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حزب جبھة اإلصالح الصفحة الرسمية
التّعــــريف:
جبھة اإلصالح ھي حزب سياسي أساسه اإلسالم ومرجعه في اإلصالح القرءان والسنّة
بفھم سلف األ ّمة .وباب االنضمام مفتوح لكل التونسيين الذين يؤمنون بمبادئه دون إقصاء وال
ھوية البالد وإعادة الحياة باإلسالم في إطار دولة
تھميش ،وبھم يسعى الحزب إلى ترسيخ ُ
ق أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع مجاالت الحياة السياسية واالجتماعية
ُتطب ّ ُ
واالقتصادية ،ويعمل على توحيد البالد العربية واإلسالمية بإزالة الحدود المصطنعة والموانع
القائمة .ويرى أنّه ال صالح وال إصالح إال ّ بھذا.
مة:
األھــــــداف العـــــــا ّ
ن برامجنا من طبيعة العمل البشري ،يرد عليھا الصواب والخطأ
نحن في جبھة اإلصالح نعتقد أ ّ
دعي الكمال والعلم والقدرة وحدنا على تغيير األوضاع في البالد ،لذلك ندعو
والنقصان ،وال ن ّ
كل العقول والكفاءات في كافّة المجاالت إلى التفاعل معنا والمساھمة في اإلصالح عبر:
دمتھا استعادة
 -1الحرص على سيادة البالد والحفاظ على مكاسب الثورة المباركة وفي مق ّالشعب إلرادته ورفضه لكل أشكال الفساد واالستبداد وتعزيز المكانة الرياديّة لبالدنا،
 -2الحضور المتميّز في المشھد السياسي للتعبير الدقيق عن تطل ّعات شعبنا المسلم فيالعزّة والكرامة والمساھمة الفعالة في مسيرة اإلصالح ببالدنا وفق برنامج سياسي يستجيب
لھوية شعبنا وطموحاته.
ُ
 -3استعادة الحياة اإلسالمية بإقامة الدولة اإلسالمية التي تطبق اإلسالم وتحكّم الشريعةفي شتى مجاالت الحياة ،وتحمل الدعوة اإلسالمية ھداية ورحمة للعالمين،
 -4تحصين المجتمع من كل أشكال االنحرافات الفكرية واألخالقية وترشيده للحفاظ علىھويته اإلسالمية العربية من الطمس أو التشويه ،وبناء مجتمع متوازن ذي مؤسسات فعالة
ُ
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ومستقلة .مجتمع يقوم على التراحم والترابط واالحترام المتبادل ويسوده العدل والمساواة
والسلم االجتماعي،
السياسيّة والتّربويّة
لمؤسساتنا ومناھجنا
 -5إصالح ما أفسدته األنظمة االستبداديةّ
ّ
واالجتماعية واالقتصادية...،
 -6العمل على وحدة األمة اإلسالمية باعتبارھا واجبا شرعيا وضرورة سياسية واقتصادية،وحقا مشروعا لجميع شعوبھا،
 -7دعم الحركة العلمية والتربوية والثقافية الملتزمة ،وإحياء الجامعة الزيتونية واالرتقاء بدورھاالعلمي ،حتى تعود لسالف إشعاعھا الحضاري،
 -8تحقيق الرقي االجتماعي ،واالھتمام بالثروة البشرية ،وتطوير مناھج التعليم والصحة،ورعاية األمومة والطفولة ،واالھتمام بالشباب والناشئة ،و تنمية قدراتھم ومواھبھم المتنوّعة،
 -9إرساء منظومة اقتصادية إسالمية وتركيز نظام صيرفة إسالمي، -10توفير مواطن الشغل وتحسين القدرة الشرائية للمواطن عبر دفع عجلة االستثمار وتطويركافّة القطاعات لتحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والمستديمة،
 -11الحرص على تكريم المرأة كما أرادھا ﷲ وردّ االعتبار إليھا وتفعيل دورھا في كافّةالمجاالت االقتصادية والعلمية والسياسية والثقافيّة...
بــرنـــامـــج جبھة اإلصالح:
البرنامج السياسي:
جبھة اإلصالح ھي حزب سياسي يعمل على:
بھوية البالد ويضمن
ي تعدد ّ
 -1المساھمة الف ّعالة واإليجابيّة لتأسيس مناخ سياس ّي يلتزم ُ
ي فئة من فئات
التّداول على
السلطة باالحتكام إلى صناديق االقتراع بال إقصاء وال تھميش أل ّ
ّ
المجتمع،
 -2ترسيخ حق المجتمع في اختيار السلطة ،ومراقبتھا ،ومحاسبتھا ،وعزلھا بالطرقالشرعية ،وإقرار حق إشھار األحزاب وتنظيمھا ،وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات الثالث،
وتعزيز استقاللية القضاء في حدود أحكام الشريعة اإلسالمية،
 -3تكريس سياسة إعالمية محايدة ومستقل ّة لخدمة مصالح الشعب ،وبناء مجتمع إسالميمتماسك يضمن حرية  :الفكر والتعبير والعمل السياسي والصحافة والمعتقد وفق الضوابط
الشرعية.
 -4أن تكون الشريعة اإلسالمية المرجعية األساسية في كتابة الدستور ومصدرا وحيدا فيالتشريع مع االستفادة بما أنتجته المدنية المعاصرة التي ال يتناقض مع أصول الشريعة،
 -5تطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع مجاالت الحياة السياسية ،واالقتصادية،واالجتماعية... ،
 -6التفاعل مع كل األطياف السياسية على قاعدة المغالبة والدفع بالتي ھي أحسن،واحترام االختيار الشعبي في الحِراك السياسي بينه وبين األطراف األخرى،
لھويتھا،
 -7تفعيل العمل الجمعياتي وضمان استقالليته خدمة للبالد ودعما ُ -8العمل على تحقيق العدالة ،والمساواة أمام القانون ،وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين جميعأفراد المجتمع ،دون تمييز جھوي أو ديني أو جنسي او غيره،
ل مظاھر الفساد ومحاسبة المفسدين ورد المظالم إلى أھلھا
 -9مكافحة االستبداد وك ّواسترجاع الثروات المنھوبة،
 -10وحدة المسلمين في دولة تتجاوز حالة التقسيم بإزالة الحدود المصطنعة والموانعالقائمة،
 -11التأكيد على مركزية قضايا الشعوب اإلسالمية المستضعفة وعلى رأسھا قضيةفلسطين ،وتجريم كل أشكال التطبيع مع الكيان الصھيوني ،ونصرة الشعوب في تقرير
مصيرھا،
دية واالحترام المتبادل بين دول العالم وشعوبه بما فيه خير
 -12تعزيز التعاون في إطار الن ّلإلنسانية وازدھارھا،
 -13عودة الكفاءات واألدمغة المھاجرة وتوفير األرضية المالئمة لھا للمساھمة في حركةاإلصالح،
 -14استقالل القرار السياسي واإلصالح اإلداري وكشف مل ّفات الفساد وتطھير المؤسساتالعامة من كافة أشكال المحسوبية والرشوة وغيرھا،
البرنامج اإلقتصادي:
 -1إرساء منظومة اقتصادية تقوم على استغالل الثروات وتنميتھا وحسن توزيعھا، -2تحقيق الرفاه المعيشي للفرد والمجتمع بكل الوسائل المشروعة ،وفي المقام األول:تحقيق األمن الغذائي ،بوضع سياسة فالحية فعالة تقوم على تشجيع وحماية اإلنتاج الزراعي
الطبيعي واألصيل ،والمحافظة على األراضي الفالحية والثروة الحيوانية األصيلة من أجل
ذاتي،
تحقيق االكتفاء ال ّ
 -3إرساء صندوق الزكاة وإحياء نظام األوقاف، -4ضمان حق الملكية الخاصّة مع التّأكيد على التكافل االجتماعي ،وإعطاء األولويةوالتسھيالت في االستثمار لرؤوس األموال التونسية ،وتشجيع الشباب على إحداث المشاريع
الخاصّة بالقروض الغير ربوية،
ل الموارد البشرية ببالدنا لتحقيق النموّ وضمان توزيع الثّروات بالقسط وتكافؤ
 -5استثمار ك ّالفرص للجميع،
 -6حماية الثروات الطبيعة ،والعمل على دفع القطاع الصناعي مع تركيز التكنولوجيا وتطويرھالتحقيق األمن االقتصادي بتملك ناصية الصناعات الثقيلة وااللكترونية والكيماوية،
 -7ضمان سياسة الال ّمركزية في مجاالت التنمية والعناية باألرياف وإقامة مشاريع للنّھوضبھا والحد من ظاھرة النّزوح،
المؤسسات التي وقع التفويت فيھا في إطار مشروع
دي لكل نزيف اقتصادي بتأميم
ّ
 -8-التص ّ

4/29/2013 4:37 PM

2 of 6

Timeline Photos | Facebook

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=386989028010382&set=a.3...

الخصخصة واسترجاع المال المھدور والتحكّم في نفقات الدولة وترشيد الحضائر لخدمة
الفالحة وإيقاف الواردات التي ال ُتساھم في نھضتنا بل ُتكرّس التبعية فينا،
 -9العمل على استبدال النظام البنكي الربوي بنظام الصيرفة كجزء من نظام االقتصاداإلسالمي.
البرنامج االجتماعي:
 -1إرساء منظومة اجتماعية تحفظ األسرة وتُعزز مكانتھا في المجتمع على أسس القيماإلسالمية،
حيّة واالجتماعية ووضع سياسة إسكانية فعالة وتوفير الفضاءات
 -2إصالح المنظومة الص ّالترفيھية وضمان الخدمات الحياتية،
األجيال و ضمان استقرارھا األسري وتحريرھا من
 -3إحياء دور المرأة في تربية النّشء وبناءْ
الرّق المعاصر واالستغالل المرھق لكيانھا وتصحيح الصورة الذھنية السلبية في المجتمع
إزاءھا مع دعم ح ّقھا في جميع مجاالت الحياة السياسية واالقتصادية وغيرھا وفق الضوابط
الشرعية،
ّ
بالشباب وخاصّة شباب الثورة الذين وقع تجاھل إمكاناتھم وكفاءاتھم وذلك
 -4االھتمامّ
بإشراكھم في الشأن العام وفسح المجال أمامھم لإلبداع وتمكينھم من أدوار القيادة،
  -5تكوين جيل من الشباب اإلسالمي المؤمن بدينه ،المعتز بكرامته ،الواعي بواقعه ،المدركلواجبه ،العارف بحقوقه.
 -6توفير الظروف المناسبة لحماية الطفل من الناحية النفسية والتربوية واالجتماعية، -7ضمان النفقة لمن ال مال وال عمل له ،وإيواء العجزة وذوي العاھات وفاقدي السند.البرنامج الثقافي والتعليمي:
 -1ترسيخ العقلية الجماعية ونشر قيم التضامن وروح التضحية واالستقامة،ديني ونشر األخالق الفاضلة والقيم الحضارية،
 -2رفع مستوى الوعي ال ّ -3إرساء مجتمع المعرفة وضمان مجانية وإجبارية التعليم مع إصالح المنظومة التعليمية،وھويته،
دسات الشعب ُ
 -4فتح المجال لإلبداع الثقافي المسؤول والمحترم لمق ّ -5دعم حرية الفكر واإلبداع ،ونبذ كافة ممارسات القمع ،وفتح أبواب االجتھاد واالستنباطواالختراع والتطوير حتى يتكون في األمة جيل كامل من الفقھاء المجتھدين ،والعباقرة
المفكرين ،والفنانين والمخترعين المبدعين ،واألطباء والمھندسين والمھنيين والفنيين
المتميزين
 -6دعم الحركة الثقافية والفكرية ،واالھتمام باألبحاث العلمية ،وبالموھوبين ،والمتفوقين ،فيجميع مجاالت الفكر والعلوم،
 -7النھوض بالمنظومة التربوية والتعليمية بمستوياتھا المختلفة ،على نحو يضمن تكوينذرة في ھويتھا والمواكبة لمظاھر التقدم
الشخصية المؤمنة الواعية المعتزّة بدينھا المتج ّ
العلمي ،و ذلك بردّ االعتبار لألسرة التربوية و بتعزيز مكانة اللغة العربية،
 -8االستفادة من اإلنجازات المادية التي أفرزتھا الحضارات الغربية والتفاعل اإليجابي معھا،والعمل على نقلھا ،وتوطينھا ،واإلسھام في تطويرھا،
 -9تجميع الكفاءات العلميّة الوطنيّة وخاصّة أصحاب الشھائد العليا للبحث العلمي وتنميةالموارد المختلفة للبالد،
 -10إحياء دور المسجد الريادي في التربية والرعاية وبناء األجيال وذلك باالعتناء ببيوت ﷲوكفالة األئمة والدعاة في إطار يضمن استقالليتھم,

الـــوســـائـــل:
تعمل جبھة اإلصالح في إطار الضوابط الشرعية وعبر الوسائل المشروعة على تحقيق
أھدافھا التالية:
 -1العمل من خالل المؤسسات الرسميّة وفي إطار القوانين اإلجرائيّة باعتماد الوسائلالسلميّة في التعبير عن الرأي،
 -2العمل الجماھيري بكل أنواعه :تظاھرات ،تجمعات ،إعتصامات ،عرائض ممضاة ،مقاطعة،مھرجانات ،مسيرات ،وغيرھا،
 -3المشاركة في الحياة السياسية بتنظيم األنشطة والفعاليات واعتماد االنتخابات الحرة فيكافة مجاالت الحياة السياسية كوسيلة لفرز ممثلي الشعب والتعبير عن إرادته،
 -4إقامة مراكز البحوث ،وإصدار الكتب والنشريّات والصحف التثقيفية واإلعالمية ،والندوات،وورشات العمل المتنوعة ،والمحاضرات والمناظرات العلمية كوسيلة للتواصل والتخاطب،
 -5العمل من خالل وسائل اإلعالم المحلية والعالمية ،المرئية والمسموعة والمقروءة،باإلضافة إلى الوسائل الذاتية،
ث المؤسسات والجمعيات والمنظمات الحقوقية ،على رفع الظلم ،وإحقاق الحق ،ونشر
 -6ح ّثقافة الموازنة بين الحق والواجب،
 -7التعاون مع مختلف المؤسسات والھيئات المحل ّية والعالمية ذات االھتمام المشترك. and 154 others like this.حياة يوسف Adel Jammali,
323 shares
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والتعلم من أخطائھم
ثانيا يجب إدراج أمر مھم وھو منع نشر التشيع في تونس والتنصير وغيرھا من
الشركيات
والسالم
May 10, 2012 at 1:35pm · 8
كل حد حر في إختياراته Ahmed Salem .
ننتظر من ھذا الحزب تأير بعض السلفيين الذين يشوھون في صورة اإلسالم
ألنھم يعتمدون علي العنف و رفض األخر و التكفير و ھذا أول شيء يجب أن
تقوم به يجب تأطير قواعدكم قبل أن تنافسوا األحزاب األخري .
May 10, 2012 at 1:40pm · 7
@ :Dhaker Smaouiعالش تأول في كالمھم بالغالط دور Ahmed Salem
المرأة مھم في تربية الناشئة فھي من يبني المجتمع و بالتالي الدولة و ھذا
ليس ضد حقوقھا األخرى مثل الرجل في الدراسة و العمل .
May 10, 2012 at 1:42pm · 2
ﷲ المستعان Leo Hardman
2

· May 10, 2012 at 1:53pm

ي ٍء Majid Mnejja
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م إِلَى الل ّ ِ
م ُي َن ِب ّ ُئ ُھم بِ َ
إِنﱠ َ
ھ ْ
ه ُث ﱠ
ما أَ ْم ُر ُ
May 10, 2012 at 2:33pm · 1
"حسب فھم السلف الصالح" و فھمكم انتم اينKamel Ben Ghorbel ..
لالسف ھذا حزب يعطل ما كرمنا ﷲ به "العقل"..
May 10, 2012 at 2:46pm · 2
موفقين ان شاء ﷲ Mahrez Sallami .
4

· May 10, 2012 at 4:14pm

Samir Bejaoui en cha2a alah
May 10, 2012 at 9:01pm
فاتكم القطارMajed Bousrira ٠٠٠٠
2

· May 11, 2012 at 5:55am

Mido Mednine 2itha kan t7ibou tanj7ou fi tounes ,yalzem
thamanat li 2ersa2 el selm el 2ejtima3i we trakzou 3lih ,ya3ni
tthakrou bra7met allah gabel el 8athab wel 3i9ab ,tarkiz zada 3la
9wa3id mta3kom we taswiyet soufoufkom bech ma tsirech tjawouzat li
3adam fahm, t... See More
May 11, 2012 at 6:04am · 1
Mido Mednine wel 3amal ykoun m3a 3amet el nas ,btanthim
nadawat ,we 5iyam ta7ssissiya ,we yalzemkom twaslou bramejkom
,mich testanou naslil tjikom ,yomkinoukom 2a5th el 3ebra men 7ezb el
ta7rir wel 3amal el jabar eli ya3mel fih ,we tourou9 eli yetabi3 faha li
kaseb el nas wa salem
May 11, 2012 at 6:09am
Moncef Hajlaoui allah younsour el7a9
1

· May 11, 2012 at 7:54am

نسأل ﷲ الصدق في القول واالخالص في العمل Monjia Khemili
1

· May 11, 2012 at 8:24am

السالم عليكم ترككم ألولئك السفھاء بتعليقاتھم Mohamed Sfaxi
الفاحشة و كالمھم البذيء على الصفحة من باب ماذا؟
May 11, 2012 at 1:15pm · 1
إذا نطق السفيه فال تجبه  ...حزب جبھة اإلصالح الصفحة الرسمية
فخير من إجابته السكوت
فإن كلمته فـرّجت عنـه  ...وإن خليته كـمدا يمـوت
May 11, 2012 at 1:30pm · 6
بارك ﷲ فيكم أخي المشكل ليس في سفاھة العقول و Mohamed Sfaxi
األفكار لكن في تلك الكلمات البذيئة و الفاحشة.
May 11, 2012 at 3:45pm · 1

4/29/2013 4:37 PM

4 of 6

Timeline Photos | Facebook

5 of 6

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=386989028010382&set=a.3...

Fatma Ouerghi illi ikhaf min i9amet h, eslami howa moch ensen
sewi we la yourid etta9arob min allah we hedyi errassoul , 9ala
seyodona 3omar ,,,kona edhella we a3azena allaho bil eslem el yom
lew ken el 9odhat ye7koumoun bi chara3 allah ,,la9tassou lena min
9atelet awledna echohada we hom ma3roufin , we asda9 doustour
howa kiteb allah ,,,el 9oreen.. om echehid
May 11, 2012 at 5:37pm · 1
لسنا اھال للحكم للحزب وبرنامجه او عليه ولكن نقول وفق ﷲ ابو ساجد
الجميع لما فيه الخير وقديما قيل ماال يؤخذ كله ال يترك جله
وبشرع ﷲ وعلى
انا شخصيا لست ضد واحب ان يكون ھناك حزب يعمل
فھم سلف رسول ﷲ وحتى وان اخطا في بعض االشياء واالفكار فالعصمة
See More ...ولر
May 12, 2012 at 5:28am · 2
Abouyoussef Elmarzougui ال تتركوا. رافد من روافد الخير ان شاء ﷲ
. النھضة تجابه العلمانيين وحدھا
May 12, 2012 at 6:08am · 3
Jihed Ben Hassen على بركة ﷲ
May 12, 2012 at 12:36pm ·

1

 النھضة تجابه العلمانيين ؟؟؟؟ سليم بنسالم: Abouyoussef@
ھھھھھھھھھھھھھه
May 13, 2012 at 8:33am · 2
Mourad Ugtt  ليكم وعلى الطلعة... عصــــــــــــــــــــــــــــــــــ
May 14, 2012 at 5:32am
Following Salaf وانا اليه راجعون

برنامج؟ انا

May 14, 2012 at 12:15pm
Mohamed Tounsi اھال بكم اخواننا المسلمين كان ﷲ في عوننا وعونكم
وفي عون كل من دعاه العون في الحـــــــــــــــــــــــــق
May 15, 2012 at 9:27am
Wassim Doudou أھنؤكم على الترخيص و ھل ھناك إمكانية لإلنضمام
معكم لخدمة اإلسالم
May 18, 2012 at 12:32am
Salah Abdelkader Al7amdo lellah
May 18, 2012 at 1:23am
باب الحزب والعمل مفتوح لكل من حزب جبھة اإلصالح الصفحة الرسمية
يريد ان يساھم
May 18, 2012 at 1:51am · 2
Following Salaf اللھم ابرأ اليك من ھذا التحزب
May 18, 2012 at 6:23am
Mamadou Abdoulay Inchallah fat7et 5ir 3la tounes
May 18, 2012 at 10:16am
Marwen Awali نسال ﷲ ان يثبتنا...السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
علي الحق
May 31, 2012 at 12:59am
السالم عليكم و رحمة ﷲ و بركاته رغم اني اكره ابو محمد المسلم
 تطبيق االسالم و تحكيم الشريعة ھو االصل. االحزاب اال ان الھدف الثالث
 اني مساندكم انشاء ﷲ. في االصالح
May 31, 2012 at 4:06am · 1
Med Ben Amor n7ib nis2il kifech mich tab9ou ichari3a fi nidham
dimo9rati? no9sod ki tirb7ou filintikhabet mich tilghiw la7zeb
widostour wit7akmou ichari3a wila kifech?bilehi jewbouni
See Translation
December 14, 2012 at 1:06pm
Med Ben Amor chbikom ma jewi tounich ya jme3a ma3jibkomch
sou2eli
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See Translation
December 14, 2012 at 1:52pm
Med Ben Amor 3ademil2ijeba medha ya3ni
December 15, 2012 at 9:52am
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