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طاحة برأس النظام وببعض أجھزتھ لكنھ وبحكم نقص في إللتونسي بتضامنھ ووحدتھ استطاع االشعبمثلما یدركھ الجمیع فإّن ا

،  السیاسیة للثورةوغیاب التعبیرةإلدارة شؤونھ بنفسھعدم جاھزّیتھنات المشھد السیاسي البدیل، وخبرة كافیة بمكوّ الوعي السیاسي و
أّنھ 2013فیفري 6لكن اتضح لھ وخاّصة بعد إلدارة ما اصطلح على تسمیتھ باالنتقال الدیمقراطي،وكالة للنخب السیاسیةشبھمنح 

مھّدد في وحدتھ وأمنھ وحلمھ وسیادتھ الوطنیة وحّتى معیشتھ وأّنھ فشل في اختیار المنوال السیاسي الذي یتالءم وطموحاتھ من أجل
إرساء نظام دیمقراطي ودولة اجتماعیة مدنیة ومنظومة حكم قادر على االنخراط فیھا  ومنوال تنموي یحّرر قواه المنتجة ویطّور 
ل ثرواتھ ویحافظ علیھا كما أّن أغلبیة الطبقة السیاسیة لم تكن وفیة اللتزاماتھا االنتخابیة الدعائیة بل راحت تسعى لزرع الفتنة وتعطی

التفریط في مكتسباتھ التاریخیة بعد أن خّیل إلیھا أّنھا تمكنت من محاصرة المطالب الجوھریة للثورة                 مساره محاولة
أمام ھذا الوضع الخطیروبعد محاصرة الثورة داخلیا وخارجیا تأتي ھذه الخطوة لتصحیح المسار ولطمأنة التونسیین حول مصیر 

لطموحات إالّ أّنھا تضمن التفاف أغلبیة التونسیین بمعّیة القوى الدیمقراطیة والوطنیة حول ثورتھم وھي إن لم تعّبر على جمیع ا
برنامج مستعجل لالنقاذ الوطني یكون تعبیرة  لتطلّعات التونسیین                                                                 

نات الواقعیة و التي یمكن تحقیقھا إن اخذنا بعین االعتبار مصلحة تونس بلدا وشعبا وتتمحور تتمّثل ھذه المبادرة في جملة من الضما
: نقاط10في إجراءات عملّیة یمكن تلخیصھا في 

المواالة الحزبیة على رأس السلط المحلیة والجھریة واالداریة لما لھا من انعكاسات على سیر التراجع على التعیینات  وفق -1
.التأثیر على رأیھ االنتخابيوالناخباستغالل ونتائجھا وقّوة نفاذ ھذه السلط  فياالنتخابات

لشفافیة سیر االنتخابات عبر مراحلھا المختلفةتفعیل استقالل القضاء كمرفق عام مستقل وموّحد وكضامن-2

لمصلحة طرف دون االخروالتالعب بھعلى توجیھ الرأي العاملما لھ من تأثیرمنتخبة وممثلةمستقلّةإحداث ھیئة علیا لالعالم-3

التخضع للمحاصصة الحزبیةضمان تركیبة محایدة لھیأة تشرف على االنتخابات-4

مع وغطرسة القائماتانتخابي یعّبر على إرادة التونسیین في اختیار ممثلیھم بعیدا على تأثیر المال السیاسيضمان نظام-5
سنة35لفئات العمریة االقل من دإ  التمییز االیجابي لالتنصیص على مب

سّن قانون یجّرم العنف السیاسي مھما كانت مظاھره والمجموعات التي تدعو إلیھ وتمارسھ-6

تباح  التخوین  والدعوة للتصفیة  مّما أّدى إلى واسالكشف ومعاقبة كّل من مارس العنف السیاسي ونّظمھ ومّولھ وتسّتر علیھ و-7
شكري بلعیدمن بعده المناضل غتیال لطفي نقض واالجریمة وآخرھا 

حّل الحكومة والمجلس التأسیسي في صورة حلول بمرفقاطموحات أغلبیة التونسیین یعّبر على دستورتحدید تاریخ نھائي لكتابة -8
.والتسویفاالنتھاء من المھام الموكلة إلیھ لتجّنب المماطلةھ وعدماألجل المّتفق علی

،شراكةبشروط مدّمرةدیون(على ابرام االتفاقیات الدولیة التي تضّر بمصلحة البالد وبثرواتھا ومؤّسساتھاالتوقّف الفوري-9
....)موارد طبیعیةالو،تفویت في المؤسسات العمومیةاقتصادیة

االستقطاب كذلك ووعقائدیا ناثا وذكوراتونسیین إالوالتفرقة بینلعبادة  ویجّرم كّل من یدعو للتكفیرسّن قانون یحّید دور ا- 10
لغایات سیاسیة أو جھادیة

مؤتمر وطني یجمع االطیاف یوما من تاریخ المصادقة علیھ في ن خالل ستیوكحزمة موّحدةدهونبكافة بھذا المیثاق في حال لم یفّعل
على ھذا المیثاق نعتبر أّن ما سّمي بمرحلة االنتقال الدیمقراطي وما نحن المطلعون والموافقون.المنحازة للثورة التونسیة وتطلّعاتھا

للمجلس التأسیسي النھائیةكما نعلن مقاطعتنا.غیر معنیین بھاوقوانینوعقوداكتوبر من ھیئات والتزامات23ترّتب على انتخابات 
غیاب ضمانات في ظلّ ر على إرادة الشعب التونسي لن تعبّ كما سنقاطع أّي انتخابات بموجب أّنھا .وما ترّتب وما سیترّتب عنھ 

ممثلةوتنفیذیة سلطة تشریعیة النبثاق

كما نعلن االلتجاء إلى الضغط الشعبي بكّل أشكالھ التي خاضھا الشعب التونسي منذ بدایة ثورتھ بكّل فئاتھ ومنّظماتھ المدنیة إلي حین 
ر المستوئ المعیشي وتفاقم وتدھووالخدماتي لعنف والخوف واالنھیار االقتصاديالذي ترّتب علیھ اوالفاشلإسقاط المنوال السیاسي

والتھمیشالبطالة
ةة إنقاذ وطني تتبّنى مشروع الشعب التونسي من أجل كرامتھ وعّزتھ الوطنیتشكیل حكوملمشاوراتالبدء فيأیضاكما نعلن

وعرض دستور الستفتاء الشعب التونسي یكفل  الحقوق االجتماعیة  واالقتصادیة والمدنیة والسیاسیة ویؤّسس لنظام دیمقراطي 
ویضمن وحدة الشعب التونسي

االت الشعب التونسي من أجل الحّریة والكرامة والتقّدمعاشت نض




