مذا ينبغى ان يحرس عليه التونسيون وھم يخطون اول خطواتھم
نحو ديموقراطية حقيقية
عملية صياغة دستور البد ان تشارك فيھا كل التياراة العقلية التونسية المختلفة.
لكى يتحقق عقد اجتماعي حقيقى البد من مشاركة رجال و نساء ،مسن و شاب ،تقليدي و دنيوى ،تونسي مسلم ,تونسي يھودي و
تونسي مسيحي و حتى التونسيون الذين ال يؤمنون بوجود إاله ،علماء تاريخ ،فالسفة ,رجال القانوننَ ،شا ِھد عصر االستعمار ،و
َشا ِھد القھر و التعذيب اثناء الدكتاتورياة التونسية.
مراقبة المراقب ،المراقبة من األسفل إلي األعال ،أى مراقبة الشعب لح ّكامه.
َ
ﺧاصتا األصوليّون يحاولون إقناع أتباعھم بئنه يكفي ان يكون نائب ال ّشعب او حاكمه مؤمن با ،Oذ ِوى اﺧالق طيﱢبة و مبادء
مستقيمة حتى يكون حصين من اإلنحطاط في استغالل منصبه لمصلحته الشخصيّة .الكن ھائالء ينسون او يخفون ان كل إنسان
متعرض لالنھيار امام ُمغرياة السلطة.
الشريعة تنبع من الحاجة الى تفسير القرءان وﺧاصّ تا السنة النبوية التى تحتوى على الكثير من المعانى المتناقضة ذلك يفتح األبواب
لسوء إستغالل ال ّدين.
بدون سلطاة دنيوية ،الواحدة مستقلة من االﺧرى ،اليمكن مراقبة ف ّعالة للحاكم و إلزامه حدوده.
تجزءة السلطاة فى سلطة قضائية )العدالة( ،سلطة تشريعية )نواب الشعب فى البرلمان( وسلطة تنفيذية )الحكومة و اجھزة االمن(.
ھذه السلطاة البد ان تكون منفصلة ومستقلة الواحدة من األﺧرى حتى ال تتراكم كل السلطة فى يد واحدة.
كذالك ال يجوز ان يرئس المكلّف بالحكم السلطة القضائية او السلطة التشريعية.
ضمن دستور منوّ ر حديث ال يجوز ابدا ان تتحول الديموقراطية الى ديكتاتورية األغلبية.
بل حقوق األغلبية تنتھى عندما تُمسﱡ حقوق األقلية ال ُمد ﱠونة و المضمونة فى الدستور.
المساواة بين كل افراد دولة واحدة يعنى ان كل فرد بغض النضر عن وضعه اإلجتماعى ,عن نسبه ,عن منصبه ,عن دينه و عن
جنسه يعامل بدون تفريق أمام القانون و توفر له نفس االمكانياة للترقية على احسن ما يمكن.
ال يجوز ان ينبع من االنتماء ال ﱢدينى منفعة او ضرر أليﱢن كان.
كما ال يجوز ان يطارد أيﱠن كان من اجل نضرياته طالما ال يضر بھا احدا فعليا.
ھذا ال يعنى ان قوما و حكومته يستغنى عن تبنى قيم.
بل قيمھم ستنبع من تراث البالد و تراث االنسانية بكاملھا.
حماية الفرد ال يعنى أنانية وقلة المسؤولية بل حمايته من تسلط االغلبية عليه.
من بلغ سن الرﱡ شد ال يجوز محاسبته لميوله الجنسية طالما مارسھا على إتفاق متبادل و بدون قھر.
يفترض على نظام ديموقراطى ُم َن ﱠور حديث ان يخدم مصالح اكثر ما يمكن من افراد.
لذلك يفترض ان يُجبر نواب الشعب على إعالن انتماءھم لرابطة مصالح معينة
كمنشئة اقتصادية او اعتقادية )إلى غيره( حتى يمكن تقدير نوعية اقتراحاتھم التشريعية.
اقامة نضام ديموقراطى يعنى ايضا الحفاض على ھذه الديموقراطية.
ھذا ال ينجح اال بئقامة نضام تعليمي يوفر علم منور ,متنوع و مبتكر كما يوفر اطار لتدريس تاريخ البالد وتاريخ العالم بتقدير,
الكن بصفة متفحﱢ صة و نقديّة.
التعلم ليس فقط اساسي لتئھيل الشاب لممارسة عمل يرفع كرامته و ِع ّزة نفسه بل يكوّ ن الشخص الحر ,القادر على حماية نفسه من
ﱡ
تسلط اﺧرين عليه وعلى تح ّمل مسؤولية اجتماعية و سياسية.
عمود أساسى آﺧر للمحافضة على الديموقراطيةھى حرّ ية اإلعالم.
معلوماة عديدة لموضوع واحد تم ّكن المواطن الواعي ان يكوّ ن رئيا متوازنا.
كذلك بقدرة اإلعالم الحر مقاومة الفساد و الرشوة بئكثر ف ّعالية إذ يخاف أعضاء الحكومة او نوّ اب الشعب في كل حين ان يُك َشفَ
فساده.
ّ
ُ
ّ
البد للنقد أن يمتد على كل موضوع مھما كانت ح ّساسيته فقط يفرض ان تمارس لغة موضوعية.
اما الضعفاء فال يجوز السخرية منھم بل ينبغى النھوض بكل ما يتوفر لتنوير معرفتھم و لتحسين وضعھم.

منافسة األحزاب تَبَيﱠنَ أنه عمود أساسى آﺧر للديموقراطية.
فى الوقة الحاضر الوسيلة األفضل للوقاية من السقوط فى ال ُحكم الفردى.
فقط ينبغى فى اإلبداع بوجود تركيبة ف ّعالة تضمن الوصول الى قراراة بنّاءة رغم كل المنافسة.
من األفضل ان ال تتكاثر األحزاب الى الال نِھائى و ان تتوفّر امكانياة اﺧرى للتّعبير عن الرّ ئى.
ال فائدة من اإلقتراعاة إن لم يكن مضمون أنھا َستُ َكرّ ُر بصفة َدورية.
و مع كل دورة إقتراعية جديدة ال بد ان تمنح لكل األحزاب فرصة جديدة للتّرشح.
الديموقراطية الحرة تفقد معناھا ان استغل اعداء الديموقراطية فوزھم إلقامت ديكتاتورية او شبه ديموقراطية
التى ال تسمح إال ألحزاب مختارة ان تشارك ضمن إطار المسابقة السياسية.
ھذا على سبيل المثال ما تخططه نھضة الراشد الغنوشى :إن بقية ضمن األقلّية البرلمانية فستحترم رئى العامة بينما إذا تحصلة على
ثُلُثين من األسواط فستقيم ِشبه ديموقراطية تسمح فقط َذ ِوى األحزاب ال ُمشاركة فى دورة التصوية التى تنبنى على الشريعة
اإلسالمية.
عمود اﺧر للديموقراطية ھى المحكمة الدستورية.
ليس ھنالك اى إلتزام أن يكون اإلقتصاد فى ديموقراطية حرة ليبيرالي ُمطلَق )مثل فى أمريكا(.
فى ألمانيا على سبيل المثال اإلقتصاد بُنِ َي على أساس التّضامن.
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