
المؤتمر من أجل الجمهورية

 .. الشرعية للدولة..  الكرامة للمواطن  السيادة للشعب 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

المبادئ العامة وأهداف الحزب
 ترسم هذه الورقة  التي وقع نقاشها بصفة معمقة بين أعضاء المؤتمر م�ن أج�ل الجمهوري�ة وتح��ديثا ل�وثيقته
 الساسية عند التأسيس، الملمح الكبرى لهوي�ة حزبن�ا وتش�كل قاع�دة النخ�راط في�ه، بانتظ��ار تبن�ي م�ؤتمره

الصيغة النهائية.

لمحة تاريخية

  عل��ى إث�ر اجتم��اع بمن��زل خ�اص تح�ت المراقب��ة2001 جويلي��ة 25ول��د الم��ؤتمر م�ن أج�ل الجمهوري��ة ي��وم 
 اللصيقة للبوليس السياسي. وكان وراء هذا التأسيس نشطاء في المجتمع المدني ومساجين سياس��يين س��ابقين
 جمعت بينهم م�ن جه�ة إرادة رف��ع ك�ل التح��ديات ال��تي ك�انت الدكتاتوري��ة وه��ي ف��ي أوجه��ا ترميه��ا ف��ي وج�ه

الجميع ومن جهة أخرى  القواسم المشتركة التالية:
 - إرادة الممارسة الفعلية للحريات الفردي�ة والسياس�ية تح�ت ش�عار "نم�ارس حقوقن�ا ول نط�الب به�ا"، ع�بر
 تأسيس حزب سياسي يدعو للمقاومة المدنية وليس للمعارضة، دون رخصة أو إذن من أحد، خارج ق��وانين

الدكتاتورية بل على نقيضها كأول فعل نضالي.
 - اعتبار الدكتاتورية غير قابلة للصلح نظرا لطبيعتها الجرامية ورف��ض النخ��راط ف��ي أي م�ن ألعيبه��ا

مثل النتخابات الرئاسية أو التشريعية والدعوة لسقاطها بكل وسائل المقاومة المدنية.
 - العمل على إقامة أوس�ع جبه�ة سياس�ية لمقاوم�ة الس�تبداد والطاح�ة ب�ه. وق�د لع�ب حزبن�ا دورا ب�ارزا ف�ي

  بينن�ا وأح��زاب التق��دمي2001مش��اريع العم�ل ال��وطني المش�ترك المتع�ددة م�ن مث�ل التح��الف الرب�اعي س�نة 
 ، ث��م تنظي��م اجتم��اع أك��س2002الديمقراطي والعمال والتكتل، ثم النضال المشترك ضد تنقيح الدستور سنة 

  الذي خرجت عنه أول وثيقة جماعية بخصوص أسس الدولة المنشودة، ثم المشاركة في2003بفرنسا سنة 
 ، ث��م التحري��ض المتواص��ل عل��ى العص��يان الم��دني من��ذ2005 أكت��وبر س��نة 18إض��راب الج��وع وحرك��ة 

2006.
 وقد تعرض مناضلو الحزب منذ التأسيس إلى كل أنواع التضييق من سجن وملحقة ومصادرة بيوت ونفي
 وتهج��م عل��ى الش��رف. ك��ل ه��ذا لن الم��ؤتمر مث��rل للس��لطة الدكتاتوري��ة ك��ل م��ا تكره��ه وتخ��افه: الدق��ة ف��ي
 تشخيص طبيعتها والجرأة في مواجهتها والدعوة الصريحة لس��قاطها والتحري��ض ال��دائم عليه��ا والمش��اركة

الطليعية في مقاومتها.
 وتواصل مع تاريخه فإن الم��ؤتمر م�ن أج�ل الجمهوري�ة يواص��ل الي�وم نض�اله م�ن أج�ل المب��ادئ واله��داف

التالية.
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Iالمبادئ-  

القيم

 إن  ما جمعنا إلى الن وما يجب أن يجمع كل من يدخل معنا لبناء الحزب هو النفتاح الفكري والج��رأة ف��ي
 الجه��ر ب��الحق  والثب��ات عل��ى المب��دأ والص��رار عل��ى العم��ل مهم��ا ك��انت الص��عوبات والعراقي��ل والتض��حية

بالذات من أجل مصلحة عامة.
 إن هذه القيم التي غذت مواقفنا وتصرفاتنا إبان المعرك��ة ض��د الدكتاتوري��ة ه��ي ال��تي نري��دها محرك��ا ودافع��ا

نحو الهداف التي نرفعها وندعو إليها.

المرجعية الفكرية

نحن نفرق بصفة جذرية بين العقيدة واليديولوجيا والمرجعية الفكرية.
 بالنس��بة لن��ا ه��ي ش��أن خ��اص مرتب��ط بحري��ة الض��مير والمعتق��د وه��و ح��قr م��ن حق��وق النس��ان.العقي$$دة 

 منظومة فكرية تدعي النفراد بالحقيقة وامتلك كل الحلول لكل المشاكل وتتميز ب��الطلقاليدولوجيا هي 
والشمولية وتنزلق نحو الجمود وهي عادة عنصر تفرقة وفتن بين المواطنين .

  هي السس النظرية التي تسند مواقفنا  السياسة والتي نعتمد عليها في التعامل م��ع الواق��عالمرجعية الفكرية
تحليل ونضال لتحسينه  وهي بالساس :

- القيم والفكار التحررية التي يزخر بها تاريخنا العربي السلمي في تونس  والتاريخ النساني. 
- مواد العلن العالمي لحقوق النسان والمواثيق والمعاهدات الدولية.

- التشخيص العلمي والموضوعي لواقعنا بعيدا عن المواقف المسبقة والتصورات الجامدة.
 - محاولة البداع الفكري المطرد في التعامل مع الواقع المتغير بمنهجية تشرك كل الطاقات في البحث ع��ن
 حلول للمشاكل مع التقييم الدقيق والمراجعة المستمرة مما يضمن القدر القصى م��ن المرون��ة الفكري��ة ح��تى

تتم الملئمة بين الواقع المعقد والحلول الظرفية.
 إن حزبنا يحترم عقيدة كل شخص ول ينضوي تحت أي راية ايدولوجية ويستند لخذ م��واقفه السياس�ية إل��ى
 مرجعية فكرية  تجمع بين الثبات على المبادئ والمنهجية المتطورة باستمرار، ومن ثم سهولة التعايش بي��ن

 تجمعهم أهداف سياسية واحدة وطريقة تفكي$ر مبني$$ة عل$ى التواض$عمناضلين لهم خيارات عقائدية مختلفة 
.والبحث المستمر والنقاش الجماعي 

مبادئ التنظيم 

 نحن نسعى لنيل ثقة شعبنا وتمثيله وخ�دمته طب�ق قواع�د الديمقراطي�ة، وم�ن أج�ل ذل�ك توخين��ا من�ذ التأس�يس
 بناء حزبنا على شكل مجموعة معروفة تتحم�ل القم�ع وذل�ك تأكي��دا عل�ى حقن�ا ف�ي النش��اط الس�لمي العلن�ي و
 رفضا للعمل السري وحول هذه الن�واة الص�لبة تتش��كل ش�بكات م�ن المتع�اطفين يتمتع��ون بكام�ل الحري�ة ف��ي

أخذ المبادرات.
 لقد زادت الثورة من إيماننا بصحة هذا الخيار ومن ثم فإن كل التنظيم الذي نحن اليوم بصدد إع��ادة تأسيس��ه
 مبني على مؤسسات لها حرية المبادرة والقرار ومركزية الفرد في التنظيم ومرون�ة ف�ي تط�بيق الخ�ط الع�ام

لكي يتمكن من التفاعل وفق صيغ تشجع البداع وتنسق بين المبادرات بعيدا عن الشخصانية.
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II-   الهداف

إقامة دولة مدنية غاية إرساء نظام جمهوري 

 إننا نعتبر أن تونس لم تع�رف يوم�ا دول�ة جمهوري�ة وإنم�ا دول�ة اس�تبدادية مغلف�ة ب�رداء النظ�ام الجمه��وري،
 ل��ذلك فإنن��ا ع��ازمون عل��ى النض��ال م��ن أج��ل نظ��ام جمه��وري حقيق��ي يق��وم إرادي��ا عل��ى س��يادة الش��عب ع��بر
 الممارس��ة الفعلي��ة والتام��ة لحري��ة ال��رأي والتنظ��م للجمي��ع وإقام��ة النتخاب��ات الح��رة والنزيه��ة والموض��وعة
 تحت رقابة قضاء مستقل فاعلة لضمان تمثيلية الشعب ومشاركته الفعلي�ة ف�ي الق�رارات السياس�ية ف�ي إط�ار

هياكل شرعية وممثلة في كل المستويات .
 ويعت��بر الم��ؤتمر م��ن أج��ل الجمهوري��ة أن تزوي��ر النتخاب��ات جريم��ة م��ن قب��ل الخيان��ة العظم��ى تتحم��ل

مسؤوليتها كل اليادي العابثة بإرادة الشعب  .

ترسيخ  المواطنة 

 إن إعادة بناء جو نفساني واجتماعي ل خوف فيه ول إذلل هو المكسب الول الذي حققته ثورتن��ا المجي��دة.
 ويعمل المؤتمر على تدعيم كل ما من شأنه الحفاظ على هذا المكسب العظيم، ولن يسمح أبدا بأي  شكل من
 أشكال الوصاية والقصاء والتهميش للف��راد والمجموع�ات والتع�دي عل�ى الكرام�ة أو عل�ى ح�ق المش�اركة
 في القرار السياسي والقيام بواجباته حتى نحقق جميعا مجتمع المواطنين قاطعين نهائي��ا م��ع الحقب�ة المظلم�ة

لمجتمع الرعايا. ويتطلب هذا إضافة إلى ممارسة الحريات العامة:
- إلغاء البوليس السياسي؛

 - سدr كل المنافذ لعودة أي شكل من أشكال التعذيب و التجريم الكلي للتعذيب مع وضع آلي�ات فعال�ة لمراقب��ة
ز ومستش���فيات الم���راض العقلي��ة والجمعي���ات ال��تي تعن���ى ب���ذوي ���rالس���جون ومخ���افر الش��رطة ودور العج 

الحتياجات الخصوصية؛
 - الحف�اظ عل�ى الحي�اة الخاص�ة ب�المنع الكل�ي للتص�نت اله�اتفي خ�ارج ح�الت قض�ائية يض��بطها ويحص��رها

القانون وسرية المراسلت مع إيجاد آليات مدنية لحماية هذه الحريات.

ترسيخ  الدولة المدنية مرورا بترسيخ الديمقراطية في أبعادها الثلثة ( المشاركة والمسائلة والمداولة )

س بأقص��ى ق��در rإرساء النظام الديمقراطي ضرورة بوضع دستور جدي��د س�يعمل الم��ؤتمر عل�ى أن يك�ر rيمر 
من التدقيق والوضوح المبادئ التالية: 

 - الفصل الواضح بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية بما يضمن التوازن بينه��ا واس��تقللها وخاص��ة
استقلل القضاء وإدخال إصلحات جذرية في هذا القطاع؛ 

 - تثبيت روح المواطنة بالشعور بالمسئولية السياسية وعلوية الدستور وسيادة الق��انون والمس��اواة التام�ة ف��ي
الحقوق والواجبات بقطع النظر عن الجنس والجهة والمستوى التعليمي والجتماعي؛

 - الض���مان الفعل���ي للحري���ات الفردي���ة والجماعي���ة كم���ا وردت ف���ي العلن الع���المي لحق���وق النس���ان م���ع
التنصيص على مبدأ المساواة بين المواطنين والدفاع عن مكتسبات المرأة وتطويرها؛

- إحداث محكمة دستورية؛
- الرقابة والمحاسبة لكل من يتحمل مسؤولية؛

 - ضمان حرية ال�رأي ع�بر وض�ع وس��ائل العلم والتص�ال الجم��اهيري تح�ت إش�راف هيك�ل مس�تقل ع�ن
السلطة التنفيذية وله ميثاق شرف يضبط صلحياته؛

 - وضع آليات شفافة ومراقبة في كل مراكز القرار التي يتم فيها النت�داب والترقي��ة ح�تى ل تلع�ب الوس��اطة
أي دور؛

- تشجيع المبدعين ورفع كل أشكال الرقابة لتعود تونس مركزا للشعاع الثقافي 
3



إرساء الديمقراطية الجتماعية 

نا أساسيا ف��ي التنظي��م rتشجيع الجمعيات المدنية وتمويلها وفق معايير قانونية عادلة وشفافة واعتبارها مكو - 
الجتماعي.

- إقامة  اللمركزية الدارية وإعطاء البلديات والمجالس الجهوية القدر القصى من الصلحيات.

وعلى المستوى القتصادي فإن المؤتمر يعمل على:
 - بناء اقتصاد وطني في خدمة الغلبية  يشجع المبادرة الحرة بالستثمار الوطني والخارجي محميا من كل
 أصناف الفساد  وفي إطار احترام المصلحة العليا للبلد، ويعمل ع�ل تش�جيع دور الدول�ة كحامي�ة للمص�لحة
 العامة حتى ل تهضم الحقوق الجتماعية والنقابية للعاملين بالساعد والفكر. كما ي�ولي أهمي�ة ك�برى للحف�اظ

على البيئة لضمان حق الجيال المقبلة في التقدم الجتماعي والقتصادي والبيئة السليمة.
 إن المؤتمر من أجل الجمهورية يعتبر أن الح��ق ف��ي الص��حة والتعلي��م  والكفال�ة الجتماعي��ة أولوي��ات مطلق�ة

يجب أن يخصص لها كل المطلوب من الموارد.
 إن الم��ؤتمر م��ن أج��ل الجمهوري��ة س��يعمل عل��ى خل��ق ك��ل اللي��ات لمحارب��ة الفس��اد والتوزي��ع الع��ادل لل��دخل
 ال��وطني بي��ن الجه��ات وتقلي��ص اله��وة بي��ن الفئات الجتماعي��ة م��ع العم��ل عل��ى إرس��اء سياس��ة جبائي��ة عادل��ة

وشفافة.

في ميدان العلقات الخارجية 

 إن المؤتمر من أجل الجمهورية المتعلق بهوية عربية إسلمية متجذرة في ماضينا التلي�د والمنفت�ح عل�ى قي�م
 العصر والحداثة والنسانية سيعمل على الحفاظ على استقلل القرار الوطني واتخاذ ك��ل المب��ادرات الكفيل�ة
 بتحقي���ق الوح���دة المغاربي���ة والوح���دة العربي���ة م���ع العم���ل عل���ى ترس���يخ العلق���ات م���ع المحي���ط الس���لمي
 والفريقي والمتوسطي والعالمي لتكون عنصرا فاعل في الستقرار والسلم والمساهمة في إثراء الحض��ارة
 النس��انية والمت��وازن م��ع ش��عوب الع��الم وال��دفاع ع��ن حق��وق الش��عوب ف��ي الس��يادة وعل��ى رأس��ها ش��عبنا

الفلسطيني البطل.
********

 إننا ندعو التونس$$يين إل$ى المحافظ$$ة عل$ى روح الث$ورة الس$$لمية الديمقراطي$$ة ال$تي رفع$ت رؤوس$نا جميع$$ا
 واللتف$$اف ح$$ول أه$$دافها العظم$$ى ف$$ي وط$$ن للجمي$$ع خ$$ال م$$ن ك$$ل أص$$ناف الس$$تبداد. والم$$ؤتمر م$$ن أج$$ل
 الجمهورية كحزب مفتوح لكل التي$$ارات الفكري$ة والعقائدي$$ة يجم$ع بينه$ا اللتف$$اف ح$$ول مش$روع سياس$ي
 باله$$داف الم$$ذكورة أعله، مص$$مم أك$$ثر م$$ن أي وق$$ت مض$$ى عل$$ى أن يك$$ون راف$$دا فع$$ال لص$$نع مس$$تقبل
 يضمن حقوق الجيال القادمة ويحقق آمال الجيال التي سبقتنا على درب النضال ول يترك الدماء الزكي$$ة

التي سالت على أرضنا الطاهرة تذهب سدى .

Website :   www.cprtunisie.net                                         Contact :      cprtunisie@gmail.com  

Et participez à nos débats sur facebook via: http://www.facebook.com/CPRTunisie
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