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رسالة رئيس حزباإلتحاد الوطني الحر بخصوص الفصل المتعلقبازدواجية الجنسية لرئيس 

 الجمهورية 

 

 من مشروع الدستور و أبرز ما فٌه إقرار مبدأ 73ما ٌزال الجدل مستمرا حول الفصل 

 .قبول ترشح التونسٌٌن مزدوجً الجنسٌة لرئاسة الجمهورٌة التونسٌة

 و إنً من منطلق شعوري بالمسؤولٌة كرئٌس لإلتحاد الوطنً الحر، ومن تجربتً 

الشخصٌة كمواطن تونسً قضى جزءا هاما من حٌاته خارج أرض الوطن وعاد لبالده 

إستجابة للواجب الوطنً و للمساهمة فً خدمة شعبنا الكرٌم، ونظرا ألن لً جملة من 

المبادئ األخالقٌة والسٌاسٌة تربٌت علٌها وما زلت أؤمن بها وأدافع عنها بقوة، فإننً و 

حزب اإلتحاد الوطنً نتوجه للمجلس التأسٌسً والنخبة السٌاسٌة و كل األطراف التً تسهر 

 : على دستورنا بالرسالة التالٌة 

إعتبارا من أن الحصول على أٌة جنسٌة من أٌة دولة كانت ٌقتضً بحسب دساتٌر تلك 

الدول آداء القسم أو إعالن الوالء لتلك الدولة المانحة للجنسٌة والعمل على خدمة مصالحها 

العلٌا و الدفاع عنها مدنٌا وعسكرٌا و سٌاسٌا، فإن كل هذه الوالءات تضع المتمتع بجنسٌتها 

فً موضع الوفاء لقسمه وتعهداته و إلتزاماته إزاء دولة أخرى غٌر تونس مهما كانت 

التبرٌرات المقدمة والبراهٌن االضطرارٌة التً سمعنا بعض المدافعٌن عن محتوى الفصل 

 .ٌقدمونها لتمرٌره 

إعتبار أن أكثر من ملٌون مواطن تونسً ٌعٌشون وٌعملون خارج تونس وٌضطرون لنٌل 

جنسٌة الدولة التً آوتهم لٌس مبررا بأي حال من األحوال للتغاضً عن القٌمة الرمزٌة 

لمنصب رئاسة الجمهورٌة ، ألن هذه المسؤولٌة الجسٌمة على رأس الدولة والتً سٌتحملها   

رجل أو إمرأة حظٌا بإنتخاب األغلبٌة من الشعب التونسً  ٌعتبر رمزا للسٌادة بال منازع 

ومن حق هذا الشعب أن ٌكون رئٌسه منبثقا من عمق هذا الشعب، مندمجا فٌه، مؤمنا 

بحضارته وتقالٌده وغٌر متأثرا بأي انتماءات أخرى أو نوامٌس إجتماعٌة مخالفة لنوامٌس 

الشعب التونسً و هذا ما سٌجعل والءه المطلق له ولتونس دون أن تشوب هذا الوالء شائبة 

لذلك فإن منصب . أو تعكره شبهة إنتماء لدولة أخرى لها راٌتها و نوامٌسها و مصالحها 
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الرئاسة له تلك القدسٌة الوطنٌة واألخالقٌة العلٌا التً ترتفع بالمسؤولٌة األولى عن كل ما 

 .عداها و ما تحتها من مسؤولٌات ثانوٌة فً الحكومة و اإلدارة والمجتمع 

إنطالقا من معاٌشتً لواقع الغربة عن أرض الوطن لسنوات طوٌلة ومساهمتً اإلقتصادٌة 

فً بلد شقٌق وإستقراري فٌه وكذلك فً بلد أوروبً دٌموقراطً ثم عودتً الى أرض 

الوطن خالل السنوات القلٌلة الماضٌة  فإنً عشت تجربة صعوبة اإلندماج فً المجتمع 

التونسً بعد طول غٌاب قسري بسبب اإلضطهاد الذي سلط على عائلتً ولكنً أصرٌت 

على مشاركة المواطن التونسً همومه و مشاغله وساهمت بقسطً فً بعث المشارٌع 

التنموٌة وشاركت فً حراك المجتمع المدنً عن طرٌق النضال السٌاسً واإلجتماعً 

والرٌاضً، ولكنً تجاوزت تلك المعاناة بفضل إرادتً الشخصٌة لإلنصهار فً مجتمعً 

وهكذا وبفضل إدراكً لصعوبة اإلندماج الحقٌقً فً الوطن تعلمت أن إختٌار جنسٌة أخرى 

غٌر الجنسٌة التونسٌة ٌشكل بالنسبة للحداثٌٌن حال مرٌحا لإلندماج فً مجتمع بدٌل ، 

مختلف عن مجتمعهم ٌوفر لهم ولعائالتهم فرص النجاح و التفوق فً الدراسة و العمل 

فكٌف ٌمكن لهم بعد إندامجهم فً تلك المجتمعات أن ٌترشحوا لرئاسة مجتمع ال ٌفهمون 

نوامٌسه وال مشاغله وال تقالٌده وكٌف نسمح نحن بذلك بفتح الباب أمامهم رغم إستحالة أداء 

 األمانة الجسٌمة ؟ 

أما بالنسبة لإلسالمٌٌن الذٌن ٌبدو أنهم األكثر حرصا على تمرٌر هذا القانون فإنهم ٌقٌمون  

هذا الفصل على ضوء تجربتهم الشخصٌة فً حٌن أن الكل ٌعلم  ان عقٌدتهم اإلسالمٌة 

حالت دون إندماحهم فً المجتمعات الغربٌة  نظرا إلختٌارهم العٌش هناك فً حلقات شبه 

مغلقة ولهذا السبب ٌعتقدون أن ال ضرر فً تمرٌر مبدأ قبول إزدواجٌة الجنسٌة، ولكن 

الهوٌة الطبٌعٌة لرئٌس الشعب التونسً ال ٌقتصر على هوٌته العربٌة واإلسالمٌة فقط بل 

أساسا على هوٌته التونسٌة حٌث ٌجب أن ٌكون منبثقا من المجتمع التونسً ومن أب وجد و 

 .أم تونسٌٌن 

وشعبنا ٌدرك بأن أسماء عدٌدة شاركت فً حكومات ما بعد الثورة هً أسماء لذوي 

جنسٌات مزدوجة جاؤوا بها بمنطق الكفاءات المحاٌدة  لم ٌنجحوا غالبا فً مهامهم ألن 

بعضهم إلتحق بالفرٌق الحكومً بفكرة أنه جاء من بلد متقدم منقذا لشعب سهل اإلنقٌاد و 

ٌفتقر إلى الخبرة والقٌادة وهنا ٌكمن سر فشلهم فهم ظلوا غرباء عن الشعب ولم ٌفهموا لغته 

 .إلى أن تم تغٌرهم 

لهذا ،تأكد لدي وأنا أعاٌن هذا الفشل بأن إختٌار جنسٌة أخرى لٌس مجرد إجراء إداري أو 

قانونً بل هو قبول ضمنً لالندماج الكامل فً مجتمع بدٌل مما ٌجعل الوالء المزدوج 

لوطنٌن فً آن واحد عملٌة صعبة بل مستحٌلة وٌكفً أن نقرأ نفس بنود الدساتٌر الغربٌة 
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لندرك حجم المحاذٌر والشروط التً وضعتها تلك الشعوب قصد اإلرتفاع بمنصب الرئاسة 

عن كل الشوائب و الشكوك والرٌبة فً وطنٌة المرشح لها و درجة انغراسه اإلجتماعً و 

 .الثقافً و اللغوي فً المجتمع 

لكل هذه األسباب وإستجابة منً  لنداء الضمٌر و الواجب و خوفا منً على مستقبل األجٌال 

القادمة أدعو كل الوطنٌٌن المخلصٌن سواء كانوا فً الحكم أو فً المعارضة أن ٌتصدوا 

بقوة لتمرٌر هذا الفصل الملغوم والعودة ألصل النص الدستوري القاضً بعدم السماح 

رئاسة الجمهورٌة : لمزدوجً الجنسٌة بالترشح ألعلى مسؤولٌتٌن فً هرم السلطة التنفٌذٌة 

ورئاسة الحكومة وهما المدعوتان والمؤهلتان لصٌانة سٌادة البالد واستقالل قرارها و رفعة 

 .راٌتها 

 .وهللا ولً التوفٌق 

 

 

                                                                                     سليم الرياحي 

 

  


