
  .قانون الزواج من امرأة واحدةأمضى بمحمد األمین باي الذي أراد المنصف الباي الجمھوریة لتونس فاستبدلتھ فرنسا 
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 (ترجمة النص األصلي)

 
 الرسمي. ھارائد في االستقالل بروتوكول ونشر امضاء عبر 1956 مارس 20 یوم لّما كان نضامھا الداخلي ملكیا تونس باستقالل فرنسا اعترفت

 لجھوریة.ا برئاسة بورقیبة الحبیب تكلیف الى اضافة الجمھوریة واعالن الملكیة الغاء على التأسیس القومي المجلس صوت 1957 جویلیة 25 في
 
 



 إعالن الجمھوریة
 

 
 

 1957 جويلية 25
 
 
 
 
 



 لفصل األولا
ُر باألغلبیة البسیطة للنواب ثم بالرئیِس؛    یُْنَشُر القانوُن في الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة، ویُقَرَّ

 على القانون أن یكون متناسقا باعتبار أولویة أقدم فصولھ أي أكثرھا محافظة على شكلھا؛
 یتم تثبیت وعزل القضاِة ِمْثَل القوانین؛

 يٌّ ِمَن المنتخبِیَن مثل القوانین؛یمكن إعادة توظیف أو إزالةُ أ
 تحل مصادقة أكبر القضاة الحضریین (المدنیین) غیر المتقاعدین سنا محل مصادقة رئیس تمت إقالتھ؛

محاولةٌ للوصول إلى أكثر الدساتیر (یمكن تغییر ھذا الفصل كباقي الفصول وھو الفصل الوحید األعلى من القوانین 
 إقتضابا).

[6] 
 
 ئد القوات المسلحةرئیس ھو قالا

العمل. عندیجب أن نمیز بین حریة التعبیر واألوامر   
من متطلبات وجود عقد، تدوین أو ذكرى لھ خارج أجساد الموقعین علیھ. وجود العقد یمثل وجود االقتصاد والعالم 

 الحضري والمدني.
 یمكن تسجیل عقد مع شخص فاقد لضمانات.

ریخ تسجیلھ تحدید المنتوج الموعود بھ والسماُح بمدة طویلة تَفصل تاریخ العقد وتابالتصریح بقیمة الوعود دون السماُح 
 لحمایة القطاع الخاص.

 على رئیس الدولة الحضري أن یوقع القوانین واألوامر وال یمكنھ أن یأمر القوة العامة للبالد مباشرة.
ال یمكن أن  للجیش وال یمكن استخدامھ ضد تونس. یةلیتولى الرئیس القیادة الشفاھیجب كتابة اإلعالن  الحرب،في حالة 

 یكون للجیش وظیفة الشرطة.
 وزیٌر یمضي أوامَرهُ بالنسبة لوزیٍر أوامُره شفاھیةٌ كحضارة تتقدم في التاریخ بالنسبة إلمبراطوریة تتقدم جغرافیا.

 في حضارة وزیٌر یمضي أوامَرهُ.
 أو حرس أو شرطي يعسكرعلى أي  ثمن عدم تنفیذه حد الموت.مر العسكري ال یتطلب أي دلیل على وجوده، یصل األ

  .دون سواه ة في التسلسل الھرميمباشرمن لھ علویة تنفیذ أوامر 

 یمكن لقوات الشرطة أن تتدخل لتطبیق عقد في حالة عدم الوفاِء بالوعود.
التعبیر.ال یتمتع مقبوض علیھ مثال بحریة   

بالكلمات وعلى األفعال باألفعال.بشكل عام نرد حضریا على الكلمات   
 

 القانون
 

باإلمكان النظر إلى قانون كجدول أوقات للموارد البشریة وغیر البشریة المتاحة یكون المستقبل عندھا اقتراضا، والعادات 
 رواتِبًا والماضي نقودا.

ة وموعد ومیمعلى عقود عى بعَض القروض للحصول یجب أن یَُكلَِّف كل قانوٍن بعَض الموارد البشریة ویتحصل عل
م رئیسیة ضد اإلنفاق الضائع وعجِز السكاِن مع إتاحة وقت للتنفیذ. قد یكون السكان المتنوعون وذوو  لمراجعتھ كأداة تَحكُّ

 اإلعاقة أكثُر إبداًعا وابتكاًرا وإنتاجیة من جیش من المثَالیین الُمْستَْنَسخین.
 

 یمكن أن یَْذُكَر أي قانون بشكل اختیاري:
ثاللثة سلطات. -  
تاریَخ انتھاء صالحیتھ. -  
موارًدا. -  
أھدافا. -  
طریقةً. -  
ووقتا للتنفیذ. -  

 



 أھداف السلط
 

 تشریعي (قراءة)
 

 والمجالس الفِالحیة. ودوائرھا یتكون من رئیس الجمھوریة ومساعده رئیس البرلمان ومن جمیع موِظفي البرلمان والبلدیات
تتدفق المعلومة  .مھمتھ َجْمُع المعلومات حول الموارد البشریة والطبیعیة، العامة والخاصة والموارد المتاحة قبل أي تشریع

 التشریعیة من الصغیر إلى الكبیر أي من البلدیات إلى البرلمان یكون تدخلھا لصالح جمیع السكاِن.
جندي خفّي واحد لكل َعلٍَم ضد تَْھِدیِد األجانب.یحمي الجیش أعالم المباني التشریعیة بما ال یقل عن   

 كل سفراء البالد من أعضاء البرلمان ویعیشون في ِسفارات البالد.
 جمیع حسابات َجاِمِعي الضرائِب موجودة للبرلمان.

.  التشریعي ھو الذي یقرر أَيَّ َشْخٍص یُْمنَُح أَيَّ عقٍد َعامٍّ
اء جمیع السكان.الجودة أھمُّ من القَرابة فالنواب أقرب  

 یقدم رئیس الجمھوریة خطة إلى القضاء ویتحكم في الجیش والشؤون الخارجیة و الحمایة المدنیة (المطافئ).
 ال یمكن استخدام الجیش ضد شعبھ وال یمكن أن یكون معادالً لخدمة الشرطة أو الحرس.

  لجیش مصادرة  كل أدوات المراقبة من الشرطة و الحرس.على ا
الشرطة والحرس استعمال أدوات المراقبة.یمنع على   

 
 قضائي (تَثَبٌُّت).

 
 یتكون من رئیس محكمة المحاكم وموظفي المحاكم.

.  التسلسل الھرميُّ للقضاة في مكاِن محكمٍة ُعُمِريٌّ
 تقع مراجعة قضاة المحاكم العسكریة من األصغر إلى األكبر سنا، والعكس في المحاكم الحضریة.

قاضیا وھم أكبر القضاة غیر المتقاعدین سنا في البالد.  11اكم الحضاریة من تتكون محكمة المح  
 یجب أن تمر جمیُع االتصاالت بین التشریعي والتنفیذي من خالل القضائي.

خدمة حمایة الشخصیات حمایة المحاكم والحدود.و یجب على كل الحرس والدیوانة  

یر رقابة إثر مطلب من التنفیذي.یحترم التشریعي األوامر إذا طلب منھ القضائي تقر  
مكن لقاض الدخول والبقاء في أي منزل من دون إذن أو ترخیص. ی  

إن خدمة حمایة الشخصیات موجودة لحمایة أَُي ُمتَمتٍِّع بالحصانة في البالد ضد خطر تدخٍل ضاٍر من السكان من خالل 
ة التي قد تحیلھُ للرئیس (للسلطة التشریعیِة).االختباء خلف الشرطة وتقدیم تقریٍر حول السلطات الثالث للمحكم  

 إذا طلب َشْخٌص التحّصل على عقٍد عمومي.
 تضیف المحكمة للتَْشِرِعي جزًءا بعد تاریٍخ من تقریرھا حول الشخِص.

 یكون التاریخ أبعد عندما یكون العقد أخطر على أجساد الناس.
على سبیل المثال: موافقة البلدیة المعنیة كاٍف) في تقریر إلى السلطة التثبت من مستوى الموافقة على العقود الَمنُصوح بھ (

 التشریعیة.
التَثبُت من العمق المنصوح بھ للتقریر المطلوب حول الشخص الطبیعي (وكیل الشركة مثال) الراغب في عقٍد عمومي عن 

 طریق تقریر إلى السلطة التشریعیة.
ي.الوظیفةُ العمومیةُ في البالِد عقٌد عمومِ   

 ألي عقد عمومي مدة تعتمد على التسلسل الھرمي، وتعني المدة األطول رتبة أعلى في التسلسل الھرمي.  
 یجب ربط أي مدفوعات للبالد بعقد (قابل للتجدید أوتوماتیكیا)

صٍص في یمكن للمحكمة إعادة الحقوق باستخدام التشریع (على سبیل المثال: تغییر اسم عائلة غیر مناسب، أو اختیاُر تخ
 الجیش لشخص لھ عائلة ُعِرفَت عنھا جریمة ذلك التخصص).

 یمكن للمحكمة أَْیًضا مصادرة الحقوق باستخدام السلطة التنفیذیة.

 تنفیذي (كتابة)
 

یجسد الوزیر األول خطة الرئیس بتحویلھا إلى عقود عمومیة وبإستعمال الشرطة عند الضرورة لتغییر األرض من أجل 
جتماِعي للناس (على سبیل المثال: لتقلیل حوادث الطرقات).تغییر السلوِك اإل  

 یتم تعویض الضحایا من خالل تحسین البنیة التحتیة ألرضھا.



فإنھ یعتبر ( نظرا لتدفق التدخالت التنفیذیة من الكبیر إلى الصغیر) من الوزیر األول عبر الوالیات والمعتمدیات إلى الُعَمد
یكون ضحیة قتٍل).تدخالً لصالح شخص غالبا ما   

 فیما یلي مثاُل تفاعل بین البلدیة و المعتمدیة:
 قامت بلدیةٌ ببیع ممتلكاتھا خالل فترة الدكتاتوریة واقتصرت میزانیتھا لدفع أجور عمالھا.

ء مع انتھاء زمن الدیكتاتوریة، تلقت البلدیة بعض األراضي حولتھا إلى مأَِوي للسیارات كما جمعت أكثر نقودا عند ِكرا
السوِق لسنٍة عوض تكلیف عمالھا بجمع النقود، ولدیھا األَن بعض المال في حسابھا عند جامِعي الضرائِب إلصالح بعض 

 الطرقات وتحویل بعض األراضي إلى دكاكین للِكراء.
 من بینھا، طریق سریع بین البرلمان و الوزارة أولى ، لكن محكمة المحاكم قامت برفضھ.

َر بین مقبرٍة ومستشفى تم رفضھ من قبل المعتمدیة لكونھ خارج سیاسات خطتھم. كما كان ھناك طریق آخَ   
 لكن المعتمدیة وافقت على السماح بدعوة وكالة إشھار للمساعدة على النشر.

 یجب أن تكون قوة سالح السلطات الثالثة متساویة تقریبا.
  من القوة العامة. ٪26ابھھا ما ش، الشرطة و٪26، الحرس وما شابھھ ٪48مثال: الجیش وما شابھھ 

أراض المعتمدیات عند التسلح في أي سلك  مساحةعلى القوة العامة إحترام نسب عدد سكان البلدیات عند التشغیل ونسب 
.أمني  

 ألي خدمة جدیدة تقترحھا البالد منوال طبیعة السلطات والسیاسة القارة للفصل بینھا.
 

 



 
 

 االنتخابات

.ةوشفاف ةت سریانتخابالھذا مثال من الحجج المؤیدة والمعاِرضة   
 سوف یشترون أصواتك ویضغطون على اختیاراتك.

 غالبًا ما ال تطبق معاییر أوروبا في إفریقیا.
 َجْعُل بعض األحزاب غیر قانونیة ممارسةٌ شائعةٌ في اإلقتراع السري و الغیر شفاف.

كس.التصویت تحت سیطرة السكان ولیس الع  
 إمكانیة بیع الِكلیتین ، لیس سببا ، للتخلي عنھا.

 إستعماُل رمز سري لكل شخص غیُر كاٍف إذ یمكن إضافة رموز مزیفة.
 شراء أصوات النواب اقل تعقیدا من شراء أصوات السكان.

 باختصار، نَْشُر االسم بشكل واضح مع التصویت ھو الحد األدنى في إفریقیا.
لى من ال یصوت نظرا إلى الطبیعة المحایدة للتونسیین.من الممكن فرض غرامات ع  

كتابة اإلسم على ظرف التصویت وإظھاره قبل وضعھ في صندوق االقتراع دون إظھار قََرار التصویت، فمن الممكن َدائِما 
 السماح بشجاعة المجموعة ومفاجأة النتیجة.

 تصویت سري وشفاف كما ھو مطلوٌب في دستوٍر لتونِس.



 لمقاومة إمكانیة الفوضى:
 

قبل االنتخابات، تختار المحكمة من بین األشخاص الذین دفعوا أكبر مبلغ من الضرائب في كل منطقة، بعض األشخاص 
الذین یتعین علیھم التوقیع على نتائج االنتخابات التشریعیة إذا كانت المحاكم موجودة، وإال فإن لألشخاص الذین دفعوا أكبر  

.األولویة (قبل االنتخابات) ل منطقةفي ك مبلغ من الضرائب  
.على أعضاء البرلمان التوقیع على نتائج االنتخابات التنفیذیة  

.(وإن كانت وقتیة) على القوة العامة إحترام نتائج اإلنتخابات الموقعة  
.یجب أن تكون جمیع التوقیعات وفقًا للنتائج الفعلیة  

 
 القوائم االنتخابیة:

 
یجب تشكیل قائمة انتخابیة بالتناوب بین اإلناث والذكوِر ویمكن لعدد من األصوات تمریر شخصین (ال یمر شخص 

بمفرده). نفس الشيء بالنسبة لبقیة األصوات. على الرغم من أن القائمة یمكن أن تحتوي على شخصین فقط، من وجھة 
 ب حض أكبر لالنتصار في االنتخابات. نظر الریاضیات للقامة ذات عدد مترشحین یساوي عدد المناص

یة األصوات وفي حال تساوي عدد الموافقین والمعارضین یتم رفض بفي المجلس یمر المقترح عند الحصول على أغل
 المقترح.

 وْ یمكن أن تتكون قائمة انتخابیة من مستقلین، من ھبئة مھنیة مثل االقتصادیین أَْو المحامین أَْو المھندسین المعماریین أَ 
في المنازل أَْو جامعي القمامة أَْو من األحزاب السیاسیة...  األطباء أَْو الصیادلة أَْو المھندسین أَْو منضِّ

 والكن من الممكن فضحھ عند اإلعالم مع منح حق الرد لھ.ال یمكن إعتبار تقریر المحكمة حول إجراِم مترشٍح. 

 عملیتان انتخابیتان (سریتان وشفافتان)
 

 إنتخاباتٌ  تشریعیةٌ:
 تسمح لنا االنتخابات البلدیة بانتخاب أشخاص نعرفھم.

نَان من تشكیل البرلمان ویقرر صوتان لشخصین من بلدیتین مختلفتین  صوتان لشخصین مختلفین لكل ُعْضٍو في البلدیة یَمكِّ
دث فیھا. یقرُر السفراُء الرئیَس بنفِس سفراَء البالد فمن الممكن ترتیب الدول على حسب قوتھا الُدْبلَُماِسیَّة أَْو عدِد الحوا

 الطریقة.
للتقدم إلى اإلنتخابات البلدیة، یستوجب توفیر إدالء شاھدان عیان بشھادتھم أنَّ المرشح قد قَضَّ أغلَب الوقت خالل الثمانیة 

بَِة.سنوات األخیرةَ في البلدیة التي قّدم منھا نفسھ وذلك للتوفیق بین تصنیف الكفاءة وتقدیر القََرا  
 

 تعیینات قضائیة:
على أن تكون لھ حذُف قاٍض للبرلمان حر فعلى المرء التَْعبِیُر َعْن مشاكلِِھ (التشریعیِة) لنوابھ (ترشیح ترشیح تعیین أو 

).الشھادة األكادیمیة لذلك  
 

 إنتخاباٌت تنفیذیةٌ:
اعدة التشریعي على اختیار األشخاص یتم توقیع تفاصیل خطة حكومة محتملة في المحكمة لمراقبة الوعود الحقا ولمس

 القادرین على تنفیذ العقود.
لیترشح شخص للتنفیذي یجب أن یكون منتخبا على األقل مرة في إنتخاباٍت بلدیة و أن یبحث عن داعمین یحددون مسبقا 

 الوالیاَت أو المعتمدیاَت التي یریدونھا مقابل دعمھم.
المربعة عوض عدد األشخاص.انتخابات یُْحَسُب فیھا عدد الكیلومترات   

َحْیِن على األقل.  تحتاج اإلنتخابات لوجود ُمتََرشِّ
 یتضمن وعد المنتصر في اإلنتخابات للشعِب وضوح عدم إرادة الترشح مرتین متتالیتین.

 مواعید االنتخابات الممكنة:
طبیعي (تشریعي). بشكل األحیاء تلتقي حیث الربیع تاریخ یعلن إنھ سنوات، 4 كل مرة فبرایر 29 یوم یقع  

.)قضائي( في أي وقت) ممكن ینصح بترشیح تعیین القضاة عند الركود االقتصادي (ترشیح التعیین  
).يللدراسة (تنفیذ البلدان سیاق في الناس فیھ یلتقي موعد أوت 31 یوم  

توفیُر المنافسة لحیاد اإلعالم في جمیع المناطق من أجل انتخابات تنفیذیة ناجحة إذ كانت طَطَِویْن أفام بمفردھا في المنطقة 
)2013(  



 
 



 

 إقتصاد
 أَِجدھا أَّوالً، أَتََمّكُن من االحتفاِظ بھا، أَُخُذھَا أو أُصادرھا، إًذا فھي ِمْلِكي.

یَةُ حیاتك من فرصتك   لحیاز المركز األول وبذالك من فرصتك من التحصل على ممتلكات.تزید ِسرِّ
 في النص التالي حلول أكثر نجاعة من التعریف السابق للِمْلِكیّة أمام قوانین الفیزیاء.

 "عملك في خدمة إرادتك"
 تعبیر یعادل 

 "ممتلكاتك في خدمة إرادتك"
 ألن 

 "إنتصارالعمل"
 ھو ثمن تحویلھ إلى نقود. 

 الِمْلِكیّة ھي شراء أو ھدیة أو أثار عمٍل لم یتم بیعھا أو اإلفراط فیھا.
 



 :تشریعي
 

 الضرائب ھي دعم للعدالة القائمة على اإلیمان بإنتصار العمل بإبقائ أَثاره بنّاءة.
 ألخیر.یّة أن یكون لتنتمي الضرائب إلى التیریتوار، (الذي ال یقاتل من أجل الِمْلِكیّة) یرید التیریتوار على عكس الِمْلكِ 

 (ما بداخل بشرة اإلنسان مثال لیس للبیع أو الشراء وھو جزء من التیریتوار).
 الضرائب عامة للناس، بكونھا داخل بشرتھم.

مالحظة: حتى لو كانت الضرائب خارج بشرة اإلنسان في الواقع، یجب عدم إھمال طابعھا كعازل یمنع الوصول التجاري 
 ان.إلى داخل بشرة اإلنس

 ھجوما على داخل بشرة اإلنسان.یمثل الھجوم على الضرائب 

أنواع الضرائب وأنواع الحكومات المنَجرَّ عنھا-  
 

 ضرائب على وجود رأس المال مما یجعل الُمزارع عبدا لجنوده.
 ضریبةٌ على تحویل أموال أي على الدخل وھي طریقةٌ إستعملْتھا البنوك لحكم األنترنات. 

بح ُمْستَعملةٌ من قبل البلدان الموثوق فیھا وغالبًا ما یتم التالعب بھا بواسطة فواتیر معروفة من قبل عمال ضریبةٌ على الر
 البالد.

یلي ھي ضریبة الدخل (سریة وحمایة أفضل للقطاع الخاص). فیماالضریبة الوحیدة التي تم اختیارھا والمقبولة   
لَى، تؤخذ من قیمة األسھم بعد تنفیذ الوعود واإللتزامات أي بعد تسلیم الضرائب جزء من التیریتوار وال تسعى لتكون األو

 النقود.

]5نسب الضرائب واألنشطة المحظورة عند غیاب ترخیص. [ -  
 

 عدید المرات تمت تجربة مشابھات للربط بین نماذج وتفاصیل قوانین في الماضي.
مشابھات التالیة:مثال: البالد لألشخاص مثل الدب للذئاب یعتمد ما یلي على ال  

اإلنسان بالنسبة لباقي األحیاء كبطاقة تعریف البالد بالنسبة لبطاقات تعریف األشخاص الطبیعیة والمعنویة تطابٌق بین: 
اإلنسان والماء واألحیاء األخرى من جھة وبطاقةُ تعریف البالد والمال وبطاقاُت تعریف األشخاص الطبیعیة أو المعنویة 

 من جھة أخرى.
ُن الماء ستین في المائة من  0.7لتر من الماء یومیا تتأتى  3.7أن یحصل شاب على یجب   منھا من أحیاَء أخرى كما یَُكوِّ

 جسده.
لتر تمثل األموال التي یتم تبادلھا في فترة واحدة، وتمثل نسبةُ ستون  3.7لتر ھي ضریبة فترة، و 0.7بتطبیق المشابھة، فإن 

لتْر قبل المیزانیة. 3.7قدرھا  في المائة من الماء عدة فترات  

 من المھم لقدرتنا التجاریةُ الحفاظ على جدول أوقات عادي.
 من المھم أیضا وجود قوانین ضریبیة بسیطة یَْسھُُل فھمھا.

 من الممكن إخضاُع قاصٍر للضریبِة عبر ولي أمره بعد وراثة شخص معنوي.
موال دفع الضرائب.ألي تبادل بین شخصین، یجب على الشخص الذي یستلم األ   

 -كالتقاعد  -على الدخل فقط بغض النظر عن الربح أو الخسارة وھذا مبلغ یتضمن كل الضرائب  ٪18.9على شابٍّ َدْفُع 
والبلدیة. -والصحة   

ٌر لكمیة النقود المطلوبة.  بالنسبة للبنك المركزي، كمیة المیاه المرسكلة المطلوبة في محطة الفضاء الدولیة ُمَؤشِّ
تخضع المساھمة في رأس المال للضرائب. ال  

 على الرغم من أنھا تمثل نقالً للموارد من شخص إلى آخر ال تخضع العقوُد العمومیةُ للضرائب.
 یمكن طرح عقود عمومیة القتناء فواتیر.   

ضد التھرب من  : مطلٌب من المحكمة للتحقق بالعسكر من استھالك الطاقة طریقةٌ مختلفةٌ عن التحقق بالفواتیر1[مثال
 الضرائب]
إذا كان بإمكانك اإلعالُن عن فَواتیرك إلى ُحرفائك وإیصال النقود إلى مزودیك، فستدفع أقل ضرائب بموجب  :2[مثال

 القانون]

 من ٔاھم ٔاعمدة مجموعة ھو دفعھا لالعتقاد بٔان العمل سینتصر.
 في الغذاء.نَِسُب الضرائب لكل فئة بتقلید متطلباتِِھم من الماء الموجود 



 
 ٪100أشھر  6إلى  0من 
 ٪25شھرا  12إلى  7من 
 ٪30.7سنوات  3إلى  1من 
 ٪23.5سنوات  8إلى  4من 
 سنة 13إلى  9من 

 ٪25ذكور 
 ٪23.8إناث 
 سنة 18إلى  14من 

 ٪25ذكور 
 ٪23.8إناث 
 سنة 19بعد 

 ٪18.9ذكور 
 ٪18.5إناث 

 ٪23.33المرأة الحامل 
 ٪22.5المرأة المرضعة 

 
الحكومة أن تختار في حدود فئة عمریة نَِسبا لجعل إجمالي الممتلكات لكال الجنسین متساویًا وللنجاح في تطبیق نفس على 

 النسب والقوانین علیھما الحقا.
ضمن المساواة في قوانین اإلنسان واحترام الحریات والمعتقدات اإلنسانیة، یرث كال الجنسین نفس المبلغ إذا تم طلب 

 العامة. مساعدة القوة
 على شخص معنوي ضریبة معدل المساھمین فیھ بإعتبار مساھمتھم.

 على شخص معنوي ضریبة المرأة الحامل في حالة مساھمة شخص معنوى آخر فیھ. 
  

 :قضائي
 

 ]5األنشطة المحدودة بقوانین. [
 محاربة المفاھمات السریة على األسعار بین الُمْنتِِجیَن الُمتَنَافِِسیَن.

 
 ال تتقدم الحضارة جغرافیا بل تدفع بتاریخھا نحو األفضل. :ةُ الدیوان 
 مھمة أمنیة قبل أن تكون لھا مھمة مالیة. معالیم الدیوانةلل 

 التسمُح أو تُْبِطُئ الدیوانة مرور اإلنتاَج الذي یلوث التیریتوار أو یعرض صحة السكان للخطر. :مثال
 كمعدل األداءات في التیریتوار. معالیم الدیوانةیكون معدل بِإْحتَِساب ِكال التصدیر واإلستیراد، یجب أن 

لتفادي إفساد قدرة البشر على القرار والحكِم السلیِم ال ینبغي أن تكون الضرائب المفروضة على التبغ والكحول الدَّْخَل 
ُر صحِة السكان إرتفاعا في قدرة البالد  اِق برفع األجور مثال.على اإلنف الرئیسيَّ للبالد، إذ یعادل حینھا تََعكُّ

 یمكن إعتبار التدخل في تكلفة اإلنتاج لرفع أو خفض األسعار أكثر نجاعة من دكتاتوریة تَُغیُِّر األسعار َكِذبا.
 

 تحتوي المشروبات الكحولیة على الكثیر من الطاقة ولكنھا ال تحتوي على فیتامینات. :الكحول
طلوب من الفیتامینات وتفقر الفقراء بجعل الحصول على الفیتامینات المطلوبة تثري األغنیاَء بمنعھم من تجاوز المستوى الم

 أمرا صعبا لھم.
 یجب أن تكون زجاجات البیرة ثقیلة وأرخص من البیرة المصحوبة بطابع ِجبَائي مندِمٍج بعلبة األَلِومْنیُوم. :مثال 

 
 ود الكبیرة.الكثیر من العقود الصغیرة أكثر فعالیة من القلیل من العق :التبغ

ات من  ثم واحدة ومواصلة محاولة التوقف مع اإلشعار ضد  2ثم  4ثم  8سیجارة كبیرة وقویة مع نصیحة بتَْدِخیِن  15ُعبُوَّ
 التدخین. 

 . )أغلبیتنا الساحقة تمتنع عن التدخین أو تدخن أكثر من اثنان(تدخین اثنان یومیا نافع للصحة 
 

إنتاج  تونس في لكل شخص اإلنتاجعدى تی طالماالمخدرات: تبیع الدولة بشكل قنوني أكثر المخدرات المستھلكة في المجتمع 
  شخص في الكرة األرضیة مع توفیر مراكز لنزع السموم واإلبقاء على منع وجود البسیكیاترووات في البالد.

 



و شخص معنوي لمؤسسة إلى نصفین إذا أصبح یمثل خطرا وجوِدیًّا یمكن تقسیم ُمَعرِّف حزب أ :الحجُم ووجود المنافسة
 على منافسیھ بسبب حجمھ.

 
 فیما یلي بعض الحلول الممكنة لضمان وجودھا. :الصحافة

من قیم الصحافة الصدق والحیاد. یجعلھا الصدق قادرة لفترة زمنیة طویلة ویجعلھا الحیاد مورد رزق للعدید. تكون صادقة 
على بیع أسھم شخص معنوي لھا ومحایدة بتنوع أماكن سكن من یشتریھا. عدد مالكیھا من بلدیة یماثل عدد  بإثبات قدرتھا

 سكان تلك البلدیة وقیمة أسھمھم تماثل مساحتھا. 
 

 الحق في الصنع و األسلحة
 یمثل وجوُد شاھدین بالعین المجردة أقل األدلة لرفض اإلستعراف بسر.

 سریتھ شرطٌ لوجوده و اإلبقاء على نوعھ. )من المساھمین ورقة موقعة(ھناك تعریف سري 
 تعریف ال یتطلب إذنًا من خدمات البالد للعموم لیكون موجوًدا.

 ".المقتنعین أو النازعین للشك"أكثُر أھمیةً من معتقدات العامة  "یعمل أو ال یعمل"في البدایة واقع المنتوج 
 الخفاء لصناعة منتوج. تعریٌف یجَمع الموارد البشریة والطبیعیة في

إن توفرت عند نھایة سریة التعریف أدلة وشھود إلثبات مراقبة كافیة لألسلحة المصنوعة و ما شابھھا، فإن تلك األسلحة أو 
 ما یعادلھا كانت قانونیة ویمكن أن تبدأ المناقشات حول التراخیص العامة.

 یحتاج األجانُب إلى تصاریح عمل أو ما یعادلھا.
 

 نسب معدالت الضرائب المحددة في ھذا النص قارةٌ. :الصحة
 إذا أرادت البالد الرفع في النَِّسب ، یمكنھا االقتراُض بالقوة وإعادة األموال الحقا.

َدِة للوجود عن طریق اقتراض قیمتھ المالیة من األطباء و الصیدلیات بحدٍّ  : 1مثال  فَْرُض بعُض العَمل للحاالت الُمھَدِّ
رتین الضریبة المدفوعةَ وعلى الطبیب أخذ مصاریف العالج من حسابھ عند جامِعي الضرائب قبل تدخلھ أقصى یساوي م

 و ذلك بالتصریح على َمْن اعتذر لھم الدفُع واعتذر لِلبِالِد إثباُت عملھم أو دخٌل كاٍف لھم.
ض كجیراٍن وإعادتھ لھم عندما اقتراض المال من األطباء الذین لھم نفس التخصص عند تشبثھم ببعضھم البع : 2مثال 

 یبتعدون عن بعضھم البعَض.
 

ھم وإعادتھ ل للتقلیص من إستعمال الموارد البشریةیشغلون خورزمیات الذین  األشخاصاقتراض المال من الخورزمیات: 
 للتقلیص من إستعمال الموارد الطبیعیة. تشغیلھا عند

 
 الشغل: 

 ال.مَّ ل حقوق العُ مَ ال یمثل عدد عقود العَ مَّ وحقوق العُ  المصابینعند وضوح الفصل بین حقوق 
 یمكن تعویض عامل بعامل آخر دون تعویضات.

 بذلك تقترض االلتزامالمدفوعة، وفي حال عدم  الضرائبعدد عقود الشغل المقترحة یجب أن یكون متماشیا مع نسبة 
 .وضعیتھ تسویةالدولة من المشغل مبلغا تعیده لھ عند 

 یمكن تجدیدھا آلیا في حال عدمأقصر من المدة النیابیة للرئیس ویمكن للدولة أن تقترح عقودا لمدة زمنیة محدودة، تكون 
 طرد أو تعویض العامل.

 الترفیع أو التخفیض في أجور عمال الدولة یكون بنفس مقدار نسبة النمو.
 

ٌك لبطاقات تعریف األشخاص الطبیعیة).فھي ُمل(تدفع الشركات العامة الضرائب وتحقق أرباحا للسكان   
توزیع األرباح على السكان أو إضافة عائداِت أَْسھُِمھَا إلى رؤوس أموال تلك األشخاِص المعنویة قرار لنواب الشعب 

للبرلمان).(  
 یُنصح بتقسیم الشركات العامة لتسھیل بیعھا.

 



للنقود صورة -  

 
 القطاعَ  بالمائة 20الخاصَّ و القطاعَ  منھ بالمائة 80 الصورة ویمثل في األزرق الصندوق وھي اإلنتاجَ  بالمائة 100 تمثل 

.  العامَّ
الصورة. في العامَّ  القطاعَ  الصندوق داخل القبة تمثل  
 العقود ومن بالمائة 10 من أقل وھي البالد عمال أجور من وتتكون اإلنتاج من بالمائة 20 العام تقریبا القطاع قبة تمثل

بالمائة. 10 من أكثر وھي العمومیة  
الصورة. في البالد عمال أجور القبة داخل الھرمُ  یمثل  

یمكن للمحكمة السماح مؤقتًا ببعض الموارد البشریة واألسلحة من الجیش للشرطة ضد المتھربین الضریبین بعد العدید من 
 التحذیرات.

 إختراٍع. بََرآتُ  أو أحیاءٌ  أو أشیاءٌ  أو نقودٍ  من المال رأس یتكون
 كودائع. المحمیة الكائنات أو الناس إعتبار الیمكن

 
 ].3[ العامة والقوة ،الودیعة المیراث، التعریف، بطاقة

 
 .العالم بقیة عن تعریفھ تم ما یمیز المعرِّف
 .لتونس افٍ ك تعریف" المتوسط األبیض والبحر لیبیا الجزائر، تحدھا إفریقیا شمال في تونس تقع" المثال، سبیل على
 .بھا الُمطَالَبَةُ  لألََخِرینَ  یمكن ودیَعةً  الممتلكات تلك یجعل بتعریف الممتلكات إرفاق إن
 .بعض ممتلكاتھ یفقد بوعوده، تعریف یَفِ  لم إذا

 تعريف الشخص الطبيعي أو املعنوي يخضع لقواعد امليراث.
 بلدًا في حالة فوضى. في التاريخ القديم بعيدا عن تونس، وَضَع السماحُ بامليراث للرعية

 واملِلْكِيَّة. التيريتوار بني الفرق بداية تلك وكانت املِلْكِيَّة أجل من النضال عدمَ قبيلةٌ قرَّرَتْ
 دیونَھ. أَْیًضا نرث فإننا تعریف، ممتلكات نرث عندما

 يمكننا قبول امليراث أو رفضه.
 ].3[ إنسان كتعویض بشرة داخل من أشیاء أخذ یمكن ال ممتلكاتٌ  تعریفٍ  بحوزة یعد لم إذا

 .الوقت من لفترة اإلقتراض من بالوعود الوفاء عدم عن المسؤولون الناس یُْمنَعُ  ذلك، عن وبدالً 
 لھ مسندةال الممتلكات بإعتبار طبیِعىٍّ  شخص تعریف قواعد لنفس ویخضع مؤسسة یمثل معنوي لشخص ثنوي تعریف
 .بوعوده یَفِي لم إذا ودائعَ 
 .الممتلكات تلك تُساوي أسھما إعطاءھم إذ تم أخرى أشخاص ِمْلكُ  ھو كودائع معنوي شخص تعریف بھ یتقدم ما كل

المفھوم ھو أَنَّ تَْعِویَض األََخِریَن إثر إفالس شخص معنوي ال یعطي القوة العامة الحق في االستیالء على ُممتلكاٍت لم 
 یُصِدْر َعنھا أسھما.

 الشخص المعنوى ألصحابھ. األسھم ھي المبلغ الذي یِدیُن بھ



 تَُعاِدُل األسھُم الفرق بین قیمة الممتلكات وقیمة اِإللتزامات.
 األسھم ممتلكات مستقلة عن اإللتزامات.

 
 بإنتظام. إلتزامتھا وقیمة المستقلة ممتلكاتھا قیمة بتحدیث الشخص تعریف بطاقةُ  تقوم
 معلومةٌ  امٍ بِاْنتِض تحدیثھا یتم التي الحالیة قیمتھ للعموم، ودیعة یعتبر معنویة أو شخصیة تعریف بطاقات أسھم یعادل ما

 للعموم. متوفرةٌ 
 یعادلھا. ما لكل أسھم كلمة إستعمال یتم 

 یجب أن یكون التقییم الحالي لألسھم دقیقا بتحدیده من قبل المالكین أو الخبراء (المحاسبین) أو السوق أو جمیعھم.
	العقود. تسجیل عند الزمني للترتیب األولویة تكون تعریف إفالس حالة في
	

من األسھم ما یعادل قیمة اإللتزام ویمكن أیضا االمضاء على  دُ مِّ جَ عندما یكون لألسھم قیمة مالیة یقوم المالك بتقدیم ضمان یُ 
 .لألسھم كافیة مةیإلتزام في حالة عدم توفر ق

 

 
 
 



 البنوك -
مؤشر رئیسي لتحدید سقف القروض المتوفرة الذي تقرره بنوكھا بحسم نسبة عدد األشخاص في حالة إفالس في منطقة ھو 

 الفائدة مثال.
یمثل التدفق النقدي إلى بطاقة تعریف شخٍص معنوي أو طبیعي مع دعم معدل بطالة منخفض في منطقة بنٍك أساسیا لتفعیل 

 قروضھ.
مبالغ المذكورة في الحسابات نقدا في البنوك ھي ُخطوة و دینار من ال ٪ 50النسبة بین القروض والنقد التي تَْضَمُن وجود 

منصوح بھا قبل التصریح عن المبالغ التي تم إقراضھا من الحسابات للحرفاء مع التصریح بمرابیحھم أو نَِسِب الفائدة 
 الناتجة عن ذلك.

 (یمكن خصم فائدة للبنك عند سحب یتعدى النقود المتوفرة للحرفاء)
طاقات تعریف أخرى.تدیر البنوك حسابات ب  

ٍف إلى آخر وبالتالي ال یتم إخضاعھ  على عكس تكالیف القرض أو الحساب ، فإن الَسْحَب أو اإلیداع لیس تحویال من ُمَعرِّ
 للضرائب.

 إنشاء منظمة للنقود غیر المربحة للحصول على المبالغ التي سیتم اقراضھا مع فتح حساب فیھا للمقترض لیدیرھا.
إیداُع أو اقتراُض مبلٍغ كتعامل مع بنك للضرائب على عكس األرباح التي قد تَْنَجرُّ عن ذلك. ال یخضع سحُب أو  

یجب أن یوافق البنك المركزي على جمیع القُروض عن طریق إصدار سندات للبنك و تقع المسؤولیة من تََوفُِّر الودائع إلى 
 عدمھا على رأِس ماِل البنك.
 ھناك العدید من أنواع المال.

ال یشبھ النار على شكل دیون مسجلة تلغي بَعَضھا البعض.م  
 مال یشبھ الھواَء على شكل أوراق مالیة مفروضة بقوة عسكریة.

 مال یشبھ الماء على شكِل منتوج معروف كمعادن یَْسھُُل ذوبانُھا وإعادةُ تبریدھا.
ْلَب على شكل أسھم یتم إقراضھا أو استعمالھا كنقود.  مال یشبھ الصَّ

 
ع اإلقتراض الُدَولي لنفس قواعد اإلقتراض في البالد.یخض  

و دینار من المبالغ المذكورة في الحسابات نقًدا في  ٪ 50حاالت اإلفالس أوسحب الثِقٍَة (التي تھدد ضمان وجود  ةتتم طباع
 البنوك) مع استرداد سندات القرض األصلي مصحوبة بضمانات المفلسین. 

النمو أو الفائدة من جملي أسعار الفائدة كمكافأة استثنائیة للبنوك.  یمكن طباعة النسبة األصغر من  
 ال یمكن تداول السندات لتنظیم تَوفُّر النقد والحفاظ على أسعار ثابتة.

 قیمة السندات مضمونة بالضرائب.
 الغَرُض األصلي ھو الحد من انتشار اإلفالس.

 بین القضائي والتنفیذي
 

 قومانت اللتان والتنفیذیة القضائیة للسلطة النقدیة غھامبالِ  إثبات المالیة واألسواق البنوك مثل المالیة المؤسسات على یتعین
ا.بنشرھ  

عة أرض للبنك.ر في بنك افترضھا ھشام إثر رھن قطما یساوى مائة ألف دینا مثال: وضع أشخاصٌ   
.للبنك األرض المرھونة (تعادل مائة ألف دینار) تعادل قیمة صدر سنداتوأوافق البنك المركزي   

 وضع ھشام المبلغ الذي اقترضھ في نفس البنك.
وحرفاء لھم عنده مئتي ألف دینار.  ، مئة ألف دینارداتنصار للبنك س  

عند البنك بصفة منتظمة (مثال: مرتین في األسبوع). نقدا مئة ألف دینارإثبات وجود ال التنفیذيوالقضائي على   
 بنوك أوأمام عمال  ه باستعمال عدید العمال في نفس الوقت وفي أماكن مختلفةدِّ كن القیام بذلك عن طریق تقسیم المبلغ وعَ یم

من ُكلَِّف بنقل وإرجاع النقود.أمام   
(من غیر  في حالة طلب جمیع الحرفاء نقودھم في نفس الوقت المفقودة مئة ألف دینارالطباعة  المركزيللبنك  یمكن

واسترجاعھا عند بیع األرض المرھونة. المحتمل)  

 رأس المال بالنسبة للضرائب مثل الحرس والشرطة بالنسبة للجیش.
نَِة لرأس  یحق للمدیر أو المالك أن یتحصل على إیجار أو راتب أو أرباح األسھم ولكن ال یحق لھ استخدام الموارد الُمكوِّ

وص علیھا في ھدف القانون األساسي لشخصھ المعنوي.المال ألغراض أخرى غیر تلك المنص  
خارجھ. ولیست اإلنسان جلد في تكون ما غالبًا فھي وجودھا، أساسُ  بِكْذبَةٍ  اإلیمانُ   
األدمغة. لغسیل المخدرة البسیكیاتُروات حبوب تقدیم خالل من ولیس الواقع تغییر خالل من اإلقناع یمكن  
لسیادتھ. ضامنة القانون لتطبیق والنَّاسِ  القُُدَراةِ  أغلبیة إرادةُ   



إرادتنا وقادرتنا. أمام فاشل حلٌ  حریة زائفة أجل من إعاقتنا  
كضمان. والودیعة العمل جودة بین التوترات تخفیف بالوعد، واإلخالف الَكِذبِ  ضد لفضائح یمكن  
خص معنوي، ویتكون تصنیف عالماُت تقییٍم ضد الكذب و اإلخالف بالوعد مخصصة لشخص طبیعي ولیست لش :ھام

و من عالماِت  )كالقیمة الُجْملِیَِّة لألسھم و صالبة تََواُصِل تدفِق أرباحھا عبر الزمن(شخص معنوي من عدة تقییمات نقدیة 
 األشخاص الطبیعیین الذین یدیرونھ.

 
 تنفیذي

 
للشرطة. المتوفرة القوة مالھ إنفاق عند للقانون مخالف معنوي شخص مع التصعیدُ  یتعدى ال  
البعض من خالل الریاضیات. بعضنا على االعتماد لمساعدتنا على مثالیة حلول عن البحث -  

منھا. واحدةٌ  یلي ما التنفیذ، عند اإلمكانیات من العدید تتوفر  
فیھ: المساھمین طرف من معنوي لشخص أساسيٍ  قانونٍ  اختیار مثال  
فصوٍل. 10 فیھ نص كتابة أشخاصٍ  5 یرید  
األُْخَرى. النُُّصوصِ  عن مختلفا و كامال نصا منھم َشْخصٍ  كل كتب  

األسھم. من المائة في 10 منھم ُكلٌّ  إِْقتََرضَ   
للمناقشة. مطروح الفصول ترتیبُ   
 50 وھي المقترحة النصوص  فصولُ  سطورهِ  وعناوینُ  الفصول أماكن أعمدتھِ  عناوینُ  جدوٍل، بإعداد المجموعة تقوم

 فصال.
الجدول. خانات على أسھَُمھُ  طَبِیِعي شخصٍ  كل یوزع  

مصادرھا. خلط دون األسھم من العدید إیواء الجدول من یمكن لخانة  
واحد. بفصل مكان وكل واحد بمكان مقترح فصل كل بربط األسھم من ممكن قدر أكبر باحتساب الحاسوب أو الناس یقوم   
 

كنقود. أسھمھ استعمال یمكنھ آَخرَ  مساِھمٍ  من العمل بعضَ  مساھمٌ  یطلب عندما: تذكیر  
كما یمكن التفریط في بعض األسھم لوكیل الشخص المعنوي لضمان أجره من خالل أرباح األسھم إذا قرر المساھمون منع 

 األجور.
 

 النشر
 

 (یتم نشر الغرامات في نفس المنشور مثل أيِّ مداخیل أو نفقات أخرى منسیة، لألحزاب وبطاقات تعریف)
(یتم نشر قیمة األوراق المالیة المتوفرة نقدا عند كل بنك في مواجھة لَِما وضعھ عنده حرفاؤه. مع إضاحة ما یلي: في حال 

 سحب جمیع الحرفاء نقودھم على البنك المركزي طباعة الفرق)
 

 



 
 تظھر الشركات العامة وغیر المربحة بشكل عادي في المنشور تحت عالمة توضح طبیعتھا.

ُح النشر بالتحقق من تفاصیل الضرائب ومیزانیة البالد من قبل أي شخص من دون مطالبتھ باالستظھار بھَویتھ.یَْسمَ   
).إلعالم السكان بالقانون مثال(یمكن أن یوَجَد بلٌد إذا كاَن لھ مركز ألسلحة أو ما شابھھ ومركز نشٍر أو ما شابَھَھُ   

 
 أعمال لإلنجاز:

)(القوانین الجزائیة والعسكریة  

 تشریعي
خطورتھا في ترتیب تصاعدي: حسب األسلحة أنواع لمواجھة المطلوبة األسریة الروابط قوة  

ھم من نفس العائلة إذا كان لھم نفس االختصاص وبإمكانھم التعامل مع األسلحة الناریة. -  
البكتریولوجیة كالكحول أو الخل.ھم من نفس العائلة إذا كانت لھم نفس الدیانة وبإمكانھم التعامل مع األسلحة  -  
ھم من نفس العائلة إذا كانت لھم نفس اللغة وبإمكانھم التعامل مع األسلحة الفیروسیة. -  
ھم من نفس العائلة إذا كان لھم نفس اللون و بإمكانھم التعامل مع األسلحة الكیمیائیة كبعض األدویة الصیدلیة و  -

لیا ضد اإلنسان.كالبسیكیاترووات وھي أسلحة محضورة دو  
ھم من نفس العائلة إذا كان لھم نفس الجنس و بإمكانھم التعامل مع األسلحة الروبوتیة والمغناطیسیة كالھاتف "الذكي". -  
سنة) و بإمكانھم التعامل مع األسلحة النوویة. 30ھم من نفس العائلة إذا كانت لھم مدة قرابة طویلة (مثال: جیران منذ  -  
ائلة إذا كانا توأمین حقیقیین یصعب التفرقة بینھما بدون النداء لھما باسم من إسمیھما و ھي عطلة من ھم من نفس الع -

. الطبیعةبدل  رادةتعبر عن اإل التسلح  
السجن حضارة ذات قدرة اختیار محدودة. تنتھي الحضارة عند إضافة جدران. یعلم السجن إلمبراطوریة الحضارة. -  
.ة العسكریةن القووالسج عمال یتبع -  
 

 قضائي 
  استخدامھا یمكن أسلحة ھذه
). التذوق على اللسان قدرة( الماء تحت أو بحریة بیئة في  
). الشم على األنف قدرة( األرض تحت أو األرض في  
). االستماع على األذنین قدرة( الفضاء في أو الھواء في  
الرؤیة). على العین قدرة( النار في اإللكترو مغناطیسیة أو الترددات في أو الضوء في  

 
وللشاھد مصداقیة جرائمھ السابقة (االستعراف بجریمة أقل أھمیة من شھادة  صالبة األدلة فتقریر المختص لیس شاھدا. -

 غیر مجرم).
ترتیب جمیع أنواع العقوبات على شكل أرقام عدد حیث تصبح األحكام أعدادا یمكن ترتیبھا.  -  

ینتصر غالبا للتذكیر بمساواتنا أمام القانون. "عمل بناءانتصار ال"عمل العدالة لجعل   - 
 

 تنفیذي
 وذلك بالنظر إلى عدید الجوانب 

األسرة : یمكن استعمال األسماء المنسوبة إلى سكان البلدیات أو الوالیات أو البلدان كألقاب. -  
محاولة الفصل بین العدو واإلنسان. -  
األفضل یعني حیاتا أفضل.الحیاة قدرة على االختیار فاالختیار  -  
ال تتعدى الشرطة حد خطورة جرائم المشتبھ فیھم عند اقتراف جرائم للقبض علیھم. -  
لجمیعنا القلیل من اإلجرام. -  
یتصرف الحق العام عادتا كاإلمبراطوریة فغالبا ما یتقدم دون احترام أراض الحق الخاص الذي یتصرف عادتا  -

 كالحضارة.
وجود الحق العام. تضجر األشخاص سبب -  
عام وھي مدة أطول من قدرة اإلمبراطوریة التي لم تتعدى مدة وجودھا  9000حضارة یمكن أن یكون ألكثر من  وجود -

سنة. 900  
 



الخطیرة المفاعِّالت  
 وفقا محددةٌ  فترةٌ ( تشغیلھ إیقاف تاریخ قرار قبل مفاعلٍ  تشغیلُ  یبَدء أن یمكن ال الخطیرة المفاعِّالت أنواع بالنسبة لجمیع

إیقافِِھ.  قبل المفاعل تشغیل إعادة موعد تحدید یمكن وقت. ال أي في إغالقھ بھ). یمكن المتعلق األمني للوضع  
 في موسولیني محیط في ألصدقائھم وفقا بشریة قیمة كل فقدوا الجنود أداء لزیادة البسیكیاتُروات ھتلر استخدم عندما: مثال

الكارثة. لحجم نَضرا للبسیكیاتُروات تحمیلھا عِوضَ  وللناس لألرض المسؤولیة تحمیل تم النھایة،  
 

 َعلَم.
األحیاء. غیر من األَْزَرقُ  اللون یكون ما غالبًا  

العالم. باقي مع سالم في نزاعات دون أرض عن للتعبیر األبیض العلم على األَْزَرق باللون تونس خریطة  
لون كما یسمح باألسود عوض األزرق. أيیسمح ب  

)ذا تم الھجوم علیھإ التشریعيویدافع علیھ  ،یراقبھ القضائي ،(یضع التنفیذي العلم  
 مع مراعات ظروف انتقالیة ممكنة

 
 الجنسیة
اإلنتخاب. حق یمثلھا  
اإلنتخاب. بحق القاصرون یتمتع ال  

سنة). 18( الرشد سن بلغ و طفولتھ عند سنوات األربع إقامتھ تتعدى من تونسي یعتبر  
 بحق التمتع ثم) سفر بجواز( التونسیة بالجنسیة المطالبة تونسي أصل من ھم و الجنسیة منعدمي ألشخاص یمكن

سنوات. أربع لمدة إقامتھ ثبوت و الرشد سن بلوغھم إثر على ْاالنتخاب  
.( سفر بجواز المطالبة لقاصر یمكن: (مثال   

 و التونسیة بالجنسیة المطالبة تونسي أصل من ھم و لحروب موضوعة مناطق في البقاء على مجبرون ألشخاص یمكن
سنوات. أربع لمدة إقامتھم ثبوت و الرشد سن بلوغھم بعد علیھا الحصول  

.( تونس إلى الرجوع في الراغبون الیھود:  مثال ) 
مالیة.  مبالغ طریق عن بأولویة التمتع یمكن وال شھود و أدلة طریق عن یتم سنوات أربع لمدة إقامة ثبوت  
 ھذه في یكون البالد، تعمیر إعادة أجل من النزوح سیاسة قُررت إذا كافیتان الرشد سن بلوغ مع سنوات أربع لمدة (إقامة

 تونسي أصل من شخص إمكانیة على الحفاض مع أصولھم، اعتبار دون القانون أمام سواسیة التونسیون جمیع اإلمكانیة
التونسیة). بالجنسیة بالمطالبة الجنسیة منعدم  
والشعب. األرض بین رابطا تكون أن الجنسیة قوانین على  
لنا. أصال وتعتبر أرضنا لمتطلبات نتأقلم  

العامة. القوة مساعدة طلب عند حصریا بتفعیلھ الواحد الزواج حق تنفیذ صرامة في التراجع  

دینیة: حریة  
 في دیانة إظھار لحمایة الشخص من المعروفة الدیانات بجمیع یَسَمحُ  واحد معجم في بھا المسموح األطفال أسماء كتب جمعُ 
تعریفھ. بطاقة  

ة. ال تنحاز القوانین مع أوضد دیان  
ن تحترم القانون.على دیانة أ  

ي. على تونس واجب الدفاع عن دین أي تونس  
د. للتونسي حریة المعتق  

تھ. الدیانة المفترضة لشخص مجھول الدیانة ھي دیانةُ الذین یجدونھ أو یجدون جث  
.یمكن الحفاظ على سریة دیانِة تونسي  

 على وذلك أطول فترة منھم وافق من یعیش كي إرادتھ عن مختلفة َجنازة وعائلتھ أصدقائھ من یَطلُب عندما شخص یَُعبِّرُ 
وفاتھ لفرض جنازة دین علیھ. في رغبتھم عن للتعبیر ببعضھم یدفع الذي قد قَبُولِِھم، عدم عكس  
عِ  قَبولَ  إن عِ  فَْھِمنَا تَنَوُّ  فرض عكس على وذلك للناس الحیاة بإرادة البعضِ  بعضنا على اإلعتماد على یساعدنا دیاناتنا وتَنَوُّ
ھا في التقلیص یستحیل والتي للناس موت كإرادة الناس، على دین  بین الَكِذبِ  إنتشار من أقلَّ  إلى إستبدادي بحكمٍ  مضارِّ

 ةٌ َكاِذبَ  أُُسُسھَا عمومیةٍ  وظیفةٍ  في جمیعِھم بتعیینِ  للسكان الھرمي بالتسلسل إستبدالھو اإلقتصاد وجود لتدمیر یكفي الناس. مما
القمِع. ھندسةِ  في البسیكیاتري إختصاص من لإلقتصاد ضررا أقلُّ  دیانةٍ  فرضَ  بأن التذكیر المھم من ولكن  

 
تقسیمھا. یوجب مما یوما 40 ُكلَّ  واحدةً  مرةً  مقبرة استخدام یمكن  
عاًما. 50 ألكثرمن مقبرة إستعمال الیمكن  



دیانتھا. تغییر قبل عاما 50 لمدة مستعملة غیر المقبرة تكون أن یجب  
دیانتھا. لتغییر الحاجة عندھا تتغیب و األدیان متعددة المقبرة تكون أن یمكن  
التیریتوار. في الدینیة األقلیات مقابر مساحة تتضاءل أن یمكن ال  

الحیاة. قید على َمن لجوارِ  المحتملة المدة أمام وجیز زمن وھو سنوات 10 المقبرة في الجوار فترة تتجاوز ال عام بشكل  
الً  وجدوھا الذینَ  الناسُ  یُعاِمل كما الھویة مجھول شخصٍ  جثةُ  تُعاَملُ  ُجثَثَھُم. أَوَّ  
ولرئیسھ. للتیریتوار مشتركا وصفا دیانة ضد أو مع اإلنحیاز عدم یكون أن یمكن  

 
 توصیات

 
قا.وشر اظھر لي تقسیم تونس غرب 2013بزیارة جمیع بلدیات تونس في  بعد أن قمتُ   

الحقا أن القوات  تُ مْ لِ عَ . ز ثري متعلم یحن إلى الدكتاتوریةغربھا فقیر جاھل غیر مسیس وصغیر في السن وشرقھا عجو  
ا ت بینھملَ صَ على غربھا كما فَ  الحلفاء وسیطرت قواتالنازیة سیطرت على شرق تونس خالل الحرب العالمیة الثانیة 

عة.أساءت أنظمة سابقة في إدارة غرب تونس ولوثت بعض المیاه الزراعیة بالصناسلسلة ھضاب األطلس.   
خصا سیاحیة ضد إرادة العاصمة تونس وھي الیوم من أھم المراكز ورغم ذالك تحركت مدن من غرب تونس وإكتسبت رُ 

وطبَْرقَة. تبُْرسق تُوُزر،زھا: نحو التقدم أبر المنطقةالممكنة لدفع   
 قِْرقنَْة، ِجْربَْة، ِِجْرِجیْس، مْطَماطَْة، ُدوْز، تُوِزر، تبُْرُسْق، طبَْرقَْة، َسْجنَاْن، قرطاج، أحواز تتواجد أفضل الفنادق غالبًا في 

اَماْت، َزْغواْن، ُسوَسْة، َمساِكْن، الُمنَْستِیْر، الَمْھِدیّْة، الَشابَّْة، َصفَاقِْس، قلِیْبیَْة. الَحمَّ  
الیزال التعلیم مھما في غرب یھاجر فیھ األطفال للعمل في الشرق وفي جنوب یبقى فیھ األطفال في (الحوش) المنزل دون 

.تھا منزال، منزالدراسة نظرا لرفض الحافالت المدرسیة زیارَ   
اسة في السجن حتى یعود إلى مدارس جیدة بورقیبة، أول رئیس للجمھوریة، أن یضع والد طفل متغیب عن الدر اعتاد

 الصیانة
 السادسة سن حتى وذلك التالیة الدراسیة السنة إلى بالمرور وحده فیھا النجاح یمكن للجمیع، إلزامیة الحرفیین تدریب مادة -

 .عشرة
 لكال الریاضة من بدالً  أو اإلجازات أثناء عشرة السادسة سن بعد السنة في شھر أشھر، 3 لمدة إجباریة العسكریة الخدمة -

اإلنتاج. على قدرة من االحتیاط جنود یمكن الجنسین.  
ب لنكون قادرین على االعتماد على بعضنا البعض واستخدام تخصصاتنا لزیادة اإلنتاج من جھة ولتجسیم إرادة ذِ محاربة الكَ 
تطابق بین داخل البشرة والواقع من جھة أخرى. فیھالفرد بما   

 
التاریخ من تذكیر -  
العمل لدیانة اإلسالم بشكل حصري عوض العمل من أجل أرض تونس ومواطنیھا في أي مكان على سكان تونس ض فرَ یُ 

.لفرض دیانة وذلك استفتاءمن أجل أي  ھدد الدیمقراطیة النیابیة من أجل دیمقراطیة مباشرةبتوبأي دیانة   
 عاًما الستین خالل. عام 900 منذ قائدھا حالُ  حالُھا. عام 300 منذ یومٍ  كل صناعیةً  ثورةً  تبدأ أن َوَشكِ  على تونس

والدراسة. العطلة ھوایتھا أصبحت الماضیة،  
وظیفتك. ھوایتك تكون أن یجب تونس، في محظوظًا تكون لكي  
ھوایتھ. یمارس من أجر یتغیب ما غالبًا  
بمرتین. سنًا أكبر تونس فإن عاًما، 16 العمر متوسط یبلغ حیث إفریقیا دول معظم عكس على  
 أجل من الدفع خالل من أو أطفاال باعتبارھم الدِّراسة أجل من بالضغط العمر من عاًما 32 بَلَُغوا َمن في الحكم یمكن ال

السن. في كبارا باعتبارھم الصحة  
الطریق ھو الصیانة جیدة اقتصاد بأدوات الحكم  

 
	-	استنتاج
 لىع قدرتھا( و) الكتابة على البالد قدرة( بین أو والناس األرض بین كالفرق التشریعیةالتنفیذیة والسلطة  السلطة بین الفرق
المعلومة).  ثم اإلجراء( و) اإلجراء ثم المعلومةُ ( بین أو) البرلمان ثم البلدیات( و) المعتمدیات ثم الوالیات( بین أو) القَِراءة  
أرضھا. على تغییر إطراء وھو المتضررة المنطقة في الكتابة على البالد بقدرةِ  الضررِ  عن التعویض یكون  
  لإلنسان. صفة ولیست لألرض صفة التقدم

خارجھ. ولیست اإلنسان جلد في تكون ما غالبًا فھي وجودھا ، أساسُ  بِكْذبَةٍ  اإلیمانُ   
ِدهِ  سواده عكس على َذھبيٌّ  أصفرُ  شعره أنَّ  الھاتفِ  عبرَ  أحدھم أقنعك إذا ْقتَھُ  طائرةٍ  لركوب وتََجعُّ كاذٌب. فھو وَصدَّ  

شاء. متى والرجوع المغادرة على قادرا فیھ كانَ  حلمٌ  بأنھ یقنعك أن بعدُ  فیما یمكنھ  
مغالطة. إلى كذبة لتحویل تكفي َكلَِماتٍ  إضافةَ  فإن الخطأ نحو بالمستِمع إرادیا دفعا المثال كان وإن  



للسكان. التحتیة البنیة قبل من ومغالطات كأخطاء مثال الطرقات حوادث إلى النظر یمكن  
الواقعة. أرض بناء إعادةُ  أو تغییرُ  و خطیر (مع تعویض التأمین) حادث في متورط شيء أي تدمیر یجب  
المخ. لغسیل المخدرة البسیكیاتُروات حبوب تقدیم خالل من ولیس الواقع تغییر خالل من اإلقناع یمكن  
لسیادتھ. ضامنة القانون لتطبیق والنَّاسِ  القُُدَراةِ  أغلبیة إرادةُ   
للوصول إلى حریة قادرة إرادتنا أمام فاشل حلٌ  حریة زائفة أجل من إعاقتنا  

التي تم إستعمالھا. رقطُّ الدوات واأل-  
 المحاولة والفشل.

 محاوالت التعاون بمساعدة الكمبیوتر.
ر طریق لزیارة جمیع بلدیات تونس بالعودة إلى بلدیة اإلنطالق.وجود أقصَ   
2009 منذ الحیاد أجل من حاسوب یقترحھ مثالي غذاء من سنوات   
2008 منذ المطلق الكذب عدم من سنوات  

 تقلید طرق الطبیعة وجسم اإلنسان في فعل األشیاء.
المتأثر بالریاح.والذي تظھره الشمس بعد تراجع البحرعن الیابسة مشي على الخط ریاضة مع ال  

من الدستور. التقلیصُ   
 
 

 إلى الواقع
 
 

.البسیكیاتروواتأكتب الیوم لعظمتك وكجزء منك لفرض استقالل بلِدي تونس عن الحمایة المفروضة علیھا من طرف   
في تونس لألسباب التالیة: البسیكیاتروواتإني أطلب عونك إللغاء شھادة   

 
 أسباب حضریة -

 
البلد  وصار البسیكیاترواتضد الرئیس الحبیب بورقیبة أصبحت تونس تحت حمایة  1987منذ انقالب السابع من نوفمبر 

 مكانا تحلو فیھ العطلة والدراسة فقط.
 الصحافة: تتواجد مدرسة الصحافة حلیا جانب مستشفى البسیكیاتروات (الرازي بمنوبة)مضایقة 
وعدم الثقة في المقھى والمتاجر عامة،  خبراء االقتصاد: نشر الرعبمضایقة   

من غیر الممكن حالیا منع شخص من اختراق جدار والكن من الممكن ربح بعض الوقت، سیاسة مارستھا البسیكیاترووات 
 ضد االقتصاد محاولة سرقة أعمال الناس بتأخیرھم وتأجیلھم.

 غادر جمیع ٔاصدقائي البالد بسبب إحباطھم لھم.
  إحباط كي یتناولوا مخدراتھم ولد احتقانا رفض لھم التقدم وفرض علیھم سلوكا انتحاریا یعجز عدم النضر ٕالى میراثھم.
القمع لفرض تناول مخدرات البسیكیاترووات دائرةُ جحیم دمرت إرادة األغلبیة لتطبیق القانون وإستعبدت الناس لتضع 

ومخدراتھم كحاكم مطلق لنا، للبسیكیاتروواتشھادة التعذیب الغیرعلمیة   

فتعاملت مع محاكمنا كما تعامل بفلوف مع كلبھ في محاولة إلفساد وتدمیر قدرتھا على التقییم والحكم السلیم فال عالقة 
 للجرس بالطعام. شھادة تعذیب دمرت القانون ومؤسسات القانون كالبرلمان والمحاكم واألشخاص.  

من من یكذب ٕاذ لھ ٔافضلیة قدرة التأقلم لك على عكس البسیكیاترووات التي كانت  على المدى البعید من ال یكذب اقدر
قرصنة الجھاز العصبي.ومازالت تختص في تعذیب واغتصاب الناس كما تختص في   

 تعتبر البسیكیاتري أداة قمع دغماءیة وَكِذٍب فال أساس لھا من الصحة أو من الطب.
حمایة ھاجم وجوَد التجارة والمال وقدرة تحویل العمل إلى نقود مما یحول أدوات في  في باطنھم نظام البسیكیاتروواتیمثل 

 خدمة إرادة مالِكھا إلى أدوات في خدمة أھداف صانعھا فیعزل الشخص ویقضي على إنتاجھ. 
   

 ألسباب مكافحة اإلجرام -
 

ن تخلصنا منھ بإعدام من قتل مجموعة م الطب الشرعي (طب التشریح): العین بالعین والبادئ أظلم، فكر للبسیكیاترووات
ٍض للطب الشرعي الذي یتحكم في الشرطة.الناس وبسجن من ارتكب جریمة.   معرفة تُقَِدُم نفَسھا كمعوِّ

اإلفالت من العقاب عند القتل وعدم احترام األعراف ورتب المسلحین والتدخل في السیاسة باسم العلم وعدم احترام الرئاسة 
 رات الناس.والتقییم واختیا



منذ دخل البسیكیاترووات قصر قرطاج في الستینات لم تتقدم تونس بشكل ملحوظ ٕاذ كتب المؤرخون عن الفرق بین 
 بورقیبة األول وبرقیبة الثاني.

 الثاني الفاشل في رفض الحرب، بورقیبة ونظامھ القمعي الشیوعي المستبد بالبسیكیاتروات. بورقیبة
 ت لسیادة التسلسل الھرمي، ٕارھابھم وٕافالتھم من العقاب تعدى جمیع الحدود.عدم ٕاحترام البسیكیاترووا

 نسبة لحال ھذه الوثیقة مثال. صار إفالتھم من العقاب یصل حد عدم تجاوب الشرطة للتشكیات ضدھم بال
 عند المغادرة. ناتوفي بی ناغذائأو ممتلكاتنا  ترك افال یمكنن، برعال إنتابنا

   
في المستشفى شرطة مخصصة لھ تخضع لتقاریر طب التشریح كباقي عناصرھا من أجل الحفاض على النظام فیھ، على 

 عكس الرعب والفوضى المضمونتین عند وجود البسیكیاترووات. 
 

 أسباب عسكریة -
 

 طب التبنیج واإلسعافات األولیة بحاجة إلى المخدرات أكثر من البسیكیاترووات.
 لمخدرات المطلوبة لصناعة حبوبھم المخدرة أمام حقول الطعام والقھوة والمخدرات المخصصة للجراحة.یجب أن تتراجع ا

اإلكتفاء الذاتي من التغذیة ضامن للحیاد على عكس البسیكیاترووات الضامنة للمجاعة بافتكاك حقول الطعام من أجل 
 المخدرات. مجاعة ضامنة للدكتاتوریة والحرب ووجود آكلي البشر.

باإلنسانیة نحو المجاعة فَحَرَق بعُضھُم غاباٍت لزراعة متطلبات التغذیة وماتوا خنقًا البسیكیاترووات فعت زراعة متطلبات د
   دون تحقیق غایتھم.

 ال یمكن لتونس ٕانتاج مخدراتھا ٕاذ تقل األمطار فیھا.
لھم عمل، عائلة ؤاصدقاء وھي  صرنا نسترد مخدرات عساكر دول ٔاخرى عوض مستلزمات الفالحة وذلك لتدمیر من

 معاییر الصحة النفسیة.
 فصرنا نتھم الحضریین (المدنیین) بالعمالة والخیانة.

تمتعوا بالرقابة ضد معارضیھم ووضع المخدرات خلسة حتى في المقاھي العامة بطریقة یتعثر العثور علیھا في ٔاحالم ھتلر 
ما كان موجودا لمحاربة الجریمة، لغرض محاربة حیاة اإلنسان و القتل الذى إدعى ٔان بلرفیتین كالقھوة، وستعملو بذلك 

 ومحاربة الدمقراطیة وبث الرعب وقلة الثقة.
لھم حالیا حق تناول مخدرات من عند زمالئھم عند ممارسة عملھم مما جعلھم خونة لإلنسانیة وعملة لمخدراتھم وشھادة 

ة الطب التي رفضوا العمل بھا. إذ كانوا أطباء بیطریین وممرضین تعذیبھم الغیر علمیة. فنتقموا بشھادتھم من شھاد
مختارین من قبل جیوش الحرب العالمیة الثانیة لغرض تعذیب المساجین. فنزعوا أسنانھم واستعملوا الكھرباء ضدھم وثقبوا 

ا حكوماتھم لیتحصلوا رؤوسھم وحقنوھم بكمیات كبیرة من األنسلین وأغرقوھم فكان مصرع العدید منھم. بعد الحرب ھددو
على شھادة علمیة تخول لھم إختیار أطباء بالطریقة التي إختارتھم بھا الجیوش.  فصار المختارون عبیدا قادرین على نفس 

 أنواع التعذیب بالمخدرات ومشتقاتھا.
طَ في  فمن تَعْجَرَف على الطب بالتھدید وإِدََّع الِطبَّ والِعْلَم عند ممارسة البسیكیاتري بحق تناول حبوبھا من عند زمیلتھا فَرَّ

 إنسانیتھ وجعل الطبیب عبیدا لممارساتھا.
علم شخص بقدرة قتل األسلحة الناریة ال یجعلھ محصنا ضدھا وھي أسلحة أقل خطورة من األسلحة الكیمیائیة المستعمل 

 ضد الناس المتھمین بكونھم أمراضا.
 یرید الناس عادة الحیاة ألنفسھم ولغیرھم.

 
 ستقالللإل -

 
فرض طب النفس الحمایة على االستقالل وقَتََل خالیا أدمغة ضحایاه وساعَد على تفشي حبوٍب ُمعِدیَة جنسیا مكونة 

فھندسوا القمع وخانوا اإلنسانیة بالتفریط في ُحكمھا لنفسھا  ]0[لمجموعات على أساس ألوان الجسد ثم صنع عساكر نازیة 
سیكیاترووات)، إذ دمروا سیادة القانون ودمروا العلم من أجل السیاسة بخلط التقییم لصالح فصائل أخرى (لصالح حبوب الب

 والتغییر.
 لإلنسان صحة عقلیة جیدة إذا كاَن لھ عمل وعائلة وأصدقاء.

ما أطلبھ منكم ھو إغالق تلك الشھادة الغیر علمیة والمختصة في التعذیب والمزورة والكاذبة في بلدي تونس ودفع ھؤالء 
باء إلى إعادة التخصص.األط  

إزالة حبوب المرضى َشیئًا فشیئًا من خالل وْصفَات أطباء أسرة غیر مدمنین وتطبیق القوانین على أي جریمة جدیدة بین 
 المرضى.

 كما أُطَالُِب بِحیَاِد بَلَِدي في الحرب بدفاعھ عن أرضھ دون التدخل في حروب اآلَخِریَن.
لحیاد بتحقیق اإلكتفاء الذاتي من الغذاء.في معارف االقتصاد، یمكن تعزیز ا  



 محاوالت البسیكیاتري إلبقاء الدكتاتور من أجل ضمان السالم في المنطقة ستنتھي بإنھاء البسیكیاتري في تونس.
ففى العالم الحدیث الیمكن تحقیق الدكتاتوریة دون إفتكاك حقول الطعام لزراعة مخدرات البسیكیاتري وبالتالي اإلنحیاز مع 

لحرب ضد الحیاد.ا  
 رغبة أغلبیة السالح والناِس في تطبیق قانون محاید في الحرب ضامنة للسالم.

ٔاتمنى ٔان تنصفني مع باقي التونسیین بإغالق ٕاسم البسیكیاتروات في تونس والدفع بھم ٕالى التخلص من السموم والمخدرات 
 بأجسادھم وٕالى ممارسة الطب بدل البسیكیاتري.

ھو شكل من أشكال الحكم الذي ال یحترم قدرة الناس على حكم أنفسھم، من خالل تعریضھم لخطر فقدان االستفتاءات 
 أعضاء البرلمان لحصانتھم أمام القوانین وبالتالي فقدان قدرتِِھْم على تغییر القوانین.

بائلھم حتى یفقدوا جمیع قتتكون الدیمقراطیة المباشرة مثل تلك التي تحدث حالیًا في بعض البلدان من تسلیح الجمیع 
 وعائالتھم، وعندھا فقط بعد وجود عدد أقل من المقاتلین یصوتون للفكرة التي یحبونھا برفع سالحھم بدالً من القتال أو 

 التصویت لصالح عائالتھم
 

 مثال قانون استعمار:
 یجب على شخص مساعدة شخص في خطر بوضعھ تحت الحمایة:

المساعدة فیجب أنإذا َكاَن الشخص قادرا على   
ُض أشخاصا أخرى للخطر وأن  ال یَُعرِّ

ُض نفسھ للخطر.  ال یَُعرِّ
ابًا التوقف في منتصف عملیة تبادل رصاص لمساعدة شخص مصاب.  مثال ال یمكن لسائِق تَاْكِسي یحمل ُركَّ

 
 حقوق اإلستقالل في مواجھة قوانین اإلستعمار:

إنساٍن آَخَر، عندما ال یضع اآلَخِریَن في خطر، لإلنسان الَحقُّ في اإلنتحار كأساس على الرغم من أَنَّ اإلنسان ال یرید وفات 
 للحریات.

 الحیاة قدرة على اإلختیار فَُحْسُن اإلختیار ضامن لحیاة أفضل على المدى البعید.
كسالح ضد من محاربة انتحار شخص ألحق الھالك  لنفسھ فقط كانت السبب األول في صناعة االنتحاریین المستعملین 

 حارب االنتحار وسلب الحریات.
 

 تطویر تونس،
إنتصار العمل على مر األجیال كمبدأ مساواٍة َجَعَل األقلیات الوافدة من البلدان النامیة أقلیات من درجة ثانیة في البلدان 

 المتقدمة.
ر ال معنى للسفر.علینا تنمیة دول أجداد تلك األقلیات للدفع بجودة حیاتھم نحو األفضل فمن دون دیا  

 التعاُمل مع العدید من الدول الصغیرة بإستخدام تنوع السكان أفضل من التعامل مع القلیل من الدول الكبیرة.
 على عكس فئتي األطفال وكبار السن اللتان تتطلبان التعلیم والصحة، یحتاج الشباب إلى االقتصاد.

متقدمة، وإذا قمنا بتطویر بلدنا، یتمكن جیراننا وأقاربنا من الحصول للسفر دون التعرض للتمییز، یجب أن تكون لدیك دولة 
 على حیاة أفضل. (من المھم أال تتجاوز الوطنیة حدودھا.)

 
النتائج واإلكتشافات-  

ھذه الوثیقة ترتكز على االقتصاد والحوكمة وتقدم اتجاھین مختلفین یتمثالن في زیادة اإلنتاج بمساعدة إختصاص مساحة 
زیادة اإلستقالل بإنتاج كل األساسیات في مساحة أرض.أرٍض أو   

 اعتبر البعض تونس مختبرا للدیمقراطیة. وھو ما یحدث الیوم.
 كل شيء ممكن في المخابر حتى الدمقراطیة المباشرة. وإن كانت كارثة،

المخترعین.للدیمقراطیة المباشرة مزایا بعد فترة؛ مثال الحق في السالح الذي یمنع الشرطة من مضایقة   
الدیمقراطیة النیابیة مثَل التي تواجدت في تونس شكل عادي للحكم حیث تمنح األغلبیة الحق ألقلیٍة لحمایِة أقلیٍة أُخرى إذا 

 أرادت ذلك.

مستقبل محتمل: قد یكون الحصول على الزراعة الصناعیة واالقتصاد والبنیة التحتیة وبعض الصناعات الخفیفة دون فقدان 
لتعلیم كافیاً لنكون أكثر سعادة. لن نحكَم العالَم بتونس ولكن یمكننا المشاركة في تقدِم اإلنسانیة.العطلة وا  
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