
 مذا ينبغى ان يحرس عليه التونسيون وھم يخطون اول خطواتھم
 نحو ديموقراطية حقيقية 

 

.عملية صياغة دستور �بد ان تشارك فيھا كل التياراة العقلية التونسية المختلفة  

و  ييھود نسيتو ,و دنيوى، تونسي مسلم ي، تقليدباو ش ن�بد من مشاركة رجال و نساء، مس لكى يتحقق عقد اجتماعي حقيقى
د عصر ا�ستعمار، و اھِ رجال القانونن، شَ  ,بوجود إ�ه، علماء تاريخ، ف9سفةو حتى التونسيون الذين � يؤمنون  مسيحيتونسي 

.د القھر و التعذيب اثناء الدكتاتورياة التونسيةاھِ شَ   

 

Dإسفل مراقبة المراقب، المراقبة من اDامهع9، أى مراقبة الشعب لحكّ لي ا.  

ادء بة و مبى اخ9ق طيِّ وِ عب او حاكمه مؤمن باO، ذَ نه يكفي ان يكون نائب الشّ ئتباعھم بأقناع إون يحاولون صوليّ Dاخاصتا 
Sةنحطاط في استغ9ل منصبه لمصلحته الشخصيّ مستقيمة حتى يكون حصين من ا .�نسان إ9ء ينسون او يخفون ان كل ئكن ھا

.غرياة السلطةمتعرض ل9نھيار امام مُ   

بواب ن المعانى المتناقضة ذلك يفتح اDتا السنة النبوية التى تحتوى على الكثير ملشريعة تنبع من الحاجة الى تفسير القرءان وخاصّ ا
.يندّ ستغ9ل الإلسوء   

.لزامه حدودهإالة للحاكم و بدون سلطاة دنيوية، الواحدة مستقلة من ا�خرى، �يمكن مراقبة فعّ   

 

.)الحكومة و اجھزة ا�من(تنفيذية  وسلطة) نواب الشعب فى البرلمان(، سلطة تشريعية )العدالة(تجزءة السلطاة فى سلطة قضائية     

.خرى حتى � تتراكم كل السلطة فى يد واحدةون منفصلة ومستقلة الواحدة من اDه السلطاة �بد ان تكھذ  

.القضائية او السلطة التشريعيةف بالحكم السلطة س المكلّ ئكذالك � يجوز ان ير  

 

.غلبيةالديموقراطية الى ديكتاتورية اD ر حديث � يجوز ابدا ان تتحولضمن دستور منوّ   

Dمسُّ غلبية تنتھى عندما تُ بل حقوق ا Dنة و المضمونة فى الدستوردوَّ قلية المُ حقوق ا.  

 

عن دينه و عن  ,عن منصبه ,عن نسبه ,جتماعىوضعه اS ان كل فرد بغض النضر عن المساواة بين كل افراد دولة واحدة يعنى
.مام القانون و توفر له نفس ا�مكانياة للترقية على احسن ما يمكنأنسه يعامل بدون تفريق ج  

 

� يجوز ان ينبع من ا�نتماء الدِّ D ن كانيِّ ينى منفعة او ضرر.  

.بھا احدا فعليا ن كان من اجل نضرياته طالما � يضريَّ أكما � يجوز ان يطارد   

.ھذا � يعنى ان قوما و حكومته يستغنى عن تبنى قيم  

.بل قيمھم ستنبع من تراث الب9د و تراث ا�نسانية بكاملھا  

 

.نانية وقلة المسؤولية بل حمايته من تسلط ا�غلبية عليهأحماية الفرد � يعنى   

 

.و بدون قھر متبادل تفاقإميوله الجنسية طالما مارسھا على شد � يجوز محاسبته لمن بلغ سن الرُّ   

 

  .ر حديث ان يخدم مصالح اكثر ما يمكن من افرادوَّ َن يفترض على نظام ديموقراطى مُ 

ع9ن انتماءھم لرابطة مصالح معينةإجبر نواب الشعب على لذلك يفترض ان يُ   

.حتى يمكن تقدير نوعية اقتراحاتھم التشريعية )لى غيرهإ(كمنشئة اقتصادية او اعتقادية   

 

.اقامة نضام ديموقراطى يعنى ايضا الحفاض على ھذه الديموقراطية  

� ,مبتكر كما يوفر اطار لتدريس تاريخ الب9د  وتاريخ العالم بتقدير و متنوع ,يوفر علم منور ينضام تعليم قامةئ بھذا � ينجح ا

.ةصة و نقديّ �كن بصفة متفحِّ   

القادر على حماية نفسه من  ,ن الشخص الحرة نفسه بل يكوّ زّ ھيل الشاب لممارسة عمل يرفع كرامته وعِ ئلتعلم ليس فقط اساسي لتا
.ل مسؤولية اجتماعية و سياسيةط اخرين عليه وعلى تحمّ تسلُّ   

 

.ع9مية اSخر للمحافضة على الديموقراطيةھى حرّ آساسى أعمود   

.يا متوازنائن رن المواطن الواعي ان يكوّ تمكّ معلوماة عديدة لموضوع واحد   

Sفَ كشَ اب الشعب في كل حين ان يُ عضاء الحكومة او نوّ أذ يخاف إالية كثر فعّ ئم الحر مقاومة الفساد و الرشوة بع9كذلك بقدرة ا 
.فساده  

.مارس لغة موضوعيةاسيته فقط يفرض ان تُ على كل موضوع مھما كانت حسّ  ن يمتدّ أقد �بد للنّ   

.ما الضعفاء ف9 يجوز السخرية منھم بل ينبغى النھوض بكل ما يتوفر لتنوير معرفتھم و لتحسين وضعھما  

 



Dخر للديموقراطيةآساسى أنه عمود أ نَ يَّ بَ حزاب تَ منافسة ا.  

.كم الفردىفضل للوقاية من السقوط فى الحُ Dة الحاضر الوسيلة افى الوق  

.اءة رغم كل المنافسةالة تضمن الوصول الى قراراة بنّ بداع بوجود تركيبة فعّ Sفقط ينبغى فى ا  

Dمن اDتتكاثر ا �.ئىعبير عن الرّ ر امكانياة اخرى للتّ ھائى و ان تتوفّ حزاب الى ال9 نِ فضل ان   

 

.ريةوبصفة دَ  رُ رّ كَ تُ ھا سَ أنن لم يكن مضمون إقتراعاة دة من اSئ� فا  

.رشححزاب فرصة جديدة للتّ لكل اDاعية جديدة � بد ان تمنح قترإو مع كل دورة   

قامت ديكتاتورية او شبه ديموقراطيةS فوزھم الديموقراطية الحرة تفقد معناھا ان استغل اعداء الديموقراطية  

.طار المسابقة السياسيةإحزاب مختارة ان تشارك ضمن � Dإالتى � تسمح   

ذا تحصلة على إما بينية البرلمانية فستحترم رئى العامة لّ قبقية ضمن اDن إ: ھذا على سبيل المثال ما تخططه نھضة الراشد الغنوشى
تصوية التى تنبنى على الشريعة شاركة فى دورة الحزاب المُ ى اDوِ به ديموقراطية تسمح فقط ذَ سواط فستقيم شِ ثين من اDلُ ثُ 

Sس9ميةا.  

 

.عمود اخر للديموقراطية ھى المحكمة الدستورية  

 

.)مريكاأمثل فى (ق طلَ مُ  يراطية حرة ليبيرالقتصاد فى ديموقن يكون اSألتزام إليس ھنالك اى   

.ضامنساس التّ أعلى  بُنِيَ قتصاد لمانيا على سبيل المثال اSأفى   
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