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 5602 جانفي 60باردو في 

 بيان

بناء على قرار من رئيس  5500جانفي  50وفي ضوء ما صدر بتاريخ  املرصد التونس ي الستقالل القضاءإّن 

وتشكيلها وذلك بترشيح من حركة نداء تونس  الجمهورية من تكليف السيد الحبيب الصيد برئاسة الحكومة

 .من الدستور  98وعمال بأحكام الفصل 

العه على ت
ّ
 في مشاورات مع ألاحزاب واملنظماتشروعه  ّمنةصريحات رئيس الحكومة املكلف املتضوبعد اط

 .وطنية ومكونات املجتمع املدني من أجل إلاسراع في تشكيل الحكومة الجديدةال

ية أو من املنظمات وبعد وقوفه على مختلف املواقف الصادرة إثر التكليف املذكور سواء من ألاحزاب السياس

قة بذلك
ّ
 .الفاعلة باملجتمع املدني وتصريح بعضها بعدم إشراكها في املشاورات املتعل

يعتبر أّن تعيين إحدى الشخصيات ألامنية املرتبطة بالنظام السابق واملثيرة للجدل على رأس أّول حكومة في  -أّوال

ومقتضيات الانتقال الديمقراطي فضال عّما يؤّدي  ظّل الجمهورية الثانية يتناقض مع إرادة القطع مع املاض ي

 .وتغليب الطبيعة ألامنية للمرحلة القادمة وجوه السياسية التقليديةمن ترسيخ لل ليه ذلكإ

يالحظ أّن إلاعالن عن ترشيح السيد الحبيب الصيد لم يتضّمن بيان طبيعة الحكومة املزمع تشكيلها  -ثانيا

ها رئيس الحكومة املكلف وتوجهاتها وبر 
ّ
امجها وهو ما يطرح تساؤالت جّدية حول قاعدة املشاورات التي سيتوال

 .ونجاعتها

وإضعاف سلطة  ة إصالحيةيف شخصية غير سياسية الى غياب رؤيمن أّن يؤدي تكل ر عن خشيتهيعبّ  -ثالثا

 .د الاختصاص طبقا ألحكام الدستور ويكّرس الانفراد بالسلطةالقرار لدى الحكومة بما يخّل بقواع

يشير الى غياب املعايير املبدئية في مواقف بعض ألاحزاب الداعمة لترشيح رئيس الحكومة الجديد أو  -رابعا

ر على ثقة العموم في العملية السياسيةالرافضة له وتغليبها للمصالح الحزبية وتحالفاتها بما ي
ّ
ويستعيد  ؤث

 .املمارسات السابقة

 ؤ ي  -خامسا
ّ
 ةماعلا تاير حلاة يامحو  اهتاقاقحتساو  ةر و ثلا ئدابمب ةمداقلا ةمو كحلا مز تلت نأ ةور ر ض ىلع دك

    .ن و ناقلا ةدايسو  ر و تسدلا مار تحاو  ةيدر فلاو 
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