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 2019جويلية  11تونس، في 

  

 

 عريضة وطنية

 إلى عناية السيد رئيس الجمهورية

  

نحن مكونات المجتمع التّونسي من منّظمات وشخصيّات وطنية 

، وإثر تدارسنا للمستجّدات ه العريضةوأحزاب الممضين على هذ

السياسيّة في البالد وعلى رأسها إقرار التعديالت المتعلّقة بالقانون 

المتعلق بتنقيح القانون األساسي عدد  2018لسنة  63األساسي عدد 

والمتعلقة باالنتخابات  2014ماي  26المؤرخ في  2014لسنة  16

 :يلييهّمنا التوّجه للرأي العام الوطنّي والّدولّي بما  واالستفتاء،

من حيث األصل والمبدأ المعمول به في البلدان المتقدمة ال يجوز ـ 1

تغيير قواعد التنافس الديمقراطي بضعة أسابيع قبل إنطالق العملية 

من حيث الشكل وطريقة عرض مشروع التعديل، االنتخابية. أّما 

ذا التعديل ـ ورغم تأثيراته العميقة والمصيرية أّن ه الممضونيعتبر 

ـ تّم تمريره بالتصويت مباشرة دون نقاش في المجلس في حين أنّه 

كان يفترض مناقشته بشكل عميق بين كّل الفاعلين السياسيين 

 .مجتمعيّ والمجتمع المدني وتحويله إلى حوار 

خابيّة من كّل ـ إّن جملة هذه التعديالت تعتبر إفراغا للعمليّة االنت2

معاني التنافس واالختيار، وهي منافية لكّل المعايير الدوليّة 



 

 

Page 2 sur 15 
 

النتخابات ديمقراطية وشفافة وحّرة، إضافة لكونها سالبة إلرادة 

 .ماليين النّاخبين والمواطنين

ـ تشتمل هذه التعديالت على الكثير من المصطلحات الفضفاضة 3

ي استبعاد المنافسين السياسيين القابلة للتأويل والتي يمكن اعتمادها ف

كعتبة انتخابيّة يستبعد  بالمائة 3 إضافة ألّن إقرار نسبة  الجديين،

والقانون  2014جانفي  26األحزاب الصغرى التي حماها دستور 

االنتخابّي المنبثق عنه باعتبارها عنصر توازن برلمانّي وسياسّي 

 .بالحكمفرد نحتى ال تطغى األحزاب الكبرى وت

سيادة رئيس الجمهوريّة باعتباره الضامن  الممضونيدعو  ـ4

للّدستور إلى استعمال كّل صالحيّاته المخّولة له للحفاظ على وحدة 

التونسيين وسالمة المناخ السياسّي عموما واالنتخابّي على وجه 

من خالل استفتاء الشعب حول هذه إن لزم األمر الخصوص وذلك 

 على عدم المساس بالرزنامة المحددة مع الحرص  المسألة المصيريّة

 .حماية للديمقراطية النّاشئة والمسار االنتخابيلالنتخابات، وذلك 

 

 .عاشت تونس حّرة ديمقراطية
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