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استلهاما من تراثنا الحضاري األصيل ومن تاريخنا العريق ووفاء لشهدائنا األبرار ولكل مـن جاهـد                "
وناضل وضحى من أجل عزة تونس وكرامة شعبنا وتحرير البالد من االستعمار والتبعية وتقـديرا لرجـال                 

م الجمهوري وإرساء دولة المؤسسات والقـانون الـضامنة         النهضة واإلصالح ولكل من عمل من أجل النظا       
 المعبرة عن طموحات الـشعب      1987للحريات والتقدم وتجسيما للمبادئ التي جاء بها بيان السابع من نوفمبر          

والضامنة لحياة كريمة متطورة تعتمد الديمقراطية والتعددية وسـيادة الـشعب وسـلطان القـانون وتقـديرا                 
 .ة في هذا المنعرج الحاسم الذي تعيشه بالدنالمسؤولياتنا التاريخي

نحن ممثلي األحزاب السياسية االجتماعية والمهنية المجتمعين بمناسبة الذكرى األولى لتحول السابع من             
 نقر هذا الميثاق الوطني ونلتزم بالعمل علي هديه بالتقيد بأخالقياته وضوابطه وبالـدعوة إلـى                1987نوفمبر  

ره عقدا مشتركا بيننا كفيال بأن يجمع التونسيين علي كلمة سواء وال سـيما فـي هـذه                  مبادئه ومقاصده ونعتب  
المرحلة االنتقالية الحاسمة التي يعيشها وطننا تأسيسا للديمقراطية ودعما لدولة القانون والتي نحن أحوج مـا                

 .نكون فيها إلى قدر أدنى من الوئام والوفاق
س النزيه تسليما بحق االختالف الجائز والمـشروع الـذي ال           ونحن إذ نحرص علي إرساء تقاليد التناف      

باعتبارهـا إلدارة   " دولة التونسيين جميعا  "يعني الفتنة والتمزق نعلن أن هدفنا األسمى هو تثبيت دعائم الدولة            
لتحقيق طموحات شعبنا وتجنيد طاقاتنا وكافة مواردنا البشرية والطبيعية بما يعزز مكانة تونس فـي العـالم                 

قق تطلعاتنا إلى اإلسهام في حضارة اإلنسان ويعزز أسباب األمن واستعادة المبادرة التاريخيـة لمغربنـا                ويح
 .العربي وأمتنا العربية ويعيد القدرة علي اإلشعاع والعطاء لحضارتنا اإلسالمية

ونحن إذ نعي دقة مراحل التحول والتأسيس وخطورتها عموما وندرك ما يعترض بالدنا من مـصاعب                
ة في هذه المرحلة خصوصا نرى من أوكد واجباتنا أن نعلن عن جملة من المبادئ التي تتـصل بهويـة                     جم

الشعب التونسي وبأسس النظام السياسي وبمقومات التنمية وأهدافها وبعالقات تونس الدولية يجـب أن تظـل                
 .محل إجماع كافة التونسيين
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ة تمتد جذورها في ماض بعيد حافل باألمجاد وتتطلع إلى أن تكون            إن هوية شعبنا عربية إسالمية متميز     
 . قادرة علي مجابهة تحديات العصر

إن موقع بالدنا في منطقة كانت مهد حضارات إنسانية كبرى قد أهل شعبنا علي مر العصور ألن يسهم                  
 .في حضارة اإلنسان واكتسبه القدرة علي التجديد واالبتكار
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عظم قوتين في العالم القديم وشعبنا يعتز بعبقرية حنبعـل اعتـزازه ببطولـة              لقد كانت قرطاج إحدى أ    
يوغرطا كما تعتز تونس التي انطلقت منها فتوحات نشرت رسالة الحضارة العربية اإلسـالمية فـي ربـوع                  

ة المغرب العربي وشمال البحر األبيض المتوسط وإفريقيا بالعبقريات التي أنجبتها مثل اإلمام سحنون والعالم             
 .ابن خلدون والمصلح خير الدين

لذلك تمسكت تونس بعروبتها وإسالمها باعتبارها جزءا من الوطن العربي ومن األمة اإلسالمية ولقـد               
عمت اللغة العربية أهلها فأصبحت منذ قرون لغة الخطاب والكتابة والثقافة وانتشر اإلسالم بين سـكانها دون                 

 .أن تتنازعهم الملل والنحل
ة الوطنية مدعوة لدعم اللغة العربية حتى تكون لغة التعامل واإلدارة والتعليم والـضرورة              إن المجموع 

تقتضي التفتح علي الحضارات وعلي اللغات األخرى وخاصة لغات العلم والتقنيـة إال مـن الواضـح أن ال                   
بة عن الجماهير لمـا     تطوير للثقافة الوطنية بغير اللغة الوطنية وال بد في هذا المجال أن نجتنب اغتراب النخ              

 .ذلك من خطر علي النخبة وعزلة الجماهير عن المعاصرة
إن التعريب مطلب حضاري متأكد وهو من أهم الضمانات لتحويل المعاصـرة إلـى مكـسب شـعبي                  
ولجعلها جزءا من الذهنية العامة ويتحتم السعي إلى تطوير اللغة الوطنية واالرتقاء بها حتى تـنهض بكفايـة                  

 .ايا العلم والتكنولوجيا والفكر المعاصر خلقا وإبداعا وحتى تسهم عن جدارة في حضارة اإلنسانواقتدار بقض
والدولة التونسية ترعى حرمة القيم اإلسالمية السمحة وتعمل بهدي منها حتى يكون اإلسـالم مـصدر                

انت مركـزا مـن     إلهام واعتزاز متفتحا على مشاغل اإلنسانية وقضايا العصر والحداثة فتظل تونس مثلما ك            
مراكز اإلشعاع اإلسالمي ومنارة للعلم واالجتهاد تجديدا أو مواصلة لما كان للقيروان والزيتونة مـن سـبق                 

 .وريادة
وعلي مفكرينا أن يقتدوا برجال النهضة واإلصالح الذين كان لهم شرف إحداث تحـول نـوعي خلـق                  

رة سبل مواكبة العصر والمعارف الحديثـة       ظروف القطيعة مع عهد الذبول واالنحطاط ومهد لألجيال الحاض        
وهيأ قاعدة متينة للتقديم والرقي االجتماعي ومجتمعا مدنيا حيا متطورا أسهم في إرسائه بالخصوص معهـدا                

 .الصادقية والخلدونية وكان من أهم ثمار هذه الحركة الدعوة إلى النهوض بالمرأة
ءت بعد االستقالل لتقر جملـة مـن اإلصـالحات          إن مجلة األحوال الشخصية والقوانين المتممة لها جا       

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 تحرير المرأة والنهوض بهـا تجـسيما                 

تستند إلى قاعدة متينة من االجتهاد بناء علي مقاصد الشريعة وتقـوم شـاهدا   لدعوة عريقة وأصلية في بالدنا    
 .علي حيوية اإلسالم وتفتحه لمقتضيات العصر والتطور

وعلي الدولة التونسية أن ترعى هذا التوجه االجتهادي العقالني وأن تعمل علـي أن يكـون لالجتهـاد                  
 .مؤسسات الدينية ووسائل اإلعالموالعقالنية أثرهما البين في برامج التعليم ونشاط ال
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إن حركة النهضة واإلصالح في تونس لم تقتصر علي االجتهاد في الدين والدعوة إلى مواكبة العـصر                 

 .بل تجاوزتهما إلى معارضة الحكم المطلق والمطالبة بالحكم المقيد بالقانون
استصدار دستور ينظم الحيـاة الـسياسية وناضـل         لقد كان لتونس منذ القرن الماضي دور ريادي في          

الشعب التونسي من أجل هدفين متضامنين ومتالزمين هما تحرير الوطن من االحتالل األجنبي وبناء دولـة                
 .عصرية ترتكز علي القانون وتستمد شرعيتها من الشعب

 ينص علي أن    لذلك ما إن انتصر شعب تونس بتحقيق االستقالل حتى أعلنت الجمهورية وصدر دستور            
السيادة للشعب يمارسها عبر االنتخاب الحر وأن نظام الدولة جمهوري يعتمد التفريق بين الـسلط ويـضمن                 

 .استقالل القضاء وحقوق اإلنسان وحرياته األساسية
غير أن نظام الحزب الواحد وتهميش المؤسسات وشخصنة الحكم واالنفـراد بالـسلطة كانـت كلهـا                 

 .البالد وسببا في عديد األزماتممارسات مخالفة لدستور 
 ليضع حدا لالنحراف والزيغ وليعيد صلة التواصل الحي مع أهداف حركة            1987وجاء بيان السابع من نوفمبر      

النهضة واإلصالح وغاياتها فاستجاب بذلك لمطالب العديد من المناضلين وتضحياتهم لتطلعات الشعب التونسي للحرية              
 .ي االلتزام بقواعد التسيير الديمقراطي وبمبادئ حقوق اإلنسانوالسيادة والعدالة وإرادته ف

إن حقوق اإلنسان تقتضي صيانة أمن الفرد وضمان حريته وكرامتـه ممـا يعنـي تحـريم التعـذيب                   
والعقوبات الجسيمة ونبذ كل أنواع التعسف التي ال يجوز أن تمارس من قبل الدولة وال من قبل المجموعـات    

 .ي ضمان حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية المعتقدوال األفراد كما تقتض
إن حماية الحريات األساسية لإلنسان تقتضي ترسيخ قيم التسامح ونبذ كل مظاهر التطـرف والعنـف                
وعدم التدخل في معتقدات الغير وفي سلوكه الشخصي فضال عن التفكير حتى يبقى الدين بال إكراه لذلك فإنه                  

 .واجبات وقاية بيوت اهللا من الصراع السياسي وإثارة الفتن حتى تبقى المساجد هللا وحدهمن أوكد ال
وعلي الدولة ضمان الحريات األساسية األخرى كحرية االجتماع وحرية تكوين الجمعيات واألحـزاب             

لمجتمع السياسية علة أن تمارس تلك الحريات في نطاق القانون الذي ال يضيق منها إال بما يضمن مقومات ا                  
 .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 بـدون تمييـز                  
 .بسبب الدين أو اللون أو الرأي أو االنتماء السياسي

في الرأي وفي التنظيم وتهيء متطلبات التنافس علي الحكم وتقتضي          إن الديمقراطية تقوم علي التعددية      
التقيد بإرادة الشعب التي يعبر عنها في انتخابات دورية حرة ونزيهة بحيـث تكـون لألغلبيـة مـشروعية                   

 . اضطالعها بمسؤوليات الحكم مع ضرورة احترام الرأي المخالف وحقوق األقلية
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مهما تختلف آراؤهم ومهما تباعدت بينهم سبل االجتهاد وهي تستمد          إن الدولة هي دولة التونسيين جميعا       
قوتها من التفاف التونسيين حولها حتى يشعر المواطن بالغيرة علي مؤسسات الدولة وبنخوة االنتـساب إلـى                 

 .الوطن
إن التحييد السياسي لكل المؤسسات والقوات الدفاعية واألمنيـة بأنواعهـا شـرط ضـروري لبقـاء                 

 .الديمقراطية واستمرار الدولة المدنية وتفادي الهزات والنكسات
إن األحزاب السياسية والمنظمات االجتماعية والمهنية قوام المجتمع المدني مهمتها تـأطير المـواطنين              

وكهم السياسي وفي دفع درجة الوعي بينهم بقضايا الحاضر وبمقتـضيات المـستقبل             واإلسهام في تهذيب سل   
 . وهي ال تحل محل مؤسسات الدولة وال ترقى إلى منزلتها

إن احترام قواعد العمل الديمقراطي في تسيير الدولة وفي سلوك التنظيمـات الـسياسية واالجتماعيـة                
عد الدولة علي القيام بمهامها التي تأتي فـي مقـدمتها مهمـة    والثقافية هو الضامن للعدل واالستقرار مما يسا    

 .العمل الجاد من أجل التنمية االقتصادية واالجتماعية للبالد

 : التنمية   ) 3

 .إن التنمية الشاملة والعادلة هي الهدف األسمى لكفاح الشعب التونسي ولسياسة الدولة
غرافي وفي خصال شعبها وتجانسه وفي تقاليـده        وتونس وإن كانت محدودة الموارد لها في موقعها الج        

 أهلت بالدنا في الماضي لتلعـب دورا متميـزا فـي            تالتنظيمية وتعطشه للعلم والمعرفة رصيد من اإلمكانا      
 .حوض البحر األبيض المتوسط

 ولقد حققت تونس منذ االستقالل خطوات هامة علي درب التنمية وهي رغم ما عرفته مـن أزمـات                  
درة كافية علي التخطيط والتنفيذ ولها في ذلك تجارب هامة وإنجازات متعـددة ولكـن الـشعب                 تمتلك اليوم ق  

التونسي مازال في حاجة متأكدة إلى مزيد التضامن حتى يقع رفع تحديات التنمية تأمينا لحاجيـات المـواطن                  
 .األساسية حتى تتم القطيعة مع عهد التخلف والتبعية

رارها يتأكد علينا معالجة القضايا الحياتية لشعبنا وتأمين العيش الكريم          وضمانا لدوام الديمقراطية واستم   
للمواطن بما يضمن حقه المشروع في تلبية حاجياته األساسية كالتغذية الكافية والمـسكن المحتـرم والتعلـيم                 

 .والثقافة والصحة والشغل
عمل وإتقانه وتقيـدنا بأخالقيـات      وال سبيل لبلوغ أهدافنا في التنمية الشاملة إال بترويض أنفسنا علي ال           

االنضباط والدقة وبسرعة اإلنجاز لذلك فإن سياستنا التربوية والثقافية واإلعالمية مدعوة بالخصوص إلى أن              
 .تربي أطفالنا علي حب العمل وتغذي في أنفسهم روح التفاني والتضحية

والقدرة علي اسـتيعاب الجديـد      إن تدعيم شخصيتنا الوطنية وتأصيلها وخلق حوافز المبادرة واإلبداع          
النافع دون مركبات وال إنبتات وكذلك إنجاز مطالبنا في التنمية الشاملة وغرس قيم الحرية والعدالة والمساواة                

 .والتآخي مرتبطة أوثق االرتباط بتطوير شامل لثقافتنا الوطنية وبمراجعة مضامينها
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ة في تراثنا الحضاري وبخاصـة فـي المـوروث          إن الثقافة الجديدة التي نطمح إليها هي ثقافة متجذر        
االجتهادي والعقالني العربي واإلسالمي متفتحة علي عطاء الفكر اإلنساني عامة راسخة القدم فـي عالمهـا                

 .المعاصر مستوعبة لمكتشفات العلم والتكنولوجيا
ير واقعه بالمثـابرة     والثقافة الجديدة التي نحن في حاجة إليها هي تلك التي تبرز قدرة اإلنسان علي تغي              

والتنظيم وهي تلك التي تكرم العمل اليدوي وتشيع التفاؤل الواعي بالمستقبل ومصيرها من القـضايا لـذلك                 
فالمجموعة الوطنية مدعوة للمراهنة علي الثقافة كبعد أساسي من أبعاد التنمية الشاملة وذلك بـضمان حريـة                 

 .التعبير وتوفير ظروف اإلبداع ووسائله
ركة الواسعة للجماهير الشعبية في تحديد أهداف التنمية ووسائلها وكذلك التوزيع العادل لثمرات             إن المشا 

 .اإلنتاج هما شرطان أساسيان لنجاعة العمل التنموي وإلقامة عالقات اجتماعية سليمة خالية من عوامل التوتر
ت بـين مختلـف شـرائح       إن مثل هذه العالقات رهينة شروط عدة من بينها العدالة في تحمل التضحيا            

 .المجتمع وإشاعة روح التضامن الوطني بعيدا عن المصالح الفئوية الضيقة واجتناب كل أنواع التبذير والبذخ
إن المواطنين مدعوون إلى التقيد الدقيق باألداء الجبائي بصفته واجبا مقدسا يعتبر أي إخالل به انتهاكا                

 إدارتنا ومؤسسات الدولة مدعوة إلى أن تكون مثاال للتفـاني           لحق المجتمع كله وإضعافا لروح المواطنة وإن      
 . في خدمة الصالح العام وفي الحرص علي صيانة مكاسب الشعب

 : إن دفع عجلة التنمية يقتضي بالخصوص   
 الزيادة في اإلنتاج والتحسين في نوعيته وإعطاء أهمية خاصة للفالحة التي تستدعي تعبئـة الجهـود                 -

 .الريف واالكتفاء الغذائي وذلك بتعصير أساليب اإلنتاج واستعمال أحدث التقنياتحتى نحقق تنمية 
 االعتماد المتوازن علي القطاع العام الذي يضطلع بدور أساسي في الصناعات الكبـرى والخـدمات                -

ة الحيوية والقطاع الخاص الذي بفضله تتمكن المجموعة الوطنية من استغالل رؤوس األموال الداخلية الخاص             
 .ومن االستفادة من نشاط أصحاب البادرة ومن قدرتهم علي االبتكار وحسن التسيير

 العدالة في توزيع اإلنتاج بين الجهات وبين الفئات بإعطاء األولوية لجيوب الفقر والجهات المحرومة               -
 .وتحسين مستوى عيش الشغالين واألجراء حتى ينالوا العادل والمشروع من حصيلة مجهود التنمية

إن كسب معركة التنمية مرتبط وثيق االرتباط بقدرة التونسيين علي تجاوز ما يفرق بينهم وخلق جو من                 
 .التضامن الوطني يسمح بالمصالحة بين كل األطراف لتجاوز هذه المرحلة الصعبة

وتجمع األطراف الممضية علي أن ذلك يحتم علي الجميع أعرافا كانوا أم شغالين وعيا بخطورة الوضع                
ما يفرض ترشيد اإلنتاج والتصرف في المؤسسات واإلصداع بكل الحقائق حول وضـعيتها وشـرح كـل                 م

جوانبها ولو كانت فنية وذلك في حوار نزيه حتى تكون كل األطراف علي بينة مـن أمرهـا وحتـى تقبـل                      
 .التضحيات الضرورية عن اقتناع وطيب خاطر
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نموية طويلة المدى كفيلة بتجنيـد طاقـات الـشعب          والدولة التونسية مدعوة إلى أن تضع استراتيجية ت       
التونسي وموارده الكامنة عن قناعة وحماس بهدف فك التبعية وتحقيق نقلة نوعية نحو التقدم وذلك بمـشاركة                 

 .نخب البالد الفكرية وكافة األطراف االجتماعية واألحزاب السياسية

 : العالقات الخارجية   ) 4

 أن تصدر عن وفاق عام بين كافة التونـسيين وأن تكـون الترجمـة               إن عالقات تونس الخارجية يجب    
 .األمينة والدقيقة لهوية الشعب التونسي ولثوابت نضاله من أجل نصرة الحق والعدل وحقوق اإلنسان

لقد كان الشعب التونسي سباقا إلى إحياء نداء الوحدة المغاربية كخطوة نحو الوحدة العربية الشاملة وإلى                
لشعب الفلسطيني بدعم نضاله من أجل حقه المشروع في استرجاع أرضه وتقريـر مـصيره               نصرة قضية ا  

وإقامة دولتها لمستقلة كما تجاوب الشعب التونسي مع نضال شعوب إفريقيا وآسيا وكافة الشعوب األخرى من                
ام عالمي  أجل حقها المشروع في تقرير المصير وهو يشارك شعوب العالم وقوى التقدم طموحها إلى إقامة نظ               

عادل يضمن سلما دائمة هي طريق اإلنسانية إلى التقدم واجتناب ويالت الحرب والـدمار وضـمان حقـوق                  
 .اإلنسان وسيادة روح التضامن بين البشر كافة

وللدولة أن تتخذ اإلجراءات والمبادرات الكفيلة بتعجيل بناء المغرب العربي وأن تخلق المناخ المناسب              
الجامعة العربية وتسعى إلى تطوير وسائل عملها خدمة لتـضامن الـشعوب العربيـة              لذلك وعليها أن تدعم     

 .ووحدتها من أجل التقدم والقيام برسالتنا الحضارية اإلنسانية وتحقيق واألمن الجماعي العربي
 .وتعمل الدولة علي دعم أواصر األخوة اإلسالمية بما يحقق العزة والمناعة للدول اإلسالمية

 منظمة الوحدة اإلفريقية كما تسعى إلى تكثيف عالقات التعاون مـع البلـدان اإلفريقيـة                وتدعم الدولة 
والمتوسطية في نطاق تكفؤ المصالح وخدمة لقضية السالم والتقدم وتطـويرا لحـوار الحـضارات لـصالح                 

 .اإلنسانية قاطبة
 .نحيازإن التونسيين حريصون علي استقاللية قرار بالدهم وهم متمسكون بمبادئ عدم اال

وعلي وجه العموم فإن الدولة التونسية تسعى إلى دعم التعاون الدولي من أجل التنمية في نطاق األمـم                  
المتحدة وغيرها من المؤسسات الدولية علي ضوء الدفاع عن حقوق اإلنسان وبهدف إقامـة مجتمـع دولـي                  

 .يسوده العدل والسالم والوئام
 .في كل المجاالت وإسهامنا في حضارة اإلنسانإن استقالل وطننا ضمان لنهضتنا وتطورنا 

والشعب التونسي الذي ابتلي باالستعمال وقدم العديد من أبنائه ثمنا لحريته يدرك تمـام اإلدراك قيمـة                 
 .االستقالل والحرية والسيادة ويؤكد واجب المحافظة عليها

سب نضال الشعب في تاريخه إن األطراف الموقعة علي هذا الميثاق تعتبر نفسها مؤتمنة علي أغلى مكا
المعاصر وهي تضع في طليعة مسؤولياتها ومن أوكدها علي اإلطالق الحفاظ علي استقالل تونس وحرية 

 .شعبها والدفاع عنها وصيانتها من كل تهديد أو انتهاك حتى تبقى تونس عزيزة حّرة منيعة


