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وصوال إلى مجلس الوطني التأسیسيالمؤقّتین إلى الالحكومةإّن الثورة المضادة بأذرعھا السیاسیّة الثالثة من الرئیس و
ھامشیّة بینھا، تصّر الختالفات االبعض،رغم عارضة التي انخرطت في منوال سیاسي فاشل بمرحلتیة االنتقالیتینالم

بل أنّھا تمادت في إنھاك الدولة فاشلیةتنمحكم وقطع مع عھد بائد ومنوالالتونسي في العلى رفض إرادة الشعب ا
ال یعبّر إالّ على 1959وھاھي تطّل علینا بمسوّدة دستور أسوء من دستور ..على حّد السواءوالثروة الوطنیةوالشعب

والتفّوا على طموحات الشعب التونسي  في بناء دولة اجتماعیة..باعوا ذممھم مقابل المالأمراض شرذمة من السیاسیین 
،طموحات یضمنھا دستورمبادئھ تتلّخص في ي دیمقراطي والتأسیس لتنمیة عادلةلجمیع أبنائھا ونظام سیاسحاضنة 

:المحاور الثالث التالیة
نرید؟في الدستور أّي منظومة حكم 

في روحھ وأحكامھ مبادئ ھذه الثورة وتطلّعات الشعب التونسي بكافة 2011أن یتضّمن دستور ثورة من المفروض
فئاتھ وجھاتھ كما یجب أن یحتوي اآللیات التي تضمن عدم إعادة إنتاج نموذج الحكم والسلط العمومیّة التي أّدت إلى 

ومن تصادیة واالجتماعیة والسیاسیة والمدنیة قتھمیش جھات البالد وحرمان التونسیین والتونسیات من حقوقھم األ
خیرات البالد والتالعب بھالتفریط فيفتح الباب على مصراعیھ ل1956منذ هدااعتموقع ،ھذا النموذج الذي كرامتھم 

الیبئي، الجانب االقتصادي،االجتماعي: الخمسةفي مجاالتھشرط تحقّق التنمیة ف.یافمن طرف فئة طفیلیة من الما
ھو تموقع إرادة التونسیین والتونسیات وخاّصة منھم الفئات المحرومة في ھیئات القرار الشعبي في یاسي والثقافيالس

وتمكین الفاعلین في المؤسسات من حقھم في إدارتھا من تسییر ومراقبة لتنمیتھا وسّد المستویات المحلیّة والجھویّة
فأین ھذا في مسوّدة الحمار؟.........الوحید للقضاء على منظومات الفسادوبالتالي یكون السبیل المنافذ أمام الفساد

؟                                                                                                نریددستورفي الأّي دولة
ودور الدولة االساسي المضمون االجتماعي للدولة یجب أن یحّدد الذي كان یطمح لھ التونسیونالدستور القادمّن إ

سیادتھ ظ علىائات المفقّرة والمھّمشة وتأمین ثرواتھ الوطنیة وتنمیتھا ،والحففي حمایة المجتمع وخاّصة منھ الف
ھو عبارة على إنتاج نفس وحده للدولة ولنظامھاتحدید المضمون السیاسيفتطویرھا ،الوطنیة و مكتسباتھ ثّم 

االجتماعیة واالقتصادیة بجانب الحقوق السیاسیة والمدنیة وبضرورة الحقوقیجب ان یشمل الدستورالمشكل إذ
من مسؤولیتھا "  التتملص"حتي نیة تماماً كما تلتزم بالحقوق السیاسیة والمدالتزاما كلّیاھذه الحقوقة بالتزام الدول
في دورھا االجتماعياالحتجاج عند تخلي الدولة عن المقاضاة وحقھم الدستوري في لتونسیونلیضمنواالجتماعیة
فأین ھذا في مسوّدة دستور الحمار؟حقوقھ األساسیّةحالة خرق

؟..أّي تنمیة نرید
لتنمیة الضامنة للتوازن بین الجھات والفئات باعتبارھا الشرط األساسي لضمان الشغل والحریّة من مطالب الثورة ا

االجتماعیة والمساواة بین التونسیین والتونسیاتوالكرامة البشریّة والعدالة
توسیع دائرة الخیارات وتقویة ووتحریر القوى المنتجةیقود إلى تنمیة القدرات الفردیة راالجتماعیة مسافالتنمیة 

یوم المشاركة والحریة والفاعلیة، من أجل الوصول إلى تحقیق الرفاھیة ألفراد المجتمع، الالطاقات، على أساس من
وال یتأتى ذلك كلھ إال بالزیادة من مخزون الرأس المال المتاح، بجمیع أصنافھ ؛ وفي كّل شبر من الوطنوغدا،

) تعلیم وصحة(والبشریة )مواد طبیعیة(والطبیعیة ) ادخار وقروض(والمالیة ) أراضي وتجھیزات(المادیة 
.كما أنّھ ال یتأتّى إالّ بالتوزیع المتكافئ للثروة بین الجھات والفئات). عالقات اجتماعیة(واالجتماعیة 

متعدد الجوانب؛ یشمل الجانب الماديبرنامج عمل بنیويلكافّة التونسیین ة من ھذا المنطلق تمثل التنمیة البشری
) الشعبیةتقویة السلطة(والجانب السیاسي ) حمایة الھویات(والجانب الثقافي ) د والسلع والخدماتتوفیر الموا(

، تعوق تى ال تؤدي إلى اختالالتاالقتصادیة، حتنمیة مواكبة المع ، وكل ذلك )المعاییر والقیم(والجانب األخالقي
االستمرار في النمو وفي تحسین ظروف العیش

لتف حولھ الجماھیر فتخرجھ تفي الدستور بصورة ملزمة یجعل من الدستور قضیة شعبیة مبادئان تضمین ھذه ال
الشعب                                                                              ةالي عامّ والغوغائیینمن دوائر الصفوة والنخب ورجال القانون

وھو ما یجعل التونسیین غیر معنیین تھم على رفض إرادرأس االفعى صرّ یوضوح مطالب التونسیینرغم لكن و
..بدستور الحمار
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