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تمثل ھذه الورقة الخطوط العريضة للبرنامج العام لحركة اللقاء

شرعيــات

اإلصالحي الديمقراطي ولتوجھاته األساسية .وھي تجمع كال من الرؤى
السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعالقات الدولية.
إن اإلطار العام والقاطرة الدافعة لھذا البرنامج يصطبغ في كل
محطاته ببعد أخالقي يلمس السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة والعالقات
العامة ويشكل محتواھا ويوجه أھدافھا .لذلك فإن كل مسار إصالحي لھذه

أقالم حرة
رائدون ورائ
شھادات

الفضاءات يجب أن يصحبه إصالح أخالقي يلمس سلوكيات األفراد
والمجموعات ،ويعتمد على تركيز حكومة الضمير وبناء البيئة المالئمة في ظل
دولة القانون والمؤسسات.
إن اإلصالح عملية ومسار تغييري وليس ورشة ترقيع ،يتأسس على
وعي ورشد ينطلق من الواقع ليعود إليه ،ال يحتمل اإلسقاط وال االنعزال
والتقوقع ،فھو عملية داخلية ،بما تعنيه من منبت ومسار وھدف ،وھو مسار
متدرج ولكنه جذري ،ال ترقيع فيه وال تلفيق ،وھو حالة تكاتف وتعاون ومشاركة
وليس انفرادا وعزلة .و ال يمكن لإلصالح أن ينجح في أي واقع أو ظاھرة ،إذا لم
يصحبه إطار أخالقي يتأسس حسب زعمنا على منظومة قيمية تستسقي منابعھا
من المرجعية اإلسالمية الحافلة بالمبادئ والقيم النبيلة.
لقد توالت المؤشرات والعالمات على وجود أزمة متعددة األبعاد في
البالد تمثلت في أحد أطرافھا البارزة في اكتساح جانب الفساد والمحسوبية في
عديد المواقع وطالت كل مجاالت الظاھرة اإلنسانية من سياسة واقتصاد
واجتماع .إن مقاومة الفساد واإلفساد ھو الوجه العملي األولي لمسار اإلصالح
األخالقي وھو يتمثل في تخليق المضامين التربوية والتعليمية والمحاسبة الحازمة
والحاسمة لكل زيغ وانحراف مھما كانت مكانة فاعله ،وتدعيم البرامج اإلعالمية
والمشاھد الثقافية الھادفة لتثبيت الخيرية ،في إطار من احترام الحريات العامة
وتطلعات المبدعين.
إن أي إصالح يتم في السياسة واالقتصاد واالجتماع دون رأب صدع
مشوھا أو مغشوشا ولن تطول فعاليته ،حيث
ّ
االنفالت األخالقي لن يكون إال
تغيب المنظومة القيمية الحاضنة والمحصّنة لمسار إصالحي سليم وناجع
والمدخل الصائب والشرط الضروري لتواصله.

مالحظة  :تقتصر ھذه الورقة بداية على البرنامج السياسي حيث أن
المحور االقتصادي وما يليه ال يزاالن حيّز الضبط وسوف ينشر تباعا بإذن

ﷲ.

 / Iالبرنامج السيـــاسي
إن بناء الفرد الحامل لھم وطنه والمشارك بطواعية وعزم في تحمل
مسؤولية بناء األوطان ،دون خوف أو شكوك ،ھو السبيل السليم لبناء المجتمع
المسئول والحر والمبدع ،المجتمع الصالح المصلح .شعارنا في ذلك الحديث
الشريف "من لم يھت ّم بأمر المسلمين فليس منھم" .ولقد قاس المواطن التونسي
من ھذا االنسحاب واإلبعاد ،وظل يراقب من بعيد التطورات السلبية للحقل
السياسي في بالده ،مضطرا غير مختار.
إن تشكيل عقلية جديدة للمواطن التونسي الفاعل والحر وغير المھزوم
والصالح المصلح ،تمثل التحدي األول والمصيري في مسار التنمية السياسية
لبالدنا ،والتي تمثل األداة الناجعة والسليمة لإلصالح والبناء ،والحامية الحقيقية
لكل اعوجاج أو انحراف .وال سبيل إلى ھذا النجاح دون تخليق للمشھد
السياسي وألدواته وأھدافه وفاعليه عبر إعادة االعتبار للمنظومة القيمية و
إطالق للحريات العامة ،الضامنة األساسية لتحقيق المواطنة الكاملة وغير
المغشوشة من حرمة نفس ومال ،وكرامة فرد ومجموعة ،وحرية معتقد ،و حفظ
عقل وصيانة عرض.
ھذا الھدف ـ البرنامج ـ يشكل حسب المؤسسين لحركة "اللقــاء"
عنصر النجاح والفشل الحقيقية في أي برنامج سياسي يسعى لإلصالح
االجتماعي والبناء الوطني ،ومن أجل ذلك فإننا سعينا للتركيز على احترام
مجموعة من المبادئ العامة والعمل الحازم على تنزيلھا في إطار قيمي واضح
وفي ظل برنامج سياسي متكامل :

 /1التأكيد على تكريم اإلنسان أيا كان جنسه ومعتقده
وفكره ،واالحترام الكامل لحقوقه المدنية والسياسية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية .ومن أجل تحقيق ذلك إجراءا ،يجب اإلسراع

بتنفيذ األعمال االستعجالية التالية :
* /اإلعالن عن عفو تشريعي عام ،واإلفراج عن كل
المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ،وغلق ملف االعتقال
السياسي نھائيا.
* /السماح للمغتربين والمنفيين بالعودة وإلغاء كل األحكام
الجائرة تجاھھم.
* /إعادة الحقوق إلى كل من طالته أيادي الظلم والتعسف
في سنوات الجمر من أسر وأفراد ،ورد االعتبار إليھم
ومحاسبة المذنبين في حقھم إذا رأى ھؤالء تتبع الجناة أو
العفو عنھم ،وتكوين لجنة خاصة في ھذا المجال.
* /إعادة جوازات السفر إلى أھلھا ومنع كل حجز مستقبلي
مبني على أبعاد سياسية.
* /إلغاء محاكم االستثناء واعتبارھا أداة للدكتاتورية في
الجور واالقتصاص من الخصوم السياسيين.
* /إلغاء البوليس السياسي وكل ما يدور في فلكه من أدوات
ومؤسسات وقوانين جائرة للتنكيل بالرأي المخالف والموقف
الحر.
* /تحريم التعذيب واعتباره جريمة كبرى في حق اإلنسانية.
* /تكوين ھيكل مستقل من طرف أفراد من المجتمع المدني
يھتم بمراقبة السجون ومراكز األمن للحيلولة دون الوقوع
في التجاوزات في حق المواطن والمجتمع.
ــــــــــــــــ

 /2تحرير المواطن والمجتمع من عقدة الخوف و ربقة
االنعزال واالنسحاب والتقوقع واالنكفاء على الذات ،إلى رحاب

المشاركة الفعلية في الشأن العام والھم الوطني ،بما يعنيه ھذا
التحرر من حرية الكلمة والمبادرة ،وحرية الرأي والتنظم ،وحرية
السفر والتنقل ،وحرية التظاھر واإلضراب ،وحرية االعتقاد وإقامة
الشعائر.
ومن أجل تثبيت ھذه المبادئ العامة والتوجھات األصيلة وتحقيقھا
وجب تطبيق مجموعة من اإلجراءات العملية :

* /إلغاء منشور  108وتوابعه حفظا لحرية الملبس
والخيار.
* /إطالق حرية الصحافة وتنقيح قانونھا بعيدا عن مقص
الرقابة واألذون القبلية للنشر والتوزيع.
* /السماح بتملك وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة
والمرئية.
* /الدفع والتشجيع والمساعدة على تمويل الجمعيات المدنية
كعنصر توازن وتوجيه وإنارة ،لتحقيق المجتمع األھلي
المنشود.
* /تحرير العمل الطالبي وسحب كل تدخل أمني أو حكومي
من معاقله حفاظا على استقالليته.
* /تحرير العمل النقابي والحفاظ على استقالليته بمنع كل
عالقة وصاية بين مؤسساته والدولة واألحزاب السياسية.
ـــــــــــــــــ

 /3اعتبار المرأة شقيقة للرجل وأن العمل السياسي تكليف
شرعي وأمانة يتجاوز منطق الجنس ،أساسه اآلية الكريمة
"والمؤمنون والمؤمنات بعضھم أولياء بعض يأمرون بالمعروف

وينھون عن المنكر"]التوبة ،[71وأن األھلية السياسية والقانونية
ليستا مرتبطة بجنس ،فالكفاءة والقدرة وثقة الناخبين ،ھي المحددة
لتولي المناصب والواليات العامة ،ومنھا رئاسة الدولة والقضاء.
ويرى "اللقــاء" أن تواجد المرأة في الحياة السياسية مازال ھشا
ومعدودا ،وھو يعتبرھا عنصرا مھما وضروريا ،وقع إغفاله واستغفاله تاريخا
وحاضرا ،في الدفع بعملية التنمية السياسية إلى األمام من أجل مجتمع عامل،

متناغم ومتوازن ،لذا وجب إحداث نوع من(discrimination positive
نحوھا بتحديد نسب معينة أولية ،في تواجدھا في كل المؤسسات
السياسية ،تبدأ من ثلث األعضاء إلى حدود النصف ،وإلزام
األحزاب ومنظمات المجتمع المدني في ترشيحاتھا االنتخابية وجود
حد أدنى من ثلث أعضائھا من النساء في قوائمھا.

ويلتزم "اللقـــاء" في حدود طاقته وكفاءة أعضائه أن يكون القاطرة
في ھذا المشوار بجعل مؤسساته كلھا تتركب من نسب متساوية بين رجاله
ونسائه.

ــــــــــــــــــ

 /4إعادة االعتبار إلى النظام الجمھوري وذلك في مستويات
إجرائية أربعة :
* /التوسع في اعتماد االستفتاء ومشاركة الجمھور في الخيارات
الكبرى للبالد ،وفي استعمال اآللية االنتخابية عوض التعيينات
في المراكز الھامة للدولة التي لھا عالقة مباشرة بالمواطن.
* /تحقيق االستقاللية التامة والفعلية بين السلطات الثالث
التنفيذية والتشريعية والقضائية ،والتنصيص المباشر والدقيق
عليھا في الدستور ،وإدخال إصالحات جذرية معتبرة كلما دعت

الحاجة إلى ذلك .مع التركيز على استقاللية القاضي من تعيين
أو إقالة ومادة ،عبر إسناد اإلشراف وحكره على ھيئة عليا
للقضاة ،وتخصيص ميزانية مستقلة في ميزانية الدولة.
* /تنقية منصب رئيس الجمھورية من شوائب تعلقت به بعدما
نالته رتابة الرئاسة مدى الحياة المباشرة أو المقنعة ،وذلك حيث
يلتزم "اللقــاء" بتركيز مبدأ التداول في الدستور ،دون تحديد
عدد الدورات ،حيث تكون الجماھير المحدد الوحيد ألھلية
الرئيس وصلوحيته للقيادة أو لمواصلتھا أو النتھائھا عبر
االنتخاب الحر المباشر.
فالجماھير ھي التي تحسم بقاء فرد أو نھاية العقد الذي يربطھا به،
حسب مصالحھا ومصالح المجتمع وما قدمه المترشح سابقا أو ما يعزم تقديمه
الحقا .فالبرنامج واألعمال والشخصية يحددون تواصل المھمة أو نھايتھا،
والجماھير ھي التي بيدھا الحل والربط.

* /االعتبار لمنصب رئيس الجمھورية ال يعني االستطالة على
القانون أو التمييز ،فال حصانة للرئيس أيام سلطانه أو بعدھا،
وھو مسئول عن أفعاله أمام القضاء كأي مواطن تونسي.
والتاريخ اإلسالمي أثبت عديد المواقف المستنيرة لعدم تميز
منصب الخليفة أو اإلمام واستوائھما أمام القضاء مع أي طرف
آخر.
وھذا االعتبار للمنصب ال يعني كذلك عبادة الشخصية التي شكلت و
ال تزال حالة مستشرية وغريبة في بلدان التخلف السياسي ،وكثيرا ما عبّرت
عن إطار استبدادي وعقلية فردية ،واستخفاف بالجماھير واستغفال للمجتمع
المدني وسقوط حضاري.
لذلك "فاللقـــاء" يلتزم بإنھاء كل ھذه األشكال المتخلفة والحيلولة دون
بروز أي صورة لعبادة الشخصية ،والتي غالبا ما تظھر في صور تعج بھا

البالد وتماثيل في كل ناحية ،وحضور دائم وممل بسبب أو بدون سبب ،في
وسائل اإلعالم بكل أصنافھا.

ــــــــــــــــــ

 /5بناء الجمھورية الثانية وتحقيق االستقالل الثاني
بما يعنيه من صياغة لدستور جديد للبالد ،وذلك عبر فترة
انتقالية تحفل بحوار وطني ينتھي بعقد مؤتمر يجمع كل
فعاليات المجتمع ،أحزابا وأفرادا وجمعيات ،لرعاية
مصالحة وطنية شاملة وتعيين لجنة مدنية تشرف على
تحقيق الدستور الديمقراطي المنشود للبالد والذي على إثره
وطبقا لتعاليمه تجرى انتخابات حرة ونزيھة تحت إشراف
أممي.
ــــــــــــــــــ
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