتكوين العملي والتطبيقي، لفائدة أكبر عدد ممكن من

 هذه السياسة الجديدة تقتضي أيضا إدخال مرونة كبرى . التالميذ والطالب

 ى برامج التكوين الجامعي التي يجب أن تضع خاصة برامج تكوين عل

 مستمر ورسكلة في جميع مراحل دراسة أصحاب الشهادات وعملهم وتوفر

 لكل شخص إمكانية أن يستعيد الدراسة بهدف مالءمة تكوينه األصلي مع

. حاجات سوق العمل
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 الضفاء المصداقية على " لتثمين المكتسبات " ويجب إرساء نظام

 ولتشجيع انخراط أصحاب العمل والعاملين في هذا " التكوين المستمر " ألة مس

 . النوع من البرامج

 ويجب أيضا أن يمر إصالح التعليم بتجديد جميع برامج التربية في

 كل المستويات وبإدخال التكنولوجيات الجديدة لإلعالمية واالتصاالت ضمن

 ن قبل الدولة، فال يكفي وعلى عكس الطريقة المتبعة حاليا م . هذه البرامج

 أن نغير، بصورة مصطنعة وشكلية، تسميات البرامج الحالية حتى نوهم بأن

 لالستجابة " أمد " فقد وقع تبني البرامج الجديدة المسماة . إصالح التعليم قد تم

 للضغوط األجنبية الهادفة إلى تنميط التكوين بإتباع النموذج

 يجب أن تؤول إلى تعديل حلقات ولكن اإلصالحات ال . األوروبي / األمريكي

 وهي ليست أيضا الشرط . الدراسة وتغيير تسميات الشهادات فقط

 . الضروري والكافي ليتحقق اإلصالح بشكل تام

 هذا اإلصالح لكامل النظام التربوي يجب أن يرافقه تالؤم إطار

 وبمراجعة للطرق والتجهيزات " أمد " التدريس مع مقتضيات نظام

 هذا األخير يجب . يير العالقات بين الجامعة وعالم الشغل البيداغوجية وبتغ

 أن يدعى، في الوقت نفسه، إلى التعبير، كميا ونوعيا عن حاجاته الحالية

 . والمستقبلية والى األخذ بنصيب هام في تكوين الطالب

 لغتين ( ومن ناحية أخرى يجب أن يكون تعليم اللغات األجنبية

 أمرا إجباريا في كل مستويات ) حوال أجنبيتين على األقل وفي جميع األ

. التكوين، من المدرسة األساسية حتى أعلى مستوى جامعي
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 . كما أنه من المسائل الهامة جدا أن يتمتع إطار التدريس بعناية الدولة

 فالواجب على الدولة أن تضمن للمدرسين مستويات أجور من أرفع ما

 ستمرا وأن توفر لمؤسسات يكون، وأن تقدم لهم تكوينا علميا وبيداغوجيا م

 . التعليم كل أصناف التجهيزات العصرية للتعليم وطرائقه

 يجب أن يعتبر تكوين إطار التدريس ورسكلته من ضمن أبرز

 األولويات في كل إصالح جاد للنظام التربوي الوطني، وكذلك إعادة تنظيم

 اإلدارة واإلشراف على المؤسسات التعليمية وتكوين المسيرين لهذه

 . لمؤسسات في التصرف والتسيير المحكم ا

 : ضرورة تخصيص إمكانات مالية جديدة - د

 في الوسائل ة م من األكيد أن كل هذه اإلصالحات زيادة ها

 يجب مراجعة . واإلمكانات المالية التي يجب وضعها على ذمة المدرسة

 ميزانيات المدارس في كل المستويات في اتجاه الرفع منها بحيث يبلغ

 لمؤسسات التعليمية والجامعية وتكوين كوادر التدريس في كل تجهيز ا

 الدرجات والتأطير البشري والتقني والمالي واإلداري مستوى رفيعا إذ أن

 ويتعلق األمر هنا . هذا الشرط الضروري للرفع من مستوى التربية والتعليم

 . بواحدة من أبرز أشكال التضامن االجتماعي

 مكانات المالية اإلضافية أو ويجب أن يتمثل تخصيص هذه اإل

 االستثنائية في قرارات واضحة وجريئة تسبقها حملة إعالم إلعداد الرأي

. العام بهدف جلب تأييده للتضحيات المادية التي سيطلب منه تقديمها



141 

 ذلك أن المواطن التونسي يجب أن يتفهم ضرورة أن يدفع المزيد من

 الدولة، في الوقت نفسه، الضرائب في تجديد التعليم، ولكن يجب على

 إقناعه بأن هذه الزيادة والمساهمات سوف توزع بأكثر ما يمكن من العدالة

 . على كل الطبقات االجتماعية وبحسب قدرة كل منها

IV – العدالة االجتماعية : 

 ": العدالة االجتماعية " يجب أن يهدف التضامن االجتماعي إلى تجسيم

 : الوطنية من أجل سياسة جدية لتوزيع الثروة  أ

 تركيز نظام " العدالة االجتماعية " يقتضي أول ركن من أركان

 لتوزيع الثروة الوطنية أقرب ما يكون إلى العدل يأخذ بعين االعتبار،

 يجب أن تكون مضمونة لكل " لحياة كريمة " خاصة المتطلبات الدنيا

 تغطية عدد أدنى من الحاجات وتحقيق حد " الحياة الكريمة " وتفترض . مواطن

 هذه التغطية يجب أن يضمها األجر ثم تتكفل المجموعة . أدنى من األهداف

 وال تزال أمام بلدنا في هذا المجال جهود . الوطنية ببعض المتطلبات الدنيا

 . كبرى عليه أن يبذلها

 : من أجل الحد من الفوارق االجتماعية  ب

 بالنسبة إلى األجور يجب التنديد بالخلل الخطير الموجود بين تطور

 فاألجراء يالحظون أن مداخيلهم . ألجور وتقهقر القدرة الشرائية لألجراء ا

 ولكنهم في الوقت نفسه يشاهدون ارتفتع . ترتفع بصعوبة كبيرة وببطئ شديد

ومن جراء . االسعار بشكل شبه يومي وبدون وجود التعويضات الالزمة
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 ئا هذا تبدو تونس موزعة بين غالبية عظمى من السكان يتزايد فقرها شي

 هذا الوضع ال يمكن . فشيئا، وأقلية محدودة من السكان تزداد ثراء باستمرار

 كما ال يمكننا أن نعتبر هذه الفوارق عنوان " عدالة اجتماعية " أن يسمى

 سياسة اجتماعية للتضامن، فضال عن صعوبة التوفيق بين هذه الفوارق

 س أنها ال يجب أن تتذكر تون ". الحياة الكريمة " الخطيرة وبين متطلبات

 ، مصنفة ضمن مرتبة متواضعة " سياسة التنمية " تزال، بعد عقود كثيرة من

 وبالمقارنة مع بلدان ". للتنمية البشرية " جدا بالنظر الى المقاييس العالمية

 أخرى نامية تمكنت من تحقيق بروزها االقتصادي ورفعت بصورة ملموسة

 ان كثيرة من العالم في مداخيل مواطنيها فان تونس اليوم مصنفة بعد بلد

 . الذي هي منه " الثالث من نفس جيل االستقالل

 : المشاكل الديمغرافية الجديدة - ج

 كان المجتمع التونسي، قبل نصف قرن، مجتمعا شابا، وواجهت

 ولكن . تونس مشكالت نمو اقتصادي واجتماعي خاصة بالمجتمعات الشابة

 ت اجتماعية هامة ومتنوعة المجتمع التونسي بدأ اليوم يتهرم، ولهذا انعكاسا

 يخشى أن تصبح عسيرة الحل إذا لم يقع اتخاذ االحتياطات الضرورية في

 ولكن نالحظ اليوم أن مثل هذه السياسة االجتماعية غائبة . الوقت المناسب

 ذلك أن اإلحاطة بالفئات العمرية المسنة ليست . أو غير كافية تماما في بلدنا

 للمشكالت والصعوبات ع ئمة  للتطور السري مضمونة بالطريقة المثلى والمال

. التي تتطلب الحل
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 ولهذه األسباب يجب وضع سياسة اجتماعية جديدة وإعداد وسائل

 يجب أن يعتبر من أوكد . بشرية واجتماعية وإمكانات مالية وتقنية مالئمة

 وضع مخطط واسع وطويل المدى يهدف إلى " سياسة التنمية " األولويات في

 ة الواجب على األمة تقديمها لألفراد الذين ليس لهم سند ضمان المساعد

 ... والمتقاعدين واألطفال المهملين والجانحين والمعاقين

 ومع كل هذا يجب أن تجابه الدولة اآلثار االجتماعية للنمو

 " المتحررة " االقتصادي نفسه، وذلك بالحد من اآلثار السلبية للرأسمالية

 ة القيمة للتضامن العائلي باعتبار أن الخلية وإلعاد " التحررية المتوحشة " و

 العائلية هي الضمانة اآلمنة والدائمة لالستقرار االجتماعي ولرفاهة جميع

 . السكان

 : الحق في الصحة - د

 إن الحق في الصحة مظهر آخر مهم جدا للتضامن الوطني ويجب

 هنا أن نستنكر التدهور الحالي لنظام الصحة العمومية وغياب سياسة

 إلى عقولة وناجعة في هذا الميدان والتفاوت الصارخ بين التونسيين بالنظر م

 . العالج والى نوعيته المتوفرة حاليا إلى الوصول

 فقد أصبح في تونس اليوم طب لألغنياء وطب للفقراء كما توجد

 أدوية لألغنياء وأدوية للفقراء وجراحون لألغنياء وآخرون للفقراء،

 واإلصالح األخير . رق بينهم مأساوية ونهائية وأصبحت الفجوة التي تف

للمستشفيات هو أبعد من أن يكون قد حقق األهداف التي علقت عليه، أي
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 مع تحسين " النوعية " الكمية و " تحسين الخدمة الطبية من زاويتي النظر

 ... التصرف والخدمات اإلدارية في كل المؤسسات االستشفائية

 فالمستشفيات . ك قد تحقق تقريبا من ذل ال شيء، أو ال شيء

 العمومية ال تزال مكتظة مثلما كانت ونوعية العالج أقل من المطلوب بكثير

 والتأطير البشري والفني ناقص جدا والتجهيزات غير كافية فضال عن

 كونها في الغالب قديمة وسيئة الصيانة والتوزيع جغرافيا وتقنيا وليست لها

 لتعهد  بحيث تتعرض غالبا للعطب قطع الغيار الكافية وال العناية وا

 ... والتعطيل وال يتم إصالحها في الوقت المناسب

 أما التأطير النفسي االجتماعي للمرضى فهو في الغالب شبه منعدم

 وينتج عن كل . كما أن اإلحاطة العائلية بالمريض متجاهل بشكل شبه تام

 أن تخضع هذا أن مستوى العالج ونوعيته في المستشفيات العمومية يجب

 لمراجعة معمقة جدا ويجب أن تؤدي إلى وضع سياسة جديدة للصحة

 العمومية تكون أكثر مالءمة لحاجات المجتمع وأكثر استجابة للمستجدات

 وفي نفس التوجه يجب أن يخضع سير . العلمية والتكنولوجية العصرية

 . القطاع الخاص للصحة لتفكير موضوعي ومحايد

 ريع المتعلق بهذا القطاع بهدف الحد من يجب أن تقع مراجعة التش

 المبالغة في الممارسات الغير متماشية كما ينبغي مع القانون ومع

 األخالقيات وفي اتجاه فرض احترام التراتيب في مجال تقديم الخدمات

. الصحية وفي مجال التصرف في هذه المؤسسات أيضا
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 الثامن الفصل

 سياسة تونس الخارجية

 : اسي الممتاز لتونس الموقع الجيوسي - 1

 بفضل موقعها الجغرافي ، ، ولكن بالدنا أجل تونس بلد صغير،

 المحظوظ وبحكم تميزها بكونها أرض تالقي الحضارات والتفتح على بقية

 الشعوب، وثقافتها المؤسسة على االعتدال ونبذ جميع أشكال التطرف

 لذي سجلته اإليديولوجي والديني والسياسي وغيره، وبفضل التقدم الواضح ا

 في مجال التوفيق بين األصالة والمعاصرة، إنما هي مهيأة ألن تلعب دورا

 ". أكبر من حجمها الطبيعي " عالميا

 : مزايا الديبوماسية الناشطة - 2

 فقد لعبت تونس غداة االستقالل دورا ملحوظا في المجتمع

 كفاح الجزائر من ( الدولي، فتدخلت في عديد الوضعيات الدولية الدقيقة

 أزمة الجامعة – مسألة الكونغو – القضية الفلسطينية – أجل استقاللها

 ، استقبال القيادة الفلسطينية بعد العربية على اثر اتفاقيات كمب دافيد

 ة، في التونسي الدبلوماسية وكان صوت ) وغير ذلك ... إخراجها من لبنان

ها وتميزت بالدنا، بالرغم من حداثة عهد جميع هذه القضايا، مسموعا،
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 باالستقالل، بالدفاع عن جملة من القيم والمبادئ األساسية في العالقات

 وأسهمت تونس، من منطلق هذه القاعدة ، الدولية التي تعتبرها مقدسة وثابتة

 في حل العديد من المشكالت الدولية على أساس القانون واحترام ، الصلبة

 . مجموعة الدولية ال أعضاء السالم واألمن الدوليين وحسن التفاهم بين كل

 غير أنه ال مناص لنا اليوم من مالحظة الواقع المر المتمثل في أن

 على الساحة الدولية وأن صمتها الدائم إزاء كل هذه " تتضاءل " تونس مكانة

 األزمات الدولية، وإزاء كل االعتداءات السافرة على أكثر حقوق اإلنسان

 ض لها أكثر المجتمعات قداسة، وإزاء المظالم التي ال توصف التي تتعر

 فقرا وتذهب ضحايا لها الشعوب العزالء، يظل غير قابل للتفسير وغير

 . مقبول على كل حال

 ويبلغ غياب تونس عن الساحة الدولية أقصى مبلغه عندما نفكر في

 الخروق المشينة والمكررة ألقدس حقوق الشعوب العربية الخاضعة

 التي أصابت القيم فظاعة ت اإلساءا لالحتالل والقمع األجنبي وألشد

 إن مثل هذا الصمت يخشى . اإلسالمية - المقدسة لهويتنا العربية والرموز

 منه أن تكون بالدنا، في الوضع الحالي، قد أضاعت أي تأثير أخالقي لها

 . في المجموعة الدولية، فضال عن ضياع أي ثقل سياسي

 : الدبلوماسية تنشيط الحركية وإعادة العولمة - 3

 نه ال شك في أن أي سياسة خارجية واضحة وحيوية والحال أ

ونشيطة إنما هي أمر ضروري لضمان الدفاع عن مصالحنا األساسية في
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 وتمركز القوة السياسية والمصالح " العولمة " مجتمع دولي تهيمن عليه

 وستصبح بالدنا . االقتصادية بين أيدي بضع دول وبضع شركات عالمية

 لحها حيوية وعن فرض نفسها على عاجزة عن الدفاع عن أكثر مصا

 الساحة الدولية إذا لم يكن لها حضور صلب ونشيط في عالم االقتصاد

 . الدولي وضمن العالقات الدولية الراهنة

 بالدنا زمام المبادرة بغية إعادة بناء ولهذا السبب يجب أن تستعيد

 على المدى البعيد تكون مركزة ودبلوماسية سياسية ت استراتيجيا

 : وص على األهداف والمحاور التالية الخص ب

 السعي في نطاق المنظمات الدولية من أجل الدفاع عن حقوق  أ

 والحريات األساسية واحترام حق الشعوب في تقرير اإلنسان

 . ا مظاهر تنوعه مصيرها ومن أجل حماية األقليات في جميع

 ، بغية القضاء واإلقليمية السعي في نطاق المنظمات الدولية، العالمية  ب

 الجائر وغير الشرعي للقوة أو الحرب وبغية أن عمال على االست

 يفرض على الجميع، سواء القوى العظمى أو القوى المتوسطة،

 احترام القانون الدولي واألهداف والمبادئ األساسية لميثاق األمم

 اللجوء الى المتحدة، والعمل في كل الحاالت من أجل تعويض

 . الوسائل السلمية ، ب ي حل الخالفات الدولية القوة، ف

 النضال فرديا وجماعيا إلى جانب دول أخرى أو مجموعات دول  ج

 حليفة من أجل إيجاد الحلول المالئمة، عن طريق الحوار والوفاق

الدولي، للمشكالت الكبرى التي تواجهها أمم العالم كالجوع والفقر
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 واألمية واألمراض والكوارث الطبيعية والتلوث وكل أشكال تدهور

 . بيئة وغيرها ال

 جانب دول أخرى أو مجموعات دول إلى النضال فرديا وجماعيا  د

 حليفة من أجل دفع وتطوير التضامن االجتماعي بين الشعوب

 ومن أجل الحد من الفوارق والمظالم التي تذهب ضحيتها الفئات

 . الضعيفة في كل مكان من العالم

 : في تكوين مناخ جيوسياسي أفضل - 4

 دبلوماسي نشيط ومتصل من أجل خدمة قوم بعمل ويجب على تونس أن ت

 مصالحها األساسية وتطوير تعاونها الدولي مع جميع األمم مع أخذ محاور

 : االهتمام التالية بعين االعتبار

 " للمغرب الكبير " العمل بال هوادة من أجل النهوض بالمشروع األساسي  أ

 . سهام فيه بنجاعة وعلى إيجاد الظروف المالئمة لإل

 جانب بقية الدول األعضاء في جامعة إلى ل فرديا وجماعيا النضا  ب

 أداة ناجعة إلى اإلقليمية الدول العربية من أجل تحويل هذه المنظمة

 وفعالة في بناء التضامن بين األقطار العربية ومن أجل تحقيق

 االزدهار والرقي لشعوبها في كنف احترام المساواة بين األمم وعلى

 دول العربية يقع تجديده وأقلمته مع المعطيات أساس ميثاق لجامعة ال

. تحقيقها إلى الراهنة واألهداف األساسية التي تطمح األمة العربية
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 بناء فعلي لكيان إلى تهدف " مبادرة متوسطية " صياغة إلى السعي  ج

 متوسطي جديد مؤسس على تكامل المصالح والعادلة بين الدول

 شراكة مبنية على أساس إطار لها بالسيادة في واإلقرار األعضاء

 . تكامل المصالح وعلى أساس تعاون متبادل ونافع للجميع

 على اآلفاق الجديدة للنمو العالمي التونسية الدبلوماسية فتح نشاط  د

 بايالء التعاون الدولي لبالدنا بعدا إفريقيا وبعدا آسيويا وبعدا التينيا

 مكانات البشرية أمريكيا وبتسخير الوسائل السياسية والدبلوماسية واإل

. واالقتصادية والمالية وكل الوسائل المالئمة لتحقيق هذه الغاية
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 : 1 ملحـق عدد

1987 نـوفمبر 7 بيـان
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 * 1987 نـوفمبر 7 بيـان

 اهللا الرحمان الرحيم بسم

 أيها المواطنون، أيتها المواطنات

 التونسية، نحن زين العابدين بن علي، الوزير األول بالجمهورية

 : أصدرنا البالغ التالي

 إن التضحيات الجسام التي أقدم عليها الزعيم الحبيب بورقيبة، أول رئيس

 للجمهورية التونسية، رفقة رجال بررة في سبيل تحرير تونس وتنميتها ال

 لذلك أحببناه وقدرناه وعملنا السنين الطوال تحت إمرته في . وال تعد ى تحص

 ي جيشنا الوطني الشعبي، وفي الحكومة، بثقة ف . مختلف المستويات

 ولكن الواجب الوطني يفرض علينا اليوم أمام طول . وإخالص وتفان

 شيخوخته واستفحال مرضه أن نعلن، اعتمادا على تقرير طبي، أنه أصبح

 عاجزا تماما عن االضطالع بمهام رئاسة الجمهورية

 تولى بعون اهللا من الدستور، ن 57 وبناء على ذلك، وعمال بالفصل

 وتوفيقه رئاسة الجمهورية والقيادة العليا لقواتنا المسلحة وسنعتمد في

الوزير األول في ذلك الوقت لدى عزله للرئيس الحبيب بورقيبة زين العابدين بن علي هو البيان الذي تاله : بيان السابع من نوفمبر (*)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%D9%8A
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 مباشرة مسؤولياتنا، في جو من الثقة واألمن واالطمئنان، على كل أبناء

 تونسنا العزيزة، فال مكان للحقد والبغضاء والكراهية

 ي مسؤولية إن استقالل بالدنا وسالمة ترابنا ومناعة وطننا وتقدم شعبنا ه

 كل التونسيين وحب الوطن والذود عنه والرفع من شأنه واجب مقدس

 على كل مواطن

 أيها المواطنون، أيتها المواطنات

 ه وفئاته بالمشاركة ئ إن شعبنا بلغ من الوعي والنضج ما يسمح لكل أبنا

 البناءة في تصريف شؤونه في ظل نظام جمهوري يولي المؤسسات

 الديمقراطية المسؤولة، وعلى أساس سيادة الشعب مكانتها ويوفر أسباب

 كما نص عليها الدستور الذي يحتاج إلى مراجعة تأكدت اليوم، فال مجال

 في عصرنا لرئاسة مدى الحياة وال لخالفة آلية ال دخل فيها للشعب،

 فشعبنا جدير بحياة سياسية متطورة ومنظمة تعتمد بحق تعددية األحزاب

 الشعبية السياسية والتنظيمات

 وإننا سنعرض قريبا مشروع قانون لألحزاب ومشروع قانون للصحافة

 يوفران مساهمة أوسع، بنظام ومسؤولية، في بناء تونس ودعم استقاللها

 وسنحرص على إعطاء القانون حرمته، فال مجال للظلم والقهر، كما

 سنحرص على إعطاء الدولة هيبتها، فال مكان للفوضى والتسيب وال

الستغالل النفوذ أو التساهل في أموال المجموعة ومكاسبها سبيل
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 وسنحافظ على حسن عالقاتنا وتعاوننا مع كل الدول، السيما الدول الشقيقة

 وسنعطي . والصديقة، كما نعلن احترامنا لتعهداتنا والتزاماتنا الدولية

 . تضامننا اإلسالمي والعربي واإلفريقي والمتوسطي المنزلة التي يستحقها

 وسنعمل بخطى ثابتة على تجسيم وحدة المغرب العربي الكبير في نطاق

 المصلحة المشتركة

 .. أيها المواطنون، أيتها المواطنات

 انه عهد جديد نفتحه اليوم معا على بركة اهللا بجد وعزم، وهو عهد الكد

 . والبذل يمليهما علينا حبنا للوطن ونداء الواجب

 ورية لتحيا الجمه .. لتحيا تونس

 صدق اهللا العظيم " وقل اعملوا، فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون "

. والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
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 : 2 عدد ملحـق

نص الدستـور التـونسي
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 وفي 1378 ذي القعدة 25 مؤرخ في 1959 لسنة 57 قانون عدد

 الرائد ( . ره في ختم دستور الجمهورية التونسية وإصدا 1959 أول جوان

 .) 74 صفحة 1959 بتاريخ غرة جوان 30 الرسمي عدد

 باسم الشعب،

 نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

 ) 1955 ديسمبر 29 ( 1375 جمادى األولى 14 بناء على األمر المؤرخ في

 المحدث للمجلس القومي التأسيسي،

 1376 الحجة ذي 26 وعلى قرار المجلس القومي التأسيسي المؤرخ في

 أصدرنا وبعد أن صادق المجلس القومي التأسيسي، ، ) 1957 جويلية 25 (

 : دستور الجمهورية التونسية اآلتي نصه

 التوطئــة

 بسم اهللا الرحمان الرحيم

 نحن ممثلي الشعب التونسي المجتمعين في مجلس قومي تأسيسي،

 يد تكتله العت إن هذا الشعب الذي تخلص من السيطرة األجنبية بفضل ن، نعل

م، مصم والتخلف، وكفاحه ضد الطغيان واالستغالل
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 على توثيق عرى الوحدة القومية والتمسك بالقيم اإلنسانية -

 الشعوب التي تدين بكرامة اإلنسان وبالعدالة والحرية وتعمل المشاعة بين

 والتعاون الدولي الحر، للسلم والتقدم

 الكبير وبانتمائه مغرب وعلى تعلقه بتعاليم اإلسالم وبوحدة ال -

مصير أفضل لألسرة العربية وبالتعاون مع الشعوب اإلفريقية في بناء

 وبالتضامن مع جميع الشعوب المناضلة من أجل الحرية والعدالة،

 وعلى إقامة ديمقراطية أساسها سيادة الشعب وقوامها نظام -

 ن، ونعل سياسي مستقر يرتكز على قاعدة تفريق السلط،

 م الجمهوري خير كفيل لحقوق اإلنسان وإقرار المساواة النظا أن -

 الحقوق والواجبات ولتوفير أسباب الرفاهية بتنمية بين المواطنين في

 البالد لفائدة الشعب وأنجع أداة لرعاية األسرة االقتصاد واستخدام ثروة

 والصحة والتعليم، وحق المواطنين في العمل

 السيادة نرسم على بركة نحن ممثلي الشعب التونسي الحر صاحب

دستور الجمهورية التونسية : اهللا هذا الدستور
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 الباب األول

 ة أحكام عامـ

 الفصل األول

 تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية

 . لغتها، والجمهورية نظامها

 المؤرخ 1976 لسنة 37 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 2 الفصل

 . ) 1976 يل أفر 8 في

 الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته

 . في نطاق المصلحة المشتركة

 المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير إن

 الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على االستفتاء الشعبي بعد أن ما لهذا

 غ والشروط المنصوص عليها حسب الصي "* مجلس النواب " يوافق عليها

 . بالدستور

 3 الفصل

 الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا

. الدستور
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 4 الفصل

 علم الجمهورية التونسية أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو

 : الجمهورية وشعار . خمس أشعة يحيط به هالل أحمر حسبما يبينه القانون

 . ام ـ عدالة حرية ـ نظ

 من القانون 2 الثالث األولى بالفصل أضيفت الفقرات ( 5 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في 2002 لسنة 51 الدستوري عدد

 تضمن الجمهورية التونسية الحريات األساسية وحقوق اإلنسان في

 تقوم الجمهورية التونسية على مبادئ . كونيتها وشموليتها وتكاملها وترابطها

 قانون والتعددية وتعمل من أجل كرامة اإلنسان وتنمية شخصيته دولة ال

 تعمل الدولة والمجتمع على ترسيخ قيم التضامن والتآزر والتسامح بين .

 الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية . األفراد والفئات واألجيال

 . المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل باألمن العام

 6 الفصل

 كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء أمام

. القانون
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 7 الفصل

 المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، وال يتمتع

 الحقوق إال بقانون يتخذ الحترام حقوق الغير ولصالح األمن يحد من هذه

 . هوض االجتماعي الوطني والزدهار االقتصاد وللن العام والدفاع

 بالقانون الدستوري 7 و 6 و 5 و 4 و 3 أضيفت الفقرات ( 8 الفصل

 . ) 1997 أكتوبر 27 المؤرخ في 1997 لسنة 65 عدد

 حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر واالجتماع وتأسيس

 . الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون

 المواطنين لتنظيم األحزاب في تأطير تساهم . والحق النقابي مضمون

 على أسس ديمقراطية وعليها أن وتنظم . مشاركتهم في الحياة السياسية

 اإلنسان والمبادئ المتعلقة تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق

 لتطرف وتلتزم األحزاب بنبذ كل أشكال العنف وا . باألحوال الشخصية

 ند أساسا في وال يجوز ألي حزب أن يست . ز والعنصرية وكل أوجه التميي

 مستوى مبادئه أو أهدافه أو نشاطه أو برامجه على دين أو لغة أو عنصر

 . تحجر تبعية أي حزب إلى أطراف أو مصالح أجنبية . أو جنس أو جهة

. يضبط القانون تكوين األحزاب وتنظيمها
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 2002 لسنة 51 نقح بالقانـون الدستوري عدد ( 9 الفصل

 .) 2002 جوان 1 المؤرخ في

 الشخصية مسكن وسرية المراسلة وحماية المعطيات حرمة ال

 مضمونة إال في الحاالت االستثنائية التي يضبطها القانون

 10 الفصل

 لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد وإلى خارجها واختيار مقر

 . إقامته في حدود القانون

 11 الفصل

 . يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن أو منعه من العودة إليه

 من القانون 2 أضيفت الفقرة األولى بالفصل ( 12 الفصل

 .) 2002 جوان 1 المؤرخ في 2002 لسنة 51 الدستوري عدد

 يخضع االحتفاظ للرقابة القضائية وال يتم اإليقاف التحفظي إال بإذن

 . ويحجر تعريض أي كان الحتفاظ أو إليقاف تعسفي . قضائي

 إدانته في محاكمة تكفل له فيها كل متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن تثبت

. الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه
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 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 13 الفصل

 العقوبة شخصية وال تكون إال بمقتضى نص قانوني ). 2002 جوان 1 في

 كل فرد فقد حريته يعامل معاملة . سابق الوضع عدا حالة النص األرفق

 . كنف احترام كرامته طبقا للشروط التي يضبطها القانون إنسانية في

 . حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون 14 الفصل

 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 15 الفصل

 على كل مواطن واجب حماية البالد، والمحافظة على ). 2002 جوان 1 في

 . راب الوطني استقاللها وسيادتها وعلى سالمة الت

 . الدفاع عن حوزة الوطن واجب مقدس على كل مواطن

 16 الفصل

 أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على أساس

. اإلنصاف
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 17 لفصل ا

 . يحجر تسليم الالجئين السياسيين

 الباب الثاني

 السلطة التشريعية

 لمؤرخ ا 2002 لسنة 51 لدستوري عدد نقح بالقانون ا ( 18 الفصل

 ). 2002 جوان 1 في

يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس النواب ومجلس

 ينتخب أعضاء مجلس النـواب . أو عن طريق االستفتاء ) 1 ( المستشارين

 انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها

 . القانون االنتخابي

 1976 لسنة 37 عدد نقح بالقانون الدستوري ( 19 الفصل

 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1976 أفريل 8 المؤرخ في

 ). 2002 جوان 1 المؤرخ في

 مجلس المستشارين من أعضاء ال يتجاوز عددهم ثلثي عدد يتكون

 ويحدد القانون االنتخابي طريقة ضبط هذا العدد كل أعضاء مجلس النواب،

ويوزع أعضاء . لنواب القائم أعضاء مجلس ا ست سنوات باعتبار عدد
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 عضو أو عضوان عن كل والية باعتبار عدد : مجلس المستشارين كما يلي

 السكان يتم انتخابه أو انتخابهما على المستوى الجهوي من بين أعضاء

 من أعضاء المجلس يتم انتخابه على ثلث . الجماعات المحلية المنتخبين

 واألجراء، وذلك بترشيح من المستوى الوطني من بين األعراف والفالحين

 األسماء بها عن ضعف المنظمات المهنية المعنية ضمن قائمات ال يقل عدد

 بالتساوي بين وتوزع المقاعد . عدد المقاعد الراجعة إلى كل صنف

 يتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين عن طريق . القطاعات المعنية

 . حلية المنتخبين والسري من قبل أعضاء الجماعات الم االقتراع الحر

 ويحدد القانون االنتخابي الطريقة والشروط التي يتم بمقتضاها انتخاب

 رئيس الجمهورية بقية أعضاء مجلس . أعضاء مجلس المستشارين

 . المستشارين من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية

 . وال يتقيد أعضاء مجلس المستشارين بمصالح محلية أو قطاعية

 . عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس المستشارين وال يمكن الجمع بين

 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 20 الفصل

 المؤرخ 2008 لسنة 52 وبالقانون الدستوري عدد 1997 أكتوبر 27 في

.) 2008 جويلية 28 في
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 ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة أعوام يعتبر

 من العمر ثمانية عشرة سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط غ على األقل، وبل

 . االنتخابي التي يحددها القانون

 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 21 الفصل

 المؤرخ 2002 لسنة 51 و بالقانون الدستوري عدد 1997 أكتوبر 27 في

 ). 2002 جوان 1 في

 تونسي أو ولد ألب الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب

 تقديم ألم تونسية، وبلغ من العمر على األقل ثالثا وعشرين سنة كاملة يوم

 مولودا يجب على المترشح لعضوية مجلس المستشارين أن يكون . ترشحه

 سنة ألب تونسي أو ألم تونسية وأن يكون بالغا من العمر على األقل أربعين

 وتنطبق هذه الشروط على جميع . كاملة يوم تقديم ترشحه، وأن يكون ناخبا

 شح لعضوية يجب أن تتوفر في المتر كما . أعضاء مجلس المستشارين

 ح عن قطاع مهنية تؤهله للترش ة مجلس المستشارين حسب الحالة صف

 ويؤدي كل عضو من أعضاء مجلس . األعراف أو الفالحين أو األجراء

 : ة النواب ومجلس المستشارين قبل مباشرة مهامه اليمين التالي

 بالدي وأن ألتزم بأحكام أقسم باهللا العظيم أن أعمل بإخالص في خدمة "

." الدستور وبالوالء المفرد لتونس
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 المؤرخ 1976 لسنة 37 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 22 الفصل

 من القانون 2 وأضيفت الفقرة الثانية بالفصل 1976 أفريل 8 في

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في 2002 لسنة 51 الدستوري عدد

 يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خالل الثالثين يوما

 مدة نيابة أعضاء مجلس المستشارين ست . األخيرة من المدة النيابية

 .) 1 ( وتجدد تركيبته بالنصف كل ثالث سنوات . سنوات

 المؤرخ 1976 لسنة 37 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 23 الفصل

 المؤرخ في 2002 لسنة 51 انون الدستوري عدد وبالق 1976 أفريل 8 في

 ). 2002 جوان 1

 تعذر إجراء االنتخابات بسبب حالة حرب أو خطر داهم فإن مدة إذا

مجلس المستشارين القائمين تمدد بقانون يصادق عليه مجلس النواب أو

 وينطبق التمديد في هذه . يتسنى إجراء االنتخابات مجلس النواب إلى أن

 . مجلس المستشارين قية أعضاء الحالة على ب

 المؤرخ 1976 لسنة 37 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 24 الفصل

 في المؤرخ 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1976 أفريل 8 في

). 2002 جوان 1
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 العاصمة مقر مجلس النواب ومقر مجلس المستشارين تونس

 االستثنائية ا في الظروف وضواحيها إال أنه يمكن ألحد المجلسين أو لكليهم

 . عقد جلساتهما بأي مكان آخر من تراب الجمهورية

 25 الفصل

 . يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا لألمة جمعاء

 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 26 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 في

 يمكن تتبع عضو مجلس النواب أو عضو مجلس المستشارين أو ال

 ألجل آراء أو اقتراحات يبديها أو أعمال يقوم بها ألداء قافه أو محاكمته إي

 . داخل كل مجلس مهامه النيابية

 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 27 الفصل

 .) 2002 جوان 1 في

 يمكن تتبع أو إيقاف أحد أعضاء مجلس النواب أو مجلس ال

 ائية أو جناحية ما لم يرفع عنه المجلس في تهمة جن المستشارين طيلة نيابته

أما في حالة التلبس بالجريمة فإنه يمكن إيقافه ويعلم . المعني الحصانة
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 المجلس المعني حاال على أن ينتهي كل إيقاف إن طلب المجلس المعني

 . وخالل عطلة المجلس المعني يقوم مكتبه مقامه . ذلك

 1988 سنة ل 88 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 28 الفصل

 2002 لسنة 51 بالقانون الدستوري عدد و 1988 جويلية 25 المؤرخ في

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في

 مجلس النواب ومجلس المستشارين السلطة التشريعية طبقا يمارس

 ولرئيس الجمهورية وألعضاء مجلس النواب على السواء . ألحكام الدستور

 . حق عرض مشاريع القوانين

 تكون مشاريع القوانين ال . جمهورية أولوية النظر ولمشاريع رئيس ال

 إقرارها يؤدي إلى المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب مقبولة إذا كان

 . جديدة تخفيض في الموارد العامة أو إلى إضافة أعباء أو مصاريف

 . وتنطبق هذه األحكام على التعديالت المدخلة على مشاريع القوانين

 مستشارين أن يفوضا لمدة محدودة ولغرض النواب ولمجلس ال ولمجلس

 الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها حسب الحالة على معين إلى رئيس

 . المجلسين، وذلك عند انقضاء المدة المذكورة مصادقة مجلس النواب أو

 ومجلس المستشارين على القوانين األساسية باألغلبية يصادق مجلس النواب

 العـادية بأغلبية األعضاء الحاضرين على القوانين المطلقة لألعضاء وعلى

. عن ثلث أعضاء المجلس المعني أن ال تقل هذه األغلبية
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 وال يعرض مشروع القانون األساسي على مداولة مجلس النواب إال بعد

 المنصــوص عليها والقوانين . مضي خمسة عشر يوما على إيداعه

 71 و 70 و 69 و 68 و 67 و 66 و 33 و 10 و 9 و 8 و 4 ول بالفص

 ويتخذ القانون االنتخابي في شكل . من الدستور تعتبر قوانين أساسية 75 و

 تعرض مشاريع قوانين الميزانية على كل من مجلس النواب . قانون أساسي

 مجلس النواب ومجلس المستشارين على يصادق . ومجلس المستشارين

 انون الشروط المنصوص عليها بالق مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق

 المستشارين على مشاريع قوانين إذا لم يصادق مجلس . األساسي للميزانية

 ديسمبر، فإنها تعرض على 31 الميزانية وصادق عليها مجلس النواب قبل

 المصادقة على الميزانية في أجل ويجب أن تتم . رئيس الجمهورية للختم

 رهما ، يتخذ المجلسان قرا ديسمبر، وإذا فات ذلك األجل ولم 31 أقصاه

 التنفيذ بأقساط ذات ثالثة يمكن إدخال أحكام مشاريع قوانين الميزانية حيز

 . أشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى أمر

 1967 لسنة 23 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 29 الفصل

 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1967 جوان 30 المؤرخ في

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في

 ن مجلس النواب ومجلس المستشارين في كل سنة دورة عادية كل م يعقد

ي خالل شهر جويلية على أن تكون بداية شهر أكتوبر وتنته تبتدئ خالل
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 من المدة النيابية لمجلس النواب خالل الخمسة عشر يوما الدورة األولى

 . وينطبق نفس األجل عند تجديد نصف مجلس المستشارين الموالية النتخابه،

 تزامن بداية الدورة األولى من المدة النيابية لمجلس النواب مع وفي صورة

 ويجتمع كل من مجلس النواب . عطلته تفتح دورة لمدة خمسة عشر يوما

 استثنائية بطلب من رئيس ومجلس المستشارين أثناء عطلتهما في دورة

 للنظر في جدول الجمهورية أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس النواب

 . أعمال محدد

 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 30 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 في

 ينتخب كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين

 . أعضائهما لجانا قارة تعمل دون انقطاع حتى أثناء عطلتهما

 كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين من بين أعضائهما لجانا ينتخب

 مخطط التنمية وأخرى للنظر في مشاريع قوانين للنظر في مشروع

 من بين أعضائهما لجنة خاصة للحصانة كما ينتخب كل منهما . الميزانية

 . الداخلي أو تنقيحه النيابية ولجنة خاصة لوضع النظام

 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 31 الفصل

.) 2002 جوان 1 في
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 الل عطلة مجلس النواب ومجلس الجمهورية أن يتخذ خ لرئيس

 عرضها حسب الحالة على مصادقة مجلس النواب المستشارين مراسيم يقع

 . العادية الموالية للعطلة أو المجلسين، وذلك في الدورة

 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 32 الفصل

 رخ المؤ 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1997 أكتوبر 27 في

 . ) 2002 جوان 1 في

 . يصادق رئيس الجمهورية على المعاهدات

 تجوز المصادقة على المعاهدات المتعلقة بحدود الدولة، والمعاهدات وال

 والمعاهدات الخاصة بالتنظيم الدولي وتلك المتعلقة بالتعهدات التجارية

 للدولة، والمعاهدات المتضمنة ألحكام ذات صبغة تشريعية أو المالية

 . األشخاص إال بعد الموافقة عليها من قبل مجلس النواب تعلقة بحالة الم

 ال تعد المعاهدات نافذة المفعول إال بعد المصادقة عليها وشريطة تطبيقها

 والمعاهدات المصادق عليها من قبل رئيس الجمهورية . من الطرف اآلخر

 . والموافق عليها من قبل مجلس النواب أقوى نفوذا من القوانين

 المؤرخ 1976 لسنة 37 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 33 فصل ال

 المؤرخ في 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1976 أفريل 8 في

. ) 2002 جوان 1



172 

 تعرض مشاريع القوانين التي يبادر بها رئيس الجمهورية حسب

 رئيس مجلس النواب يعلم . الحالة على مجلس النواب أو على المجلسين

 النواب على مهورية ورئيس مجلس المستشارين بمصادقة مجلس رئيس الج

 . مشروع قانون، ويكون اإلعالم مرفقا بالنص المصادق عليه

 ينهي مجلس المستشارين النظر في المشروع المصادق عليه من قبل مجلس

 . النواب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما

 ل، صادق مجلس المستشارين على مشروع القانون دون تعدي إذا

 ويعلم بذلك رئيس . إلى رئيس الجمهورية لختمه يحيله رئيس هذا المجلس

 وإذا لم يصادق مجلس . مرفقا بالنص مجلس النواب ويكون اإلعالم

 بالفقرة الثالثة من هذا الفصل يحيل المستشارين في األجل المنصوص عليه

 صادق عليه مجلس النواب إلى رئيس مجلس النواب مشروع القانون الذي

 مجلس المستشارين على نص في صورة مصادقة . يس الجمهورية لختمه رئ

 مجلس المستشارين مشروع قانون مع إدخال تعديالت عليه، يحيل رئيس

 ويتم . النواب المشروع إلى رئيس الجمهورية، ويعلم بذلك رئيس مجلس

 باقتراح من الحكومة تكوين لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء

 أجل أسبوع إعداد نص موحد حول األحكام موضوع المجلسين تتولى في

 وفي صورة اعتماد نص موحد يعرض على . توافق عليه الحكومة الخالف

 مجلس النواب للبت فيه نهائيا في أجل أسبوع، على أنه ال يمكن تعديله إال

. بموافقة الحكومة
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 رئيس مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية للختم وحسب يحيل

 الذي صادق عليه المجلس دون قبول التعديالت، أو لقانون الحالة مشروع ا

 أما إذا لم تتوصل اللجنة . مصادقته عليه المشروع المعدل في صورة

 موحد في ذلك األجل فإن رئيس مجلس المشتركة المتناصفة إلى نص

 عليه المجلس إلى رئيس النواب يحيل مشروع القانون الذي صادق

 عليها بالفقرتين الثانية ءات المنصوص تطبق اإلجرا . الجمهورية لختمه

 يبادر بها أعضاء مجلس الرابعة من هذا الفصل على مشاريع القوانين التي و

 المستشارين ، تكون وفي صورة إدخال تعديالت من قبل مجلس . النواب

 موحد حول لجنة مشتركة متناصفة من بين أعضاء المجلسين إلعداد نص

 جل أسبوع وفي صورة اعتماد نص موحد ، األحكام موضوع الخالف في أ

 وتطبق عندئذ الفقرة الثامنة من . يعرض على مجلس النواب للبت فيه نهائيا

 وتوقف عطلة مجلس النواب وعطلة مجلس المستشارين سريان . الفصل هذا

 . اآلجال المذكورة بهذا الفصل

 كما . يضبط القانون والنظام الداخلي تنظيم عمل كل من المجلسين

 . د القانون عالقة المجلسين ببعضهما يحد

 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 34 الفصل

. ) 1997 أكتوبر 27 في
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 : تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة

 باألساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين −

 األساسية،

 مومية، بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت الع −

 بالجنسية والحالة الشخصية وااللتزامات، −

 أمام مختلف أصناف المحاكم، باإلجراءات −

 بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات −

 الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

 بالعفو التشريعي، −

 يعط تفويض بضبط قاعدة األداء ونسبه وإجراءات استخالصه ما لم −

 رئيس الجمهـورية بمقتضى قـوانين المالية أو القوانين في ذلك إلى

 الصبغة الجبائية، ذات

 بنظام إصدار العملة، −

 بالقروض والتعهدات المالية للدولة، −

 بالضمانات األساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، −

 : ويضبط القانون المبادئ األساسية

 الحقوق العينية، لنظام الملكية و −
 للتعليم، −
 للصحة العمومية، −
. لقانون الشغل والضمان االجتماعي −
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 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 35 ل الفص

 المؤرخ 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1997 أكتوبر 27 في

 .) 2002 جوان 1 في

 تدخل في مجال إلى السلطة الترتيبية العامة المواد التي ال ترجع

 تنقيح النصوص المتعلقة بهذه المواد بأمر بناء على رأي ويمكن . القانون

 الجمهورية أن يدفع بعدم قبول أي مشروع ولرئيس . المجلس الدستوري

 مجال السلطة الترتيبية العامة، قانون أو أي تعديل يتضمن تدخال في

 بت فيها في الدستوري لي ويعرض رئيس الجمهورية المسألة على المجلس

 . أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من تاريخ بلوغها إليه

 المؤرخ 1976 لسنة 37 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 36 الفصل

 . ) 1976 أفريل 8 في

 كما يرخص القانون في . تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون

 اسي موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون األس

. للميزانية
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 ) 1 ( الباب الثالث

 السلطة التنفيذية

 37 الفصل

 رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها

 . وزير أول

 القسم األول

 رئيس الجمهورية

 38 الفصل

 . رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه اإلسالم

 1988 لسنة 88 د نقح بالقانون الدستوري عد ( 39 ل الفص

 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1988 جويلية 25 المؤرخ في

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في

 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خالل األيام الثالثين

األخيرة من المدة الرئاسيـة، انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا،
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 وفي صورة عدم الحصول . بها المطلقة لألصوات المصرح وباألغلبية

 الدورة األولى تنظم دورة ثانية يوم األحد الثاني على هذه األغلبية في

 وال يمكن أن يتقدم للدورة الثانية إال المترشحان . الموالي ليوم االقتراع

 األصوات في الدورة األولى مع اعتبار المحرزان على أكثر عدد من

 الشروط المنصوص عليها بالقانون ق االنسحابات عند االقتضاء، وذلك طب

 . االنتخابي

 االنتخاب في الميعاد المقـرر بسبب حـالة وإذا تعذر إجـراء

 الرئاسية تمدد بقانون يصادق عليه مجلس حرب أو خطر داهم، فإن المدة

 . االنتخاب النواب، وذلك إلى أن يتسنى إجراء

 . ه ز لرئيس الجمهورية أن يجـدد ترشح ويجو

 1988 لسنة 88 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 40 الفصل

 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1988 جويلية 25 المؤرخ في

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في 2002

 لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل الترشح

 وألم وجد ألب وألم تونسيين وكلهم لجنسية أخرى، مسلم مولود ألب

. ع تونسيون بدون انقطا
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 أن يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر كما يجب

 وخمس وسبعين سنة على األكثر ومتمتعا بجميع أربعين سنة على األقل

 . حقوقه المدنية والسياسية

 ويقع تقديم المترشح من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب

 القانون ورؤساء المجالس البلدية، حسب الطريقة والشروط التي يحددها

 . االنتخابي

 . ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى المجلس الدستوري

 المجلس الدستوري في صحة الترشح ويعلن عن نتيجة االنتخابات، ويبت

 الطعون المقدمة إليه في هذا الصدد وفقا لما يضبطه القانون وينظر في

 . االنتخابي

 ن من القانو 2 أضيفت الفقرة الثانية بالفصل ( 41 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في 2002 لسنة 51 الدستوري عدد

 الجمهورية هو الضامن الستقالل الوطن وسالمة ترابه رئيس

والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير والحترام الدستور

 يتمتع رئيس . الدستورية ويضمن استمرار الدولة العادي للسلط العمومية

 مهامه بحصانة قضائية، كما ينتفع بهذه الحصانة ممارسة الجمهورية أثناء

 مباشرته لمهامه بالنسبة إلى األفعال التي قام بها القضائية بعد انتهاء

. بمناسبة أدائه لمهامه
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 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 42 الفصل

 .) 2002 جوان 1 في

 لس يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب أمام مجلس النواب ومج

 : المستشارين الملتئمين معا اليمين التالية

 أقسم باهللا العظيم أن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة ترابه وأن "

 . " أحترم دستور البالد وتشريعها وأن أرعى مصالح األمة رعاية كاملة

 43 الفصل

 الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها إال أنه المقر

 االستثنائية أن يحول مؤقتا إلى أي مكان آخر من ف يمكن في الظرو

 . تراب الجمهورية

 44 الفصل

 . رئيس الجمهورية هو القائد األعلى للقوات المسلحة

 45 الفصل

 يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الديبلوماسيين للدولة في الخارج

. ويقبل اعتماد ممثلي الدول األجنبية لديه
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 من القانون 2 فقرة الثانية بالفصل أضيفت ال ( 46 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في 2002 لسنة 51 الدستوري عدد

 الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وأمن لرئيس

بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتمه البالد واستقاللها

 زير األول ورئيس مجلس استثنائية بعد استشارة الو الظروف من تدابير

 ويوجه في ذلك بيانا إلى . ) 1 " ( المستشارين ورئيس مجلس " النواب

 وفي هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب . الشعب

 وتزول هذه التدابير بزوال . كما ال يجوز تقديم الئحة لوم ضد الحكومة

 و " لس النواب أسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى مج

 ). 1 " ( مجلس المستشارين

 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 47 الفصل

 ). 1997 أكتوبر 27 في

 الجمهورية أن يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين لرئيس

 أو في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا ذات األهمية الوطنية

 وإذا أفضى االستفتاء إلى . ذلك مخالفا للدستور كون كل للبالد دون أن ي

 المصادقة على المشروع فإن رئيس الجمهورية يصدره في أجل ال

 . يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ اإلعالن عن نتائجه

. ويضبط القانون االنتخابي صيغ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه
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 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 48 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 في

 ويشهر الحرب ويبرم السلم . يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات

 . لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص . بموافقة مجلس النواب

 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 49 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 في

 ة للدولة ويضبط اختياراتها رئيس الجمهورية يوجه السياسة العام

 ولرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس . األساسية ويعلم بها مجلس النواب

 . ومجلس المستشارين مباشرة أو بطريقة بيان يوجهه إليهما النواب

 50 الفصل

 يعين رئيس الجمهورية الوزير األول كما يعين بقية أعضاء

 مهورية يرأس مجلس رئيس الج . الحكومة باقتراح من الوزير األول

 . الوزراء

 51 الفصل

 رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو

. باقتراح من الوزير األول
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 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 52 الفصل

 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1997 أكتوبر 27 المؤرخ في

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في

 رئيس الجمهورية القوانين الدستورية واألساسية والعادية ختم ي

 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل ال ويسهر على نشرها

 من بلوغها إليه من طرف رئيس مجلس يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء

 ) 1 ". ( الحالة أو رئيس مجلس المستشارين حسب " النواب

 مشروع األجل المذكور في رد ولرئيس الجمهورية الحق أثناء

 القانون إلى مجلس النواب لتالوة ثانية وإذا وقعت المصادقة على

 المشروع من طرف المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه فإنه يقع إصداره

 . آخر ال يتجاوز خمسة عشر يوما ونشره في أجل

 المنصوص عليه بالفقرة األولى من هذا ولرئيس الجمهورية أثناء األجل

 المجلس الدستوري أن يرجع مشروع ، وبناء على الرأي الذي أبداه الفصل

 إلى مجلس النواب لمداولة القانون أو البعض من فصوله في صيغة معدلة

 النواب حسب وتتم المصادقة على التعديالت من قبل مجلس . جديدة

 من الدستور، يقع إثرها ختم 28 األغلبية المنصوص عليها بالفصل

 شره في أجل ال يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من مشروع القانون ون

. بلوغه إلى رئيس الجمهورية تاريخ
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 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 53 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 في

 يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة

 . لوزير األول الترتيبية العامة وله أن يفوض جزء من هذه السلطة إلى ا

 54 الفصل

 القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء واألوامر ذات مشاريع

 تأشيرها من طرف الوزير األول وعضو الحكومة الصبغة الترتيبية يقع

 . المعني باألمر

 من القانون 2 أضيفت الفقرة الثانية بالفصل ( 55 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في 2002 لسنة 51 الدستوري عدد

 يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية

 ولرئيس الجمهورية أن يفوض إسناد بعض تلك الوظائف إلى . والعسكرية

. الوزير األول
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 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 56 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 في

 قيام بمهامه بصفة وقتية أن لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه ال

 . يفوض بأمر سلطاته إلى الوزير األول ما عدا حق حل مجلس النواب

 وأثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة

 . قائمة إلى أن يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة إلى الئحة لوم

 س مجلس ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب ورئي

 . بتفويضه المؤقت لسلطاته المستشارين

 1988 لسنة 88 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 57 الفصل

 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1988 جويلية 25 المؤرخ في

 ). 2002 جوان 1 المؤرخ في

 شغور منصب رئيس الجمهورية لوفـاة أو الستقالة أو لعجز عند

 نهائي باألغلبية دستوري فورا، ويقر الشغور ال ال تام، يجتمع المجلس

 تصريحا في ذلك إلى رئيس مجلس المستشارين ه، ويبلغ المطلقة ألعضائ

 فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة ورئيس مجلس النواب الذي يتولى

 وإذا تزامن الشغور . ستون يوما ألجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه

 المستشارين مهام واب، يتولى رئيس مجلس النهائي مع حل مجلس الن

بمهام رئيس ويؤدي القائم . رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لنفس األجل
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 الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية أمام مجلس النواب ومجلس

 وإذا . المستشارين الملتئمين معا، وعند االقتضاء أمام مكتبي المجلسين

 النواب ، يؤدي اليمين الدستورية الشغور النهائي مع حل مجلس تزامن

 . المستشارين وعند االقتضاء أمام مكتبه أمام مجلس

 وال يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح

 القائم بمهام ويمارس . لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته

 له أن يلجأ رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة المهام الرئاسية على أنه ال يحق

 أو أن إلى االستفتاء أو أن ينهي مهام الحكومة أو أن يحل مجلس النواب

 وال يجوز خالل . 46 يتخذ التدابير االستثنائية المنصوص عليها بالفصل

 . المدة الرئاسية الوقتية تنقيح الدستور أو تقديم الئحة لوم ضدّّ ّّّّالحكومة

 ب رئيس جمهورية جديد لمدة وخالل المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخا

 . خمس سنوات

 ولرئيس الجمهورية الجديد أن يحل مجلس النواب ويدعو النتخابات

. 63 تشريعية سابقة ألوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل
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 القسم الثاني

 الحكومة

 58 الفصل

 تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات

 . التي يضبطها رئيس الجمهورية واالختيارات

 59 الفصل

 . الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية

 المؤرخ 1988 لسنة 88 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 60 الفصل

 . ) 1988 جويلية 25 في

 يسير الوزير األول وينسق أعمال الحكومة وينوب عند االقتضاء

 . راء أو أي مجلس آخر رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوز

 المؤرخ 2002 لسنة 51 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 61 الفصل

). 2002 جوان 1 في
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 ألعضاء الحكومة الحق في الحضور في مجلس النواب وفي مجلس

 ولكل عضو بمجلس النواب أن يتقدم إلى . المستشارين وفي لجانهما

 . ومة بأسئلة كتابية أو شفاهية الحك

 ية لألسئلة الشفاهية ألعضاء مجلس النواب جلسة دور تخصص

 تخصص الجلسة الدورية لحوار بين مجلس ويمكن أن . وأجوبة الحكومة

 كما يمكن تخصيص حصة . القطاعية النواب والحكومة حول السياسات

 . الشفاهية بشأن مواضيع الساعة من الجلسة العامة لإلجابة عن األسئلة

 المؤرخ 1988 لسنة 88 عدد نقح بالقانون الدستوري ( 62 الفصل

 المؤرخ 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1988 جويلية 25 في

 . ) 2002 جوان 1 في

 في مواصلة تحمل يمكن لمجلس النواب أن يعارض الحكومة

 واالختيارات مسؤولياتها إن تبين له أنها تخالف السياسة العامة للدولة

 والخمسين سع واألربعين والثامن األساسية المنصوص عليها بالفصلين التا

 لوم إال إذا وال يمكن تقديم الئحة . ويكون ذلك باالقتراع على الئحة لوم

 وال كانت معللة وممضاة من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب على األقل،

 ويقبل . يقع االقتراع عليها إال بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على تقديمها

 مة التي يقدمها الوزير األول إذا وقعت رئيس الجمهورية استقالة الحكو

. المصادقة على الئحة اللوم باألغلبية المطلقة ألعضاء مجلس النواب
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 المؤرخ 1988 لسنة 88 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 63 الفصل

 ). 1988 جويلية 25 في

 لرئيس الجمهورية إذا صادق مجلس النواب على الئحة لوم يمكن

 عضائه أثناء نفس المدة النيابية إما أن يقبل استقالة أ ثانية بأغلبية ثلثي

 ويتحتم أن ينص األمر المتخذ لحل . مجلس النواب الحكومة أو أن يحل

 مجلس النواب على دعوة الناخبين إلجراء انتخابات جديدة في مدة ال

 حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة األولى من وفي . تتجاوز الثالثين يوما

 الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على ن لرئيس هذا الفصل يمك

 ) 1 ". ( المستشارين حسب الحالة ومجلس " مصادقة مجلس النواب

 ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية أيام بعد اإلعالن

 . عن نتائج االقتراع

 الباب الرابع

 السلطة القضائية

 64 الفصل

. باسم رئيس الجمهورية تصدر األحكام باسم الشعب وتنفذ
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 65 الفصل

 . القضاة مستقلون ال سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون

 66 الفصل

 تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من

 . مجلس القضاء األعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون

 67 الفصل

 ن والترقية والنقلة الالزمة للقضاة من حيث التعيي الضمانات

 تحقيقها مجلس أعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه والتأديب يسهر على

 . واختصاصاته

 الباب الخامس

 المحكمة العليا

 68 الفصل

 تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من أحد أعضاء

. ا الحكومة، ويضبط القانون صالحيات هذه المحكمة وتركيبها وإجراءاته



190 

 الباب السادس

 مجلس الدولة

 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 69 الفصل

 : يتركب مجلس الدولة من هيئتين . ) 1997 أكتوبر 27 في

 المحكمة اإلدارية، ) 1

 . دائرة المحاسبات ) 2

 يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهيئتيه، كما يحدد مشموالت أنظارها

 . متبعة لديها واإلجراءات ال

 الباب السابع

 المجلس االقتصادي واالجتماعي

 70 الفصل

 االقتصادي واالجتماعي هيئة استشارية في الشؤون المجلس

 ويضبط القانون تركيبه وعالقاته بمجلس النواب االقتصادية واالجتماعية،

) 1 ". ( ومجلس المستشارين "
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 الباب الثامن

 الجماعات المحلية

 المؤرخ 2002 لسنة 51 قح بالقانون الدستوري عدد ن ( 71 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 في

 تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية والهياكل التي يمنحها

 . القانون صفة الجماعة المحلية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون

) 1 ( الباب التاسع

 المجلس الدستوري

 من القانون 2 لفصل أضيفت الفقرة الرابعة با ( 72 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في 2002 لسنة 51 الدستوري عدد

 المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه ينظر

 ويكون . حيث مطابقتها للدستور أو مالءمتها له رئيس الجمهورية من

 القوانين األساسية، ومشاريع القوانين العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع

 ومشاريع القوانين المتعلقة من الدستور، 47 وص عليها بالفصل المنص

 وبالحالة الشخصية باألساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية

وباإلجراءات أمام وبااللتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها
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 لنظام الملكية مختلف أصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة

 . االجتماعي حقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان ولل

 1995 لسنة 90 أضيف الباب التاسع بالقانون الدستوري عدد ) 1 (

 كما يعرض رئيس الجمهورية، وجوبا، . 1995 نوفمبر 6 المؤرخ في

 من 2 على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل

 . الدستور

 مهورية أن يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم ولرئيس الج

 المجلس الدستوري في الطعون يبت . المؤسسات الدستورية وسيرها

 . مجلس المستشارين المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب وأعضاء

 القانون ويراقب صحة عمليات االستفتاء ويعلن عن نتائجه ويحدد

 . ذا الشأن االنتخابي اإلجراءات المقررة في ه

 73 الفصل

 تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل

 رئيس ويعرض . إحالتها على مجلس النواب أو عرضها على االستفتاء

 الجمهورية على المجلس الدستوري خالل أجل الختم والنشر المنصوص

 من الدستور، التعديالت التي تهم األصل والتي أدخلت 52 بالفصل عليه

القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق على مشاريع
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 ويعلم بذلك رئيس . فيها وفقا ألحكام هذا الفصل للمجلس الدستوري النظر

 وينقطع في هذه الحالة األجل المذكور إلى حد بلوغ رأي . مجلس النواب

 المجلس الدستوري إلى رئيس الجمهورية على أن ال تتجاوز مدة القطع

 . الشهر

 من القانون 2 أضيفت الفقرة الثالثة بالفصل ( 74 الفصل

 . ) 2002 جوان 1 المؤرخ في 2002 لسنة 51 عدد الدستوري

 رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، يعرض

 النواب، بعد المصادقة عليها، وخالل أجل الختم والنشر التي تقدم بها

 دستور، إذا كان العرض وجوبيا طبقا من ال 52 المنصوص عليه بالفصل

 ويعلم بذلك رئيس مجلس . الدستور من 72 للفقرة األولى من الفصل

 . النواب

 من 73 وتنطبق في هذه الحالة أحكام الفقرة الثالثة من الفصل

 النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس يعرض . الدستور

 ل العمل بهما وذلك للنظر في الدستوري قب المستشارين على المجلس

. له مطابقتهما للدستور أو مالءمتهما
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 المؤرخ 1998 لسنة 76 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 75 الفصل

 المؤرخ 2002 لسنة 51 وبالقانون الدستوري عدد 1998 نوفمبر 2 في

 .(1) ) 2002 جوان 1 في

 ، وهو ملزم لجميع السلطات يكون رأي المجلس الدستوري معلال

 العمومية إال في حالة صدور الرأي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة

 . من الدستور 72 الثالثة من الفصل

 النواب وعلى مجلس المستشارين يحيل رئيس الجمهورية على مجلس

 الدستوري وفقا ألحكام الفقرة مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس

 من رأي المجلس بنسخة من الدستور مرفوقة 73 األولى من الفصل

نسخة من رأي ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب . الدستوري

 الفصل من المجلس الدستوري في حاالت النظر وفقا ألحكام الفقرة الثانية

 . من الدستور 74 والفقرة األولى من الفصل 73

 قرارات المجلس الدستوري في المادة االنتخابية باتة وال تقبل أي

 المجلس الدستوري من تسعة أعضاء من يتركب . ن وجوه الطعن وجه م

 السن، أربعة أعضاء بمن فيهم ذوي الخبرة المتميزة وبقطع النظر عن

 يعينهما رئيس مجلس رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية وعضوان

 وثالثة أعضاء النواب وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرتين،

 للمحكمة س األول لمحكمة التعقيب والرئيس األول بصفتهم تلك وهم الرئي

المجلس ال يمكن ألعضاء . اإلدارية والرئيس األول لدائرة المحاسبات
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 الدستوري ممارسة مهام حكومية أو نيابية، كما ال يمكن لهم االضطالع

 بمهام قيادية حزبية أو نقابية أو بأنشطة من شأنها المساس بحيادهم أو

 . القانون عند االقتضاء حاالت عدم الجمع األخرى باستقالليتهم ويضبط

 يضبط القانون الضمانات التي يتمتع بها أعضاء المجلس الدستوري كما

 تقتضيها ممارسة مهامهم وكذلك قواعد سير عمل المجلس والتي

 . الدستوري وإجراءاته

 ) 1 ( الباب العاشر

 تنقيح الدستور

 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 76 الفصل

 ). 1997 أكتوبر 27 في

 لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس النواب على األقل الحق

 في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري

 ولرئيس الجمهورية أن يعرض مشاريع تنقيح الدستور على . للدولة

 1995 لسنة 90 عدد من القانون الدستوري 2 نص الفصل (1) . االستفتاء

 : المتعلق بالمجلس الدستوري على أنه 1995 نوفمبر 6 المؤرخ في

 72 كما تصبح الفصول . العاشر يصبح الباب التاسع من الدستور الباب "

." منه 78 و 77 و 76 الفصول 74 و 73 و
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 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 77 الفصل

 . ) 1997 أكتوبر 27 في

 مجلس النواب في التنقيح المزمع إدخاله بعد قرار منه ينظر

 . باألغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة

 حالة عدم اللجوء إلى االستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح وفي

 قبل مجلس النواب بأغلبية الثلثين من األعضاء في قراءتين الدستور من

 وعند اللجوء إلى . الثة أشهر على األقل من األولى ث تقع الثانية بعد

 رئيس الجمهورية مشروع تنقيح الدستور على الشعب االستفتاء يعرض

 عليه في قراءة واحدة باألغلبية المطلقة بعد موافقة مجلس النواب

 . ألعضائه

 المؤرخ 1997 لسنة 65 نقح بالقانون الدستوري عدد ( 78 الفصل

 ). 1997 أكتوبر 27 في

 يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح

 من 52 للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل

رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح ويصدر . الدستور

 عليه الشعب وذلك في أجل ال يتجاوز خمسة عشر للدستور الذي صادق

. نتيجة االستفتاء ن عن يوما من تاريخ اإلعال
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 ويضبط القانون االنتخابي صيغ إجراء االستفتاء واإلعالن عن

 وصدر بقصر . ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية . نتائجه

 . 1959 وفي أول جوان 1378 ذي القعدة 25 باردو في

 رئيس الجمهورية التونسية

الحبيب بورقيبة
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 : 3 ملحـق عدد

يثـاق الوطنـي الم
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 استلهاما من تراثنا الحضاري األصيل ومن تاريخنا العريق ووفاء

 لشهدائنا األبرار ولكل من جاهد وناضل وضحى من أجل عزة تونس

 وكرامة شعبنا وتحرير البالد من االستعمار والتبعية وتقديرا لرجال النهضة

 ساء دولة واإلصالح ولكل من عمل من أجل إقامة النظام الجمهوري وإر

 الضامنة للحريات والتقدم وتجسيما للمبادئ التي جاء المؤسسات والقانون

 المعبرة عن طموحات الشعب والضامنة 1987 بها بيان السابع من نوفمبر

 لحياة كريمة متطورة تعتمد الديمقراطية والتعددية وسيادة الشعب وسلطان

 عرج الحاسم الذي تعيشه القانون وتقديرا لمسؤولياتنا التاريخية في هذا المن

 . بالدنا

 نحن ممثلي األحزاب السياسية االجتماعية والمهنية المجتمعين

 نقر هذا الميثاق 1987 بمناسبة الذكرى األولى لتحول السابع من نوفمبر

 إلى الوطني ونلتزم بالعمل على هديه وبالتقيد بأخالقياته وضوابطه وبالدعوة

 ركا بيننا كفيال بأن يجمع التونسيين على مبادئه ومقاصده ونعتبره عقدا مشت

 كلمة سواء وال سيما في هذه المرحلة االنتقالية الحاسمة التي يعيشها وطننا

 إلى تأسيسا للديمقراطية ودعما لدولة القانون والتي نحن أحوج ما نكون فيها

 . قدر أدنى من الوئام والوفاق

 سليما بحق ت تقاليد التنافس النزيه إرساء نحرص على إذ ونحن

 االختالف الجائز والمشروع الذي ال يعني الفتنة والتمزق نعلن أن هدفنا

العتبارها إدارة " دولة التونسيين جميعا " األسمى هو تثبيت دعائم الدولة
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 لتحقيق طموحات شعبنا وتجنيد طاقاتنا وكافة مواردنا البشرية والطبيعية بما

 في حضارة اإلسهام إلى ا يعزز  مكانة تونس في العالم ويحقق تطلعاتن

 التاريخية لمغربنا العربي ويعزز أسباب األمن واستعادة المبادرة اإلنسان

 . وأمتنا العربية ويعيد القدرة على اإلشعاع والعطاء لحضارتنا اإلسالمية

 ونحن إذ نعي دقة مراحل التحول والتأسيس وخطورتها عموما

 المرحلة خصوصا وندرك ما يعترض بالدنا من مصاعب جمة في هذه

 نرى من أوكد واجباتنا أن نعلن عن جملة من المبادئ التي تتصل بهوية

 الشعب التونسي وبأسس النظام السياسي وبمقومات التنمية وأهدافها

 . يجب أن تظل محل إجماع كافة التونسيين وبعالقات تونس الدولية

 الهوية - 1

 ورها في ماض بعيد إن هوية شعبنا عربية إسالمية متميزة تمتد جذ

 . د وتتطلع إلى أن تكون قادرة على مجابهة تحديات العصر ا حافل باألمج

 قد إن موقع بالدنا في منطقة كانت مهد حضارات إنسانية كبرى

 سهم في حضارة اإلنسان وأكسبه القدرة أهل شعبنا على مر العصور ألن ي

 . على التجديد واالبتكار

 في العالم القديم وشعبنا يعتز لقد كانت قرطاج إحدى أعظم قوتين

يوغرطا كما تعتز تونس التي انطلقت منها ببطولة بعبقرية حنبعل اعتزازه
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 فتوحات نشرت رسالة الحضارة العربية اإلسالمية في ربوع المغرب

 العربي وشمال البحر األبيض المتوسط وإفريقيا بالعبقريات التي أنجبتها

 . ون والمصلح خير الدين مثل اإلمام سحنون والعالمة ابن خلد

 لذلك تمسكت تونس بعروبتها وإسالمها باعتبارها جزءا من الوطن

 العربي ومن األمة اإلسالمية ولقد عمت اللغة العربية أهلها فأصبحت منذ

 شر اإلسالم بين سكانها دون أن قرون لغة الخطاب والكتابة والثقافة وانت

 . ازعهم الملل والنحل تتن

 ية مدعوة لدعم اللغة العربية حتى تكون لغة إن المجموعة الوطن

 التعامل واإلدارة والتعليم والضرورة تقتضي التفتح على الحضارات وعلى

 اللغات األخرى وخاصة لغات العلم والتقنية إال أنه من الواضح أن ال

 ن نجتنب أ تطوير للثقافة الوطنية بغير اللغة الوطنية وال بد في هذا المجال

 عن الجماهير لما في ذلك من خطر على النخبة وعزلة اغتراب النخبة

 . الجماهير عن المعاصرة

 أهم الضمانات لتحويل من إن التعريب مطلب حضاري متأكد وهو

 المعاصرة إلى مكسب شعبي ولجعلها جزءا من الذهنية العامة ويتحتم

 السعي إلى تطوير اللغة الوطنية واالرتقاء بها حتى تنهض بكفاية واقتدار

 العلم والتكنولوجيا والفكر المعاصر خلقا وإبداعا وحتى تسهم عن ضايا بق

. جدارة في حضارة اإلنسان



203 

 والدولة التونسية ترعى حرمة القيم اإلسالمية السمحة وتعمل بهدي منها

 حتى يكون اإلسالم مصدر إلهام واعتزاز متفتحا على مشاغل اإلنسانية

 كانت مركزا من مراكز وقضايا العصر والحداثة فتظل تونس مثلما

 اإلشعاع اإلسالمي ومنارة للعلم واالجتهاد تجديدا ومواصلة لما كان

 . للقيروان والزيتونة من سبق وريادة

 وعلى مفكرينا أن يقتدوا برجال النهضة واإلصالح الذين كان لهم

 شرف إحداث تحول نوعي خلق ظروف القطيعة مع عهد الذبول واالنحطاط

 رة سبل مواكبة العصر والمعارف الحديثة وهيأ قاعدة ومهد لألجيال الحاض

 متينة للتقدم والرقي االجتماعي ومجتمعا مدنيا حيا متطورا أسهم في إرسائه

 بالخصوص معهدا الصادقية والخلدونية وكان من أهم ثمار هذه الحركة

 . الدعوة إلى النهوض بالمرأة

 ءت بعد إن مجلة األحوال الشخصية والقوانين المتممة لها جا

 االستقالل لتقر جملة من اإلصالحات أهمها منع تعدد الزوجات ومنح المرأة

 حقها في التزوج بدون ولي متى بلغت سن الرشد والمساواة بينها وبين

 الرجل في حق طلب الطالق وإجراءاته وهذه اإلصالحات تهدف إلى

 تستند تحرير المرأة والنهوض بها تجسيما لدعوة عريقة وأصيلة في بالدنا

 إلى قاعدة متينة من االجتهاد بناء على مقاصد الشريعة وتقوم شاهدا على

. حيوية اإلسالم وتفتحه لمقتضيات العصر والتطور
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 وعلى الدولة التونسية أن تراعي هذا التوجه االجتهادي العقالني

 وأن تعمل على أن يكون لالجتهاد والعقالنية أثرهما البين في برامج التعليم

 . المؤسسات الدينية ووسائل اإلعالم ونشاط

 النظام السياسي - 2

 إن حركة النهضة واإلصالح في تونس لم تقتصر على االجتهاد في

 الدين والدعوة إلى مواكبة العصر بل تجاوزتهما إلى معارضة الحكم

 . المطلق والمطالبة بالحكم المقيد بالقانون

 استصدار دستور لقد كان لتونس منذ القرن الماضي دور ريادي في

 ينظم الحياة السياسية وناضل الشعب التونسي من أجل هدفين متضامنين

 متالزمين هما تحرير الوطن من االحتالل األجنبي وبناء دولة عصرية

 . ترتكز على القانون وتستمد شرعيتها من الشعب

 لذلك ما إن انتصر شعب تونس بتحقيق االستقالل حتى أعلنت

 ر ينص على أن السيادة للشعب يمارسها عبر الجمهورية وصدر دستو

 االنتخاب الحر وأن نظام الدولة جمهوري يعتمد التفريق بين السلط ويضمن

. استقالل القضاء وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية
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 نظام الحزب الواحد وتهميش المؤسسات وشخصنة الحكم واالنفراد غير أن

 البالد وسببا في عديد بالسلطة كانت كلها ممارسات مخالفة لدستور

 . األزمات

 ليضع حدا لالنحراف والزيغ 1987 وجاء بيان السابع من نوفمبر

 وليعيد صلة التواصل الحي مع أهداف حركة النهضة واإلصالح وغاياتها

 فاستجاب بذلك لمطالب العديد من المناضلين وتضحياتهم ولتطلعات الشعب

 ه في االلتزام بقواعد التسيير التونسي للحرية والسيادة والعدالة وإرادت

 . الديمقراطي وبمبادئ حقوق اإلنسان

 إن حقوق اإلنسان تقتضي صيانة أمن الفرد وضمان حريته

 ة ونبذ كل أنواع يم وكرامته مما يعني تحريم التعذيب والعقوبات الجس

 التعسف التي ال يجوز أن تمارس من قبل الدولة وال من قبل المجموعات

 تقتضي ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وال األفراد كما

 . والنشر وحرية المعتقد

 إن حماية الحريات األساسية لإلنسان تقتضي ترسيخ قيم التسامح

 ر وفي ونبذ كل مظاهر التطرف والعنف وعدم التدخل في معتقدات الغي

 ير حتى يبقى الدين بال إكراه لذلك فإنه من سلوكه الشخصي فضال عن التفك

 كد الواجبات وقاية بيوت اهللا من الصراع السياسي وإثارة الفتن حتى تبقى أو

. المساجد هللا وحده
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 وعلى الدولة ضمان الحريات األساسية األخرى كحرية االجتماع

 وحرية تكوين الجمعيات واألحزاب السياسية على أن تمارس تلك الحريات

 ومات المجتمع في نطاق القانون الذي ال يضيق منها إال بما يضمن مق

 الديمقراطي واألمن العام وحقوق الغير وحرياتهم وعدم الوالء ألي جهة

 . أجنبية

 وال يقل مبدأ المساواة أهمية عن مبدأ الحرية وهي المساواة بين

 المواطنين رجاال ونساء بدون تمييز بسبب الدين أو اللون أو الرأي أو

 . االنتماء السياسي

 لتعددية في الرأي وفي التنظيم وتهيئ إن الديمقراطية تقوم على ا

 متطلبات التنافس على الحكم وتقتضي التقيد بإرادة الشعب التي يعبر عنها

 في انتخابات دورية حرة ونزيهة بحيث تكون لألغلبية مشروعية

 اضطالعها بمسؤوليات الحكم مع ضرورة احترام الرأي المخالف وحقوق

 . األقلية

 ختلف آراؤهم ومهما ن جميعا مهما ت ة هي دولة التونسيي إن الدول

 تباعدت بينهم سبل االجتهاد وهي تستمد قوتها من التفاف التونسيين حولها

 حتى يشعر المواطن بالغيرة على مؤسسات الدولة وبنخوة االنتساب إلى

. الوطن
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 إن التحييد السياسي لكل المؤسسات والقوات الدفاعية واألمنية

 ديمقراطية واستمرار الدولة المدنية وتفادي بأنواعها شرط ضروري لبقاء ال

 . الهزات والنكسات

 إن األحزاب السياسية والمنظمات االجتماعية والمهنية قوام المجتمع

 المدني مهمتها تأطير المواطنين واإلسهام في تهذيب سلوكهم السياسي وفي

رفع درجة الوعي بينهم بقضايا الحاضر وبمقتضيات المستقبل وهي ال تحل

 . ل مؤسسات الدولة وال ترقى إلى منزلتها مح

 الديمقراطي في تسيير الدولة وفي سلوك احترام قواعد العمل إن

 التنظيمات السياسية واالجتماعية والثقافية هو الضامن للعدل واالستقرار مما

 يساعد الدولة على القيام بمهامها التي تأتي في مقدمتها مهمة العمل الجاد

 . قتصادية واالجتماعية للبالد من أجل التنمية اال

 : التنمية - 3

 لكفاح الشعب األسمى الهدف ن التنمية الشاملة والعادلة هي إ

 . التونسي ولسياسة الدولة

 موقعها الجغرافي وفي وتونس وإن كانت محدودة الموارد لها في

والمعرفة رصيد خصال شعبها وتجانسه وفي تقاليده التنظيمية وتعطشه للعلم
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 مكانيات أهلت بالدنا في الماضي لتلعب دورا متميزا في حوض من اإل

 . األبيض المتوسط البحر

 حققت تونس منذ االستقالل خطوات هامة على درب التنمية ولقد

 أزمات تمتلك اليوم قدرة كافية على التخطيط وهي رغم ما عرفته من

 تونسي وإنجازات متعددة ولكن الشعب ال والتنفيذ ولها في ذلك تجارب هامة

 يقع رفع تحديات التنمية ما زال في حاجة متأكدة إلى مزيد التضامن حتى

 التخلف تأمينا لحاجيات المواطن األساسية حتى تتم القطيعة مع عهد

 . والتبعية

 وضمانا لدوام الديمقراطية واستمرارها يتأكد علينا معالجة القضايا

 يضمن حقه المشروع في للمواطن بما الكريم وتأمين العيش الحياتية لشعبنا

 سكن المحترم والتعليم والثقافة م الكافية وال تلبية حاجياته األساسية كالتغذية

 . والصحة والشغل

 وال سبيل لبلوغ أهدافنا في التنمية الشاملة إال بترويض أنفسنا على

 وتقيدنا بأخالقيات االنضباط والدقة وبسرعة اإلنجاز لذلك فإن العمل وإتقانه

 والثقافية واإلعالمية مدعوة بالخصوص إلى أن تربى تربوية سياستنا ال

. أنفسهم روح التفاني والتضحية أطفالنا على حب العمل وتغذي في
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 إن تدعيم شخصيتنا الوطنية وتأصيلها وخلق حوافز المبادرة

 استيعاب الجديد النافع دون مركبات وال انبتات واإلبداع والقدرة على

 الشاملة وغرس قيم الحرية والعدالة التنمية وكذلك إنجاز مطالبنا في

 شامل لثقافتنا الوطنية والمساواة والتآخي مرتبطة أوثق االرتباط بتطوير

 . وبمراجعة مضامينها

 إن الثقافة الجديدة التي نطمح إليها هي ثقافة متجذرة في تراثنا

 الموروث االجتهادي والعقالني العربي واإلسالمي الحضاري وبخاصة في

 راسخة القدم في عالمها المعاصر تحة على عطاء الفكر اإلنساني عامة متف

 . مستوعبة لمكتشفات العلم والتكنولوجيا

 والثقافة الجديدة التي نحن في حاجة إليها هي تلك التي تبرز قدرة

 واقعه بالمثابرة والتنظيم وهي تلك تكرم العمل اليدوي اإلنسان على تغيير

 مستقبل وتعزز روح االنتماء إلى اإلنسانية جمعاء بال وتشيع التفاؤل الواعي

 القضايا لذلك فالمجموعة الوطنية مدعوة فيما يواجه وجودها ومصيرها من

 التنمية الشاملة وذلك بضمان للمراهنة على الثقافة كبعد أساسي من أبعاد

 . حرية التعبير وتوفير ظروف اإلبداع ووسائله

 عبية في تحديد أهداف التنمية الش إن المشاركة الواسعة للجماهير

 شرطان أساسيان ووسائلها وكذلك التوزيع العادل لثمرات اإلنتاج هما

لنجاعة العمل التنموي وإلقامة عالقات اجتماعية سليمة خالية من عوامل
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 . التوتر

 إن مثل هذه العالقات رهينة شروط عدة من بينها العدالة في تحمل

 مع وإشاعة روح التضامن الوطني شرائح المجت التضحيات بين مختلف

 . كل أنواع التبذير والبذخ بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة واجتناب

 إن المواطنين مدعوون إلى التقيد الدقيق باألداء الجبائي بصفته

 إخالل به انتهاكا لحق المجتمع كله وإضعافا لروح واجبا مقدسا يعتبر أي

 ة مدعوة إلى أن تكون مثاال للتفاني الدول المواطنة وإن إدارتنا ومؤسسات

 . مكاسب الشعب في خدمة الصالح العام وفي الحرص على صيانة

 : إن دفع عجلة التنمية يقتضي بالخصوص

 الزيادة في اإلنتاج والتحسين في نوعيته وإعطاء أهمية خاصة 

 تعبئة الجهود حتى نحقق تنمية الريف تستدعي للفالحة التي

 واستعمال اإلنتاج بتعصير أساليب واالكتفاء الغذائي وذلك

 . أحدث التقنيات

 المتوازن على القطاع العام الذي يضطلع بدور أساسي االعتماد 

 الكبرى والخدمات الحيوية والقطاع الخاص الذي في الصناعات

 استغالل رؤوس األموال بفضله تتمكن المجموعة الوطنية من

 المبادرة الداخلية الخاصة ومن االستفادة من نشاط أصحاب

. قدرتهم على االبتكار وحسن التسيير ومن
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 العدالة في توزيع اإلنتاج بين الجهات وبين الفئات بإعطاء 

 والجهات المحرومة وتحسين مستوى األولوية لجيوب الفقر

 والمشروع عيش الشغالين واألجراء حتى ينالوا نصيبهم العادل

 . من حصيلة مجهود التنمية

 تبط وثيق االرتباط بقدرة التونسيين إن كسب معركة التنمية مر 

 وخلق جو من التضامن الوطني على تجاوز ما يفرق بينهم

 يسمح بالمصالحة بين كل األطراف لتجاوز هذه المرحلة

 . الصعبة

 وتجمع األطراف الممضية على أن ذلك يحتم على الجميع أعرافا

 التصرف اإلنتاج و بخطورة الوضع مما يفرض ترشيد كانوا أم شغالين وعيا

 ا حول وضعيتها وشرح كل جوانبه في المؤسسات واإلصداع بكل الحقائق

 األطراف على بينة من نزيه حتى تكون كل ولو كانت فنية وذلك في حوار

 . خاطر أمرها وحتى تقبل التضحيات الضرورية عن اقتناع وطيب

 تنموية طويلة إستراتيجية والدولة التونسية مدعوة إلى أن تضع

 بتجنيد طاقات الشعب التونسي وموارده الكامنة عن قناعة ة المدى كفيل

 نقلة نوعية نحو التقدم وذلك بمشاركة وحماس بهدف فك التبعية وتحقيق

. واألحزاب السياسية نخب البالد الفكرية وكافة األطراف االجتماعية
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 العالقات الخارجية - 4

 كافة عالقات تونس الخارجية يجب أن تصدر عن وفاق عام بين إن

 التونسيين وأن تكون الترجمة األمنية والدقيقة لهوية الشعب التونسي

 . اإلنسان ولثوابت نضاله من أجل نصرة الحق والعدل وحقوق

 نداء الوحدة المغاربية إحياء إلى لقد كان الشعب التونسي سباقا

 نحو الوحدة العربية الشاملة والى نصرة قضية الشعب الفلسطيني كخطوة

 له من أجل حقه المشروع في استرجاع أرضه وتقرير مصيره بدعم نضا

 وإقامة دولته المستقلة كما تجاوب الشعب التونسي مع نضال شعوب إفريقيا

 وآسيا وكافة الشعوب األخرى من أجل حقها المشروع في تقرير المصير

 نظام عالمي إقامة إلى وهو يشارك شعوب العالم وقوى التقدم طموحها

 دائمة هي طريق اإلنسانية إلى التقدم واجتناب ويالت سلما عادل يضمن

 الحرب والدمار وضمان حقوق اإلنسان وسيادة روح التضامن بين البشر

 . كافة

 وللدولة أن تتخذ اإلجراءات والمبادرات الكفيلة بتعجيل بناء المغرب

 العربي وأن تخلق المناخ المناسب لذلك وعليها أن تدعم الجامعة العربية

 إلى تطوير وسائل عملها خدمة لتضامن الشعوب العربية ووحدتها وتسعى

 من أجل التقدم والقيام برسالتنا الحضارية اإلنسانية وتحقيق األمن الجماعي

. العربي
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 وتعمل الدولة على دعم أواصر األخوة اإلسالمية بما يحقق العزة

 . والمناعة للدول اإلسالمية

 قية كما تسعى إلى تكثيف عالقات وتدعم الدولة منظمة الوحدة اإلفري

 التعاون مع البلدان اإلفريقية والمتوسطية في نطاق تكافؤ المصالح وخدمة

 . لقضية السالم والتقدم وتطويرا لحوار الحضارات لصالح اإلنسانية قاطبة

 إن التونسيين حريصون على استقاللية قرار بالدهم وهم متمسكون

 . بمبادئ عدم االنحياز

 تسعى إلى دعم التعاون التونسية لعموم فإن الدولة وعلى وجه ا

 الدولي من أجل التنمية في نطاق األمم المتحدة وغيرها من المؤسسات

 الدولية على ضوء الدفاع عن حقوق اإلنسان وبهدف إقامة مجتمع دولي

 . يسوده العدل والسالم والوئام

 إن استقالل وطننا ضمان لنهضتنا وتطورنا في كل المجاالت

 . إسهامنا في حضارة اإلنسان و

 والشعب التونسي الذي ابتلى باالستعمار وقدم العديد من أبنائه ثمنا

 لحريته يدرك تمام اإلدراك قيمة االستقالل والحرية والسيادة ويؤكد واجب

. المحافظة عليها
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 إن األطراف الموقعة على هذا الميثاق تعتبر نفسها مؤتمنة على

 في تاريخه المعاصر وهي تضع في طليعة أغلى مكاسب نضال الشعب

 مسؤولياتها ومن أوكدها على اإلطالق الحفاظ على استقالل تونس وحرية

 شعبها والدفاع عنهما وصيانتهما من كل تهديد أن انتهاك حتى تبقى تونس

. عزيزة حرة منيعة
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الفـهـرس
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 يوم أدركت أن تونس
 لم تعد بلد حرية

 تمهيد

 7 ص ها اآلمال المستهان ب 

 رئيس شرفي للفدرالية الدولية لرابطات حقوق اإلنسان - لباتريك بودوان محام

مـة المقد

 11 ص بلدي بلد الياسمين وليس العشوائية 

 29 ص من أجل بناء تونس جديدة عادلة وديمقراطية

 37 ص نظرة عامة على الحالة الراهنة في تونس : األول الفصل

 51 ص عمل لبناء تونس جديدة، عادلة وديمقراطية خطة : الثاني الفصل

I . 54 ص شروط تحول ديمقراطي حقيقية في تونس 

II . 59 ص من أجل إرساء ديمقراطية فعلية في تونس 

 67 ص السلطة التنفيذية وإصالح النظام الرئاسوي الحالي : الثالث الفصل

83 ص مجلس النواب والسلطة التشريعية : الرابع الفصل
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 103 ص الديمقراطية وطرق التمثيل الوطني : الخامس الفصل

I . 104 ص من الحزب الواحد إلى التعددية  الحزبية الحقيقية – نظام األحزاب 

II . 116 ص النظام االنتخابي 

 121 ص الديمقراطية ومراجعة قانون الصحافة : السادس الفصل

 التنمية االقتصادية والعدالة : السياسة االقتصادية : السابع الفصل

 ماعية االجت

I . 125 ص في النمو االقتصادي والعدالة االجتماعية مبادئ أساسية 

II . 131 ص اإلصالح االقتصادي والبحث العلمي 

III . 137 ص إصالح النظام التربوي 

IV . 143 ص العدالة االجتماعية 

 147 ص سياسة تونس الخارجية : الثامن الفصل

 ق ـ الحي ـ الم

 153 ص 1987 نوفمبر 7 بيان : 1 الملحق عدد

 157 ص نص الدستور التونسي : 2 عدد الملحق

 199 ص الميثاق الوطني : 3 الملحق عدد

125 ص


