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مقـدمــــــــة

ــة المتعلقــة بتنظيــم وإجــراء الســتفتاءات الدســتورية  ــة الدولي ــر الديمقراطي ــم المعايي ــرة بتقدي ــّم هــذه المذك تهت

والتشــريعية، خاصــة فــي البلــدان التــي تمــر بمرحلــة تحــول ديمقراطــي. وتهتــم خاصــة بتســليط الضــوء علــى الممارســات 

الفضلــى فــي هــذا المجــال، والتــي أفرزتهــا الأنظمــة القانونيــة المختلفــة للــدول وتلــك المنبثقــة عــن توصيــات المنظمــات 

الدوليــة مثــل المفوضيــة الأوروبيــة للديمقراطيــة والقانــون )لجنــة البندقيــة(. 

تعريفــــــــــــــــــات
ــه دعــوة  ــم مــن خالل ــه: كل إجــراء يت ــى أن ــاه العــام عل ــح الســتفتاء بمعن سنســتعمل فــي هــذه الدراســة، مصطل

المواطنيــن التخــاذ قــرار فــردي ومباشــر، عــن طريــق االقتــراع، حــول نــص أو ســؤال أو حتــى مشــروع فــي خطوطــه 

العامــة. 

ويخضــع االســتفتاء لعــدة تصنيفــات فيمــا يتعلــق بشــروط اللجــوء إليــه أو موضوعــه أو النطــاق الترابــي المحــدد لــه 

أو قوتــه التقريريــة. كمــا تختلــف إجــراءات الســتفتاء مــن دولــة إلــى اخــرى. 

ــي الســلطة  ــي الشــعب )ف ــن ممثل ــه م ــم الدعــوة إلي ــذي يت ــى« ال ــن الأعل ــن الســتفتاء »م ــز بي ــن التميي ــن، يمك ولك

التنفيذيــة، والســلطة التشــريعية، والأقليــات البرلمانيــة( عــن الســتفتاء »مــن القاعــدة« الــذي يطلقــه المواطنــون أنفســهم. 

لذلــك فــإن مصطلــح الســتفتاء يشــمل كال مــن الإجــراءات التــي بدأهــا المواطنــون عبــر مبــادرة شــعبية، وتلــك التــي تطلقهــا 

أقليــة برلمانيــة أو أغلبيــة النــواب أو الســلطات الحاكمــة. 

هــذا التعريــف الواســع يمّكننــا مــن تجــاوز التعقيــدات المرتبطــة بالمصطلحــات المختلفــة المســتخدمة فــي 

النصــوص الدســتورية لمختلــف الــدول والتــي تــؤدي، علــى ســبيل المثــال، كمــا فــي الدســتور السويســري، إلــى التمييــز 

لزاميــة وتلــك الختياريــة والمبــادرات الشــعبية المباشــرة، أو فــي دول أخــرى إلــى التمييــز بيــن الســتفتاء  بيــن الســتفتاءات الإ

ومــا يمكــن تســميته بـــ »الســتفتاء المشــخصن«. 

واالســتفتاء المشــخصن نفســه لــه معــان مختلفــة: اذ يمكــن أن يكــون مرادًفــا لســتفتاء دعــت إليــه بعــض الســلطات 

ــاي 1994  ــي 31 م ــؤرخ ف ــدد 134 م ــون ع ــن القان ــادة 7، م ــا، الم ــي كولومبي ــال، ف ــبيل المث ــى س ــة، عل ــس الجمهوري )رئي

المتعّلــق بآليــات مشــاركة المواطنيــن( كمــا يمكــن لهــذا المصطلــح أيًضــا أن يشــير، فــي القانــون الدولــي، إلــى الســتفتاءات 

التــي تثيــر مســائل الســيادة )النفصــال أو ضــّم أقاليــم( وأيضــا يمكــن ان يكــون الوجــه الســيئ لبعــض الســتفتاءات التــي 

تشــارك فيهــا الســلطة نفســها التــي بــادرت بإجــراء الســتفتاء بمســؤوليتها السياســية. وعندئــذ يصبــح الســتفتاء تصويتــا علــى 
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الثقــة تجــاه تلــك الســلطة. وتبعــا لذلــك ل يتعلــق الســتفتاء بالموافقــة علــى مشــروع بقــدر مــا يتعلــق بإضفــاء الشــرعية علــى 

شــخصية معّينــة، خاصــة رئيــس الدولــة ونتحــدث هنــا عــن الســتفتاء المشــخصن. 

وقــد كان هــذا هــو الحــال فــي فرنســا، خاصــة فــي الســتفتاءات التــي أقرهــا الجنــرال ديغــول فــي الفتــرة الممتــدة 

بيــن 1961 و1969، أو فــي مصــر، فــي الســتفتاء الــذي جــرى ســنة 1993 لتجديــد وليــة الرئيــس مبــارك. وفــي ســياق آخــر، 

لجــأ رؤســاء العديــد مــن الجمهوريــات الســوفياتية الســابقة فــي آســيا الوســطى )كازاخســتان، وقرغيزســتان، وتركمانســتان، 

وأوزبكســتان( بيــن عامــي 1994 و1995 إلــى آليــة الســتفتاء للبقــاء فــي الســلطة. 

كمــا أن الســتفتاء الــذي جــرى تنظيمــه فــي تونــس بمبــادرة مــن الرئيــس بــن علــي فــي 26 مــاي 2002 هــو أيضــا مــن 

نفــس طبيعــة هــذا الســتفتاء. وقــد كان أول اســتفتاء شــهدته البــالد. وحظــي المشــروع بقبــول رســمي بأكثــر مــن 99 ٪ مــن 

الأصــوات المصــرح بهــا، وكان يهــدف إلــى تعديــل العديــد مــن فصــول الدســتور الــذي دخــل حيــز النفــاذ فــي غــرة جــوان 

ــرات الرئاســية، بمــا يســمح لرئيــس  ــارت جــدل هــو إلغــاء العــدد المحــدود للفت ــي اث ــر الإجــراءات الت 1959. وكان أحــد أكث

عــادة انتخابــه مــرات عــدة، شــرط أن يكــون ســنه أقــل مــن 75 عاًمــا، وهــو الحــد الجديــد للســن المحــدد  الدولــة بالترشــح لإ

لأي مترشــح لمنصــب رئيــس الدولــة. 

ويتخــذ طبيعــة »الســتفتاء المشــخصن« أيًضــا الســتفتاء الدســتوري الــذي نُظــم فــي روســيا فــي جــوان 2020، والذي 

يســمح للرئيــس بوتيــن بالبقــاء فــي منصبــه حتــى عــام 2036 وقــد تمــت الموافقــة علــى جميــع التعديــالت الدســتورية صلــب 

هــذا الســتفتاء مــن قبــل 78 ٪ مــن الناخبيــن )بنســبة مشــاركة بلغــت 65 ٪(. وبالتالــي، يمكــن بســهولة تصنيــف الســتفتاءات 

الصــادرة عــن الســلطة التنفيذيــة، علــى أنهــا نــوع مــن »المبايعــة«، فــي حيــن تعتبــر المبــادرة الشــعبية أو البرلمانيــة أكثــر 

ديمقراطية. 

ــي أو، فــي  ــي أو المحل ــى المســتوى الوطن ــا، كمــا يمكــن أن يحــدث عل ــا أو إجباري يمكــن أن يكــون الســتفتاء اختياريً

الــدول الفيدراليــة، علــى مســتوى الدولــة أو علــى مســتوى الــدول الأعضــاء، كمــا يمكــن أن يكــون تشــريعًيا أو دســتوريًا ونــادًرا 

ــًرا، يتعلــق التصنيــف الأخيــر بآثــاره: اذ يمكــن أن يكــون الســتفتاء استشــاريًا أو الزاميــا، وفــي  مــا يتعلــق بقــرار إداري. وأخي

الحالــة الثانيــة، يمكــن أن يكــون تعليقيــا أو ناســًخا. 

وظائف االستفتاءات
ــر  ــا ومص ــرا وإيطالي ــا. فسويس ــا تنوع ــل عنه ــتها ل تق ــرق ممارس ــإن ط ــددة، ف ــتفتاءات متع ــكال الس ــت أش إذا كان

والواليــات المتحــدة االمريكيــة حســب الوليــات، تلجــأ فــي مناســبات كثيــرة لالســتفتاء فــي حيــن ان دول أخــرى مثــل فرنســا 

تســتعمله بصفــة اقــل وأخــرى ل تلجــا لهــذا الجــراء ال بصفــة اســتثنائية كمــا هــو الحــال بالنســبة للمملكــة المتحــدة. 
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ــن  ــر ع ــكال التعبي ــن أش ــكل م ــذا الش ــرة به ــود الأخي ــي العق ــدد ف ــام المتج ــو الهتم ــظ ه ــإن المالح ــك، ف ــع ذل وم

الســيادة الشــعبية. فمنــذ ســبعينيات القــرن الماضــي، يتــم ســنويا تنظيــم مــا بيــن عشــرين إلــى ثالثيــن اســتفتاًء وطنيــاً فــي 

جميــع أنحــاء العالــم، مقارنــة بعشــرة اســتفتاءات فقــط فــي الســابق، حيــث أن 60 ٪ مــن هــذه الســتفتاءات تــم تنظيمهــا 

فــي أوروبــا، و 11 ٪ فــي آســيا، و 11 ٪ فــي أمريــكا و10 ٪ فــي إفريقيــا1. 

ويجــب النظــر إلــى هــذا المــر علــى أنــه عالمــة للبحــث عــن شــرعية أكبــر فــي صنــع القــرار العــام، وضمانهــا بشــكل 

أفضــل عندمــا تنبثــق عــن الموافقــة المباشــرة للمواطنيــن. ومــن وجهــة النظــر هــذه، غالًبــا مــا يتــم تقديــم الســتفتاء علــى 

ــى  ــق عل ــي. ويُطل ــل الحكوم ــى العم ــرعية عل ــاء الش ضف ــية لإ ــل، كأداة رئيس ــى الأق ــة أوعل ــمى للديمقراطي ــكل الأس ــه الش أن

الأنظمــة السياســية التــي تجمــع بيــن النظــام التمثيلــي وممارســة الســتفتاء ب »الديمقراطيــات شــبه المباشــرة«. 

ظهــر الســتفتاء شــيئا فشــيئا، مــن الناحيــة النظريــة والعمليــة، كعنصــر مــن عناصــر إعــادة التــوازن بيــن الســلطات 

العموميــة. وبالتالــي مــن المؤكــد أنــه يعــوض عــن فقــدان شــرعية الممثليــن المنتخبيــن، البعيدين جــدا عن تطلعات الشــعب، 

ــاة العامــة2.  وعــن فقــدان الثقــة الناتــج عنهــا مــع الحاجــة إلــى إدخــال عناصــر مــن الديمقراطيــة شــبه المباشــرة فــي الحي

رادة الشــعبية، يُعــّد الســتفتاء بديــالً أو آليــة مفيــدة لتعديــل ميــزان القــوى مــع ســلطة ممثلــي  وبوصفــه تعبيــرا مباشــرا عــن الإ

طــار الستشــهاد بالســتفتاء الناســخ  الشــعب، ويــؤدي بهــذا التصــور إلــى تحقيــق التطــور الديمقراطــي. ويمكــن فــي هــذا الإ

للقوانيــن الســارية الــذي يتــم اجــراؤه فــي إيطاليــا. بــل إن بعــض الســتفتاءات تعبــر عــن جوهــر العقــد الجتماعــي عندمــا 

تــؤدي إلــى إنشــاء الــدول، أو تقســيمها، أو تقريــر مصيــر الشــعوب، أو المصادقــة علــى الدســاتير. 

ــك  ــع ذل ــه م ــي الشــعب، فان ــن خــالل تنســيب ســلطة ممثل ــة م ــن ان كان الســتفتاء يعــزز ممارســة الديمقراطي ولك

ــى أخطــار وحــدود. اذ يمكــن أولً »التالعــب« بالســتفتاء مــن أجــل إرســاء شــرعية ســلطة اســتبدادية. حيــث ان  ينطــوي عل

تاريــخ الأنظمــة الســتبدادية او الشــمولية، خاصــة فــي أوروبــا، هــو نمــوذج مثالــي للمخاطــر التــي تخفيهــا هــذه الأداة. ففــي 

ــا  ــرت تحريًف ــي اعتب ــة، الت ــى والثاني ــن الأول مبراطوريتي ــة الســتفتاءات الســابقة لالإ فرنســا نفســها، كان الســتفتاء مثقــاًل بترك

لنــوع مثالــي للممارســة الديمقراطيــة، والــذي هــو الســتفتاء، بتطويعــه لغــرض وحيــد هــو الســماح للحاكــم بإضفــاء الشــرعية 

علــى ســلطته. 

وقــد عرفــت العديــد مــن الــدول أنظمــة لجــأت إلــى الســتفتاء لدعــم الديكتاتوريــات او اســتبداد الأقليــة الحاكمــة، 

ســواء فــي الماضــي كمــا فــي ألمانيــا، زمــن هتلــر، أو فــي الحاضــر فــي الأنظمــة الســتبدادية أو الشــعبوية. وإذا كان ل جــدال 

فــي أن الســيادة هــي ملــك للشــعب الــذي يمكنــه ممارســتها بشــكل مباشــر، فأنــه يتــم التــذرع بهــذه الســيادة فــي كثيــر مــن 

الأحيــان مــن قبــل الســلطات لتحريــف التعبيــر عنهــا، ولتحريــر أنفســها مــن رقابــة مجالــس النــواب المعارضــة لهــا او القواعــد 

الدســتورية المقيــدة، مثــل تلــك التــي تحــد مــن عــدد الوليــات عندمــا ل يتعــذر فتــح الطريــق أمــام الرئاســة مــدى الحيــاة. 

 .LGDJ، 2012 ،1 - فرانسيس هامون، الستفتاء، دراسة مقارنة

R. Dahl, Democracy and its critics, New Haven, Yale University Press, 1989 : 2 - أنظر
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ــا. أول بمــا ان الســتفتاء  ــا ديمقراطيًّ عندمــا يكــون الســتفتاء ســالحا فــي أيــدي الســلطات الســتبدادية، يصبــح وهًم

يــؤدي، فــي أغلــب الحــالت، إلــى تجنــب مــداولت مجلــس النــواب أو التحايــل عليهــا، فهــو ل يســمح بإجــراء نقــاش عميــق 

حــول رهانــات الإصــالح وتقييــم الخيــارات البديلــة وتلــك المتفــق عليهــا او إثــراء النــص المطــروح علــى اســتفتاء الشــعب 

ــان  ــى المســائل المتعــددة والمعقــدة تكــون فــي اغلــب الأحي ــة بنعــم أو ل عل ــة الثنائي بالتعديــالت الالزمــة. كمــا أن الإجاب

مفرطــة فــي التبســيط وبالتالــي تكــون غيــر مناســبة. اذ يجــب علــى أي اقتــراح سياســي، لكــي يكــون مفهوًمــا، ان يكــون بســيًطا 

مــكان. ولكــن ل يمكــن اختــزال العديــد مــن القــرارات فــي خياريــن متعارضيــن دون الســقوط فــي تجريــد  وواضًحــا قــدر الإ

عمليــة صنــع القــرار مــن مضمونهــا بشــكل خطيــر. كمــا يمكــن لالســتفتاء أن يــؤدي أيًضــا إلــى تجميــع العديــد مــن الأســئلة 

المختلفــة التــي تتطلــب إجابــة واحــدة. 

لذلــك، ولمنــع الســتفتاء مــن الســماح لأغلبيــة مــا، قــد تكــون ظرفيــة، بتســوية أســئلة متحيــزة أو مطروحــة بشــكل 

ــة. كمــا  ــة مــا، يجــب اســتخدامه بحكمــة وفــي مســائل ذات أهمي ــى قمــع أقلي ســيء، أو تجاهــل الحقــوق الأساســية أو حت

ينبغــي أن يتــم تأطيــره بدقــة، ل ســيما مــن خــالل آليــات الرقابــة الوقائيــة نظــًرا لالأخطــار التــي يمكــن أن تمثلهــا هــذه الآليــة 

علــى دولــة القانــون. 

 ،)I( وســنهتم فــي هــذه الدراســة علــى التوالــي ومــن منظــور مقــارن ببيــان: الطبيعــة والأســاس القانونــي لالســتفتاءات

وموضــوع الســتفتاءات )II(، واقتــراح الســتفتاءات )III(، والعمليــات الســتفتائية )IV( وأخيــًرا، ســيكون مــن الضــروري صياغــة 

 .)V( عــدد مــن المقترحــات بشــأن الســتخدام الأمثــل لالســتفتاء فــي المثــال التونســي
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I . طبيعة االستفتاء
وأساسه القانوني

 أ      االستفتاءات االلزامية واالستفتاءات االستشارية

لنقــل ان لأغلــب الســتفتاءات طبيعــة الزاميــة، وهــذا يعنــي أن نتيجتهــا ملزمــة قانونـًـا للســلطات العموميــة. ففــي 

ــان،  ــا، وأذربيج ــا، وأرميني ــي: ألباني ــي وه ــتفتاء اللزام ــى الس ــة عل ــط صراح ــدول فق ــض ال ــريعات بع ــص تش ــا، تن أوروب

ــرا،  ــيا، وسويس ــا، وروس ــا، والتفي ــدا، وإيطالي ــان، وإيرلن ــا، واليون ــا، وجورجي ــتونيا، وفرنس ــا، وإس ــا، وكرواتي وبلغاري

و»جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة«، وتركيــا. امــا فــي دول أخــرى، مثــل الدنمــارك، فيكــون الســتفتاء اللزامــي 

هــو القاعــدة، ولكــن دون اســتبعاد إمكانيــة اجــراء الســتفتاء الستشــاري. وفــي المجــر، يكــون الســتفتاء علــى قانــون أو بعــد 

مبــادرة شــعبية يطلقهــا 200.000 مواطــن إلزاميــا دائًمــا؛ وفــي حــالت أخــرى، يقــرر البرلمــان مــا إذا كان الســتفتاء ســيكون 

الزاميــا أو استشــاريًا. 

وتفــرق بعــض الــدول بيــن الســتفتاء التقريــري والســتفتاء الستشــاري تبعــا لطبيعــة النــص المطــروح للتصويــت. 

ففــي أنــدورا والنمســا وإســبانيا، يكــون الســتفتاء استشــاريا فقــط إذا تــم حــول مســألة مهمــة. وهكــذا، فــإن الفصــل 92 مــن 

ســباني يســمح لرئيــس الــوزراء باستشــارة المواطنيــن - دون التقيــد بنتائــج الســتفتاء - بشــأن »القــرارات السياســية  الدســتور الإ

ذات الأهميــة الخاصــة«. ومــع ذلــك، لــم يتــم تحديــد هــذه القــرارات ل فــي الدســتور ول فــي قانــون الســتفتاء، ممــا يتــرك 

ــة، ولكــن يجــب أن يتــم الترخيــص فــي الســتفتاءات الستشــارية مــن قبــل  ــر للســلطة التنفيذي هامًشــا واســًعا مــن التقدي

مجلــس النــواب. 

امــا فــي ليتوانيــا، فيكــون الســتفتاء تقريريــا إذا تعلــق بالأحــكام الدســتورية الخاضعــة لالســتفتاء الإجبــاري والأحــكام 

التشــريعية المقترحــة بمبــادرة شــعبية، وهــو استشــاري فــي الحــالت الأخــرى. وفــي بولونيــا والبرتغــال، يكــون الســتفتاء 

تقريريــا إذا صــوت عليــه اغلبيــة الناخبيــن، واستشــاريا فــي الحــالت الخــرى. أخيــًرا، لــم تجــر فــي بلجيــكا وفنلنــدا وهولنــدا 

والنرويــج ال اســتفتاءات استشــارية فقــط. فــي حيــن انــه فــي الســويد، يمكــن إجــراء اســتفتاء تقريــري بشــأن مســألة تتعلــق 

بالقوانيــن الأساســية، ولــم يتــم حتــى الآن إجــراء غيــر الســتفتاءات الستشــارية. 

قد يكون لالستفتاء التقريري أيًضا طابعا تعليقيا أو ناسخا:

يعــّد الســتفتاء تعليقيــا عندمــا ل يدخــل النــص المعــروض علــى الســتفتاء حيــز النفــاذ حتــى تتــم الموافقــة عليــه 

مــن قبــل الناخبيــن أو طالمــا لــم تتــم المبــادرة بإجــراء اســتفتاء خــالل الآجــال المنصــوص عليهــا فــي الدســتور أو القانــون. 

ــر مخاطــر  ــى أكب ــه ينطــوي عل ــم تطبيقــه بعــد، فان ــم يت ــى نــص ل ــى التصويــت عل ــؤدي الســتفتاء التعليقــي إل ــا ي وعندم
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متعلقــة برفــض النــص المعــروض للتصويــت. وهــو يُمــارس دائمــا عنــد عــرض المعاهــدات الدوليــة علــى التصويــت، مــن 

أجــل تجنــب تحميــل المســؤولية القانونيــة الدوليــة للدولــة. كمــا يســتخدم ايضــا فــي الــدول التاليــة: أرمينيــا، وأذربيجــان، 

ــرا، فيكــون الســتفتاء  ــارك وسويس ــي الدنم ــا ف ــا. ام ــا، وتركي ــا، وليتواني ــدا، والتفي ــر، وإيرلن ــان، والمج ــا، واليون وفرنس

تعليقيــا مــا لــم يرتبــط بقانــون عاجــل. وقــد كان الســتفتاء الوحيــد الــذي نُظــم فــي جمهوريــة التشــيك بشــأن النضمــام 

ــا. فــي بعــض الــدول الأخــرى يكــون الســتفتاء تعليقيــا فــي المســائل الدســتورية فقــط كمــا  إلــى التحــاد الأوروبــي تعليًقي

فــي ألبانيــا، وأنــدورا، وإيطاليــا، وإســبانيا. امــا فــي النمســا فعندمــا يتعلــق الأمــر بمشــروع تمــت صياغتــه وبالتالــي فهــو 

اســتفتاء تقريــري. وفــي مالطــا، يكــون الســتفتاء تعليقيــا إذا ارتبــط بتعديــل دســتوري يخضــع لالســتفتاء الإجبــاري، أو يكــون 

ذلــك بقانــون مقتــرح مــن قبــل مجلــس النــواب. 

ونقــول إن الســتفتاء ناســخ او الغائــي عندمــا يتوقــف النفــاذ القانونــي للنــص بعــد التصويــت ضــده فــي غضــون فتــرة 

زمنيــة معينــة بعــد المصادقــة عليــه. ويوجــد الســتفتاء الناســخ فــي المســائل التشــريعية فــي ألبانيــا ومالطــا وإيطاليــا. كمــا 

لغــاء الكلــي أو الجزئــي لقانــون  يســمح الســتفتاء الناســخ فــي إيطاليــا لنحــو 500.000 ناخــب أو 5 مجالــس جهويــة بطلــب الإ

أو لنــص ذي قيمــة تشــريعية ســارية. ول يمكــن أن تخضــع قوانيــن الميزانيــة والقوانيــن الماليــة ول قوانيــن المصادقــة علــى 

المعاهــدات الدوليــة لمثــل هــذا الســتفتاء. وقــد اســُتخدم الســتفتاء الناســخ فــي مناســبات عديــدة منــذ اصــدار القانــون 

المــؤرخ فــي 25 مــاي 1970 الــذي يحــدد الإجــراءات المنطبقــة علــى جميــع الســتفتاءات المنصــوص عليهــا فــي الدســتور. 

وتعــرف »جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة« ايضــا كال مــن الســتفتاء التعليقــي والســتفتاء الناســخ. كمــا 

نذكــر أن الدنمــارك وسويســرا تكرســان الســتفتاء التعليقــي بشــكل عــام، ولكنهمــا تكرســان كذلــك الســتفتاء الناســخ فقــط 

بالنســبة للقوانيــن العاجلــة. 

ب      األسس الدستورية والتشريعية لالستفتاءات

فــي الغالبيــة العظمــى مــن الــدول، يتأســس الســتفتاء الوطنــي حــول قاعــدة دســتورية علــى نــص قانونــي. ال انــه 

توجــد فــي أوروبــا، أربــع دول فقــط تمثــل اســتثناًء. ففــي بلجيــكا، ل يوجــد أســاس دســتوري أو حتــى تشــريعي لالســتفتاء، 

ويعتبــر الســتفتاء التقريــري غيــر دســتوري. أمــا فــي هولنــدا، فلــم يجــر أي اســتفتاء وطنــي حتــى الآن علــى أســاس القانــون 

العــام لالســتفتاء )المؤقــت(. وقــد تــم إجــراء اســتفتاء استشــاري حــول موافقــة هولنــدا علــى المعاهــدة الدســتورية لالتحــاد 

الأوروبــي فــي غــرة جــوان 2005، لكــن هــذا الســتفتاء اســتند إلــى قانــون خــاص. أمــا فــي النرويــج، ففــي ظــل غيــاب أســاس 

دســتوري، تــم تنظيــم اســتفتاءين )أحدهمــا لالنضمــام إلــى عضويــة المجموعــة القتصاديــة الأوروبيــة والآخــر إلــى عضويــة 

التحــاد الأوروبــي( علــى أســاس قوانيــن محــددة صــادرة عــن مجلــس النــواب )فــي ســنتي 1972 و1994(. هنــا، ل يتعــارض 

صمــت الدســتور مــع إمكانيــة اجــراء الســتفتاء، ولكــن اللجــوء لالســتفتاء يبــدو اســتثنائًيا لدرجــة أنــه ل يتطلــب نًصــا عاًمــا. 
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ــي  ــي ف ــتفتاء الوطن ــراء الس ــق بإج ــص يتعل ــي ادراج ن ــا ه ــي أوروب ــة ف ــة العام ــة، ان الممارس ــورة عام ــتنتج بص نس

قاعــدة دســتورية. وفــي غيــاب ذلــك، فإمــا أنــه لــم يتــم ادراج الســتفتاء بشــكل نهائــي بعــد، أو أن اللجــوء إلــى هــذا الجــراء 

اســتثنائي للغايــة. ول ينــص الدســتور بالضــرورة علــى جميــع أشــكال الســتفتاء، حتــى بالنســبة لالســتفتاءات الوطنيــة، فمثــال 

فــي مالطــا، ل يذكــر الدســتور ســوى الســتفتاء الدســتوري. ونالحــظ أن وجــود أحــكام دســتورية تنــص علــى الســتفتاء ل 

يعنــي عــدم وجــود نصــوص قانونيــة تطبيقيــة. فمــن الطبيعــي أن يضــع الدســتور المبــادئ وأن تــدرج القواعــد الأخــرى فــي 

التشــريع العــادي. 

وفــي بعــض الــدول، يجــب ان يكــون النــص الــذي يأتــي تطبيقــا للقاعــدة الدســتورية أعلــى مــن القانــون العــادي )فــي 

أنــدورا يدعــى قانونــا مميــزا – وفــي إســبانيا وجورجيــا والبرتغــال يســمى قانونــا أساســيا(. امــا فــي روســيا، التــي ل ينــص 

دســتورها ال علــى بعــض القواعــد بشــأن الســتفتاء، فيتــم تنظيــم الســتفتاء بواســطة قانــون دســتوري. والمــر كذلــك فــي 

جمهوريــة التشــيك، ال انــه، لــم يتــم اعتمــاد مثــل هــذا القانــون الدســتوري، باســتثناء مســألة عضويــة التحــاد الأوروبــي، 

وبالتالــي لــم يكــن مــن الممكــن إجــراء الســتفتاءات الوطنيــة بشــأن قضايــا أخــرى حتــى الآن. وعندمــا يكــون اللجــوء لالســتفتاء 

نــادًرا، قــد يتعيــن اعتمــاد قانــون خــاص فــي كل مــرة يتــم إجــراؤه )مثــال فــي فنلنــدا، حيــث تــم إجــراء اســتفتاءين(. 

 امــا فــي تونــس، فينــص دســتور 27 جانفــي 2014 علــى اللجــوء إلــى الســتفتاءات لتعديــل الدســتور وللمصادقــة علــى 

بعــض القوانيــن المهمة. 
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االستفتاءات

نعم

ال
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II . موضوع االستفتاء

 يعــرف موضــوع الســتفتاء بانــه هــو الســؤال الــذي تتــم استشــارة المواطنيــن بشــأنه. ويمكــن تعريفــه مــن وجهــة نظــر 

شــكلية أو مــن وجهــة نظــر ماديــة. 

ــه.  ــم تناول ــذي ت ــون المطــروح لالســتفتاء، اي الموضــوع ال ــوى القان ــة بمحت ــة النظــر المادي ــر مــن وجه ــق الأم يتعل

فعلــى ســبيل المثــال، قــد يتعلــق الســتفتاء بطريقــة انتخــاب رئيــس الجمهوريــة أو بفــرض ضريبــة أو بمشــكلة اجتماعيــة 

ــا حــدود  ــه يضــع عموًم ــدأ الســتفتاء التشــريعي، فإن ــر الدســتور بمب ــا يق ــاء الطوعــي للحمــل. عندم نه ــل الطــالق أو الإ مث

ــاه(.  ــه المــادي )انظــر أدن مجال

مــن وجهــة النظــر الشــكلية، يتعلــق الأمــر بطــرق صياغــة القواعــد، والقيمــة القانونيــة المســندة لهــا. وتــؤدي بشــكل 

داريــة والمعاهــدات الدوليــة. فعلى المســتوى  عــام إلــى التمييــز بيــن أربــع مجــالت رئيســية: الدســتور والقانــون والقــرارات الإ

ــمي ل  ــراء رس ــتفتاء إج ــرار إداري لأن الس ــي، بق ــكل رئيس ــل بش ــى الأق ــتفتاء، عل ــط الس ــًدا أن يرتب ــادر ج ــن الن ــي، م الوطن

داريــة تهــدف قبــل كل شــيء إلــى  يســتخدم مــن حيــث المبــدأ ال لحــل المســائل المبدئيــة الكبــرى، فــي حيــن أن القــرارات الإ

وضــع تدابيــر تنفيذيــة. أمــا بالنســبة لالســتفتاءات علــى التفاقيــات الدوليــة، فقــد كان هنــاك عــدد كبيــر منهــا خــالل العقــود 

ــا  ــن اعتباره ــن يمك ــا. ولك ــة وتطوره ــات الأوروبي ــع المؤسس ــبب توس ــة بس ــا، خاص ــي أوروب ــد ف ــة، بالتحدي ــة الماضي القليل

حــالت خاصــة لالســتفتاء التشــريعي لأنــه فــي حالــة عــدم وجــود استشــارة شــعبية، فــإن المصادقــة علــى المعاهــدات تكــون 

عموًمــا ضمــن اختصــاص مجلــس النــواب. 

ــتفتاء  ــتوري والس ــتفتاء الدس ــا الس ــيين هم ــن الأساس ــإن الصنفي ــكلية، ف ــر الش ــة النظ ــن وجه ــه م ــرى أن ــك ن لذل

التشــريعي. 

 أ       االستفتاءات الدستورية

ــة  إن اســتخدام الســتفتاء فــي المســائل الدســتورية منتشــر جــًدا فــي الدســاتير المعاصــرة، بالعــودة للفكــرة القائل

بــداء موافقتــه حــول وضــع أو تعديــل  بوجــوب دعــوة صاحــب الســلطة التأسيســية الأصليــة، أي الشــعب صاحــب الســيادة، لإ

الدســتور. ومــن الواضــح أن المصادقــة الشــعبية مــن شــأنها أن تعــزز شــرعية الدســتور. وبالتالــي، يجــب المصادقــة علــى نــص 

الدســتور أو تعديلــه وفًقــا لإجــراءات رســمية تفتــرض توافقــا واســًعا بيــن الفاعليــن السياســيين، وإذا لــزم الأمــر، الموافقــة 

الشــعبية. 

ويمكــن اســتخدام الســتفتاءات إمــا لوضــع دســتور جديــد، خاصــة فــي ســياق التحــولت الديمقراطيــة أو لتعديــل 

الدســتور القائــم. 
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1. وضع دستور جديد

ل شــك أن الطريقــة الأكثــر ديمقراطيــة لصياغــة دســتور جديــد هــي أن تتــم الموافقــة عليــه مباشــرة مــن قبل الشــعب. 

ففــي بعــض الحــالت، تتعلــق المصادقــة الشــعبية عــن طريــق الســتفتاء بمشــروع دســتور صاغــه مجلــس تأسيســي. كان هــذا 

هــو الحــال فــي فرنســا بالنســبة لدســتور 27 أكتوبــر 1946 الــذي تمــت الموافقــة عليــه فــي اســتفتاء 13 أكتوبــر 1946. امــا 

بالنســبة لدســتور ســنة 1958 فقــد تمــت صياغتــه مــن قبــل الحكومــة وتمــت المصادقــة عليــه فــي اســتفتاء 28 ســبتمبر 1958 

وفًقــا للقانــون الدســتوري الصــادر فــي 3 جــوان 1958 والــذي حــدد إجــراءات صياغــة الدســتور الجديــد. 

كمــا يتدخــل الســتفتاء فــي إطــار التحــوالت الديمقراطيــة. كانــت هــذه علــى وجــه الخصــوص حالــة الســتفتاء الــذي 

جــرى تنظيمــه فــي جنــوب إفريقيــا فــي 17 مــارس 1992، فيمــا يتعلــق بمواصلــة عمليــة الإصــالح التــي بدأهــا الرئيــس دي 

كليــرك والتــي كان مــن المفتــرض أن تــؤدي إلــى صياغــة دســتور جديــد يضمــن التمثيــل السياســي للســكان الســود والحفــاظ 

علــى حقــوق الأقليــات. فكانــت نســبة المشــاركة مرتفعــة بشــكل لفــت )85.7 ٪(. وفــازت »نعــم« إلــى حــد كبيــر، بنســبة 68.7 ٪ 

مــن الأصــوات، وقــد أشــاد الرئيــس دي كليــرك بهــذه النتيجــة باعتبارهــا تمثــل »الــولدة الحقيقيــة لجنــوب إفريقيــا الجديــدة«. 

وفــي الشــيلي، تلــت هزيمــة الجنــرال بينوشــيه فتــرة انتقاليــة. حيــث نُظمــت انتخابــات المجلــس التشــريعي ورئاســة 

الجمهوريــة فــي ســنة 1989. ومنــذ نهايــة ســنة 1988، تــم إبــرام أول اتفــاق سياســي بيــن الئتالفيــن الحزبييــن بهــدف عــدم 

التشــكيك فــي المرســوم الصــادر فــي 18 أفريــل 1978 القاضــي بالعفــو عــن الجرائــم والجنــح التــي ارتكبــت بيــن عامــي 1973 

و1978 وذلــك لحمايــة العســكريين مــن المحاســبة. 

ــأنه  ــاوض بش ــم التف ــذي ت ــي 17 اوت 1989، وال ــادر ف ــتوري الص ــون الدس ــى القان ــة عل ــك الموافق ــد ذل ــت بع وتم

ــن.  ــن الناخبي ــبة 91.25 ٪ م ــة 1989 بنس ــتفتاء 30 جويلي ــالل اس ــن خ ــيلي، م ــي الش ــية ف ــزاب السياس ــة والأح ــن الحكوم بي

ــية  ــة السياس ــى للتعددي ــتوري وأعط ــالح الدس ــة بالإص ــواد المتعلق ــاًل للم ــتوريًا مكم ــال دس ــن 54 تعدي ــون تضم ــذا القان ه

رهابيــة والمناهضــة للديمقراطيــة(، وعــّزز الحقــوق الدســتورية والمبــادئ  قيمــة دســتورية )باســتثناء مــا يســمى بالتشــكيالت الإ

الديمقراطيــة، ونظــم اللجــوء إلــى حالــة الطــوارئ وتطبيقهــا، وراجــع اختصاصــات المحاكــم العســكرية وألغــى النصــوص 

الخاصــة بحظــر ومصــادرة ممتلــكات الأحــزاب السياســية. ثــم فــي ديســمبر، أّدت النتخابــات الرئاســية إلــى فــوز باتريســيو 

أيلويــن، عضــو الحــزب الديمقراطــي المســيحي ومرشــح تحالــف الأحــزاب مــن أجــل الديمقراطيــة وأدت النتخابــات البرلمانيــة 

إلــى فــوز التحالــف. 

وبالتالــي أّدت نتيجــة الســتفتاء إلــى رحيــل أوغســتو بينوشــيه والجيــش مــن حكومــة الشــيلي، ممــا أدى إلــى انتقــال 

تفاوضــي بيــن الئتالفيــن وتنظيــم انتخابــات رئاســية وتشــريعية فــي إطــار انتقــال توافقــي للســلطة. فــكان دخــول باتريســيو 

أيلويــن إلــى منصبــه فــي 11 مــارس 1990 بمثابــة بدايــة لعهــد ديمقراطــي جديــد. 

ــذي  ــي التحــول الديمقراطــي ال ــة ف ــي 6 ديســمبر 1978 خطــوة مهم ــبانيا، كان إجــراء اســتفتاء دســتوري ف ــي إس وف

حــدث منــذ نهايــة نظــام فرانسيســكو فرانكــو فــي عــام 1975. فقــد شــكلت وفــاة الجنــرال فرانكــو وتنصيــب الملــك خــوان 
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كارلــوس الأول علــى عــرش إســبانيا فــي 22 نوفمبــر 1975 بدايــة التحــول الديمقراطــي حيــث تمــت المصادقــة علــى الدســتور 

الجديــد مــن قبــل النــواب، ثــم مــن قبــل الشــعب )بنســبة أكثــر مــن 87 ٪( والــذي جعــل مــن إســبانيا ملكيــة دســتورية. 

وفــي روســيا، تمــت المصادقــة علــى الدســتور الجديــد أيًضــا عــن طريــق الســتفتاء الــذي أجــري فــي 12 ديســمبر 

1993 وبنســبة مشــاركة بلغــت 54. 4 ٪، وتمــت الموافقــة علــى نــص الدســتور بنســبة 58.4 ٪ مــن الناخبيــن. ومنــذ ســنة 1992، 

كان الرئيــس بوريــس يلتســين يجــادل بــأن دســتور 1978 قــد عفــا عليــه الزمــن ويجــب اســتبداله. وكان قــد دعــا إلــى صياغــة 

دســتور جديــد يمنــح المزيــد مــن الســلطات للرئيــس. فتــم وضــع مشــروعين متنافســين لدســتور جديــد مــن قبــل الحكومــة 

ومجلــس نــواب الشــعب. ولكــن الفشــل فــي التوصــل إلــى حــل وســط أدى إلــى قيــام يلتســين بحــل مجلــس نــواب الشــعب 

فــي ســبتمبر 1993 وعقــد جمعيــة تأسيســية صاغــت الدســتور المطــروح لالســتفتاء. 

ــن  ــي م ــعب الكونغول ــارس 1992 الش ــي 15 م ــه ف ــرى تنظيم ــذي ج ــتفتاء ال ــن الس ــو، مك ــة الكونغ ــي جمهوري وف

المصادقــة علــى دســتوره الســادس، والــذي تمــت صياغتــه فــي ديســمبر 1991 مــن قبــل المجلــس الأعلــى للجمهوريــة، كمــا 

مّكــن البــالد مــن طــي صفحــة الفتــرة الماركســية للحــزب الواحــد التــي كانــت قــد ألغيــت قبــل عاميــن. تميــزت فتــرة التحــول 

الديمقراطــي التــي بــدأت بعــد ذلــك بشــكل خــاص بمناقشــات المؤتمــر الوطنــي الســيادي، التــي امتــدت مــن شــهر فيفــري 

إلــى شــهر جــوان 1991 والــذي قــرر إلغــاء الدســتور الســابق لعــام 1979، والمصادقــة علــى قانــون أساســي ينظــم ســير 

العمــل خــالل الفتــرة النتقاليــة المفتــرض زوالهــا فــي جــوان 1992، فــي انتظــار المصادقــة علــى الدســتور الجديــد الــذي 

يكــرس ديمقراطيــة متعــددة الأحــزاب ويؤســس نظاًمــا يتركــز حــول ثــالث هيئــات سياســية: رئيــس الجمهوريــة، رئيــس الــوزراء، 

والمجلــس النيابــي المكــّون مــن غرفتيــن. 

ــه كان  ــا لأن ــف تماًم ــه هــدف مختل ــكان ل ــد ف ــى دســتور جدي ــة عل ــق بالموافق ــر 2015 المتعل ــا اســتفتاء 25 أكتوب  ام

يهــدف للســماح للرئيــس دينيــس ساســو نغيســو بالترشــح لوليــة ثالثــة علــى التوالــي. وبعــد أن نــددت المعارضــة الكونغوليــة 

ــر مــن 94 ٪ مــن الأصــوات، بنســبة  ــد بأكث ــا دســتوريا« فــازت »نعــم« للدســتور الجدي بهــذا الســتفتاء بوصفــه بـــ »انقالب

مشــاركة ناهــزت 72 ٪. 

ــا الوســطى، أتــاح الســتفتاء الــذي تــم تنظيمــه فــي ديســمبر 2015 الموافقــة علــى مســودة  ــة إفريقي فــي جمهوري

الدســتور الجديــد )90 ٪ نعــم( لكــن المشــاركة لــم تتجــاوز 30 ٪. وكان مــن المقــرر أن يكــون هــذا الدســتور الجديــد الخطــوة 

ــالث  ــالد مــن ث ــة خانقــة وان تخــرج الب ــة انتقالي ــي ســتضع حــداً لمرحل ــات الرئاســية والتشــريعية، الت ــل النتخاب ــى قب الأول

ــى  ــة السادســة وعل ــى إعــالن الجمهوري ــد بشــكل خــاص عل ــن الطوائــف. ينــص الدســتور الجدي ســنوات مــن الشــتباكات بي

تحديــد الفتــرات الرئاســية بفترتيــن، وإنشــاء محكمــة عليــا وعلــى وضــع آليــات لمكافحة الفســاد وإقصــاء العصابات المســلحة. 

امــا فــي اليمــن، فقــد بــدأ التحــول الديمقراطــي مــن خــالل المصادقــة علــى دســتور جديــد عــن طريــق الســتفتاء فــي 

مــاي 1991، كــرس ســيادة الشــعب والتعدديــة السياســية والتنــاوب علــى الســلطة. ثــم تــم تعديلــه فــي 29 ســبتمبر 1994 

مــن قبــل مجلــس النــواب، ثــم تــم تعديلــه مــرة أخــرى فــي 20 فيفــري 2001، عــن طريــق مجلــس النــواب وعــن طريــق 
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الســتفتاء معــا. وفــي هــذا التعديــل أصبحــت الشــريعة المصــدر الوحيــد للتشــريع بعــد ان كانــت مصــدرا رئيســيا للتشــريع، 

وتــم التمديــد فــي وليــات الرئيــس والنــواب، ممــا يــدل علــى أن التعديــالت الدســتورية، حتــى التــي تتــم المصادقــة عليهــا 

عبــر آليــة الســتفتاء، ليســت بالضــرورة فــي حــد ذاتهــا حاملــة للمزيــد مــن الديمقراطيــة. 

ونذهــب بعــد ذلــك إلــى مصــر، حيــث يعتبــر الســتفتاء الدســتوري الــذي تــم يومــي 15 و22 ديســمبر 2012 جــزًءا 

مــن النتقــال الديمقراطــي، الــذي قــد يوصــف بالفوضــوي. وذلــك بعــد ان تســببت ثــورة جانفــي 2011 فــي اســتقالة الرئيــس 

حســني مبــارك الــذي ظــل متمســكا بمنصبــه منــذ عــام 1981، وذلــك بعــد ثمانيــة عشــر يوًمــا مــن النتفاضــة الشــعبية. 

نــت هيئــة الأركان العســكرية لجنــة مــن المختصيــن فــي القانــون مــن اجــل تقديــم تعديــالت للدســتور  إثــر ذلــك، عيَّ

القائــم آنــذاك بهــدف إضفــاء الطابــع الديمقراطــي علــى مؤسســات الدولــة وإتاحــة الفرصــة لنتخــاب مجلــس تأسيســي. فتــم 

إجــراء اســتفتاء دســتوري فــي 19 مــارس 2011، حيــث وافــق الناخبــون علــى التعديــالت الدســتورية المقترحــة بحوالــي 77 ٪ 

مــن الأصــوات. 

ســالمي  ثــم انتجــت النتخابــات التشــريعية التاليــة فــوًزا واضًحــا لجماعــة الإخــوان المســلمين، حيــث فــاز الحــزب الإ

مــع حلفائــه الســلفيين بحوالــي ثلثــي مقاعــد النــواب. كان هــذا المجلــس مســؤول عــن صياغــة دســتور جديــد. فــي غضــون 

ذلــك، أُجريــت انتخابــات رئاســية فــي جــوان 2012 أتــت بمرشــح الإخــوان المســلمين محمــد مرســي إلــى الســلطة. ثــم أصــدر 

ــاء  ــة التشــريع بواســطة المراســيم وإلغ ــا دســتوريًا يمنحــه إمكاني ــر 2012 إعالنً ــي 22 نوفمب ــس المصــري المنتخــب ف الرئي

قــرارات المحاكــم النافــذة المفعــول. ورداً علــى ذلــك، اندلعــت مظاهــرات كبــرى فــي البــالد. فقــرر مرســي فــي 9 ديســمبر 

2012، طــرح مشــروع الدســتور لالســتفتاء بهــدف تطويــق الخالفــات، وقــد وافــق عليــه 63.8 ٪ مــن الناخبيــن، وبلغــت نســبة 

المشــاركة 32.9 ٪ رغــم الوضــع السياســي المتــأزم. ثــم وفــي يــوم 3 جويليــة 2013، أطــاح الجيــش بالرئيــس مرســي، الرئيــس 

الوحيــد المنتخــب ديمقراطًيــا فــي مصــر، ووعــد بـــ »انتقــال ديمقراطــي«، كانــت المرحلــة الأولــى منــه إجــراء اســتفتاء علــى 

النــص المعــدل للدســتور المعتمــد ســنة 2012. 

 وبعــد تعليــق العمــل بالدســتور فــي 3 جويليــة، قامــت الســلطة الجديــدة، بقيــادة الجيــش، بتعييــن لجنــة تأسيســية 

وضعــت مشــروع دســتور يعــزز قــوة الجيــش ويثقــل وزنــه فــي الحيــاة السياســية. مــن جانبــه اعتبــر الرئيــس عدلــي منصــور أن 

نســان وتــوازن الســلط«، وأنــه كان »نقطــة النطــالق الحقيقيــة لبنــاء  هــذا النــص تقّدمــي »علــى صعيــد الحريــات وحقــوق الإ

مؤسســات دولــة ديمقراطيــة حديثــة«. صــادق الســتفتاء الــذي أجــري فــي 14 و15 جانفــي 2014 علــى الدســتور الجديــد، 

حيــث فــاز المؤيــدون بنعــم بنســبة 98 ٪ بنســبة إقبــال منخفضــة بلغــت 38.5 ٪. وأخيــراً، فــإن الســتفتاء الدســتوري الــذي 

أُجــري فــي الفتــرة مــن 20 إلــى 22 أفريــل 2019 المتعلــق بتعديــل الدســتور كان يهــدف بصفــة خاصــة إلــى تمديــد وليــة 

الرئيــس مــن أربــع إلــى ســت ســنوات. 

وأمكــن الســتفتاء الخيــر الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، الــذي ظــل فــي الســلطة منــذ انقــالب 2013، مــن البقــاء فــي 

الســلطة حتــى عــام 2030 بــدلً مــن عــام 2022 مــن خــالل تمديــد وليتــه الثانيــة لمــدة عاميــن والســماح بشــكل اســتثنائي 
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بوليــة ثالثــة علــى التوالــي. وتمــت الموافقــة علــى مشــروع التعديــل كمــا كان متوقعــا بأغلبيــة كبيــرة مــن الناخبيــن )88.83 ٪( 

وبنســبة مشــاركة لــم تتعــد 44.33 ٪ علــى الرغــم مــن اســتمرار عمليــة القتــراع علــى مــدى ثالثــة أيــام. 

وهكــذا، بعــد أن كان فــي البدايــة أداة لتحــول الديمقراطــي ســرعان مــا زال، تــم اســتخدام الســتفتاء الدســتوري فــي 

مصــر لهــدف المبايعــة لتعزيــز الطابــع الســلطوي للنظــام. 

وليســت مصــر الدولــة الوحيــدة التــي اســتخدم فيهــا الســتفتاء الدســتوري لتمديــد وليــة رؤســاء الــدول إلــى مــا بعــد 

موعــد نهايتهــا المقــرر فــي الصــل. فعلــى ســبيل المثــال، فــي غينيــا حصــل الدســتور الجديــد الــذي اقترحــه الرئيــس ألفــا 

كونــدي علــى أكثــر مــن 90 ٪ مــن »نعــم« خــالل اســتفتاء 22 مــارس 2020، وهــو اســتفتاء قاطعتــه المعارضــة التــي رأت أنــه 

خدعــة مــن قبــل رئيــس الدولــة للبقــاء فــي الســلطة. وبعــد ان أعيــد انتخابــه لوليــة ثالثــة، عــن عمــر يناهــز 82 عاًمــا، فــي 

طاحــة بالرئيــس ألفــا كونــدي مؤخــرا بانقــالب عســكري فــي ســبتمبر 2021  أكتوبــر 2020 بفضــل الدســتور الجديــد، تمــت الإ

وتــم تعليــق العمــل بالدســتور. 

2. تعديل الدستور

 فــي بعــض الــدول، تنــص إجــراءات تعديــل الدســاتير علــى اســتفتاء إلزامــي، وفــي دول أخــرى يكــون الســتفتاء علــى 

التعديــل الدســتوري اختياريـًـا فقــط. 

جباري	  االستفتاء الدستوري االإ

قــد يكــون الســتفتاء إجباريــا، ســواء بالنســبة لــكل نــص دســتوري، أو فقــط لبعــض البنــود التــي تعتبــر ذات أهميــة 

خاصــة. 

فــي بعــض الــدول، يخضــع أي تعديــل دســتوري لســتفتاء إجبــاري، وبالتالــي يكــون الشــعب هــو الســلطة التأسيســية 

)مثــال فــي أرمينيــا، وأذربيجــان، وإيرلنــدا، وسويســرا - حيــث يشــترط موافقــة غالبيــة المواطنين والمقاطعــات – والدنمــارك 

حيــث يتطلــب التعديــل الدســتوري أولً انتخابــات عامــة، وكذلــك الجزائــر، والمغــرب(. وفــي دول أخــرى تخضــع التعديــالت 

الشــاملة للدســتور فقــط لســتفتاء إجبــاري )كمــا فــي النمســا، وإســبانيا(. 

ــة: مثــال أحــكام دســتورية  ــاري مخصصــا للمراجعــات المتعلقــة بمســائل أو قواعــد معين قــد يكــون الســتفتاء الإجب

ــك  ــتور، وكذل ــل الدس ــة وبتعدي ــكام العام ــة بالأح ــتور المتعلق ــول الدس ــتفتاء فص ــع لالس ــتونيا - تخض ــي إس ــية. ف أساس

ــا، فيتــم اللجــوء إلــى الســتفتاء  ــل للدســتور والمتعلــق بالنضمــام إلــى التحــاد الأوروبــي. وأمــا فــي التفي القانــون المكّم

ــراع  ــواب بالقت ــس الن ــم، وانتخــاب مجل ــم واللغــة الرســمية والعل قلي ــة والإ ــة والســيادية للدول حــول الطبيعــة الديمقراطي

العــام الحــر والمباشــر والســري والنســبي، والقاعــدة التــي تنــص علــى اللجــوء إلــى الســتفتاء لتعديــل الأحــكام الســابقة. 

وفــي ليتوانيــا، يلجــأ اليــه فيمــا يتعلــق بشــكل الجمهوريــة الديمقراطيــة المســتقلة، بالأبــواب المتعلقــة بالدولــة وبتعديــل 
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الدســتور، بالقانــون الدســتوري بشــأن عــدم انحيــاز ليتوانيــا مــع تحالفــات مــا بعــد التحــاد الســوفياتي. وفــي مالطــا، نجــد 

ــة أحــكام تتعلــق بتعديــل الدســتور وبالمــدة النيابيــة لأعضــاء مجلــس النــواب.  ثالث

 قــد يرتبــط الســتفتاء الإجبــاري أيًضــا بتطبيــق اجــراء يســبقه: ففــي فرنســا، يتعلــق الأمــر فقــط بالتعديالت الدســتورية 

التــي تســبقها مبــادرة برلمانيــة )ل توجــد حالــة تطبيــق(، وفــي تركيــا، يتعلــق المــر بالتعديــالت الدســتورية المصــادق عليهــا 

ــى  ــة إل ــة أخمــاس علــى الأقــل أو أقــل مــن ثلثــي أعضــاء المجلــس النيابــي والتــي لــم يردهــا رئيــس الجمهوري ــة ثالث بأغلبي

المجلــس لقــراءة ثانيــة؛ ولكــن يبــدو ان تطبيــق هــذه الحالــة غيــر مرجــح. 

االستفتاء الدستوري االختياري	 

فــي أوروبــا، اغلــب الــدول التــي ل تنــص علــى اســتفتاء دســتوري إجبــاري تلجــا إلــى اســتفتاء دســتوري اختيــاري، إمــا 

بنــاء علــى مبــادرة مــن ســلطة معينــة أو بنــاء علــى مبــادرة مــن جــزء مــن الناخبيــن. وهــو المــر فــي فرنســا، حيــث يمكــن 

للرئيــس )بنــاًء علــى اقتــراح مــن الحكومــة( أو للنــواب أن يتقدمــوا بمبــادرة لتعديــل الدســتور. وبمجــرد الموافقــة علــى المبــادرة 

ــا أيًضــا، يمكــن  ــة. وفــي أذربيجــان وتركي مــن قبــل النــواب، يمكــن أن تعــرض علــى الســتفتاء مــن طــرف رئيــس الجمهوري

ــواب.  ــس الن ــس ومجل ــة الرئي ــا، يجــب موافق ــي أرميني ــادرة بإجــراء اســتفتاء دســتوري؛ وف ــواب المب ــس الن ــس أو مجل للرئي

كمــا يمكــن إجــراء الســتفتاء الدســتوري بمبــادرة مــن مجلــس النــواب فــي إســتونيا وليتوانيــا ومالطــا )إضافــة إلــى حــالت 

الســتفتاءات الإجباريــة فــي هاتيــن الدولتيــن الأخيرتيــن(، وبمبــادرة كذلــك مــن ثلــث أعضــاء أحــد المجلســين فــي النمســا. 

ــا )يشــترط 500.000  ــي إيطالي ــن ف ــن الناخبي ــادرة مــن جــزء م ــى مب ــاًء عل ــاري بن ــارَس الســتفتاء الدســتوري الختي أيضــا يُم

توقيــع( وفــي ليتوانيــا )300.000 توقيــع( وفــي المجــر )200.000 توقيــع وإذا جمــع 100.000 توقيعــا فقــط، يجــب موافقــة 

مجلــس النــواب(. كمــا نجــد أن المبــادرة الدســتورية الشــعبية شــائعة جــًدا فــي سويســرا )تتطلــب 100.000 توقيــع(؛ وهــي 

مكرســة أيًضــا فــي ليتوانيــا )300.000 توقيــع( وفــي »جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة« )150.000 توقيــع(. 

ــا واليونــان   وعلــى العكــس مــن ذلــك، تســتبعد عــدة دول المســائل الدســتورية مــن نطــاق الســتفتاء مثــل بلغاري

ولوكســمبورغ وهولنــدا )حســب القانــون المؤقــت المنطبــق حتــى عــام 2004( والبرتغــال. 

 أمــا فــي تونــس، فتتضمــن إجــراءات تعديــل دســتور 2014 مرحلتيــن أو ربمــا ثــالث مراحــل. ففــي المرحلــة الولــى 

يجــب علــى مجلــس النــواب دراســة المبــادرة للموافقــة علــى مبــدأ التعديــل بالأغلبيــة المطلقــة. وبالتالــي فهــي أغلبيــة معــّززة 

يتــم احتســابها علــى أســاس العــدد الإجمالــي للنــواب وليــس عــدد الأصــوات المدلــى بهــا. وكان المــر نفســه ينطبــق علــى 

ــد  ــذي كان ل ب ــرح ال ــل المقت ــأن التعدي ــواب بش ــس الن ــداولت مجل ــى م ــص عل ــذي كان ين ــم ال ــي القدي ــتور التونس الدس

للمصادقــة عليــه توفــر الأغلبيــة المطلقــة. ثــم وفــي خطــوة ثانيــة، يجــب التصويــت علــى مقتــرح التعديــالت نفســها »بأغلبيــة 

ــت نفــس  ــرة أخــرى، كان ــا م ــن. وهن ــن التصويتي ــي بي ــد أي فاصــل زمن ــواب الشــعب«، ودون تحدي ــس ن ــي أعضــاء مجل ثلث

أغلبيــة الثلثيــن مطلوبــة للمصادقــة علــى التعديــالت الدســتورية بموجــب الفصــل 77 مــن الدســتور القديــم. 
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إن اشــتراط الأغلبيــة المعــززة أمــر شــائع فــي الدســاتير المعاصــرة. ومــن الواضــح أن مــا يبــرره هــو الحاجــة إلــى ضمــان 

أن تكــون التعديــالت الدســتورية موضــع توافــق بيــن القــوى السياســية المختلفــة فــي البالد. 

وتشــترط أغلبيــة الثلثيــن للمصادقــة علــى الدســتور حالًيــا مــن قبــل عــدد كبيــر جــًدا مــن الدســاتير ونذكــر علــى ســبيل 

المثــال القانــون االأساســي االألمانــي )الفصــل 79 فقــرة 2( والدســتور الهنــدي )الفصــل 368 فقــرة 2(، والدســتور البلجيكــي 

ــتور  ــل 286(، والدس ــي )الفص ــتور البرتغال ــرة 1( والدس ــل 44 فق ــاوي )الفص ــتور النمس ــرة 5(، والدس ــل 195 فق )الفص

الهولنــدي )الفصــل 137 فقــرة 4(، والدســتور البولنــدي )الفصــل 235، فقــرة 4( وكذلــك الدســتور المغربــي )الفصــل 173(. 

إضافــة إلــى ذلــك، مــن الكيــد أن دعــوة مجلــس النــواب للتــداول مرتيــن، أولً علــى مبــدأ التعديــل ثم علــى التعديالت 

نفســها، وان كانــت تــؤدي إلــى اطالــة مســار المصادقــة علــى النــص فإنهــا تســمح للنــواب بالتفكير فــي قرارهــم بعناية. 

ويمكــن ان تتضمــن اجــراءات تعديــل الدســتور التونســي لســنة 2014 مرحلــة ثالثــة اختياريــة. حيــث تســمح الفقــرة 3 

مــن الفصــل 144 لرئيــس الجمهوريــة بتقديــم نــص التعديــل لالســتفتاء. هنــا نذكــر أنــه فــي الدســتور القديــم )الفصــل 77(، 

كانــت الموافقــة علــى التعديــل عــن طريــق الســتفتاء بديــالً عــن التبنــي النهائــي مــن قبــل مجلــس النــواب فــي حيــن أنهــا 

وفًقــا لدســتور 2014 يمكــن أن تشــكل مرحلــة إضافيــة ل تحــل محــل الموافقــة البرلمانيــة. 

 وتبعــا لذلــك يمكــن للمــرء أن يتخيــل أنــه فــي إطــار الدســتور الحالــي يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يلجــأ إلى الســتفتاء 

الدســتوري مــن أجــل اشــراك الشــعب فــي تعديــالت تعتبــر أساســية. وقــد نتصــور أيًضــا أنــه يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن 

يســتعمل الســتفتاء كوســيلة لحشــد دعــم الشــعب ضــد تعديــالت بــادر بهــا النــواب فــي حيــن رفضهــا الرئيــس. 

ســبان، علــى ســبيل المثــال،  لكــن ل يمكــن للنــواب التونســيين أن يبــادروا بمثــل هــذا الســتفتاء، علــى عكــس النــواب الإ

الذيــن يمكــن ل 1/10 مــن أعضــاء أحــد المجلســين أن يقــدم مبــادرة فــي هــذا الصــدد، مما يســمح حتــى للمعارضــة البرلمانية 

فــي اســبانيا بإجــراء اســتفتاء ضد الإصــالح الدســتوري )الفصــل 167(. 

 ونذكــر انــه تــم فــي تونــس تعليــق عمــل مجلــس نــواب الشــعب بالأمــر الرئاســي عــدد 80 لســنة 2021 الصــادر فــي 

29 جويليــة 2021 )ثــم تــم تمديــد التعليــق بموجــب الأمــر الرئاســي عــدد 109 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 24 أوت 2021(، 

وبالتالــي فــإن أحــكام الدســتور المتعلقــة بإجــراءات التعديــل غيــر قابلــة للتطبيــق حالًيــا. إضافــة إلــى ان الأمــر الرئاســي عــدد 

117 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2021 والمتعلــق بالتدابيــر الســتثنائية يســمح فــي فصلــه 22 لرئيــس الجمهوريــة 

وحــده باقتــراح التعديــالت وعرضهــا علــى الســتفتاء. 

القيود على االستفتاء الدستوري	 

ــع، ل  ــي الواق ــل الدســتور. ف ــة تعدي ــي حال ــر حــدة ف ــي خصــوص الســتفتاء بشــكل أكث ــط ف ــر مســألة الضواب تظه

تنــص معظــم الدســاتير علــى ضوابــط ماديــة لتعديلهــا. وهــذا ل يعنــي عــدم وجــود مثــل هــذه القيــود، ســواء كانــت قيــودا 
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خارجيــة )القانــون الدولــي أو بعــض قواعــده( أو حتــى قيــودا داخليــة، ممــا يعطــي افضليــة لبعــض الأحــكام الدســتورية علــى 

الأخــرى. ونذكــر أن القيــود الداخليــة علــى مراجعــة الدســتور نــادرة للغايــة. ففــي ألبانيــا مثــال، ل يمكــن أن يــؤدي الســتفتاء 

علــى تعديــل الدســتور إلــى انتهــاك ســالمة الوحــدة الترابيــة للدولــة أو الحقــوق الأساســية. وفــي كرواتيــا، نجــد ان القيــد 

الوحيــد هــو إعــادة إنشــاء دولــة يوغوســالفية أو بلقانيــة. 

لزاميــة للقانــون الدولــي )القواعــد الآمــرة(.  امــا فيمــا يتعلــق بالقيــود الخارجيــة، فتلتــزم سويســرا باحتــرام القواعــد الإ

وفــي المجــر، يمنــع تنظيــم اســتفتاء حــول اللتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدات الدوليــة الســارية والقوانيــن التــي تنفذهــا. 

فــي حيــن ل ينــص عــدد كبيــر مــن الــدول علــى ايــة قيــود مثــل: النمســا، وأذربيجــان، وفنلنــدا، والتفيــا، ومالطــا، وتركيــا. 

وبالتالي تنقسم القيود التي تمنع اللجوء إلى الستفتاء الدستوري عند تعديل الدستور إلى نوعين:

القيود الظرفية 	

ــرة مــن  ــع الفقــرة الأخي ــة. ففــي فرنســا، تمن ــة لرئاســة الجمهوري ــرة المؤقت ــق بالفت نجــد اول الحظــر الظرفــي المتعل

الفصــل 7 مــن الدســتور تنظيــم اســتفتاء أثنــاء فتــرة الرئاســة المؤقتــة للجمهوريــة. ول يمكــن إجــراء أي اســتفتاء دســتوري فــي 

حالــة المســاس بوحــدة تــراب الوطــن )الفصــل 89 ج(. 

امــا فــي تونــس، فتــم التنصيــص علــى هــذا القيــد فــي الفصــل 86 مــن الدســتور، الــذي تنــص فقرتــه الولــى علــى 

أنــه: »يمــارس القائــم بمهــام رئيــس الجمهوريــة، خــالل الشــغور الوقتــي أو النهائــي، المهــام الرئاســية. ول يحــق لــه المبــادرة 

باقتــراح تعديــل الدســتور، أو اللجــوء إلــى الســتفتاء، أو حــل مجلــس نــواب الشــعب«. 

شــارة إلــى أن رئيــس الجمهوريــة المؤقــت يمكــن أن يكــون إمــا رئيــس الحكومــة فــي حالــة الشــغور المؤقــت  وتجــدر الإ

لمنصــب الرئاســة والــذي ل يجــب ان يتجــاوز 60 يوًمــا، أو رئيــس مجلــس نــواب الشــعب فــي حالــة وجــود شــغور دائــم يمكــن 

أن تتــراوح مدتــه بيــن 45 يوًمــا علــى الأقــل إلــى 90 يوًمــا علــى الأكثــر )الفصــل 84 مــن الدســتور(. 

وكان هــدف المؤسســين التونســيين مــن وضــع هــذا المنــع هــو الحفــاظ علــى اســتقرار البنــاء الدســتوري فــي فتــرة 

الأزمــات أو عنــد المــرور بحالــة مــن عــدم الثقــة قــد تنجــم عــن وفــاة أو اســتقالة رئيــس الجمهوريــة حتــى وإن تعــّذر الســير 

العــادي لدواليــب الدولــة. 

شــارة إلــى أنــه ل يوجــد نــص دســتوري يمنــع ثلــث أعضــاء مجلــس النــواب مــن التقــدم  مــن جانــب اخــر، تجــدر الإ

بمبــادرة لتعديــل الدســتور خــالل هــذه الفتــرة النتقاليــة طبقــا للفصــل 143. كمــا انــه ل يوجــد فــي الدســتور مــا يمنــع تعديال 

بــادر بــه الرئيــس المنتخــب قبــل شــغور منصبــه أي قبــل بدايــة الفتــرة الرئاســية المؤقتــة مــن الســتمرار والنجــاح. ومــع ذلــك، 

فــي هــذه الحالــة، ســُيحرم الرئيــس المؤقــت مــن إمكانيــة عــرض مبــادرة التعديــل علــى الســتفتاء بموجــب أحــكام الفصــل 

86 مــن الدســتور. 
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القيود الداخلية 	

فــي تونــس، تضمــن الدســتور التونســي القديــم قيــًدا واحــًدا فقــط علــى تعديــل الدســتور، وهــو حظــر المســاس 

مــن الشــكل الجمهــوري للدولــة )الفصــل 76(، علــى غــرار دســتور إيطاليــا لعــام 1947 )الفصــل 139(، والدســتور الفرنســي 

لســنة 1958 )الفصــل89 فقــرة 5( والدســتور البرتغالــي لســنة 1976 )الفصــل 288( التــي تمنــع المســاس بالطابــع الجمهــوري 

للحكومــة. 

لكــن الدســتور التونســي أورد هــذا القيــد ليــس فــي شــكل آخــر فحســب، بــل وســع أيًضــا بشــكل كبيــر مجــال الحــدود 

الماديــة للتعديــل. كمــا انــه لــم يتــم تجميــع هــذه القيــود مًعــا فــي فصــل واحــد، مثلمــا كان مقترحــا فــي مســودة الدســتور، 

ولكــن تــم توزيعهــا فــي عــدة فصــول منــه. 

ــادئ  ــن المب ــان ع ــا يعلن ــتوري، وهم ــل دس ــن أي تعدي ــان م ــتور محمي ــن الدس ــالن الأولن م ــر أولً، أن الفص ونذك

والقيــم التــي تشــكل أســس النظــام الجديــد والتــي كانــت، عــالوة علــى ذلــك، مــن بيــن أكثــر الفصــول التــي اثــارت جــدل فــي 

مــداولت المجلــس التأسيســي. 

ســالم دينهــا،  تجــدر الشــارة إلــى أن الفصــل الول ينــص علــى أن »تونــس هــي دولــة حــرة مســتقلة ذات ســيادة، الإ

ــة وإرادة  ــى المواطن ــوم عل ــة تق ــة مدني ــس دول ــد أن »تون ــي يؤك ــا« وأن الفصــل الثان ــة نظامه ــا، والجمهوري ــة لغته والعربي

الشــعب وســيادة القانــون«. 

ونــرى انــه مــن الطبيعــي أن يســعى النــواب المؤسســين إلــى ضمــان دوام المبــادئ الأساســية للنظــام الجديــد الــذي 

يؤسســونه. وكان هــذا هــو الحــال، علــى ســبيل المثــال فــي الدســتور اليونانــي لعــام 1975 )الفصــل 110 فقــرة 1( حيــث تــم 

منــع أي تعديــل لالأحــكام التــي »تحــدد أســاس وشــكل النظــام السياســي كجمهوريــة برلمانيــة«. كمــا يمنــع القانــون االأساســي 

ــات أو يمــس  ــم التحــاد فــي الولي ــى تنظي ــر عل ــل مــن شــأنه أن يؤث ــي لســنة 1949 )الفصــل 79 فقــرة 3( أي تعدي االألمان

نســان، وســيادة القانــون والديمقراطيــة. امــا الدســتور  مــن الفصليــن 1 و20 اللــذان يكرســان بشــكل خــاص مبــادئ كرامــة الإ

البرتغالــي )الفصــل 288( فيضــع قائمــة تتضمــن مــا ل يقــل عــن 14 مــادة مســتثناة مــن أي تعديــل دســتوري، ســواء كانــت 

تتعلــق بالتنظيــم السياســي للدولــة )القتــراع العــام، والتعدديــة، والفصــل بيــن الســلطات، والتمثيــل النســبي، واســتقاللية 

القضــاء، والفصــل بيــن الكنيســة والدولــة(، وكذلــك تنظيمهــا الترابــي )وحــدة الدولــة، واســتقاللية الســلطات المحليــة علــى 

وجــه الخصــوص(. 

وغيــر بعيــد عــن تونــس، نجــد ان الدســتور المغربــي لســنة 2011 )الفصــل 175( يمنــع مــن جانبــه تعديــل الأحــكام 

ــوق  ــال الحق ــي مج ــبات ف ــة والمكتس ــة لالأم ــارات الديمقراطي ــة والخي ــي للدول ــكل الملك ــالمي والش س ــن الإ ــة بالدي المتعلق

ــة بالدســتور.  ــات الأساســية المكفول والحري
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وعلــى نفــس المنــوال، ينــص الدســتور الجزائــري لســنة 2020 فــي فصلــه 223 علــى أنــه أي تعديــل دســتوري ل يجــوز 

أن يمــس: 1( الطابــع الجمهــوري للدولــة؛ 2( النظــام الديمقراطــي القائــم علــى التعدديــة الحزبيــة؛ 3( الطابــع الجتماعــي 

ســالم بوصفــه ديــن الدولــة؛ 5( اللغــة العربيــة كلغــة وطنيــة ورســمية. 6( الأمازيغيــة كلغــة وطنيــة ورســمية؛ 7(  للدولــة؛ 4( الإ

نســان والمواطــن؛ 8( ســالمة ووحــدة التــراب الوطنــي؛ 9( الشــعار الوطنــي والنشــيد الوطنــي  الحريــات الأساســية وحقــوق الإ

كرمــز لثــورة نوفمبــر 1954 المجيــدة للجمهوريــة والأمــة؛ 10( التحديــد بفترتيــن رئاســيتين متتاليتيــن أو منفصلتيــن ومــدة كل 

منهمــا خمــس ســنوات. 

والدســتور التونســي لســنة 2014، علــى غــرار الدســاتير فــي المغــرب والجزائــر، وحتــى القانــون االأساســي االألمانــي، 

أو دســتور االتحــاد الروســي، أو الدســتور الرومانــي، أو الدســتور الســلوفاكي التــي تنــص، مــن جانبهــا، علــى أن مبــادرات 

التعديــل ل يمكــن أن تتعلــق بالحقــوق الأساســية، ينــص هــو أيضــا علــى منــع تعديل الأحــكام التي تكــرّس الحقــوق والحريات 

فالفصــل 49 منــه ينــص فــي فقرتــه الأخيــرة، والتــي تأتــي فــي نهايــة العنــوان الثانــي المخصــص لـــ »الحقــوق والحريــات« على 

نســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور«. وهــي بالتالــي  أنــه: »ل يجــوز لأّي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإ

محميــة مــن أي تعديــل دســتوري مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى المســاس بهــا، خاصــة منهــا مبــدأ المســاواة )الفصــل 21(، وجميــع 

الحقــوق والحريــات الأساســية المرتبطــة بالفــرد، مثــل الحــق فــي الحيــاة )الفصــل 22(، ومبــدأ كرامــة الــذات البشــرية وحرمــة 

الجســد المعنويــة والماديــة )الفصــل 23(، وحمايــة الحيــاة الخاصــة )الفصــل 24(، والحــق فــي اللجــوء السياســي )الفصــل 

26(، والحــق فــي قرينــة البــراءة )الفصــل 27(، والحريــة الفرديــة )الفصــل 29(. كمــا تعتبــر الحقــوق والحريــات التــي تشــكل 

جوهــر الديمقراطيــة غيــر قابلــة للتعديــل، مثــل حريــة الضميــر والتعبيــر )الفصــل 31(، والحــق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة 

)الفصــل 32(، والحريــات الأكاديميــة )الفصــل 33(، والحــق فــي النتخــاب والترشــح لالنتخابــات )الفصــل 34(، وحريــة تكويــن 

شــارة، دون  الأحــزاب والنقابــات والجمعيــات )الفصــل 35(، وحريــة الجتمــاع والتظاهــر الســلمي )الفصــل 37(. كمــا يجــب الإ

حصــر، إلــى الحقــوق القتصاديــة والجتماعيــة مثــل الحــق فــي الصحــة )الفصــل 38(، والحــق فــي التعليــم )الفصــل 39(، 

بــداع )الفصــل 42(،  والحــق فــي العمــل )الفصــل 40(، والحــق فــي الملكيــة )الفصــل 41(، والحــق فــي الثقافــة وحريــة الإ

شــارة بشــكل خــاص إلــى  أو حتــى الحــق فــي المــاء )الفصــل 44( والحــق فــي بيئــة ســليمة ومتوازنــة )الفصــل 45(. وتجــدر الإ

عاقــة )الفصــل 48(.  الحقــوق المكرّســة لصالــح المــرأة )الفصــل 46( والطفــل )الفصــل 47( والأشــخاص ذوي الإ

ويبقــى الســؤال حــول مــا إذا كانــت الحقــوق والحريــات المعلنــة فــي الأحــكام الأخــرى للدســتور، غيــر البــاب الثانــي، 

يمكــن اعتبارهــا أيًضــا غيــر قابلــة للتعديــل، ســواء مبــدأ التعدديــة المذكــور فــي التوطئــة أو حتــى الحــق فــي محاكمــة عادلــة 

الــذي أكــده الفصــل 108. ويبــدو أن الإجابــة يجــب أن تكــون بنعــم بالنظــر إلــى الصياغــة العامــة للفقــرة الأخيــرة مــن الفصــل 

شــارة صراحــة إلــى البــاب  نســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور« دون الإ 49 التــي تشــير إلــى »مكتســبات حقــوق الإ

الثانــي فقــط. 

أخيــًرا، قصــد المشــّرع المؤّســس التونســي حمايــة سلســلة ثالثــة مــن الأحــكام التــي تتعلــق بوليــة رئيــس الجمهوريــة 

مــن التعديــالت الدســتورية. حيــث تنــص الفقــرة 6 مــن الفصــل 75 مــن الدســتور علــى أنــه »ل يجــوز لأي تعديــل أن ينــال مــن 
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عــدد الــدورات الرئاســية ومددهــا بالزيــادة.« ويترتــب علــى ذلــك أنــه ل يمكــن لتعديــل دســتوري أن يمــدد مــدة الوليــة الرئاســية 

إلــى مــا بعــد خمــس ســنوات أو حتــى يســمح لرئيــس الجمهوريــة بممارســة أكثــر مــن وليتيــن كاملتيــن، متتاليتيــن أو منفصلتيــن. 

ويبــدو مــن الواضــح أن المســألة كانــت مطروحــة علــى المجلــس التأسيســي لمنــع أي احتمــال لالنحــراف الرئاســوي 

ــا تجــدر  ــزت تطــور النظــام السياســي التونســي. وهن ــي مي ــة الت ــى الأحــداث التاريخي ــي إشــارة إل اوالســلطوي للنظــام، ف

شــارة إلــى أن دســتور ســنة 1959 قــد تــم تعديلــه فــي 19 مــارس 1975 مــن أجــل منــح الرئيــس بورقيبــة الرئاســة مــدى  الإ

ــد الفتــرات الرئاســية التــي يمكــن ممارســتها بثــالث  لغــاء تحدي ــه مــرة أخــرى فــي 8 أفريــل 1976 لإ ــاة، ثــم تــم تعديل الحي

وليــات فــي دســتور 1959. ثــم مؤخــرا، فــي ظــل رئاســة بــن علــي، ألغــى التعديــل الدســتوري فــي غــرّة جــوان 2002، والــذي 

تّمــت الموافقــة عليــه بالســتفتاء، الفصــل الــذي يحــّدد الوليــة الرئاســية بدورتيــن متتاليتيــن، وقــد ســبق أن تــم اقتــراح هــذا 

التحديــد ضمــن تعديــل 25 جويليــة 1988، والــذي تــّم بعــد وقــت قصيــر مــن وصــول بــن علــي إلــى الســلطة. 

ولذلــك، نســتنتج ان حــالت منــع تعديــل الدســتور، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق الســتفتاء، هــي حــالت عديــدة. لذلــك 

يتبــادر إلــى اذهاننــا التســاؤل حــول مــا إذا كانــت الرقابــة علــى التعديــالت الدســتورية، عنــد وجودهــا، مــن شــأنها ضمــان 

التطبيــق الفعلــي لحــالت المنــع. 

ب      االستفتاءات التشريعية

1. أشكال االستفتاءات التشريعية المختلفة

نجــد الســتفتاء التشــريعي فــي عــدد كبيــر مــن الــدول. وغالًبــا مــا يكــون اســتفتاًء اســتثنائًيا، يتــم إجــراؤه بمبــادرة مــن 

رئيــس الجمهوريــة )أذربيجــان(، أو مجلــس النــواب )ألبانيــا، والنمســا، وأذربيجــان، وليتوانيــا، ولوكســمبورغ(، أو بعــض 

ــة مجلــس  ــدا، حيــث يجــب موافقــة أغلبي ــا وإيرلن ــان( أو موافقــة هاتيــن الهيئتيــن معــا )أرميني ــه )الدنمــارك واليون أعضائ

الشــيوخ وثلــث أعضــاء المجلــس التشــريعي(. وفــي البرتغــال، يتخــذ الرئيــس قــراًرا بنــاًء علــى اقتــراح مــن مجلــس النــواب 

أو الحكومــة. والمــر نفســه فــي فرنســا. 

 كمــا نجــد ان الســتفتاء التشــريعي العــادي شــائع جــًدا فــي سويســرا )بنــاًء علــى طلــب 50.000 ناخــب(. وهــو معمــول 

بــه أيضــا فــي المجــر وليتوانيــا و»جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة«. وفــي هــذه الــدول، يكــون هــذا الســتفتاء 

تعليقيــا، ممــا يزيــد مــن فــرص نجاحــه، لأن الناخــب يكــون دائًمــا أكثــر اســتعداًدا لمعارضــة نــص لــم يدخــل حيــز النفــاذ 

مــن نــص ســبق أن تــم تطبيقــه. 

ــا  ــة مقدوني ــا وروســيا و»جمهوري ــدرة. وهــي معروفــة فــي ليتواني ــر ن ــادرة الشــعبية التشــريعية فهــي أكث  أمــا المب

ــابقة«.  ــالفية الس اليوغوس
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وتنــص التشــريعات فــي ألبانيــا وإيطاليــا ومالطــا علــى الســتفتاء التشــريعي الناســخ، الــذي يمكــن المبــادرة بــه مــن 

طــرف جــزء مــن الناخبيــن، ولكــن ل يمكــن إل أن يمنــع دخــول قانــون حيــز النفــاذ ول يــؤدي إلــى المصادقــة عليــه. 

كمــا يتــم أحيانـًـا تقديــم نصــوص أخــرى مهمــة جــًدا إلــى الســتفتاء الإجبــاري. فنجــد أول القواعــد شــبه الدســتورية، 

علــى ســبيل المثــال، فــي سويســرا، بالنســبة للقوانيــن العاجلــة التــي تخالــف الدســتور لمــدة تزيــد عــن عــام واحــد. ثــم نجــد 

القواعــد التــي تــؤدي إلــى تقييــد كبيــر للســيادة، خاصــة فــي ســياق الندمــاج فــي التحــاد الأوروبــي ونذكــر مثــال: عضويــة 

التحــاد الأوروبــي )فــي التفيــا(، عضويــة المنظمــات الدوليــة لالأمــن الجماعــي أو المنظمــات فــوق الوطنيــة )فــي سويســرا(، 

عضويــة المنظمــات الدوليــة فــي حالــة تفويــض الختصاصــات )فــي ليتوانيــا(، والندمــاج مــع دول أخــرى )فــي كرواتيــا(، 

والنضمــام إلــى منظمــة دوليــة أو الخــروج منهــا )فــي »جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة«(. أمــا فــي الدنمــارك، 

فيجــب إجــراء اســتفتاء فــي حالــة تفويــض الســلطات الدســتورية مــن ســلطات المملكــة إلــى المنظمــات الدوليــة، مــا لــم 

يصــادق علــى هــذا التفويــض مجلــس النــواب بأغلبيــة خمســة أســداس أعضائــه. وتخضــع أيًضــا لســتفتاء إجبــاري حــالت 

المســاس مــن الوحــدة الترابيــة للدولــة، مثــل تغييــر الحــدود )أذربيجــان، »جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة«(. 

وأخيــًرا، تنــص دول أخــرى علــى إجــراء اســتفتاءات إجباريــة فــي بعــض المجــالت المحــددة: فمثــال فــي الدنمــارك، 

عندمــا يتعلــق الأمــر بتعديــل الســن القانونيــة للتصويــت. وفــي البرتغــال، عندمــا يتعلــق التعديــل بالنضمــام إلــى منظمــات 

دوليــة. وتبعــا لذلــك نالحــظ ان الســتفتاء الإجبــاري يتعلــق بشــكل أساســي بالعالقــات الدوليــة. 

ــى  ــلطات إل ــض الس ــز تفوي ــي تجي ــن الت ــاريع القواني ــم مش ــب تقدي ــث يج ــارك، حي ــي الدنم ــر ف ــو الم ــك ه كذل

ــة خمســة أســداس فــي مجلــس النــواب. وفــي سويســرا،  ــى أغلبي ــة لالســتفتاء إذا لــم تحصــل عل المنظمــات فــوق الوطني

تخضــع العضويــة صلــب المنظمــات الدوليــة لالأمــن الجماعــي أو صلــب المنظمــات فــوق الوطنيــة لالســتفتاء. علــى خــالف 

ذلــك، يســتثني الدســتور البرتغالــي مــن نطــاق الســتفتاء مشــاريع القوانيــن التــي تصــادق علــى التفاقيــات والمعاهــدات 

ــة.  ــة المتعلقــة بالمشــاركة فــي المنظمــات الدولي الدولي

وبغــض النظــر عــن مجــال العالقــات الدوليــة، يتــم تنظيــم الســتفتاءات بشــكل إجبــاري فــي مجــالت اخــرى: فــي 

عــادة تنظيــم الأراضــي الفيدراليــة، وفــي إســبانيا للموافقــة علــى  الدنمــارك، لتعديــل ســن الرشــد النتخابــي، وفــي ألمانيــا، لإ

الأنظمــة الأساســية للجماعــات المتمّتعــة بالحكــم الذاتــي وتعديــل هــذه النظمــة، وفــي إيطاليــا لدمــج أو إحــداث مناطــق 

ترابيــة. وفــي هــذه البلــدان الثالثــة الخيــرة، ل يشــارك فــي الســتفتاء ســوى الســكان المعنييــن. 

 مــن جهــة أخــرى ينــص الدســتور فــي اليونــان والبرتغــال علــى التنظيــم الختيــاري لالســتفتاء التشــريعي علــى غــرار 

الفصــل 11 مــن الدســتور الفرنســي. وفــي اليونــان، يقتصــر نطــاق الســتفتاء التشــريعي علــى المســائل الجتماعيــة المهمــة، 

ويكــون اقتــراح وقــرار اللجــوء إلــى الســتفتاء مــن اختصــاص مجلــس النــواب. 

وأدخــل التعديــل الدســتوري البرتغالــي لعــام 1989 الســتفتاء التشــريعي علــى »المســائل المهمــة المتعلقــة 

بالمصلحــة الوطنيــة«، بينمــا اســتبعد مــن نطــاق الســتفتاء المســائل المخصصــة حصريـًـا للبرلمــان، بمــا فــي ذلــك المســائل 
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المتعلقــة بالميزانيــة والماليــة والجبايــة. وبينمــا يعــود قــرار اللجــوء إلــى الســتفتاء لرئيــس الجمهوريــة، تكــون المبــادرة مــن 

ــواب أو الحكومــة.  اختصــاص مجلــس الن

 وفــي فرنســا تــم تقديــم قائمــة شــاملة لالســتفتاء التشــريعي أو المتعلــق بالمعاهــدات الدوليــة، والتــي قــد تتعلــق 

بتنظيــم الســلطات العموميــة، والإصالحــات المتعّلقــة بالسياســة القتصاديــة والجتماعيــة والبيئيــة والخدمــات العامــة فيهــا 

وأخيــراً بالمصادقــة علــى معاهــدة ل تتعــارض مــع الدســتور والتــي مــن المحتمــل أن تؤثــر علــى ســير عمــل المؤسســات. مــن 

شــارة إلــى أنــه لــم يتــم تنظيــم أي اســتفتاء حتــى هــذا اليــوم  الناحيــة العمليــة، هــذا المجــال واســع جــًدا، لكــن تجــدر الإ

فــي فرنســا حــول القضايــا القتصاديــة أو الجتماعيــة أو البيئيــة. 

امــا فــي تونــس، فينــص الفصــل 82 مــن دســتور 2014 علــى أنــه »لرئيــس الجمهوريــة، اســتثنائيا، خــالل أجــل الــرد، 

نســان،  أن يقــرر العــرض علــى الســتفتاء مشــاريَع القوانيــن المتعلقــة بالموافقــة علــى المعاهــدات، أو بالحريــات وحقــوق الإ

أو بالأحــوال الشــخصية، والمصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب. ويعتبــر العــرض علــى الســتفتاء تخليــا عــن حــق 

الــرد.«. ولــم يتــم إجــراء أي اســتفتاء تشــريعي حتــى اليــوم. 

2. المسائل المستثناة صراحة من االستفتاء التشريعي

داريــة، المســتثناة صراحــًة مــن مجــال  إضافــة إلــى النتخابــات والمســائل الخاضعــة لقــرارات الهيئــات القضائيــة أو الإ

الســتفتاء مــن قبــل القانــون االأرمنــي والنمســاوي واالأذربيجانــي، وضمنًيــا أيضــا مــن قبــل العديــد مــن الــدول الخــرى، فــإن 

المســائل التــي تمنــع فيهــا القوانيــن الوطنيــة اللجــوء لالســتفتاء هــي خاصــة:

المســائل الماليــة والمتعلقــة بالميزانيــة وبالضرائــب )فــي ألبانيــا، وأذربيجــان، والدانمــرك، وإســتونيا،  	

ــا  ــا )بمبــادرة المواطنيــن(، والبرتغــال، و»جمهوريــة مقدوني واليونــان، والمجــر، وإيطاليــا، ومالطــا، وبولوني

اليوغوســالفية الســابقة«(؛

العفــو الرئاســي والعفــو التشــريعي )كمــا فــي ألبانيــا، وأذربيجــان، وجورجيــا، وإيطاليــا، وبولونيــا )بمبــادرة مــن  	

المواطنيــن( و»جمهوريــة مقدونيا اليوغوســالفية الســابقة«(؛

ــون  	 ــص القان ــوال، ين ــس المن ــى نف ــا(. وعل ــا، وجورجي ــا، وأرميني ــي ألباني ــية )ف ــوق الأساس ــى الحق ــود عل القي

الدســتوري لالتحــاد الروســي المــؤرخ فــي 10 أكتوبــر 1995 فــي فصلــه الثالــث علــى أن »الأســئلة المطروحــة علــى 

نســان والمواطــن المعتــرف بهــا  ــات الإ الســتفتاء فــي التحــاد الروســي ل يمكــن أن تحــد أو تقمــع حقــوق وحري

عالميــاً والضمانــات الدســتورية لـــتحقيقها«. وتتحقــق المحكمــة الدســتورية مــن احتــرام هــذا الشــرط )الفصــل 12(. 

وينــص الدســتور الرومانــي )الفصــل 148( والدســتور الســلوفاكي )الفصــل 193( مــن جهتهمــا، علــى أن  	

ــية.  ــوق الأساس ــق بالحق ــن أن تتعل ــل ل يمك ــب التعدي ــي تطل ــعبية الت ــادرات الش المب
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قــد يتعلــق أيًضــا المنــع بالوحــدة الترابيــة )ألبانيــا(، وبحالــة الطــوارئ )ألبانيــا، إســتونيا(، وســلطات البرلمــان  	

والهيئــات القضائيــة والمحكمــة الدســتورية )بلغاريــا(، والنصــوص المتعلقــة خاصــة بالوظيفــة العموميــة 

وحــالت التجنــس ونــزع الملكيــة )الدنمــارك(، وبالعائلــة المالكــة )هولنــدا(، والنصــوص التشــريعية الخاضعــة 

ــة  ــة الدســتورية لســير الدول ــن الناحي ــة م ــون ضروري ــي تك ــرض ســنها الدســتور أو الت ــي يف لإجــراء خــاص والت

ــا اليوغوســالفية الســابقة«(.  ــة مقدوني ــف )»جمهوري ــات والفصــل مــن الوظائ ــا، والبرتغــال(، التعيين )إيطالي

كمــا أن النصــوص المتعلقــة بتنفيــذ المعاهــدات الدوليــة ل يمكــن تقديمهــا لالســتفتاء فــي الدنمــارك والمجــر 

ومالطــا وهولنــدا )القانــون المؤقــت المتعلــق بالســتفتاء(، وذلــك لتجنــب انتهــاك القانــون الدولــي. وفــي نفــس 

الســياق، يســمح القانــون السويســري )لكنــه ل يلــزم( بــأن تخضــع لتصويــت واحــد معاهــدة دوليــة وأحكامهــا 

ــة.  الدســتورية أو التشــريعية التطبيقي

ــا  ــتونيا وليتواني ــه للدســتور )إس ــة احترام ــن مراقب ــن الدســتور، فيمك ــل درجــة م ــص أق ــق الســتفتاء بن ــا يتعل عندم

والبرتغــال وروســيا والســويد( أو احترامــه للدســتور وللقانــون الدولــي )قبــرص، الدنمــارك، واليونــان، وإيطاليــا، 

و»جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة«( قبــل التصويــت. وفــي إيرلنــدا، تتــم ممارســة الرقابــة بالرجــوع للدســتور 

ولقانــون التحــاد الأوروبــي؛ الــذي يشــترط علــى جميــع الــدول الأعضــاء، أن يكــون النــص المخالــف لــه غيــر نافــذ. يمكــن 

ممارســة هــذه الرقابــة حتــى فــي حالــة إجــراء اســتفتاء حــول مســألة مبدئيــة أو مشــروع نــص لــم تتــم صياغتــه بعــد، عندمــا 

ــة(.  ــا المعاهــدات الدولي ــرم المســألة أيًض ــدورا حيــث يجــب أن تحت ــل الدســتور )أن ــى تعدي ــك إل ــؤدي ذل ل ي

فــي بولونيــا، حتــى لــو لــم يكــن هنــاك تقييــد صريــح، يراقــب المجلــس النيابــي احتــرام القانــون الأعلــى درجــة قبــل 

أن يقــرر اللجــوء إلــى الســتفتاء. مــن جهــة اخــرى، فــإن الحاجــة إلــى ضمــان احتــرام قانــون أعلــى ل تقصــي الرقابــة الوقائيــة 

)أرمينيا(. 
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III . اقتراح االستفتاءات

 أ        نظام المبادرة 

1. االستفتاء بناء على مبادرة من السلطة

يجــرى الســتفتاء بنــاًء علــى مبــادرة مــن ســلطة مــا وهــذا إجــراء معتمــد فــي عــدد ل بــأس بــه مــن الــدول. يمكــن أن 

يُلجــأ إليــه عبــر الجهــاز التنفيــذي )ول ســيما رئيــس الجمهوريــة(، وفــي هــذه الحالــة يمكــن أن تكــون ثقــة المواطنيــن تجــاه 

ــس  ــر مجل ــا عب ــون أيًض ــن أن يك ــخصن(. ويمك ــتفتاء المش ــب الس ــد جوان ــك )أح ــى المح ــة عل ــة موضوع ــلطة التنفيذي الس

النــواب أو عبــر جــزء مــن أعضائــه. إذا كان اللجــوء إلــى الســتفتاء نابًعــا مــن الأغلبيــة البرلمانيــة أو خالفــا لذلــك، بمبــادرة مــن 

المعارضــة فيكــون لــه طابــع الســتفتاء المشــخصن كذلــك. وهــذا الطابــع ل يتوفــر عندمــا يتخــذ مجلــس النــواب قــرار إجــراء 

الســتفتاء بطريقــة توافقيــة. 

فــي الواقــع، تنــص تشــريعات عــدد قليــل فقــط مــن الــدول علــى أن الســلطة التنفيذيــة وحدهــا هــي التــي يمكنهــا 

اللجــوء إلــى الســتفتاء. 

ــا  ــد عرضه ــعب بع ــى الش ــالت عل ــرح التعدي ــة أن يط ــس الجمهوري ــن لرئي ــث يمك ــا، حي ــي تركي ــال ف ــو الح ــذا ه ه

ــا فــي ألبانيــا، خالفــا لذلــك، ل يمكــن للرئيــس دعــوة الشــعب  والمصادقــة عليهــا مــن مجلــس النــواب بأغلبيــة الثلثيــن. أّم

شــارة إلــى أن هاتيــن الدولتيــن لديهمــا  لإجــراء اســتفتاء إل بنــاء علــى عريضــة اســتفتاء مقّدمــة مــن 50.000 ناخــب. وتجــدر الإ

نظــام برلمانــي. 

فــي فرنســا، يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يلجــأ إلــى الســتفتاء التشــريعي بنــاًء علــى اقتــراح مــن الحكومــة أو بنــاء علــى 

مقتــرح مشــترك من المجلســين التشــريعيين. 

ــى  ــة عل ــة »بالموافق ــن المتعلق ــاريع قواني ــتفتاء مش ــى الس ــرض عل ــة أن يع ــس الجمهوري ــن لرئي ــس، يمك ــي تون ف

ــن  ــبقا م ــا مس ــة عليه ــرط المصادق ــخصية«، بش ــوال الش ــان، أو بالأح نس ــوق الإ ــات وحق ــة، أو بالحري ــدات الدولي المعاه

مجلــس نــواب الشــعب )الفصــل 82 مــن الدســتور(. فــي حيــن ينــص الفصــل 15 مــن الأمــر الرئاســي عــدد 117 لســنة 2021 

ــى  ــة وحــده دون ســواه أن يعــرض عل ــى أن لرئيــس الجمهوري ــر اســتثنائية عل ــق بتدابي مــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2021 المتعّل

ــوم.  ــروع مرس ــتفتاء أي مش الس

فــي الجزائــر، تنــص المــادة 91 مــن الدســتور علــى أن لرئيــس الجمهوريــة عــرض أي مســألة ذات أهميــة وطنيــة علــى 

الستفتاء. 
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ــت  ــي أجري ــة حــول الســتفتاءات الت ــة البندقي ــن لجن ــر أو الآراء الصــادرة ع ــن التقاري ــد م ــر أن العدي ــر بالذك الجدي

مؤخــرا، تســلط الضــوء علــى الهواجــس والتخوفــات بخصــوص الســتفتاءات الدســتورية التــي تدعــو اليهــا الســلطة التنفيذيــة 

دون تشــريك للمشــرع. إذ أن الصالحيــة الممنوحــة للســلطة التنفيذيــة بعــرض مشــروع قانــون مصــادق عليــه مــن مجلــس 

نــواب الشــعب علــى الســتفتاء الشــعبي يعــّد الصيغــة الأنســب: فهــي صيغــة تســتكمل بشــكل ناجــع العمليــة التشــريعية 

العاديــة بإضافــة القتــراع الشــعبي. ولكــن المكانيــة المتاحــة للســلطة التنفيذيــة التــي تســتفرد فيهــا بطــرح مشــروع تعديــل 

دســتوري علــى الناخبيــن قبــل المصادقــة عليــه مــن قبــل الســلطة التشــريعية مــن شــأنها نســف المســار التقليــدي القائــم 

علــى النقــاش والتفــاوض والمســاءلة الديمقراطيــة. حيــث تــرى لجنــة البندقيــة أنــه ل ينبغــي للســلطة التنفيذيــة الدعــوة إلــى 

اســتفتاء علــى مقتــرح تعديــل دســتوري مــا لــم يوافــق مجلــس النــواب علــى اجرائــه أو مــا لــم يصــادق عليــه مســبقا. كمــا 

تعتبــر اللجنــة أن هنــاك أســبابًا وجيهــة جــًدا لتوســيع هــذا التقييــد ليشــمل جميــع الســتفتاءات، بغــض النظــر عــن المســألة 

المعروضــة علــى التصويــت، وليــس فقــط التعديــالت ذات الطابــع الدســتوري. 

شــارة إلــى أنــه،  ويمكــن كذلــك اجــراء اصالحــات دســتورية عبــر إجــراء اســتفتاء نابــع عــن مبــادرة برلمانيــة. وتجــدر الإ

مــن حيــث المبــدأ، ل يجــوز للحكومــة تنظيــم اســتفتاء إذا كان مخالفــا لــرأي الأغلبيــة البرلمانيــة. 

فــي البرتغــال، يســتلزم الأمــر كذلــك وجــود اتفــاق بيــن الرئيــس ومجلــس النــواب أو بيــن الرئيــس والحكومــة. أمــا فــي 

كرواتيــا، يمكــن أن تطــرح مســألة للتصويــت الشــعبي ســواء بمبــادرة مــن مجلــس النــواب أومــن رئيــس الجمهوريــة، ولكــن 

يتوّجــب علــى هــذا الأخيــر الدعــوة إلــى الســتفتاء بنــاًء علــى اقتــراح مــن الحكومــة وبمصادقــة مــن رئيــس الــوزراء. 

مــن الممكــن أن يكــون لرئيــس الجمهوريــة أو لمجلــس النــواب، كل علــى حــدة، الحــق فــي المبــادرة بالســتفتاء بشــكل 

عــام )أذربيجــان، وجورجيــا(. 

ــا بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية. فــي أرمينيــا، يكــون ذلــك  فــي دول أخــرى، يتطلــب اجــراء الســتفتاء اتفاًق

بمبــادرة مــن رئيــس الجمهوريــة ومجلــس النــواب )يمكــن للرئيــس أيًضــا الدعــوة إلــى اســتفتاء بطلب مــن الحكومــة، وبمصادقة 

مجلــس النــواب(، وفــي قبــرص، مــن رئيــس الــوزراء ومجلــس النــواب، الأمــر الــذي ل ينبغــي أن يطــرح اشــكال بالنظــر إلــى 

الطابــع البرلمانــي للنظــام السياســي. فــي أيرلنــدا، يدعــو رئيــس الجمهوريــة إلــى اســتفتاء تشــريعي باقتــراح مشــترك مــن 

غالبيــة أعضــاء مجلــس الشــيوخ وثلــث أعضــاء مجلــس النــواب علــى الأقــل. 

فــي تونــس، ينــص الفصــل 144 مــن دســتور 2014 علــى أنــه يمكــن لرئيــس الجمهوريــة أن يعــرض أي تعديل دســتوري 

علــى الســتفتاء بعــد موافقــة أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس نــواب الشــعب. مــن ناحيــة أخــرى، ينــّص الأمــر الرئاســي عــدد 117 

لســنة 2021 مــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2021 المتعلــق بالتدابيــر الســتثنائية، علــى أن يتولــى رئيــس الجمهوريــة إعــداد مشــاريع 

التعديــالت الدســتورية )بالســتعانة بلجنــة معينــة مــن قبلــه( وعرضهــا علــى الســتفتاء )الفصــل 22(. 
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فــي الجزائــر، تنــص المــادة 219 علــى أنــه لرئيــس الجمهوريــة حــق المبــادرة بالتعديــل الدســتوري. وبعــد أن يصــوت 

عليــه المجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس الأمــة لــه أن يعــرض التعديــل علــى الســتفتاء الشــعبي خــالل الخمســين )50( 

يومــا المواليــة للمصادقــة عليــه. وتنــص المــادة 221 علــى مــا يلــي: »إذا ارتــأت المحكمــة الدســتورية أن مشــروع أي تعديــل 

دســتوري ل يمــس البتــة مــن المبــادئ العامــة التــي تحكــم المجتمــع الجزائــري، وحقــوق النســـان والمـــواطن وحرياتهمـــا، 

ول يمـــس بـــأي كيفيـــة التوازنـــات السياســـية للســلطات والمؤسســات الدســتورية، وعللــت رأيهــا، أمكــن رئيــس الجمهورية أن 

يصــدر القانــون الــذي يتضمــن التعــــديل الدســتوري مباشــرة دون أن يعرضــه علـــى الســـتفتاء الشـــعبي، مـــتى أحـــرز ثالثــة 

أربـــاع )4/3( أصـــوات أعضـــاء غرفتي البرلمان«. 

فــي بولونيــا، يجــوز لمجلــس النــواب إجــراء الســتفتاء بمبــادرة برلمانيــة، ول يمكــن لرئيــس الجمهوريــة القيــام بذلــك 

إل بمصادقــة مجلــس الشــيوخ. 

ــز إجــراء اســتفتاء  ــي تُجي ــدة الت ــدان الســلطة الوحي ــد مــن البل ــواب فــي العدي ــر مجلــس الن ــة أخــرى، يعتب مــن ناحي

)إســتونيا، وفنلنــدا، والتفيــا – فــي عالقــة بالنضمــام إلــى التحــاد الأوروبــي – وليتوانيــا ولوكســمبورغ ومالطــا والســويد(. 

فــي بلجيــكا والنرويــج، حيــث ل ينــص الدســتور علــى اللجــوء إلــى الســتفتاء، تــم ذلــك، فــي كال البلديــن، بمقتضــى قوانيــن 

خاّصــة صــادرة عــن مجلــس النــواب. فــي النمســا، يتخــذ المجلــس النيابــي قــراًرا بشــأن إجــراء اســتفتاء تشــريعي واســتفتاء 

استشــاري فــي جميــع المســائل ذات الأهميــة الوطنيــة. ويمكــن لثلــث أعضــاء مجلــس النــواب طــرح تعديــل جزئــي للدســتور 

علــى التصويــت الشــعبي. فــي بلغاريــا، مجلــس النــواب هــو الــذي يجيــز إجــراء اســتفتاء، ويمكــن أن يقتصــر ذلــك علــى مبادرة 

مــن ربــع النــواب، ولكــن أيًضــا مــن مجلــس الــوزراء أو مــن رئيــس الجمهوريــة. فــي المجــر، يتخــذ مجلــس النــواب قــراًرا بنــاًء 

علــى اقتــراح مــن رئيــس الجمهوريــة أو الحكومــة أو بمبــادرة مــن ثلــث أعضائــه أو اســتنادا لعريضــة شــعبية مطالبــة بالســتفتاء 

ممضــاة مــن 100.000 ناخــب، وفــي »جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة«، بنــاًء علــى اقتــراح مــن الحكومــة أو عضــو 

واحــد مــن مجلــس النــواب أو 10.000 مواطــن. فــي إســبانيا، يجــوز للملــك الدعــوة لســتفتاء استشــاري حــول مســألة ذات 

أهميــة خاصــة، بنــاًء علــى اقتــراح مــن رئيــس الــوزراء وبعــد تفويــض مــن مجلــس النــواب. فــي اليونــان، يلجــأ الرئيــس رســمًيا 

ــة  ــا الوطني ــة )بشــأن القضاي ــراح مــن الحكوم ــى اقت ــاًء عل ــواب، بن ــس الن ــة أعضــاء مجل ــة أغلبي ــى الســتفتاء، لكــن بموافق إل

الهامــة(، أو مــن قبــل ثالثــة أخمــاس أعضــاء البرلمــان )فــي خصــوص قوانيــن متعلقــة بالقضايــا الجتماعيــة الهامــة(. 

فــي روســيا، إذا انعقــدت جمعيــة تأسيســية، يمكنهــا المصادقــة علــى دســتور جديــد بثلثــي أعضائهــا أو التصويــت 

علــى مشــروع مســودة دســتور عــن طريــق الســتفتاء. 

 فــي بعــض الأحيــان، يمكــن لأقليــة برلمانيــة التوّجــه إلــى الشــعب لســتفتاء رأيــه، كمــا هــو الحــال فــي الدنمــارك 

ــن  ــدى الغرفتي ــاء إح ــن أعض ــة )10 ٪ م ــتورية جزئي ــالت دس ــراء تعدي ــبانيا، لإج ــي إس ــواب( أو ف ــس الن ــاء مجل ــث أعض )ثل

ــريعيتين(.  التش
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فــي بعــض الــدول، يمكــن طلــب الســتفتاء مــن قبــل عــدد معيــن مــن الكيانــات الفيدراليــة - فــي سويســرا، مــن قبــل 

قليمــي(.  ثمانــي مقاطعــات - فــي إيطاليــا، مــن قبــل خمــس جهــات )بقــرار مــن المجلــس الإ

زاحــة الســلطة التنفيذيــة القائمــة،  ومــن الأمثلــة النــادرة، يمكــن للمجلــس التشــريعي اللجــوء إلــى آليــة الســتفتاء لإ

كمــا يمكــن كذلــك للســلطة التنفيذيــة ازاحــة الســلطة التشــريعية بنفــس الآليــة. فــي النمســا، يمكــن اقتــراح اســتفتاء مــن قبــل 

المجلــس الوطنــي، بأغلبيــة الثلثيــن، حــول مبــادرة يعرضهــا رئيــس الجمهوريــة. فــي التفيــا، يمكــن للرئيــس، علــى العكــس 

مــن ذلــك، أن يدعــو إلــى إجــراء اســتفتاء علــى حــل مجلــس النــواب. 

2. االستفتاء بناء على مبادرة من جزء من الناخبين

ــة بالســتفتاء  ــادرة مقارن ــة الن ــن الأمثل ــن بي ــن م ــن الناخبي ــن جــزء م ــة م ــادرة نابع ــى مب ــّد الســتفتاء المســتند إل يُع

ــلطة.  ــن الس ــادرة م ــتفتاء بمب ــاري أو الس الإجب

يتعّيــن تصنيــف هــذا النــوع مــن الســتفتاءات إلــى فئتيــن: الســتفتاء الختيــاري والمبــادرة الشــعبية بالمعنــى الضيــق. 

كالهمــا يــؤدي إلــى تصويــت شــعبي دون أن تّتخــذ الســلطة قــراًرا بهــذا الصــدد، لكــن يكــون تدخــل الســلطات فــي أدنــى 

مســتوى لــه فــي حالــة المبــادرة الشــعبية. ويــؤدي الســتفتاء الختيــاري العــادي إلــى العتــراض علــى نــص تمــت المصادقــة 

عليــه بالفعــل مــن قبــل ســلطة مــن ســلط الدولــة، بينمــا تســمح المبــادرة الشــعبية لجــزء مــن الجســم النتخابــي باقتــراح نص 

لــم يســبق المصادقــة عليــه مــن قبــل أي ســلطة. 

فــي سويســرا، تُعــّد آليــات الســتفتاء الختياريــة والمبــادرات الشــعبية هــي الأكثــر تطــوراً. يمكــن طلــب إجــراء اســتفتاء 

تعليقــي مــن قبــل 50.000 مواطــن معــارض لقانــون مــا )باســتثناء القوانيــن الطارئــة التــي تصــدر بصفــة عاجلــة وتكــون ســارية 

المفعــول لأقــل مــن ســنة واحــدة(، وبعــض المعاهــدات الدوليــة والمقــررات التحاديــة )أي المقــررات التــي تتخذهــا الســلطة 

ــس  ــتور. ولمجل ــل الدس ــي تعدي ــون ف ــن يرغب ــع لمواطني ــع 100.000 توقي ــعبية بجم ــادرة ش ــم مب ــن تقدي ــريعية(. يمك التش

النــواب أن يبــت فــي صحــة المبــادرة الشــعبية أو بطالنهــا. 

ــة  ــي »جمهوري ــا وف ــل 500.000 توقيع ــعبية تحصي ــادرة ش ــاري أو مب ــتفتاء اختي ــراء اس ــتلزم إج ــا، يس ــي ليتواني ف

ــعبية  ــادرة ش ــالق مب ــن إط ــن الناخبي ــن لـــ 10 ٪ م ــا، يمك ــي التفي ــا. ف ــابقة« 150.000 توقيع ــالفية الس ــا اليوغوس مقدوني

دســتورية أو تشــريعية أو طلــب اســتفتاء إذا قــام الرئيــس بتعليــق العمــل بقانــون بنــاًء علــى مبــادرة مــن ثلــث أعضــاء مجلــس 

ــه.  ــاع أعضائ ــة أرب النــواب، وإذا لــم يتــم المصادقــة علــى القانــون مــن قبــل مجلــس النــواب بأغلبيــة ثالث

عرفــت إيطاليــا كالً مــن الســتفتاء الدســتوري الختيــاري والســتفتاء التشــريعي الــذي يلغــي قوانيــن قائمــة بمبــادرة من 

جــزء مــن الناخبيــن )يســتوجب 500.000 توقيــع(. ال أنــه يمكــن لمجلــس النــواب تفــادي اللجــوء لآليــة الســتفتاء مــن خــالل 

ــا ومالطــا، يوجــد أيضــا اســتفتاء  ــه. فــي ألباني ــه العمــل وتعديــل مضمون مراجعــة المبــادئ الأساســية لقانــون مــا جــاري ب
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تشــريعي ناســخ. وينــص دســتور االتحــاد الروســي علــى إجــراء اســتفتاء بنــاًء علــى طلــب مــن 2.000.000 ناخــب، وهــو يحمــل 

طابــع المبــادرة الشــعبية. ويمكــن ان يتعلــق هــذا الســتفتاء بنــص تمــت المصادقــة عليــه وهــو ليــس بالســتفتاء التعليقــي. 

فــي كرواتيــا، يقــع العمــل بالمبــادرة الشــعبية )بنــاًء علــى طلــب 10 ٪ مــن الناخبيــن(، ولكنــه ل يأخــذ شــكل الســتفتاء 

الختيــاري العــادي. وهــو مــا يطّبــق أيضــا فــي جورجيــا )بنــاء علــى طلــب مــن 200 ألــف ناخــب(. وفــي هذيــن البلديــن، كمــا 

ســنرى لحًقــا، ل يمكــن أن يتعّلــق الســتفتاء بنــص قانــون. 

نجــد فــي العديــد مــن الــدول شــكال مــن أشــكال المبــادرات الشــعبية. حيــث يمكــن لعــدد معيــن مــن الناخبيــن أن 

يقترحــوا علــى ســلطة مــن ســلط الدولــة اقتــراح اســتفتاء. فهــو بذلــك يُعــّد اســتفتاء اســتثنائي يتــم تنظيمــه بنــاًء علــى مبــادرة 

مــن جــزء مــن الناخبيــن. فــي بولونيــا، يمكــن لـــ 500.000 مواطــن توجيــه طلــب الســتفتاء لمجلــس النــواب، فــي البرتغــال، 

ــى  ــول عل ــترط الحص ــر، يش ــي المج ــب، ف ــل 75.000 ناخ ــن قب ــواب م ــس الن ــى مجل ــب إل ــذا الطل ــل ه ــم مث ــن تقدي يمك

100.000 توقيــع، وفــي »جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة« علــى 10.000 توقيــع ال أنـّـه يمكــن لـــ 50.000 ناخــب 

أن يطلبــوا مــن رئيــس ألبانيــا إجــراء اســتفتاء، بينمــا فــي أذربيجــان يســتلزم ذلــك 300.000 توقيعــا مــن الناخبيــن. 

بالنســبة لبقيــة الــدول، فــإن دور الســلطات، ول ســيما مجلــس النــواب، يكــون محــدوًدا فــي حالــة المبــادرة الشــعبية. 

يطالــي تفــادي اللجــوء لآليــة الســتفتاء الناســخ وذلــك بــأن يتولــى مراجعــة المبــادئ  حيــث يمكــن مثــال للمجلــس النيابــي االإ

الأساســية لقانــون قائــم والنظــر فــي مضمونــه. ويســير القانــون المالطــي فــي نفــس التجــاه. فــال يتــم إجــراء الســتفتاء إذا 

ألغــى مجلــس النــواب النــص التشــريعي المعتــرض عليــه. ويناقــش مجلــس النــواب الليتوانــي المبــادرة الشــعبية، ولكــن ل 

يمكنــه رفــض اخضاعهــا لالســتفتاء الشــعبي إل فــي حالــة عــدم الدســتورية. فــي سويســرا، ينظــر مجلــس النــواب فــي مــدى 

شــرعية المبــادرة الشــعبية؛ ويتعّيــن فــي غضــون أجــل 30 شــهًرا مــن تقديــم المبــادرة أن يوصــي الناخبيــن بقبولهــا أو رفــض 

دعمهــا. ويمكــن لمجلــس النــواب كذلــك أن يعلــن معارضتــه للمقتــرح المضــاد لمبــادرة شــعبية تهــدف لإجــراء تعديــل جزئــي 

ــادرة. ومــن جهــة أخــرى يمكــن لمجلــس  للدســتور، فــي حــال عــرض هــذا المقتــرح للتصويــت فــي وقــت متزامــن مــع المب

النــواب أيًضــا التصريــح ببطــالن المبــادرة ورفــض عرضهــا علــى اســتفتاء عــام. 

ب     الرقابة على قبول العرض على االستفتاء

ــل  ــي تُكف ــون الت ــة القان ــي دول ــة ف ــادئ المتأصل ــول المب ــع قب ــوازي م ــتفتاءات بالت ــول الس ــى قب ــة عل ــور الرقاب تتط

فيهــا الحقــوق والحريــات الأساســية. غيــر أن الفائــدة والفرصــة التــي يمنحهــا الســتفتاء ل تحظــى بإجمــاع مختلــف الجهــات 

المتداخلــة. فــي الواقــع، يحملنــا هــذا النقــاش للحديــث عــن وجــود مفهومــان للديمقراطيــة يناقــض أحدهمــا الآخــر: مــن 

رادة الوحيــدة لغالبيــة  ناحيــة، نجــد المفهــوم الكالســيكي المتمثــل فــي اعتبــار أن الخيــارات السياســية يجــب أن تحددهــا الإ

المواطنيــن وأن هــذا لــن يواجــه قيــودا عندمــا تكــون النتيجــة تعبيــرا مباشــرا عــن ارادة »الشــعب صاحــب الســيادة«؛ ومــن 
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ــى ســلطة  ــر الســتفتاء، إل ــر عنهــا، وان كان عب ــة المعّب ــذي يُخضــع ارادة الغلبي ــة أخــرى، نجــد المفهــوم الحديــث ال ناحي

القانــون. حيــث تتمثــل مراقبــة قبــول الســتفتاءات فــي التحقــق مــن أن مبــادرة الســتفتاء تحتــرم عــددا معينــا مــن الشــروط 

المحــّددة مســبًقا. 

ــى آخــر. ويمكــن أن  ــى أخــرى، ومــن إجــراء إل ــة إل ــف مــن دول ــة بأســاليب متعــددة وهــي تختل ــارس هــذه الرقاب وتُم

ــى حــد مــا اعتمــاًدا علــى مجــال الختصــاص الممنــوح للســلطات التــي يعهــد لهــا  ــة واســعة وشــاملة إل تكــون هــذه الرقاب

بممارســة هــذه الرقابــة والطريقــة التــي تــأول بهــا هــذه الســلطات نفســها هــذا الختصــاص. ويمكــن أن تتــّم العمليــة بشــكل 

آلــي أو بصــورة ظرفيــة. وقــد تتعّلــق رقابــة القبــول بالمضاميــن )الرقابــة الماديــة فيمــا يتعّلــق بإطــار قانونــي محــّدد مســبًقا 

مــن خــالل الأحــكام الــواردة فــي الدســتور أو التشــريعات المتعلقــة بالســتفتاءات(، أو بالشــكل )علــى ســبيل المثــال، قاعــدة 

وحــدة الشــكل بالنســبة للمبــادرات الشــعبية فــي سويســرا( أو بالإجــراء )علــى ســبيل المثــال، التحّقــق مــن صحــة تجميــع 

التوقيعــات ونســبة التوقيعــات المتحّصــل عليهــا لقتــراح اجــراء اســتفتاء فــي فرنســا( أو قــد تتعلــق الرقابــة بجميــع هــذه 

العناصــر. 

يمكــن أن يُعهــد بممارســة هــذه الرقابــة إلــى هيئــة إداريــة مســتقلة، مــن ذلــك لجنــة الســتفتاء فــي إيرلنــدا أو هيئــة 

النتخابــات فــي المملكــة المتحــدة. وتتمثــل وظيفــة هــذه الهيئــة الأخيــرة علــى وجــه الخصــوص فــي ضمــان حســن ســير 

قليمــي وفــي بعــض الســتفتاءات المحليــة( وذلــك مــن خــالل التحقــق بشــكل  عمليــة الســتفتاء )علــى المســتوى الوطنــي والإ

خــاص ودقيــق مــن وضــوح الســؤال المطــروح. وتحقيقــا لهــذه الغايــة، وضعــت هيئــة النتخابــات البريطانيــة دليــالً للمكلفيــن 

بصياغــة أســئلة الســتفتاء. 

ــة  ــة قبــول الســتفتاء، كمــا هــو الحــال فــي كوســتاريكا، وهــي دول ــا تكليــف محكمــة خاصــة بمراقب فقــد يتــم أحيان

تــؤدي فيهــا المحكمــة العليــا لالنتخابــات هــذه الوظيفــة. وتمتــّد الرقابــة التــي تمارســها المحكمــة الخاصــة لتغطــي عمليــة 

الســتفتاء برمتهــا متجــاوزة بذلــك مجــرد النظــر فــي قبــول الســتفتاء. 

ــس  ــة بالمجل ــي عالق ــرا ف ــي سويس ــال ف ــو الح ــا ه ــا، كم ــية أيًض ــلطة سياس ــاص لس ــذا الختص ــند ه ــن أن يس يمك

التحــادي للمبــادرات الشــعبية. وفــي هــذه الحالــة، يســهر المجلــس التحــادي علــى حمايــة الحــق فــي المبــادرة الشــعبية 

ونــادراً مــا يصــرح بعــدم قبــول المبــادرات المقدمــة. ويجــب التمييــز هنــا بيــن اختصــاص الرقابــة الموكــول لســلطة سياســية 

فــي الدولــة والصالحيــة الممنوحــة أحيانــا لرئيــس الدولــة أو للحكومــة فــي اللجــوء إلــى الســتفتاء، بنــاًء علــى طلــب الحكومــة 

ــي  ــق بالتكييــف القانون ــر ممــا يتعل ــار يتعلــق بالجــدوى السياســية أكث أو المجالــس كمــا هــو الحــال فــي فرنســا، وهــو خي

لدســتورية المبــادرة المقّدمــة. 

ــي،  ــى المســتوى الوطن ــس عل ــادرات الســتفتاء تكري ــول مب ــى قب ــة عل ــة القضائي ــح للرقاب ــرة، أصب ــي العقــود الأخي ف

ــى المحاكــم الدســتورية.  ــا إل ــة عموًم ــث يُعهــد بهــذه الرقاب حي
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إن احتــرام الحقــوق الأساســية، ول ســيما حقــوق الأقليــات، ل يمثــل الســبب الوحيــد الــذي يبــّرر إحــداث رقابــة علــى 

ــة أيًضــا أن تحــول دون اســاءة اســتعمال إجــراءات الســتفتاء مــن قبــل منظمــي  قبــول الســتفتاءات. اذ يمكــن لهــذه الرقاب

ــادرة الشــعبية،  الســتفتاء أنفســهم. كأن تتولــى مثــال مجموعــة ضغــط اســتغالل آليــة الســتفتاء، ل ســيما عــن طريــق المب

بغايــة خــرق الدســتور أو انتهــاك المعاهــدات الدوليــة التــي ل يجــوز التنصــل منهــا. أو كأن يســتخدم أحــد الزعمــاء الســتفتاء 

للتأثيــر فــي قــرار صــادر عــن محكمــة يّتخــذ فــي حّقــه أو للحصــول علــى دعــم شــعبي عبــر الســتفتاء المشــخصن. أو كأن 

تتولــى الســلطة التنفيذيــة تطويــع اجــراءات تنظيــم الســتفتاء علــى حســاب الســلط الأخــرى. 

ولئــن كانــت المصلحــة والأهــداف مــن ممارســة الرقابــة علــى قبــول الســتفتاء تبــدو مــن الناحيــة النظريــة جليــة ومبــررة 

فــي الديمقراطيــات الراســخة، ال أن الرقابــة القبليــة والآليــة علــى الســتفتاءات ليســت ممارســة واســعة النتشــار. 

نــادًرا مــا يتــم التنصيــص علــى مراقبــة قبــول الســتفتاءات فــي النــص الدســتوري عندمــا يكــون الغــرض مــن هــذه 

الســتفتاءات تعديــل الدســتور أو التشــريع فــي مســألة ذات أهميــة أو متعلقــة بالمصلحــة الوطنيــة. والســتثناء الوحيــد هــو 

عندمــا يتــّم التنصيــص علــى امكانيــة اقتــراح هــذا النــوع مــن الإصالحــات الهامــة عبــر المبــادرة الشــعبية، كمــا هــو الحــال 

فــي سويســرا أو فــي رومانيــا، لكــن قلــة قليلــة مــن الدســاتير تتيــح هــذه المكانيــة. 

ــادرات  ــة. وقــد ُعهــد بهــا للمجلــس التحــادي للمب ــة التــي يتــم ممارســتها هــي محــدودة للغاي فــي سويســرا، الرقاب

لزاميــة للقانــون الدولــي، وذلــك منــذ عــام  الشــعبية وهــي تتعلــق بوحــدة الشــكل ووحــدة الموضــوع واحتــرام القواعــد الإ

ــق بالمصلحــة  ــة الســتفتاء حــول مســائل ذات طبيعــة دســتورية أو حــول مســائل تتعل ــل آلي ــون تفعي ــا يك ــا م 1994. غالًب

الوطنيــة مــن اختصــاص رئيــس الحكومــة أو رئيــس الدولــة، دون ممارســة أي رقابــة منهجيــة ومســبقة وإجباريــة. غيــر أنــه، فــي 

دولــة القانــون، ل يعنــي ذلــك غيــاب إمكانيــة الطعــن فــي قــرار تنظيــم الســتفتاء أو، بشــكل عــام، فــي القوانيــن المنظمــة 

لهــذا الســتفتاء. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، الســتفتاء الــذي جــرى فــي اليونــان فــي 5 جويليــة 2015، والــذي تــم تنظيمــه 

ضافــة إلــى  علــى عجــل، دون أن تتــّم مواكبتــه بحملــة حقيقيــة ودون أن يكــون الســؤال المطــروح فــي حــد ذاتــه واضًحــا، بالإ

ان الآثــار المترتبــة عــن الختيــار الــذي عبــر عنــه المواطنــون لــم تكــن واضحــة. كل هــذا لــم يخضــع لرقابــة مســبقة مــن قبــل 

مجلــس الدولــة اليونانــي الــذي أعلــن عــن موافقتــه علــى إجــراء هــذا الســتفتاء. 

ــن  ــة مــن المواطني ــه أقلي ــذي تتقــّدم ب ــادرة اجــراء الســتفتاء ال ــة أخــرى، يجــوز إخضــاع مب ــا، مــن ناحي فــي كرواتي

بغــرض تعديــل الدســتور لرقابــة القبــول مــن قبــل المحكمــة الدســتورية وذلــك بطلــب مــن مجلــس النــواب. وبالفعــل تمــت 

ممارســة هــذه الرقابــة علــى وجــه الخصــوص فــي عــام 2013 خــالل مبــادرة طرحتهــا أقليــة تتعلــق بالتعريــف القانونــي للــزواج 

)اســتفتاء غــرة ديســمبر 2013(. 

ــة فــي الســتفتاءات التشــريعية، والتــي، عــالوة علــى ذلــك،  ــة وآلي ــة إلزامي ــة القبلي يُفتــرض أن تكــون ممارســة الرقاب

يمكــن إطالقهــا مــن خــالل مبــادرة شــعبية. هــذا هــو الحــال فــي ألبانيــا وإيطاليــا والبرتغــال. فــي ألبانيــا مثــال، يجــب أن 
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ــن  ــة م ــن أقلي ــادرة النابعــة م ــى المب ــذي يقترحــه الشــعب أو عل ــى دســتورية الســتفتاء الناســخ ال ــة عل ــة قبلي ــون الرقاب تك

المواطنيــن والموجهــة إلــى رئيــس الجمهوريــة. وتمــارس المحكمــة الدســتورية اللبانيــة هــذه الرقابــة وســبق لهــا أن قضــت 

بعــدم الدســتورية عــام 2003. 

ــن  ــادة 75 م ــوارد بالم ــخ ال ــتفتاء الناس ــى الس ــة عل ــة القبلي ــة الرقاب ــب ممارس ــة التعقي ــد لمحكم ــا، يٌعه ــي إيطالي ف

الدســتور )مــا يســمى برقابــة »الشــرعية«(. فتراقــب المحكمــة مــدى احتــرام القواعــد الإجرائيــة، ل ســيما فيمــا يتعلــق بعــدد 

التوقيعــات التــي يضبطــه القانــون. وهــي تشــترك فــي ممارســة الرقابــة مــع المحكمــة الدســتورية التــي تتولــى النظــر فيمــا إذا 

كان طلــب الســتفتاء يحتــرم الشــروط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 75 فقــرة 2 مــن الدســتور )مــا يســمى برقابــة »القبــول«(. 

وبنــاًء علــى هــذا النــص، وللتعاطــي مــع العــدد الكبيــر مــن المبــادرات المقترحــة وتفاديــا للمخاطــر التــي ينطــوي عليهــا هــذا 

النــوع مــن الســتفتاء، فرضــت المحكمــة الدســتورية رقابــة صارمــة للغايــة فــي هــذا المجــال. 

ــى  ــى قبــول الأســئلة المعروضــة عل ــة عل ــى رقاب ــًرا، فــي البرتغــال، تنــص المادتيــن 115 و223 مــن الدســتور عل أخي

ــادرة شــعبية، ولكــن يمكــن  ــع مــن مب الســتفتاء الشــعبي. فالســتفتاء فــي البرتغــال يأخــذ شــكل اقتراحــات، ويمكــن أن ينب

كذلــك ان يكــون مبنيــا علــى مبــادرة مــن المجلــس النيابــي أو مــن الحكومــة. فهــو ل يتعلــق بمشــروع قانــون، ولكنــه يطــرح 

اســئلة يتولــى المجلــس النيابــي تجســيدها صلــب نــص تشــريعي فــي الصــورة التــي يتــّم فيهــا إقــرار صحــة الســتفتاء والتــي 

يحظــى فيهــا المقتــرح بالتأييــد. إن الضوابــط المفروضــة علــى تنظيــم الســتفتاء، والتــي تكــون موضــوع رقابــة القبــول، عديدة 

ــن 4  ــرات م ــط بشــكل أساســي الفق ــى هــذه الضواب ــص عل ــة الدســتورية. وتن ــل المحكم ــن قب ــة م ــم تفســيرها بدق ــد ت ولق

إلــى 6 مــن المــادة 115 مــن الدســتور. ويخضــع النــص المطــروح لالســتفتاء بشــكل منهجــي لرقابــة مســبقة علــى الدســتورية 

ــة بالتدخــل  ــة الحقــوق الأساســية مكفول ــإن حماي ــي، ف ــة الشــعبية. وبالتال ــل أن يخضــع النــص للمصادق والشــرعية، أي قب

المســبق للمحكمــة الدســتورية. 

فــي البرتغــال، تعــّد الشــروط المنظمــة لإجــراء الســتفتاء صارمــة للغايــة، بــل متناقضــة، لدرجــة أن الرقابــة علــى القبول 

تــؤدي للبطــالن المحتــوم لالســتفتاء فــي معظــم الحــالت، ل ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بطلب إجــراء اســتفتاء محلــي. ويرتبط 

أحــد أســباب عــدم القبــول الأكثــر شــيوًعا وتعقيــًدا باشــتراط الوضــوح والموضوعيــة والدقــة فــي صياغــة الســؤال المعــروض 

علــى الســتفتاء. ويذكــر أن الســتفتاء الــذي جــرى تنظيمــه عــام 2014 بشــأن حــق الأزواج المثلييــن فــي تبنــي الطفــال تضّمــن 

ســؤالين اثنيــن )مــن الممكــن طــرح ثالثــة أســئلة علــى المواطنيــن كحــد أقصــى وتتطلــب الإجابــة فقــط بنعــم أو ل علــى كل 

منهــا(. وقــد صيــغ الســؤال الأول علــى النحــو التالــي: هــل تقبــل أن يتبنــى أحــد الشــريكين الطفــل البيولوجــي للشــريك الآخــر 

ســواء كان الشــريكين فــي إطــار عالقــة حــرّة أو عالقــة زواج؟ أمــا الســؤال الثانــي فقــد كان: هــل تقبــل تمكيــن الشــريكين المثليين 

المتزوجيــن أو همــا فــي عالقــة خــارج الــزواج مــن التبنــي؟ قضــت المحكمــة الدســتورية فــي قرارهــا عــدد 176 لســنة 2014 بــإن 

الســتفتاء المعنــي بالأمــر حــث المواطنيــن علــى الإجابــة علــى الســؤالين دفعــة واحــدة، ســلباً أو إيجابــاً، دون الوقــوف علــى مــا 

يســتبطنه كال الســؤالين مــن ابعــاد مختلفــة، ل ســيما فيمــا يتعلــق بالمصلحــة الفضلــى للطفــل. 
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ــي  ــل الت ــادرة التعدي ــرأي فــي مب ــداء ال ــّص بإب ــى أن المحكمــة الدســتورية تخت فــي تونــس، ينــص دســتور 2014 عل

يمكــن عرضهــا علــى الســتفتاء )الفصــل 144(. وتجــدر الشــارة أنــه مــن النــادر أن نجــد هــذه الشــارة الصريحــة فــي الدســاتير 

المعاصــرة. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، الدســتور المغربــي الصــادر عــام 2011 الــذي ينــص فــي الفقــرة الأخيــرة مــن فصلــه 

174، علــى أن »تراقــب المحكمــة الدســتورية صحــة إجــراءات هــذه المراجعــة، وتعلــن نتيجتهــا. )...(«. 

ينــص الفصــل 120 مــن الدســتور التونســي علــى أن »تختــص المحكمــة الدســتورية دون ســواها بمراقبــة دســتورية 

ــرر بالفصــل 144  ــواب الشــعب حســبما هــو مق ــس ن ــس مجل ــا رئي ــا عليه ــي يعرضه ــن الدســتورية الت )...( مشــاريع القواني

ــل الدســتور«.  ــرام إجــراءات تعدي ــة احت أو بمراقب

وترتيبــا علــى ذلــك، ل تختــّص المحكمــة الدســتورية فقــط بمراقبــة مــدى احتــرام القواعــد الإجرائيــة المنظمــة لعمليــة 

ــمول  ــوع المش ــأن الموض ــا بش ــدر رأيه ــا تص ــن أيًض ــل 120(، ولك ــتورية )الفص ــة الدس ــألة مراقب ــي مس ــك ف ــتفتاء وذل الس

بالتعديــل فــي حــد ذاتــه )الفصــل 144(. 

وتمــارس الرقابــة المنصــوص عليهــا فــي الفصــل 144 مــن الدســتور بعــد عــرض التعديــل الدســتوري )مــن قبــل رئيــس 

الجمهوريــة أو مــن ثلــث النــواب( وقبــل أن ينظــر فيــه مجلــس نــواب الشــعب. ويتولــى رئيــس مجلــس نــواب الشــعب، مــرة 

أخــرى، احالــة مبــادرة تعديــل الدســتور إلــى المحكمــة الدســتورية. فــي هــذه الحالــة، يكــون عــرض المبــادرة إلزاميــا بحســب 

مقتضيــات الفصــل 144 حيــث ذكــر النــص بشــكل صريــح ل لبــس فيــه »كّل مبــادرة لتعديــل الدســتور«. 

يجــب علــى المحكمــة الدســتورية، بمجــرد تعهدهــا، أن تتحقــق مــن أن مبــادرة التعديــل ل تتعلــق بالمســائل التــي ل 

يجــوز تعديلهــا والمســاس بهــا. 

ــة  ــر دور المحكم ــع، يقتص ــي الواق ــدود. ف ــا مح ــة، ان أثره ــق الرقاب ــال تطبي ــيع مج ــن توس ــم م ــدو بالرغ ــن، يب ولك

الدســتورية هنــا علــى إبــداء »الــرأي« دون أن يضبــط الدســتور صراحــة آجــال لذلــك. ال ان الفصــل 41 مــن القانــون الساســي 

صــدار رأي  ــا لإ ــة الدســتورية يحــدد أجــال أقصــاه 15 يوم ــق بالمحكم ــي 3 ديســمبر 2015 والمتعل عــدد50-2015 المــؤرخ ف

ــون  ــن القان ــرة م ــرة أخي ــل 5 فق ــان الفص ــك ف ــى ذل ــة إل ضاف ــل. بالإ ــادرة التعدي ــا بمب ــن تعهده ــة م ــك بداي ــة وذل المحكم

المذكــور يوضــح الثــر القانونــي لــالآراء الصــادرة عــن المحكمــة الدســتورية بمــا فيهــا الآراء المصــرح بهــا فــي إطــار مراقبــة 

ــع الســلط.  ــزم جمي ــل. اذ ان آراء المحكمــة تل دســتورية موضــوع التعدي

وبما أنه لم يقع ارساء المحكمة الدستورية، فقد ظلت هذه الأحكام حبرا على ورق. 

أدرجــت معظــم الــدول التــي تنــص علــى رقابــة قضائيــة علــى قبــول الســتفتاء فــي دســاتيرها شــروط ممارســة الرقابــة 

علــى »الشــرعية والدســتورية« التــي تســمح بتأويــل واســع لالأحــكام المنظمــة لالســتفتاء والتــي تســمح أيًضــا بممارســة رقابــة 

علــى دســتورية الســتفتاء المقتــرح إجــراؤه. 
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يفــرض المنطــق أن ممارســة أي نــوع مــن الرقابــة علــى قبــول مبــادرة الســتفتاء يتــم عبــر الرقابــة علــى الطريقــة التــي 

تمــت بهــا صياغــة الســؤال مــن أجــل ضمــان احتــرام حريــة الحــق فــي القتــراع. وكذلــك تتســلط الرقابــة علــى مــدى احتــرام 

الجــراءات المتبعــة فــي تنظيــم التصويــت المزمــع إجــراؤه وعلــى احتــرام القواعــد التــي تنظمــه. ويجــب أن تشــمل الرقابــة 

ــع إجــراء اســتفتاء ل يحتــرم القواعــد  ــة هــو من ــة الرقاب ــراع. فــي الواقــع، إن الغــرض مــن عملي ــرة الســابقة ليــوم القت الفت

ــه  ــى ان ــأول عل ــد يت ــتفتاء ق ــم الس ــتفتائية أم ل. وان تنظي ــات الس ــة بالعملي ــد خاص ــك القواع ــت تل ــواء كان ــة، س القانوني

تصديــق مــن الشــعب علــى الشــوائب القانونيــة الشــكلية والموضوعيــة. 

ومــع ذلــك، فــإن الســاس المنطقــي للرقابــة القبليــة علــى قبــول الســتفتاءات يمكــن أن يكــون موضــع انتقــاد. فيمكــن 

أن يُنظــر إلــى هــذه الرقابــة علــى أنهــا مــّس مــن حريــة التعبيــر، وعلــى انهــا موجهــة ضــد الجهــة الداعمــة لالســتفتاء. عندمــا 

يتعلــق الأمــر بمبــادرة شــعبية مقترحــة مــن مجموعــة مــن المواطنيــن، فســينظر للرقابــة القبليــة علــى أنهــا مــّس مــن حــق 

المواطنيــن فــي إطــالق مبــادرة شــعبية أو علــى انهــا تقييــد لمشــاركتهم فــي الشــأن العــام ل ســيما إذا كانــت هــذه الحقــوق 

منصــوص عليهــا فــي الدســتور. وسيترســخ نفــس العتقــاد إذا تعلــق الأمــر بجــزء مــن الســكان الذيــن يطالبــون بمنحهــم قــدرا 

أكبــر مــن الحكــم الذاتــي أو الســتقالل أو النفصــال، كمــا حصــل فــي مقاطعــة كبيــك وكاتالونيــا واســكتلندا وشــبه جزيــرة 

ــة  ــة أو الفيدرالي ــة مــن جانــب الســلطات الوطني ــى أنهــا رغب ــة عل ــة القبلي ــار الرقاب القــرم. ويمكــن فــي هــذه الحــالت اعتب

ــر  ــة بحــق تقري ــى أي إجــراء يســمح بالمطالب ــص عل ــع إجــراء الســتفتاء، خاصــة إذا كان الدســتور ل ين ــي من ــة ف أو المركزي

المصيــر. 

وبغــض النظــر عــن تنــوع الحــالت التــي تمــت مالحظتهــا، مــن الواضــح أن الســلطات المكلفــة بالتحقــق مــن القبــول 

تمــارس فــي الغالــب هــذا الختصــاص بقــدر مــن الصرامــة التــي يمكــن تبريرهــا بالطبيعــة الســتثنائية لإجــراءات الســتفتاء 

والقيــود التــي يرغــب فــي وضعهــا المشــرع الدســتوري. 

وفــي المقابــل، يبــدو أن الغيــاب الفعلــي للرقابــة علــى قبــول الســتفتاءات التــي يبــادر بهــا رئيــس الدولــة أو الحكومــة 

أو الأغلبيــة البرلمانيــة يؤكــد جليــا ليــس فقــط رغبــة النــواب فــي التحكــم فــي هــذه الآليــة، ولكــن أيًضــا فــي التعاطــي معهــا 

علــى أنهــا أداة ســلطة فــي أيــدي أغلبيــة قائمــة تقبــل بصعوبــة أي شــكل مــن أشــكال الرقابــة. عــالوة علــى ذلــك، تتضّمــن 

العديــد مــن الدســاتير، تعريفــا لالســتفتاء الوطنــي يســمح بتأويــل واســع النطــاق، ممــا يتــرك الأمــر للســلطة أو الســلطات 

المكلفــة بتفعيــل إجــراءات الســتفتاء باقتنــاص الفرصــة المالئمــة للدعــوة اليــه. 
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IV. عمليات االستفتاء

 أ        اختيار السؤال

ــا مــا يُــالم علــى آليــة الســتفتاء هــو عــدم اتاحــة فرصــة للنقــاش حولــه، علــى عكــس النــص التشــريعي الــذي  غالًب

يحظــى بمــداولت فــي مجلــس النــواب مــن قبــل المشــرعين قبــل المــرور للمصادقــة عليــه. ال أن هــذا الأمــر ليــس صحيحــا 

دائمــا. فبرغــم الشــكال العديــدة لالســتفتاءات، هنــاك حــالت قــد تشــهد تدّخــال بعــد التــداول حــول النــص صلــب المجالس 

بــداء الــرأي فيــه )علــى ســبيل المثــال، التوصيــة التــي يبديهــا المجلــس التحــادي والمجلــس التحادي  التشــريعية وذلــك إمــا لإ

للمبــادرات الشــعبية فــي سويســرا(، وإمــا لصياغــة الســؤال )الســتفتاء البرتغالــي، المــادة 115 مــن الدســتور(، أو للبــت فــي 

محتــوى النــص )الســتفتاء الفرنســي الــوارد بالمــادة 89 مــن الدســتور(. ال أنــه بالفعــل يتعــّذر إجــراء نقــاش حقيقــي مــع 

ــة  ــن إمــا قبــول أو رفــض النــص المعــروض عليهــم، أو الإجاب ــرون فقــط بيــن أمري المواطنيــن أو فيمــا بينهــم، فهــم مخّي

علــى الســؤال المطــروح بنعــم أو ل، أو الختيــار بيــن عــدة اختيــارات مطروحــة لكــن دون إمكانيــة النقــاش حــول مضمــون 

المقترحــات. 

هــذه الطبيعــة الخاصــة لالســتفتاءات هــي مــا يبــرر إيــالء اهتمــام خــاص بالطريقــة التــي تتــم بهــا صياغــة الســؤال. 

فــي الواقــع، تعتبــر حريــة التصويــت ضروريــة فــي الديمقراطيــة، فمــن الضــروري أن نكفــل حــق المواطنيــن فــي التعبيــر عــن 

ارادتهــم مــع إدراكهــم الكامــل لالأبعــاد التــي ينطــوي عليهــا القتــراع. تــؤدي هــذه المالحظــة بطبيعــة الحــال إلــى اعتبــار أن 

وضــوح الســتفتاء يجــب أن يكــون عنصــرا أساســًيا لأي عمليــة اســتفتاء تؤّمنهــا هيئــة مســتقلة ومحايــدة. 

فــي البرتغــال، علــى ســبيل المثــال، تخضــع جميــع أســئلة الســتفتاء بالضــرورة لشــروط الوضــوح، ولكــن أيًضــا لمبادئ 

أخــرى تؤثــر علــى الطريقــة التــي يتــم بهــا صياغــة الســؤال أو الأســئلة، ســواء تّمــت هــذه الســتفتاءات بمبــادرة مــن أقليــة 

مــن المواطنيــن أو مــن مجلــس النــواب أو مــن الحكومــة. وعليــه، فــإن الفقــرة 6 مــن المــادة 115 مــن الدســتور تنــص علــى 

ــة  ــب الإجاب ــة ووضــوح، وتتطل ــة ودق ــى مســألة واحــدة. ويجــب أن توضــع الأســئلة بموضوعي أن: »يقتصــر كل اســتفتاء عل

فقــط بنعــم أو ل، ول تزيــد عــن العــدد الــذي يحــدده القانــون. ويضــع القانــون كذلــك الشــروط الأخــرى المنظمــة لصياغــة 

الســتفتاءات وإجرائهــا«. 

فــي إيطاليــا، تــم أيًضــا فــرض الطبيعــة الآليــة لهــذه الرقابــة مــن قبــل المحكمــة الدســتورية التــي اعتبــرت، فــي ســياق 

ــه كل ســؤال  ــى نحــو يكــون في ــا عل ــّم صياغته ــي يت ــات الت ــل الطلب ــول اســتفتاءات النســخ، أن »ل تقب اجتهادهــا بشــأن قب

ــى  ــوي عل ــن يحت ــى الناخبي ــزم تقديمــه إل ــر متجانســة بطريقــة تجعــل كل ســؤال يعت ــات غي ــا طلب ــن متضمن موجــه للناخبي
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مجموعــة مــن الطلبــات غيــر المتجانســة، دون مصفوفــة عقالنيــة وحدويــة، بطريقــة ل يمكــن معهــا احتــرام منطــق المــادة 

يطاليــة عــدد 16 مــؤرخ فــي 7 فيفــري 1978(. ومــع ذلــك، يبــدو فقــه  75 مــن الدســتور )...(« )قــرار المحكمــة الدســتورية الإ

القضــاء الــذي رّســخته المحكمــة أصبــح مذبذبــا مــع مــرور الوقــت، مّمــا أســال حبــر فقهــاء القانــون الذيــن نــّددوا بتعّســف 

المحكمــة وبالمــس مــن المــن القانونــي بســبب عــدم القــدرة علــى رســم توجــه واضــح وثابــت لفقــه القضــاء، وبشــكل عــام 

نــددوا بالســلطات المفرطــة الممنوحــة للمحكمــة. 

ــتفتاء  ــة لالس ــوص المعروض ــكل النص ــة بش ــد المتعلق ــى القواع ــريعات عل ــص التش ــدول، ل تن ــن ال ــدد م ــي ع وف

)أذربيجــان، وبلجيــكا، وقبــرص، وفنلنــدا، والتفيــا، ولوكســمبورغ، والنرويــج، وبولونيــا، وروســيا، و»جمهوريــة مقدونيــا 

اليوغوســالفية الســابقة«(. فالعديــد مــن هــذه الــدول )بلجيــكا وفنلنــدا ولوكســمبورغ والنرويــج( ليــس لديهــا قواعــد عامــة 

تنظــم الســتفتاءات أو تنــص علــى أن مجلــس الــوزراء يحــدد شــكل النــص المعــروض علــى الســتفتاء )قبــرص(. فــي بلغاريا، 

يشــترط بــكل بســاطة إتاحــة إمكانيــة الإجابــة علــى الســؤال المطــروح بنعــم أو ل. 

تنــّص التشــريعات فــي دول أخــرى علــى التصويــت علــى مقتــرح مشــروع، مثــل أرمينيــا والدانمــرك وفرنســا وأيرلنــدا 

وهولنــدا )قانــون مؤقــت( وتركيــا. كمــا أن إيطاليــا تعتمــد الســتفتاء الــذي يُدعــى اليــه الناخبــون للموافقــة علــى نســخ نــص 

قانونــي محــّدد. فــي البرتغــال، النــص المكتــوب الــذي يمكــن أن يعــرض علــى التصويــت يتعّلــق فقــط بمعاهــدة تهــدف إلــى 

بنــاء أو تعميــق الرتبــاط بالتحــاد الأوروبــي. يمكــن فقــط أن ينصــّب التصويــت علــى مبــدأ الســتفتاء فــي جورجيــا والســويد 

)حيــث يمكــن الختيــار بيــن عــدة بدائــل(. 

ــات  ــق بالنتخاب ــاي 2014 المتعل ــي 26 م ــؤرخ ف ــنة 2014 الم ــدد 16 لس ــي ع ــون الأساس ــص القان ــس، ين ــي تون ف

ــي:  ــى النحــو التال ــى الســتفتاء عل ــص الســؤال المعــروض عل ــم صياغــة ن ــى أن: »تت ــه عل ــي الفصــل 115 من والســتفتاء ف

»هــل توافــق علــى مقتــرح تعديــل الدســتور أو مشــروع القانــون المعــروض عليــك؟« ول تكــون الإجابــة عليــه إل بـــالموافقة 

ــض.  أو الرف

ومــن الممكــن أيًضــا أن يكــون الســتفتاء متعلًقــا بنــص تمــت صياغتــه أو لــم تتــم صياغتــه وفًقــا لموضوعــه أو طبيعته. 

فــي النمســا يمكــن عــرض مقترحــي نــص كخياريــن، فــي أنــدورا وإســبانيا وليتوانيــا، يتعلــق الســتفتاء التقريــري بمشــروع 

تمــت صياغتــه )أو مثــال بقــرار رد رئيــس الجمهوريــة كالنمســا(، ويتعلــق الســتفتاء الستشــاري بمبــدأ مــا. 

بشــكل عــام، يكــون أن يكــون عــدد الأســئلة المطروحــة خــالل نفــس التصويــت غيــر محــدود. ال أنــه، فــي أرمينيــا، 

ل يمكــن أن يتــم اســتفتاء رأي الشــعب فــي أكثــر مــن ســؤال، وفــي البرتغــال، ل ينبغــي أن يتجــاوز عــدد ثالثــة أســئلة. فــي 

بعــض الــدول، يمكــن طــرح عــّدة خيــارات )النمســا، وروســيا، والســويد(. فــي سويســرا، يمكــن لمجلــس النــواب أن يوافــق 

علــى اقتــراح مضــاد لمبــادرة شــعبية يتــم طرحــه للتصويــت بشــكل متزامــن مــع المبــادرة. 
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وتنــص التشــريعات فــي دول أخــرى علــى إجــراء اســتفتاء علــى مقتــرح مصــاغ ومســألة تتعلــق بمبــدأ مــا فــي نفــس 

الوقــت )إســبانيا وألبانيــا واليونــان(. أخيــًرا، يمكــن لهــذه الصيــغ الثالثــة أن تجتمــع فــي نفــس الســتفتاء )مقتــرح مصــاغ، 

مســألة تتعلــق بمبــدأ، اقتــراح غيــر مصــاغ( )المجــر، وسويســرا، ومالطــا مــا لــم تنــص أي قاعــدة علــى خــالف ذلــك(. كمــا 

تنــص التشــريعات فــي كل مــن ألبانيــا ومالطــا علــى الســتفتاء الناســخ، والــذي يتعلــق بمشــروع قانــون مصــاغ. 

تضبــط القوانيــن الوطنيــة المســائل التــي يستشــار فيهــا الشــعب بطــرق شــتى. فــي اليونــان، علــى ســبيل المثــال، 

ــي  ــة خاصــة؛ ف ــق بمســائل ذات أهمي ــبانيا، تتعل ــي إس ــة. ف ــة المهّم ــة والجتماعي ــا الوطني ــق هــذه المســائل بالقضاي تتعل

ــط بالمراجعــة الشــاملة للدســتور.  ــرا، ترتب ــي سويس ــة؛ ف ــرص، تهــم المصلحــة العام قب

هنــاك خطــر أل يكــون الســتفتاء حــول مبــدأ أو»اقتــراح غيــر مصــاغ« بالوضــوح الكافــي الــذي يتيــح للناخبيــن الختيــار 

ــرح  ــتان، ص ــة قيرغيزس ــتور جمهوري ــل دس ــون تعدي ــروع قان ــأن مش ــنة 2015 بش ــادر س ــترك ص ــي رأي مش ــالع. ف ــن اط ع

نســان التابــع لمنظمــة الأمــن والتعــاون فــي أوروبــا ولجنــة البندقيــة أن المســائل  مكتــب المؤسســات الديمقراطيــة وحقــوق الإ

ــذه  ــراره به ــّم إق ــذي يت ــون ال ــة أو فضفاضــة، وأن مشــروع القان ــر دقيق ــون غي ــى الســتفتاء ل يجــب أن تك المعروضــة عل

ــن  ــة المواطني ــتقبلية. إن مطالب ــن المس ــة بالقواني ــي عالق ــة ف ــة عالق ــئلة الهام ــن الأس ــدد م ــرك ع ــي أن يت ــة ل ينبغ الطريق

بالمشــاركة فــي مثــل هــذا »القتــراع عــن جهــل« مــن شــأنه أن يضعــف الغــرض الــذي مــن أجلــه تُجــرى الستشــارة الشــعبية 

وينبغــي تجنبــه. 

وفــي نفــس الســياق، ميــزت لجنــة الســتفتاء المســتقلة فــي المملكــة المتحــدة التــي احدثــت فــي خريــف 2017 بيــن 

الســتفتاءات الســابقة للتشــريع والالحقــة لــه مــن حيــث ميعــاد إجرائهــا: يتعلــق الأول بمبــدأ أو»اقتــراح غيــر مصــاغ« والثانــي 

بمشــروع قانــون تولــى المشــرع المصادقــة عليهــا بالفعــل. وأكــدت اللجنــة المســتقلة أن الســتفتاء الالحــق للمصادقــة علــى 

التشــريعات يتيــح قــدرا أكبــر مــن الوضــوح، وأوصــت باســتخدام هــذا الشــكل مــن القتــراع كلمــا أمكــن ذلــك وإن تعــّذر 

ــا لفتــح النقــاش حــول  إجــراء اســتفتاء منفصــل لحــق لمشــروع القانــون - كمــا هــو الحــال عندمــا يكــون الســتفتاء ضروري

مشــروع قانــون مــن عدمــه - تــرى اللجنــة المســتقلة أنــه مــن الضــروري وضــع مســار يــؤول إلــى إجــراء اســتفتاءين إذا تعــّذر 

علــى الناخبيــن الختيــار بيــن الخيــارات المعروضــة عليهــم فــي الســتفتاء الأول. 

ومــن جانبهــا، أّكــدت لجنــة البندقيــة علــى أنــه ل ينبغــي للســؤال المطــروح أن يعتريــه أي غمــوض، فممارســة الرقابــة 

علــى القبــول ينبغــي أن تُفضــي إلــى تحديــد الرهانــات التــي ينطــوي عليهــا الســتفتاء بشــكل كامــل. هــذا التعريــف بحــد ذاتــه 

بــداء  يســتجيب لمطلــب ديمقراطــي يجــب الحفــاظ عليــه وهــو مصداقيــة القتــراع. وهــذا يعنــي أن المواطنيــن المدعويــن لإ

الــرأي فــي الأســئلة الموجهــة لهــم عبــر الســتفتاء عليهــم أن يكونــوا علــى درايــة كاملــة بعواقــب تصويتهــم حتــى يتمكنــوا مــن 

تقريــر مصيرهــم بــكل حريــة. ومــن هــذا المنطلــق، فــإن التثبــت مــن وضــوح الســؤال المطــروح لــه أهميــة قصــوى، ويبــدو 

أنــه الحــد الأدنــى مــن المتطلبــات المنتظــرة فــي أي اســتفتاء. ويقتضــي هــذا النظــر فــي الجــراءات المنطبقــة عبــر تمريرهــا 
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علــى عديــد الختبــارات التــي يتــم تكييفهــا والتــي تتــراوح بيــن احتــرام وحــدة الموضــوع )سويســرا( أو مــا يســمى قاعــدة 

ــات المتحــدة االأمريكيــة( بالنســبة  ــات فــي الوالي الموضــوع الواحــد Single Subject Rule  )علــى مســتوى عــدد مــن الولي

للمبــادرات الشــعبية، مــرورا بالختبــار البالــغ الدقــة الخــاص بصياغــة الســؤال المــراد عرضــه والــذي تتولــى لجنــة النتخابــات 

فــي بريطانيــا أو المحكمــة الدســتورية فــي البرتغــال إجــراءه3. 

وهكذا يّتضح أن الأسئلة المطروحة لالستفتاء يجب أن تراعي ما يلي:

وحــدة الشــكل: يجــب أل يجمــع الســؤال نفســه بيــن مشــروع قانــون مصــاغ ومقتــرح غيــر مصــاغ أو ســؤال يتعلــق 

بمبــدأ مــا. تنــص التشــريعات فــي بعــض الــدول علــى أشــكال اســتفتاء عــدة غيــر أنهــا أبقــت علــى مبــدأ وحــدة الشــكل. وقــد 

يتــم التنصيــص علــى هــذا المبــدأ صراحــة علــى غــرار سويســرا أو ضمنيــا إلــى حــد مــا مثلمــا هــو عليــه الحــال فــي عــدد 

بــداء الــرأي  لغــاء نــص قانونــي أو لإ كبيــر مــن الــدول الأخــرى )مثــال: ألبانيــا، أيــن يتــّم التصويــت علــى نــص دســتوري أو لإ

ــا،  ــان، والمجــر، وليتواني فــي مبــدأ معيــن(. وقــد ســلكت دول أخــرى منطقــا مماثــال، مــن ذلــك أنــدورا وإســتونيا واليون

وإســبانيا. 

وحــدة الموضــوع: حريــة التصويــت تســتدعي عــدم مطالبــة الناخــب بالتصويــت فــي آن معــا علــى عــدة أســئلة ل 

ترتبــط بعضهــا ببعــض ارتباًطــا جوهريـًـا، اذ يمكــن أن يكــون الناخــب مؤيــدا لجــزء مــن الأســئلة ورافضــا لجزئهــا الآخــر. عندمــا 

يتــم تعديــل او تنقيــح النــص مــن عــدة زوايــا مختلفــة، يتعّيــن بالتالــي طــرح عــدة أســئلة. ومــع ذلــك، فــإن المراجعــة الكاملــة 

للنــص، ول ســيما الدســتور، ل يمكــن بطبيعتهــا أن تتعلــق فقــط بالنقــاط التــي ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا ببعضهــا البعــض. فــي 

هــذه الحالــة، ل تنطبــق شــروط وحــدة الموضــوع. يمكــن تشــبيه المراجعــة الواســعة للنــص، والتــي تشــمل عــدة أبــواب، 

بمراجعــة شــاملة. وهــذا ل يمنــع بالتأكيــد مــن عــرض البــواب المختلفــة بشــكل منفصــل علــى التصويــت الشــعبي. 

ومــن هــذا المنطلــق، وفــي حالــة المراجعــة الشــاملة للنــص )الدســتور، القانــون(، ولضمــان حريــة تصويــت الناخــب، 

بــداء الــرأي  يجــب أن تكــون هنــاك عالقــة جوهريــة بيــن أجــزاء أي ســؤال يطــرح للتصويــت، إذ ل ينبغــي أن يُدعــى الناخــب لإ

بالقبــول أو بالرفــض علــى أحــكام برمتهــا تكــون غيــر مترابطــة فيمــا بينهــا. 

معظــم الــدول لــم تعتمــد قواعــد تشــترط احتــرام مبــدأ وحــدة الموضــوع. يتــم تطبيــق هــذا المبــدأ بشــكل خــاص 

ــة التصويــت منتهكــة إذا تضمــن الســؤال أجــزاء  ــا والبرتغــال وسويســرا والمجــر، حيــث تُعتبــر حري ــا وإيطالي فــي بلغاري

بقــاء  متناقضــة، أو كانــت العالقــة بينهــا غيــر واضحــة أو ل تنبثــق عــن بعضهــا البعــض أو ل تتنــاول نفــس المســألة. تــم الإ

علــى هــذا المبــدأ بشــكل صريــح إلــى حــد مــا فــي كل مــن أرمينيــا والنمســا و»جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة« 

فيمــا يتعلــق بالتصويــت الشــعبي بموجــب القانــون المؤقــت. 

3 - تحييــن المبــادئ التوجيهيــة لضمــان إجــراء اســتفتاءات عادلــة فــي الــدول الأعضــاء فــي مجلــس أوروبــا، الجمعيــة البرلمانيــة لمجلــس أوروبــا، 
ــدة،  ــة المتح ــالن، المملك ــيريل جي ــيدة ش ــرر: الس ــة، المق ــية والديمقراطي ــؤون السياس ــة الش ــي 2019، لجن ــة 14791 | 07 جانف ــر | الوثيق تقري

المفوضيــة الأوروبيــة. 
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ــتور  	 ــت بالدس ــي ذات الوق ــؤال ف ــس الس ــق نف ــب أن يتعّل ــه ل يج ــة أن ــدة المرتب ــي وح ــة: تعن ــدة المرتب وح

وبقانــون أدنــى منــه فــي المنظومــة الهرميــة. وهــي مكرســة فــي كل مــن أنــدورا، وأرمينيــا، وإيرلنــدا، وإيطاليــا، 

ــا. وبحكــم تعريفهــا، ثمــة حاجــة لاللتــزام بوحــدة المرتبــة  وسويســرا، وبصــورة ضمنيــة، فــي المجــر وليتواني

بالنســبة للــدول التــي ل تعتمــد فــي أنظمتهــا علــى الســتفتاء الدســتوري )بلغاريــا، واليونــان، ولوكســمبورغ، 

وهولنــدا، والبرتغــال( أو، علــى العكــس مــن ذلــك، فــي الــدول التــي تعتمــد فقــط علــى الســتفتاء الدســتوري 

ــام  ــدأ ع ــى الســئلة حــول مب ــق عل ــة ول تنطب ــى المشــاريع المصاغ ــط عل ــة فق ــا(. وتقتصــر وحــدة المرتب )تركي

أو المقترحــات الغيــر مصاغــة فهــي ل مرتبــة لهــا فــي التسلســل الهرمــي للقواعــد وســيتم انفاذهــا فيمــا بعــد عبــر 

قواعــد دســتورية و/ أو تشــريعية. 

وضــوح الســؤال: عــالوة علــى ذلــك، تعنــي حريــة التصويــت أن الســؤال المطــروح للتصويــت يجــب أن يكــون  	

واضًحــا )غيــر مبهــم أو غامــض(؛ وأل يكــون مضلــال. كمــا ل يجــب أن يقتــرح الســؤال إجابــة ويجــب أن يكــون 

الناخــب مّطلعــا علــى آثــار الســتفتاء. 

هنــاك عــدد مــن القوانيــن الوطنيــة التــي تنــّص صراحــة علــى هــذه القواعــد، وبشــكل أكثــر تحديــدا علــى إلزاميــة 

توضيــح الســؤال. فــي ألبانيــا، يجــب أن تكــون الســئلة حــول السياســات العامــة )أســئلة مهمــة بشــكل خــاص( 

المعروضــة علــى الشــعب واضحــة وشــاملة وقاطعــة ل لبــس فيهــا. فــي أرمينيــا يجــب أن يكــون الســؤال بســيطا. 

فــي المجــر، واضــح دون لبــس. فــي فرنســا، تُفــرض شــروط الأمانــة والوضــوح وعــدم الغمــوض، وفًقــا لمــا يقــرره 

ــة وواضحــة ودقيقــة«، وأل  المجلــس الدســتوري. فــي البرتغــال، يجــب أن تكــون الأســئلة المصاغــة »موضوعي

تتضّمــن أي اقتــراح أو اعتبــار مســبق. 

يســتنتج شــرط الوضــوح ضمنيــا مــن القواعــد التــي تفــرض أن يجيــب الناخــب بنعــم أو ل )النمســا، وكرواتيــا، 

واليونــان، ومالطــا و»جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة«(، أو التصويــت علــى نــص مصــاغ )إيرلندا(. 

وقــد أوجــب القانــون فــي بلغاريــا وإيطاليــا وبولونيــا والبرتغال وسويســرا توّفر ســمة الوضــوح وغيــاب اليحائية 

فــي الســؤال. وفــي دول أخــرى، يفــرض شــرط الوضــوح نفســه تطبيقــا لمبــدأ حريــة التصويــت. 

أخيــرا، ينــّص الفصــل 115 فقــرة سادســة مــن الدســتور البرتغالــي علــى أن »يقتصــر كل اســتفتاء علــى مســألة 

واحــدة. ويجــب أن توضــع الأســئلة بموضوعيــة ودقــة ووضــوح، وتتطلــب الإجابــة فقــط بنعــم أو ل، ول تزيــد 

ــك الشــروط الأخــرى المنظمــة لصياغــة الســتفتاءات  ــون كذل ــون. ويضــع القان ــذي يحــدده القان عــن العــدد ال

وإجرائهــا.«. وجــاء القانــون الأساســي الخــاص بنظــام الســتفتاء تتّمــة لهــذه الأحــكام. مــن الناحيــة العمليــة، قليــال 

مــا يتــّم قبــول مبــادرات الســتفتاء، ل ســيما طلبــات الســتفتاء المحلــي، إمــا لأنهــا ل تصمــد أمــام هــذه الغربلــة، 

ــر لالهتمــام أن نالحــظ، فــي  ــج الســتفتاء. مــن المثي ــة لعتمــاد نتائ ــة المطلوب ــا الأغلبي أو بســبب عــدم حيازته

حالــة البرتغــال، أن الرقابــة القضائيــة علــى قبــول الســتفتاءات ل تقتصــر علــى المبــادرات المقدمــة مــن أقليــة 
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ــا تشــمل كافــة أشــكال الســتفتاءات. تتوافــق هــذه الرقابــة المنتظمــة والواســعة والصارمــة  مــن المواطنيــن وإنّم

مــع فلســفة ممارســة الســلطة الرقابيــة الشــاملة علــى دســتورية الإجــراءات القانونيــة التــي يرغــب فيهــا المشــرع 

الدســتوري البرتغالــي. 

ب      تكافؤ الفرص

ــن  ــات.  وم ــي النتخاب ــا ف ــتفتاءات كم ــال الس ــي مج ــوى ف ــة قص ــه أهمي ــرص ل ــؤ الف ــرام تكاف ــح أن احت ــن الواض م

نســان، ل ســيما حريــة التعبيــر والصحافــة، وحريــة  البديهــي أن تنطــوي الســتفتاءات الديمقراطيــة علــى احتــرام حقــوق الإ

التنقــل داخــل البــالد، وكذلــك حريــة التجمــع وتكويــن الجمعيــات لأغــراض سياســية بمــا فــي ذلــك مــن خــالل إنشــاء الأحــزاب 

السياســية. 

لكــن، إذا كان ل بــد مــن ضمــان اجــراء النتخابــات فــي إطــار المســاواة بيــن الأحــزاب وبيــن المرشــحين، فإن الستنســاخ 

المحــض والبســيط لهــذا المبــدأ فــي حالــة الســتفتاء يمكــن أن يــؤدي إلــى وضــع غيــر مــرض. فمــن ناحيــة، يمكــن أن يتســّبب 

فــي تشــظي الأحــزاب بــأن تُعطــى الكلمــة لممثلــي الأغلبيــة المهيمنــة صلــب الحــزب وهــو مــا يمكــن أن يــؤدي إلــى عــرض 

غيــر متــوازن لــالآراء السياســية، ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن توزيــع وقــت البــث الممنــوح لنفــس الحــزب بيــن مختلــف أجنحتــه 

الداعمــة والمعارضــة لالســتفتاء يبــدو صعًبــا كذلــك مــن الناحيــة السياســية والعمليــة. عــالوة علــى ذلــك، فــي البلــدان التــي 

تقــر اللجــوء إلــى المبــادرات الشــعبية أو الســتفتاءات الختياريــة، فــان هــذه الســتفتاءات غالًبــا ل تنبــع مــن حــزب سياســي، 

بــل قــد تطــرح خيــاًرا ترفضــه أهــم الأحــزاب كأن يتــّم الدعــوة إلــى تقليــص عــدد أعضــاء البرلمــان أو رفــع التمويــل العمومــي 

عــن الأحــزاب. 

1 -  إتاحة نفاذ المواطن إلى المعلومة

لكــي يتخــذ الناخــب قــراًرا بوعــي تــام، مــن الضــروري فــي المقــام الأول أن يعــرف آثــار تصويتــه؛ لذلــك يجــب أن 

يحــدد الدســتور أو القانــون مــا إذا كان الســتفتاء هــو تقريــري أو استشــاري. 

ــر عــن إرادتهــم. فالنشــر  ــة التعبي ــن شــرط أساســي لحري ــاول الناخبي ــت فــي متن إن جعــل النــص المطــروح للتصوي

عــالم ال أنــه فــي الواقــع ل يعــدو أن يكــون ال فــي متنــاول عــدد محــدود  فــي الرائــد الرســمي يحّقــق الحــد الأدنــى مــن الإ

عــالم العموميــة وعلــى مواقــع الويــب  مــن الناخبيــن. تنــّص القوانيــن فــي ليتوانيــا وروســيا علــى نشــر النــص فــي وســائل الإ

الخاصــة بهــا. فــي إيرلنــدا، يجــب أن يتــم توفيــر النــص للعمــوم فــي مكاتــب البريــد. فــي هولنــدا، يكــون ذلــك فــي المقــرات 

البلديــة. 

ــص  ــة تتجــاوز مجــرد إتاحــة الن ــات موضوعي ــم معلوم ــزم الســلطات بتقدي ــد تل ــدول توجــد قواع ــن ال ــدد م ــي ع ف

للعمــوم. فــي هولنــدا، يرســل ملخــص للنــص إلــى الناخبيــن. فــي دول أخــرى، تقــّدم مذكــرة تفســيرية أو معلومــات أخــرى. 
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ــس التحــادي  ــة مــن المجل ــرة توضيحي ــا بمذك ــن مرفق ــى الناخبي ــت إل ــم إرســال النــص المقــدم للتصوي ــرا، يت ــي سويس ف

)الحكومــة( توّضــح وجوبــا مختلــف وجهــات النظــر بطريقــة متوازنــة. فــي فرنســا، جــرت العــادة أن تتولــى الســلطات تقديــم 

ــم  ــرة تفســيرية وإن ل ــا بمذك ــن مرفق ــى الناخبي ــع عرضــه عل ــص المزم ــن خــالل إتاحــة الن ــة ل ســيما م ــات موضوعي معلوم

يشــترط القانــون ذلــك. ويخضــع مشــروع المذكــرة لرقابــة آليــة مــن قبــل المجلــس الدســتوري. فــي فنلنــدا، تــم إرســال مذكــرة 

تفســيرية للناخبيــن بصياغــة موضوعيــة لستشــارتهم حــول النضمــام إلــى التحــاد الأوروبــي فــي عــام 1994. فــي إيرلنــدا، 

تتــم صياغــة هــذه المذكــرة إذا أقــّر ذلــك مجلــس النــواب بغرفتيــه ويشــترط توخــي الحيــاد فــي ذلــك. تلتــزم جميــع الســلطات 

فــي البرتغــال بأقصــى درجــات النزاهــة وفــي التفيــا، يتعيــن علــى لجنــة النتخابــات المركزيــة توخــي عــدم النحيــاز عنــد 

إعــالم المواطنيــن ل ســيما بشــأن المقتــرح المعــروض للتصويــت. 

ــول  ــة ح ــات الموضوعي ــة المعلوم ــم كاف ــداد وتقدي ــة إع ــات مهم ــة لالنتخاب ــة الوطني ــى اللجن ــال، تتول ــي البرتغ ف

ــة.  ــات الحكومي ــة النتخاب ــك لمفوضي ــد بذل ــا، يُعه ــي بولوني ــون. وف ــا الناخب ــن أن يحتاجه ــتفتاء يمك الس

داريــة اللتــزام بواجــب الحيــاد وهــو عنصــر مــن العناصــر التــي تكفــل حريــة التعبيــر عــن  يتعّيــن علــى الســلطات الإ

إرادة الناخــب. وخالًفــا لالنتخابــات، حيــث تكــون الســلطات العموميــة محمولــة علــى الحيــاد التــام، يبــدو أنــه مــن المشــروع 

ــة عــن وجهــة نظرهــا فــي النقاشــات المؤيــدة أو المعارضــة للنــص  ــر مختلــف أجهــزة الدول فــي وضعيــة الســتفتاء أن تعّب

المعــروض للتصويــت. ومــع ذلــك، مــن المهــم أل تؤثــر علــى نتيجــة القتــراع عــن طريــق الدعايــة المفرطــة والأحاديــة الجانب 

أو عــن طريــق اســتخدام الأمــوال العموميــة لأغــراض دعائيــة، ممــا يمــس مــن تكافــؤ الفــرص ويحــول دون تجســيد الرادة 

الحرة للناخبين.  

تنــص القوانيــن فــي البرتغــال علــى أن تلتــزم الســلطات بواجــب النزاهــة والحيــاد المطلقيــن؛ وهــو مــا يشــترط أيضــا 

علــى نطــاق واســع فــي سويســرا. فــي روســيا كمــا فــي البرتغــال، يحّجــر علــى الســلطات والشــخصيات الرســمية القيــام 

بالدعايــة. ال أّن القيــود المفروضــة علــى الســلطات فــي بعــض الأحيــان تكــون أكثــر محدوديــة. فــي أرمينيــا، يشــترط هــذا 

فقــط عنــد ممارســة الوظيفــة )يحظــر علــى القضــاة وأعــوان الشــرطة والجيــش القيــام بالدعايــة بشــكل مطلــق(. ويقتصــر 

حظــر الدعايــة علــى أعضــاء اللجــان النتخابيــة فــي جورجيــا. فــي النمســا، تلتــزم الســلطات بتقديــم معلومــات محايــدة، 

لكــن يمكنهــا أيًضــا القيــام بحملــة؛ ومــع ذلــك، فــإّن الموقــف الداعــي لحظــر نشــر دعايــة غيــر موضوعيــة واســعة النطــاق 

أو دعايــة غيــر متناســبة مــن جانــب الســلطات يتجلــى فــي فقــه قضــاء المحكمــة الدســتورية. فــي دول أخــرى، وخالفــا لذلــك، 

يُســمح للســلطات التدخــل فــي الحملــة الدعائيــة )المجــر(. 

وفيمــا يتعلــق بالأفــراد، نجــد أن معظــم الــدول الأوروبيــة ل تفــرض قيــودا. ال أنــه فــي دول مثــل أرمينيــا، وأذربيجان، 

وجورجيــا، وروســيا يمنــع علــى المواطنيــن والمنظمــات الأجنبيــة القيــام بحملــة. فــي روســيا، ل يمكــن للجمعيــات الدعويــة 
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والخيريــة القيــام بحملــة. فــي البرتغــال، يســتثنى مــن هــذا المنــع الأحــزاب السياســية وائتالفــات الأحــزاب والتكتــالت التــي 

تضــم 5000 ناخــب علــى الأقــل. 

2 - حملة االستفتاء

ــن  ــاواة بي ــان المس ــي ضم ــتفتاء ه ــة الس ــم حمل ــي تنظ ــد الت ــه القواع ــي علي ــذي تنبن ــاس ال ــون الس ــترط أن يك يش

ــتفتاء.  ــى الس ــروض عل ــروع المع ــن للمش ــن والمعارضي المؤيدي

ــق  ــاي 2014 يتعل ــي 26 م ــؤرخ ف ــي م ــون الأساس ــن القان ــل 116 م ــص الفص ــس، ين ــي تون ــق ف ــذا المنطل ــن ه  وم

بالنتخابــات والســتفتاء، بشــكل عــام، علــى أن »تعمــل الهيئــة ]العليــا المســتقلة لالنتخابــات[ علــى ضمــان المســاواة فــي 

شــارة إلــى أن شــرط المســاواة يخــص  اســتعمال وســائل الدعايــة بيــن الأحــزاب النيابّيــة المشــاركة فــي الســتفتاء«. وتجــدر الإ

مختلــف الأحــزاب السياســية الممثلــة فــي مجلــس النــواب وليــس مؤيــدي ومعارضــي المشــروع المطــروح علــى الســتفتاء. 

عــالم العموميــة أو الخاصــة. مــن  ــة حــال، يجــب أن تتعّلــق المســاواة بشــكل خــاص بالنفــاذ إلــى وســائل الإ علــى أيّ

ذاعيــة المخّصصة  المستحســن ضمــان المســاواة بيــن المؤيديــن والمعارضيــن للمشــروع المعــروض للتصويــت فــي البرامــج الإ

عــالم العموميــة أو الخاصــة. غيــر أنــه مــن المبالغــة المطالبــة فــي جميــع الحــالت  لحملــة الســتفتاء ســواء فــي وســائل الإ

بتحقيــق التــوازن المثالــي بيــن مؤيــدي النــص ومعارضيــه. مــن الممكــن بالفعــل إيجــاد إجمــاع معيــن فــي اتجــاه أو آخــر، ل 

ســيما فــي حالــة إجــراء اســتفتاء إجبــاري علــى مشــروع يتطلــب أغلبيــة موصوفــة فــي البرلمــان. ومــع ذلــك، يجــب ضمــان 

عــالم العموميــة ســواء للداعيــن بالتصويــت بنعــم أو للجهــة الرافضــة لــه علــى حــد الســواء. وبقــدر  النفــاذ إلــى وســائل الإ

مــا يتحقــق هــذا الشــرط، قــد يؤخــذ فــي العتبــار عــدد الأحــزاب السياســية التــي تدعــم كل خيــار أو نتائجهــا النتخابيــة، ول 

ســيما فــي نشــرات الأخبــار. 

عــالم العموميــة أثنــاء حملــة الســتفتاء. فــي كثيــر مــن  فــي أوروبــا، تنظــم غالبيــة الــدول عمليــة النفــاذ إلــى وســائل الإ

الأحيــان، يتــم منــح وقــت متســاو فــي الحــوارات لمؤيــدي المشــروع ومعارضيــه )ألبانيــا، وأذربيجــان، وبلغاريــا، وقبــرص، 

ــا اليوغوســالفية الســابقة«(. فــي بعــض الــدول، يُشــترط ضمــان  ــا، والســويد، وسويســرا، و»جمهوريــة مقدوني وليتواني

ــك  ــن ذل ــن، م ــن والمعارضي ــن المؤيدي ــس بي ــة، ولي ــي الحمل ــة المشــاركة ف ــن المجموعــات أو الأحــزاب المختلف ــوازن بي الت

إيطاليــا ومالطــا وبولونيــا، والبرتغــال، وروســيا، وتونــس. فــي هولنــدا وإســبانيا، يشــترط فقــط علــى الأحــزاب السياســية 

ــة الســتفتاء. فــي  ــة لحمل ــة والتلفزي ذاعي ــة فــي مجلــس النــواب اســتخدام الوقــت المخصــص لهــا فــي القنــوات الإ الممثل

ــاء  ــح فض ــي من ــون الفرنس ــترط القان ــزاب. يش ــي لالأح ــوزن النتخاب ــع ال ــب م ــكل متناس ــث بش ــة الب ــم إتاح ــبانيا، يت إس

ــة فــي مجلــس  ــة. ويســمح فقــط لالأحــزاب الممثل ــة والتلفزي ذاعي »متســاوي« لأنصــار ومعارضــي المشــروع فــي القنــوات الإ

نصــاف. تضمــن  النــواب والجهــات المعنيــة بالنظــر إلــى طبيعــة الســؤال المطــروح. وفــي إيرلنــدا، يشــترط كذلــك تحقيــق الإ

ــاد. ونفــس الشــيء فــي النمســا،  ــاز أو الحي ــة أو عــدم النحي ــوازن مــن خــالل اشــتراط الموضوعي التشــريعات الأخــرى الت
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حيــث تتولــى القنــوات التلفزيــة والذاعيــة العموميــة بصفــة عامــة تأميــن المعلومــة الموضوعيــة والغيــر منحــازة للعمــوم 

ضافــة إلــى تنــوع وجهــات النظــر.  بالإ

ــة، ال أن  عــالم العمومي ــة بوســائل الإ ــادرة مقارن عــالم الخاصــة ن ــى وســائل الإ ــر عل ــي تؤث ــد الت ــت القواع ــن كان ولئ

عــالم الســمعي والبصــري ســواء كانــت الخاصــة  متطلبــات التكافــؤ تفرضــه القوانيــن فــي بعــض الــدول علــى جميــع وســائل الإ

عــالم  أو العموميــة. واســتتباعا لذلــك، فــإن المؤيديــن والمعارضيــن يُخّصــص لهــم نفــس الوقــت للتحــدث فــي وســائل الإ

ــا وقبــرص. فــي النمســا، ينطبــق كذلــك شــرط الحيــاد والموضوعيــة  الخاصــة والعموميــة مثــل مــا هــو الحــال فــي بلغاري

ــدي  ــاوي لمؤي ــي بالتس ــاء العالم ــح الفض ــن من ــدا، يتعي ــا وايرلن ــي فرنس ــة، وف ــة الخاص ــة والتلفزي ذاعي ــوات الإ ــى القن عل

ومعارضــي المشــروع المعــروض علــى الســتفتاء. وهــذا هــو الحــال أيًضــا فــي فنلنــدا أثنــاء الســتفتاء علــى النضمــام إلــى 

ــى  ــا عل ــة كم ــة الخاص ــمعية والبصري ــالم الس ع ــائل الإ ــى وس ــوازن عل ــرط الت ــق ش ــال، ينطب ــي البرتغ ــي. ف ــاد الأوروب التح

عــالم العموميــة. ودون الطالــة فــي هــذه النقطــة، يمكــن أن ينــص القانــون علــى حظــر فــرض شــروط ماليــة غيــر  وســائل الإ

متكافئــة علــى الدعايــة لالســتفتاء حســب مصدرهــا )إيطاليــا، وروســيا، وإســبانيا حيــث ل يمكــن أن تتخطــى تعريفــة الدعايــة 

عالنــات التجاريــة، كمــا هــو الحــال فــي سويســرا(.  تعريفــة الإ

3 - تمويل حمالت االستفتاء

إن مبــدأ تكافــؤ الفــرص بيــن مؤيــدي ومعارضــي المقتــرح المعــروض علــى الســتفتاء ضــروري فــي تمويــل حمــالت 

الســتفتاء. وعليــه، فــإن القواعــد الوطنيــة المتعلقــة بتمويــل الأحــزاب والحمــالت النتخابيــة ســواء كان تمويــال عموميــا أم 

ــق  ــا يتعل ــيما فيم ــة، ل س ــفافية المالي ــان الش ــك ضم ــن كذل ــا يتعّي ــتفتاء. كم ــالت الس ــى حم ــق عل ــب أن تنطب ــا، يج خاص

ــات.  ــل النتخاب ــا مث ــة تمام بحســابات الحمل

ــر  ــن أن تقتص ــي يمك ــرى الت ــم الأخ ــكال الدع ــة وأش ــح العمومي ــق بالمن ــا يتعل ــاواة فيم ــان المس ــك ضم ــن كذل يتعّي

علــى مؤيــدي المقتــرح المعــروض علــى الســتفتاء أو معارضيــه ممــن يمثلــون نســبة مئويــة دنيــا مــن عــدد الناخبيــن. ويمكــن 

للمســاواة إذا تحّققــت بيــن الأحــزاب السياســية، أن تكــون علــى نحــو صــارم أو متناســب. فالصرامــة تعنــي أن يتــّم التعامــل 

ــدى  ــان أو ل ــب البرلم ــن صل ــت الراه ــي الوق ــا ف ــي تمّثله ــة الت ــار الأهمي ــن العتب ــذ بعي ــية دون الأخ ــزاب السياس ــع الأح م

الناخبيــن. وأمــا المســاواة النســبية، فهــي تتعلــق بمعاملــة الأحــزاب السياســية بنــاء علــى النتائــج النتخابيــة التــي حققتهــا. 

فــي تونــس، ينــص القانــون الأساســي عــدد 16 لســنة 2014 مــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعّلــق بالنتخابــات 

ــة  ــدة الأحــزاب النيابي ــة الســتفتاء لفائ ــل حمل ــى تموي ــة عل ــوان مســاعدة عمومي ــص منحــة بعن ــى تخصي والســتفتاءات عل

ــا.  ــاوي بينه ــوّزع بالتس ــتفتاء وت ــي الس ــاركة ف المش
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يُحظــر اســتخدام الأمــوال العموميــة لصالــح أو ضــد مشــروع مطــروح لالســتفتاء فــي عــدد مــن الــدول: مــن ذلــك 

أرمينيــا وبلغاريــا وكرواتيــا وجورجيــا وإيرلنــدا والبرتغــال وبولونيــا وروســيا وإســبانيا وسويســرا و»جمهوريــة مقدونيــا 

اليوغوســالفية الســابقة«. ال أن هــذا ل يمنــع مطلقــا مــن اســتخدام الأمــوال العموميــة لتنظيــم الســتفتاء، بمــا فــي ذلــك 

عفــاء  ــة )إســبانيا( أو الإ ــازات الممنوحــة لــكل مــن مؤيــدي ومعارضــي النــص المقتــرح فيمــا يتعلــق بالرســوم البريدي المتي

ــا اليوغوســالفية الســابقة«(.  الضريبــي لالأنشــطة المتعلقــة بالســتفتاء )»جمهوريــة مقدوني

وتربــط بلــدان أخــرى اســتخدام الأمــوال العموميــة بالمتثــال لمعاييــر الحيــاد. فمثــال تنــص التشــريعات فــي إيرلنــدا 

ومالطــا علــى أنــه يجــوز اســتخدام الأمــوال العموميــة للنفــاذ للمعلومــة وليــس للدعايــة. فــي فنلنــدا، خــالل الســتفتاء علــى 

النضمــام إلــى التحــاد الأوروبــي، جــرى توزيــع الأمــوال العموميــة بالتســاوي بيــن المؤيديــن والمعارضيــن للمشــروع. 

فــي بعــض البلــدان، مــن الممكــن اســتخدام الســلطات لالأمــوال العموميــة أثنــاء الحملــة، ولكــن بشــكل محــدود. فــي 

النمســا، يُقبــل الســتخدام المعتــدل لالأمــوال العموميــة مــن قبــل البرلمــان والحكومــة طالمــا أنــه ل يشــكل إفراطــا أو انحيــازا 

فــي نشــر معلومــات. فــي أذربيجــان، يحّجــر علــى الســلطات القيــام بالحملــة فقــط قبيــل التصويــت مباشــرة. 

ج      تحديد نتائج االستفتاء 

تنــص القوانيــن فــي معظــم الــدول علــى العتبــة القانونيــة للمصادقــة علــى نتيجــة الســتفتاء. هــذا هــو الحــال بشــكل 

خــاص فــي تونــس. ينــص الفصــل 117 مــن القانــون الأساســي مــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 يتعلــق بالنتخابــات والســتفتاءات 

عــالن عــن نتائــج الســتفتاء«.  علــى مــا يلــي: »تُعتمــد قاعــدة أغلبيــة الأصــوات المصــّرح بهــا فــي الإ

قبــال  يمكــن أن تتخــذ العتبــة القانونيــة الحــد الأدنــى، فــي حــال توفرهــا، شــكلين اثنيــن: عتبــة ترتبــط بالحــد الأدنــى لإ

الناخبيــن أو بالحــد الأدنــى للموافقــة علــى المســألة المطروحــة. فــي الحالــة الولــى، ل تُعتمــد النتائــج إل بمشــاركة نســبة 

معّينــة مــن مجمــوع الناخبيــن المســجلين فــي عمليــة القتــراع. وفــي الحالــة الثانيــة، تُعتمــد النتائــج اســتنادا لنســبة التأييــد 

)أو ربمــا الرفــض( التــي أبداهــا الناخبيــن. وقــد يبــدو أّن العتبــة القانونيــة علــى أســاس الموافقــة أفضــل مــن العتبــة علــى 

أســاس نســبة القبــال علــى المشــاركة التــي قــد تطــرح مشــكلة خطيــرة لأن معارضــي المســألة المطروحــة علــى الســتفتاء، 

ــا علــى وجــه الخصــوص، قــد يوّجهــون دعــوة إلــى مقاطعــة الســتفتاء، حتــى  كمــا اتضــح فــي عديــد الأمثلــة منهــا إيطالي

وإن مّثلــوا أقليــة صغيــرة مــن الناخبيــن المهتميــن بالمســألة المعروضــة للتصويــت. وفــي المقابــل، قــد تُــؤدي العتبــة علــى 

أســاس الموافقــة أيًضــا إلــى طريــق مســدود. إذا كانــت العتبــة المشــترطة عاليــة جــًدا، يصبــح التغييــر صعًبــا للغايــة. إذا كان 

يجــاب تجــاه النــص المطــروح واســع النطــاق ومــن قبــل غالبيــة الناخبيــن دون بلــوغ العتبــة القانونيــة، فــإن  التصويــت بالإ

الوضــع السياســي ســيصبح حساســا، كمــا ستشــعر الأغلبيــة بســبب فشــلها فــي الحســم أنهــا حرمــت مــن فوزهــا دون ســبب 

وجيــه. عندئــٍذ تكــون أخطــار تزويــر نســبة المشــاركة متوفــرة تمامــا مثلمــا هــي متوفــرة فــي صــورة اشــتراط العتبــة علــى أســاس 

المشــاركة. 
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يقــع اعتمــاد العتبــة القانونيــة المســتندة لمشــاركة غالبيــة الناخبيــن فــي الــدول التاليــة: بلغاريــا، وكرواتيــا، وإيطاليــا 

ــي  ــري(. ف ــابقة« )اســتفتاء تقري ــالفية الس ــا اليوغوس ــة مقدوني ــيا، و»جمهوري ــا، وروس ــا )اســتفتاء ناســخ(، ليتواني ومالط

التفيــا، تحــدد العتبــة القانونيــة بنصــف الناخبيــن الذيــن شــاركوا فــي النتخابــات التشــريعية الأخيــرة )ويســتثنى مــن ذلــك 

ــا والبرتغــال،  ــاه(، وفــي أذربيجــان بحوالــي 25 ٪ مــن الناخبيــن المســجلين. فــي بولوني التعديــالت الدســتورية، انظــر أدن

بــدون مشــاركة أكثــر مــن 50 ٪، يصبــح الســتفتاء استشــاريًا ويفقــد صبغتــه التقريريــة )فــي البرتغــال، يتــم احتســاب العتبــة 

القانونيــة بالنســبة للمواطنيــن المســجلين فــي التعــداد الســكاني(. 

تحــّدد العتبــة القانونيــة المعتمــدة علــى أســاس نســبة الموافقــة بربــع الناخبيــن فــي المجــر؛ وثلــث الناخبيــن فــي 

ألبانيــا وأرمينيــا. فــي الدنمــارك، تضبــط النســبة ب 40 ٪ مــن الناخبيــن للمصادقــة علــى التعديــل الدســتوري. وفــي حــالت 

ــبة  ــت نس ــل إذا بلغ ــن، ب ــة المصوتي ــض غالبي ــل برف ــط إذا قوب ــس فق ــت لي ــروح للتصوي ــص المط ــض الن ــم رف ــرى، يت أخ

الأصــوات بـــ »ل« 30 ٪ مــن الناخبيــن. 

ــألة  ــت المس ــاص إذا تعلق ــكل خ ــة بش ــان مرتفع ــض الأحي ــي بع ــة ف ــة القانوني ــون العتب ــد تك ــك، ق ــى ذل ــالوة عل ع

ــن  ــن 50 ٪ م ــر م ــة أكث ــتفتاء بموافق ــروح لس ــتوري مط ــل دس ــى أي تعدي ــب أن يحظ ــا، يج ــي التفي ــية. ف ــرارات أساس بق

الناخبيــن المســجلين. فــي ليتوانيــا، ل يمكــن اقــرار بعــض القواعــد ذات أهميــة خاصــة تتعلــق بالســيادة إل بأغلبيــة ثالثــة 

أربــاع الناخبيــن، وبأغلبيــة الناخبيــن فــي المســائل الأخــرى التــي تتعلــق بالدولــة والمراجعــة الدســتورية. فــي كرواتيــا، يُشــترط 

يجابــي لأغلبيــة الناخبيــن لالنضمــام إلــى دول أخــرى. ينــص دســتور الجبــل االســود )مونتينيغــرو( علــى أغلبيــة  التصويــت الإ

ثالثــة أخمــاس الأصــوات المدلــى بهــا. 

ــا، فــي حــال إجــراء اســتفتاء إلزامــي، تحــّدد  يمكــن الجمــع بيــن عتبــة المشــاركة وعتبــة الموافقــة. مثــال، فــي ليتواني

العتبــة القانونيــة بمشــاركة تبلــغ نســبتها 50 ٪ وموافقــة ثلــث الناخبيــن علــى المســألة المطروحــة؛ وبالنســبة للعضويــة فــي 

المنظمــات الدوليــة، يشــترط فقــط بلــوغ العتبــة القانونيــة للمشــاركة. 

ــي  ــا، وف ــي إيطالي ــخ( ف ــتفتاء ناس ــل 53 اس ــن أص ــبة )م ــي 18 مناس ــبة 50 ٪ ف ــاركة بنس ــة المش ــوغ عتب ــم بل ــم يت ل

ــا  ــة مقدوني ــن »جمهوري ــي كل م ــن( ف ــن أصــل اثنتي ــي مناســبة واحــدة )م ــا، وف ــي ليتواني ــن أصــل ســتة( ف مناســبتين )م

اليوغوســالفية الســابقة« والبرتغــال - فــي هــذه الأخيــرة، كان لالســتفتاء أثــر استشــاري. فيمــا يتعلــق بعتبــة الموافقــة، فشــل 

الســتفتاء الوحيــد الــذي تــم تنظيمــه منــذ المصادقــة علــى الدســتور فــي أرمينيــا لعــدم موافقــة ثلــث الناخبيــن، وكذلــك 

الســتفتاء )مــن أصــل أربعــة( فــي المجــر بعــدم بلــوغ النســبة القانونيــة المطلوبــة بربــع الناخبيــن فــي خصــوص أي مــن 

ــارات المعروضــة عليهــم.  الخي
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 د      آثار االستفتاء

ل ينحصــر نطــاق التصويــت الشــعبي فقــط فــي طبيعتــه التقريريــة أو الستشــارية، ولكــن أيًضــا قــد يتعّلــق بتمكيــن 

مجلــس النــواب مــن إعــادة النظــر فــي القــرار الــذي يتخــذه الشــعب. بمعنــى آخــر، إذا تمــت المصادقــة علــى نــص مــا عبــر 

آليــة الســتفتاء، فهــل يمكــن تعديلــه دون اللجــوء إلــى الســتفتاء مــن جديــد؟ وفــي المقابــل، إذا قوبلــت المســألة المعروضــة 

عبــر الســتفتاء برفــض الشــعب، هــل يمكــن اقرارهــا فيمــا بعــد مــن قبــل مجلــس النــواب؟

ــوازي  ــدأ ت ــم اعتمــاد مب ــر. بشــكل عــام، يت ــى حــّد كبي ــة إل ــة متباين ــدو التشــريعات الوطني حــول هــذه النقطــة، تب

ــب  ــتفتاء يج ــق الس ــن طري ــابقا ع ــا س ــم إقراره ــكام ت ــة أح ــي لمراجع ــي ترم ــد الت ــي فالقواع ــراءات، وبالتال ــغ والج الصي

إخضاعهــا لســتفتاء جديــد )إلزامــي أو اختيــاري(، وهــذا معتمــد فــي الــدول التالية: ألبانيــا، وأنــدورا، وأذربيجــان، وإيطاليا، 

ومالطــا، وسويســرا، و»جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة«. عندمــا يكــون الســتفتاء ناســخا )اســتفتاء تشــريعي 

فــي ألبانيــا وإيطاليــا ومالطــا(، فــإن التنقيــح البرلمانــي الــذي يتعــارض مــع النــص المصــادق عليــه عــن طريــق الســتفتاء 

يمكــن، مــن الناحيــة النظريــة، أن يدخــل حيــز التنفيــذ، لكــن هــذا التمشــي قــد يمّثــل مجازفــة سياســية. فــي روســيا، ل يمكــن 

نســخ أو تنقيــح أي قاعــدة تمــت المصادقــة عليهــا عــن طريــق الســتفتاء إل مــن خــالل اســتفتاء جديــد، وذلــك إذا لــم يتــم 

التنصيــص علــى إجــراء آخــر فــي النــص المطــروح علــى الســتفتاء. ول يمكــن تنظيــم الســتفتاء الجديــد قبــل عاميــن أو حتــى 

خمــس ســنوات. 

لزامي )النمســا،  ينطبــق مبــدأ تــوازي الصيــغ فــي بعــض الــدول فقــط فيمــا يتعّلــق بالقواعــد التــي تخضــع لالســتفتاء الإ

ــتفتاء  ــا لالس ــع وجوب ــي تخض ــتور )الت ــكام الدس ــل أح ــط تعدي ــّم فق ــا، ل يت ــي أرميني ــا(. ف ــدا، والتفي ــارك، وإيرلن والدنم

لزامــي( ال عــن طريــق الســتفتاء ويشــمل ذلــك أيًضــا القوانيــن التــي تمــت المصادقــة عليهــا عبــر آليــة الســتفتاء. ومــع  الإ

ذلــك، فــإن قاعــدة تــوازي الصيــغ والجــراءات ل تنطبــق - مــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل - علــى النصــوص التــي قوبلــت 

بالرفــض مــن المواطنيــن عبــر الســتفتاء، اذ يمكــن أن يصــادق عليهــا البرلمــان فــي مرحلــة لحقــة. 

فــي البرتغــال، لــم يتــم التنصيــص علــى مبــدأ تــوازي الصيــغ والجــراءات، ولكــن إذا تــم رفــض النــص عــن طريــق 

الســتفتاء، فــال يمكــن المصادقــة عليــه فــي مرحلــة لحقــة إل مــن قبــل مجلــس تشــريعي منبثــق عــن انتخابــات تشــريعية 

جديــدة. 

فــي معظــم الــدول الأخــرى، وفــي ظــل ســكوت النــص، يبقــى مــن الممكــن - مــن الناحيــة القانونيــة علــى الأقــل - 

ابطــال نتيجــة الســتفتاء عبــر الآليــة البرلمانيــة: فرنســا وبلغاريــا وكرواتيــا )بعــد انقضــاء عــام واحــد( وقبــرص، والمجــر، 

ــا، وإســبانيا، والســويد، والجزائــر، والمغــرب، وتونــس...  ــا، وبولوني وليتواني
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هـ      طرق مراجعة القواعد الخاصة بإجراء االستفتاء

قــد يطــرح الســؤال حــول مــا إذا كان يمكــن تعديــل قاعــدة دســتورية أو تشــريعية تنــص علــى إمكانيــة تنظيــم اســتفتاء 

ــة  ــى مراجع ــق عل ــدة خاصــة تنطب ــدول، ل توجــد قاع ــي معظــم ال ــى الســتفتاء؟ ف ــتثني اللجــوء إل ــن خــالل إجــراء يس م

ــة إلــى اخــرى. فــي  النصــوص التــي تنظــم ســير الســتفتاء. هــذا يعنــي أن الحــالت تكــون متباينــة وهــي تختلــف مــن دول

البرتغــال، ل يتــم اللجــوء إلــى الســتفتاء فــي المســائل المتعلقــة بالقواعــد الدســتورية، حتــى وإن كانــت تتعلــق بالســتفتاء 

ذاتــه. فــي المقابــل، يخضــع تعديــل الدســتور فــي سويســرا لســتفتاء إلزامــي وتخضــع القوانيــن لالســتفتاء الختيــاري ال أن 

القواعــد المتعلقــة بالســتفتاء )مــا لــم يكــن لهــا صبغــة ترتيبيــة( تخضــع ايضــا لالســتفتاء بمقتضــى القانــون. 

وبيــن كل هــذه الحــالت، هنــاك عــدة نقــاط التقــاء ممكنــة. فعندمــا يشــترط إجــراء اســتفتاء إلزامــي للقيــام بتعديــالت 

دســتورية، فمــن البديهــي أن ينطبــق نفــس الجــراء علــى التعديــالت المتعلقــة بالســتفتاء )باســتثناء سويســرا، هــذا الحــل 

ــد  ــع القواع ــا، تخض ــي إيطالي ــدا(. ف ــارك، وإيرلن ــان، والدنم ــا، وأذربيج ــدورا، وأرميني ــارة أن ــة: إم ــدول التالي ــمل ال يش

الدســتورية لالســتفتاء التعليقــي والقوانيــن لالعتــراض الشــعبي، وذلــك بنــاًء علــى طلــب 500.000 ناخــب. فــي ألبانيــا، يمكــن 

تعديــل الأحــكام الدســتورية المتعلقــة بالســتفتاء )مثلهــا مثــل بقيــة الأحــكام( بــدون تصويــت شــعبي وفقــط بأغلبيــة ثلثــي 

مجلــس النــواب. 

لزامــي ويتــّم التنصيــص  ال أن بعــض القواعــد المنظمــة لســير الســتفتاء فــي عــدد مــن الــدول تخضــع لالســتفتاء الإ

علــى ذلــك بشــكل صريــح. وينطبــق هــذا فــي التفيــا ومالطــا بالنســبة للقاعــدة التــي تنــص علــى أن وجــوب إخضــاع القواعــد 

الدســتورية لســتفتاء يكــون إلزاميــا. ويهــدف ذلــك إلــى قطــع الطريــق علــى مجلــس النــواب ومنعــه مــن التحايــل علــى الزاميــة 

ــى نطــاق أوســع فــي كل مــن إســتونيا  ــى ذلــك. وينطبــق هــذا عل ــي تنــص عل ــل القاعــدة الت ــى الســتفتاء بتعدي اللجــوء إل

وليتوانيــا بالنســبة لأحــكام الدســتور المتعلقــة بتعديلــه، والتــي تنــص علــى حــالت الســتفتاء الإجبــاري. 
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V. الرقابة على االستفتاء

ــى ضمــان  ــرام القاعــدة الدســتورية المنطبقــة، ومــن ورائهــا، إل ــى ضمــان احت ــى الســتفتاءات إل ــة عل  تهــدف الرقاب

احتــرام المعاييــر الديمقراطيــة المتفــق عليهــا علــى المســتوى الدولــي. غيــر أنــه إذا كانــت الرقابــة ضروريــة فــي دولــة تحكمهــا 

ســيادة القانــون، فإنــه ينبغــي كذلــك تحقيــق التــوازن بيــن الســعي لضمــان احتــرام القانــون وبيــن تفــادي التقييــد المفــرط 

لإجــراء اللجــوء إلــى الســتفتاء، أو التقييــد المفــرط للتصويــت عبــر الســتفتاء ذاتــه. ومــن هــذا المنطلــق، ل يتعلــق الأمــر 

بالتشــكيك فــي مشــروعية الرقابــة فــي حــد ذاتهــا، بــل بإيجــاد رقابــة تمــارس بشــكل صائــب ومالئــم علــى مختلــف أشــكال 

الســتفتاءات. 

إذا كان يُنظــر أحيانًــا إلــى الرقابــة علــى الســتفتاء علــى أنهــا وســيلة مــن شــأنها الحــد مــن مشــاركة المواطنيــن، فإنهــا 

ــة مــن  ــة فــي نظــام ديمقراطــي. وهــذا يُفتــرض أن تتــم هــذه الرقاب ــات الضروري يمكــن أيًضــا أن تكفــل عــددا مــن الضمان

قبــل هيئــات مســتقلة عــن الســلطات العموميــة أو المواطنيــن الذيــن أطلقــوا المبــادرة الشــعبية. ومــن هــذا المنطلــق، تتنــّزل 

مهمــة المحاكــم الدســتورية فــي البــت فــي المســائل المتعلقــة بســير عمليــة الســتفتاء، ســواء لكــون النصــوص التشــريعية 

ــة، أو لأنهــا تُستشــار بخصــوص القاعــدة المصــادق عليهــا بالســتفتاء أكان ذلــك  ــة رقابي مكنتهــا صراحــة مــن ممارســة مهّم

بصــورة مباشــرة أو عرضيــة. ويمكــن ممارســة هــذه الرقابــة بطريقــة عامــة كمــا ســبق ذكــره علــى الســؤال المطــروح، أو علــى 

الطريقــة التــي تتــم بهــا صياغــة المقتــرح او المبــادرة. ويتعلــق دورهــا كذلــك بالرقابــة علــى تنظيــم عمليــة القتــراع وســيره. 

 أ      الرقابة على تنظيم االستفتاء والعمليات الخاصة باالستفتاء

ــتقاللية  ــع بالس ــر تتمت ــة أو أكث ــود هيئ ــه وج ــة لعمليات ــالمة القانوني ــن الس ــق م ــتفتاء والتحق ــم الس ــب تنظي يتطل

والحيــاد يعهــد اليهــا بالرقابــة. وعــادة مــا يحظــى اســناد هــذا الختصــاص إلــى هيئــة مســتقلة بقبــول عــام، خصوصــا لن 

ــة المنوطــة بعهــدة  ــن. ولعــل هــذه الرقاب ــي نظــر عمــوم المواطني ــة الســتفتاء ف ــة لحســن ســير عملي ــك يشــكل ضمان ذل

مثــل هــذه الهيئــات المســتقلة تكتســي أقــل أهميــة فــي مجــال الســتفتاءات لأنهــا ل تعــدو أن تكــون ســوى توســيع لنطــاق 

الختصــاص الصلــي المنــوط ببعــض الهيئــات فــي المســائل النتخابيــة. وتعــّد هــذه الرقابــة مــن بيــن الممارســات الفضلــى 

فــي مجــال الســتفتاءات شــأنها شــأن الممارســات الفضلــى فــي المســائل النتخابيــة التــي ترمــي إلــى ضمــان اجــراء انتخابــات 

حــرة ونزيهــة )Free and Fair Elections(. وعــالوة علــى ذلــك، تشــير مدونــة حســن الســلوك فــي مجــال الســتفتاءات التــي 

ــة ســير الســتفتاء ووجــود نظــام طعــن  ــدة ومراقب ــة محاي ــل هيئ ــن قب ــراع م ــم القت ــى أن تنظي ــة إل ــة البندقي ــا لجن أعّدته

قضائــي ناجــع هــو مــن بيــن الضمانــات الإجرائيــة التــي يُفتــرض توفرهــا. 

نعم

ال
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ــدة  ــة محاي ــف لجن ــم تكلي ــد يت ــة. ق ــة قضائي ــس بالضــرورة وظيف ــم الســتفتاء لي ــان حســن ســير تنظي ــر أن ضم غي

ــى العــداد لالســتفتاء مــن خــالل التثبــت علــى وجــه الخصــوص مــن وضــوح  ــة تُشــرف عل ومســتقلة تتمتــع بوظائــف إداري

ــا هــو  ــل هــذه اللجــان، كم ــن لمث ــح. ويمك ــى الوجــه الصحي ــات عل ــن بالمعلوم ــن إحاطــة المواطني الســؤال المطــروح، وم

الحــال فــي إيرلنــدا، حــث المواطنيــن علــى التصويــت. مــن ناحيــة أخــرى، تختــّص المحكمــة العليــا )High Court( بالنظــر 

 .)Supreme Court( ــة ــا االأيرلندي ــدا، ويمكــن الطعــن بالســتئناف أمــام المحكمــة العلي ــة فــي إيرلن فــي النزاعــات النتخابي

ــع  ــى أوس ــب، وعل ــو الواج ــى النح ــن عل ــالم الناخبي ــك بإع ــدة كذل ــة المتح ــي المملك ــات ف ــة النتخاب ــل لجن وتتكّف

نطــاق، وتراقــب حســن ســير الســتفتاء. غيــر أنّهــا، ل تبــّت فــي النزاعــات التــي مــن المحتمــل أن تثــار بعــد عمليــة القتــراع 

ــة الســتفتاء.  والمتعلقــة بشــكل خــاص بحمل

ــة  ــا أو خاص ــة علي ــى محكم ــي إل ــتوى الوطن ــى المس ــتفتاء عل ــات الس ــير عملي ــن س ــة حس ــد بمراقب ــن أن يُعه يمك

)كوســتاريكا( أو إلــى محكمــة دســتورية )رومانيــا،  فرنســا(. ويمكــن أيًضــا توزيــع هــذه الرقابــة بيــن عــدة هيئــات كأن تتولــى 

ــة  ــى هيئ ــتفتاء إل ــات الس ــالمة عملي ــى س ــة عل ــد بالرقاب ــن أن يُعه ــا يمك ــتفتاء بينم ــير الس ــن س ــة حس ــة مراقب ــة إداري هيئ

قضائيــة. فــي كــوت ديفــوار مثــال، تنــص المــادة 51 مــن الدســتور علــى أن تضطلــع لجنــة مســتقلة بمهّمــة تنظيــم الســتفتاء 

ــات الســتفتائية.  ــة للعملي ــى المجلــس الدســتوري التحقــق مــن الســالمة القانوني ــى أن يتوّل وعل

فــي فرنســا، عــرف الوضــع تطــّورا. اذ قــام المجلــس الدســتوري بتأويــل الفصــل 60 مــن الدســتور فــي اتجــاه اقتصــار 

اختصاصــه القضائــي علــى مجــال الرقابــة الالحقــة فــي النزاعــات المتعلقــة بالعمليــات النتخابيــة، أمــا كل مــا يصــدر عنــه 

قبــل عمليــة القتــراع فيدخــل فــي اختصاصــه الستشــاري. وينــص الفصــل 46 مــن القانــون الأساســي للمجلــس الدســتوري 

الفرنســي علــى أن » تتولــى الحكومــة استشــارة المجلــس الدســتوري بشــأن تنظيــم عمليــات الســتفتاء. ويجــب إعالمــه دون 

تأخيــر بــأي إجــراء يتــم اتخــاذه فــي هــذا الصــدد«. غيــر أن المجلــس، ومنــذ عــام 2000، وســع بشــكل اســتثنائي اختصاصــه 

طــار، يشــمل مجــال اختصاصــه  ــراع، إذا وقــع تقديــم مطلــب فــي ذلــك. وفــي هــذا الإ ــة لالقت ليشــمل الأعمــال التحضيري

التثبــت مــن شــروط قبــول الســتفتاء مــن حيــث الشــكل والموضــوع والإجــراءات المتبعــة. 

وفــي ســياق أعــم، يمكــن أن تشــمل الرقابــة علــى حســن ســير الســتفتاء بعــض الختصاصــات التــي تتعلــق بقبــول 

الســتفتاءات، ل ســيما عندمــا يتعلــق الأمــر بمبــادرة شــعبية. حــول هــذه النقطــة، يمكــن أن تختلــف الحــالت اختالفــا كبيــًرا 

مــن دولــة إلــى أخــرى. فــي فرنســا، ومــن خــالل التوّســع فــي تأويــل اختصاصاتــه، أصبــح لزامــا علــى المجلــس الدســتوري 

ممارســة الرقابــة علــى وضــوح نــص مقتــرح الســتفتاء فــي إطــار رقابتــه القضائيــة المســبقة. ثــم تتســلط رقابــة المجلــس علــى 

الجــراءات المنظمــة لالســتفتاء. مــن ناحيــة أخــرى، بالنســبة للهيئــات أو الســلطات القضائيــة الأخــرى، تعــد هــذه الرقابــة 

جــزًءا ل يتجــزأ مــن إجــراءات التحقــق مــن شــروط قبــول الســتفتاءات. 
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ــراءات  ــى الإج ــط عل ــن فق ــتفتاء، ولك ــى الس ــوء إل ــادرة اللج ــى مب ــة عل ــة القضائي ــلط الرقاب ــرى، ل تتس ــي دول أخ ف

ــويد،  ــدا، والس ــبانيا، وإيرلن ــا الخاصــة - وإس ــة العلي ــان – تمارســها المحكم ــا واليون ــا وفرنس ــي النمس ــا ف ــة )كم المنطبق

وتركيــا – يمارســها المجلــس الأعلــى لالنتخابــات(. وقــد تــؤدي هــذه الرقابــة إلــى إبطــال النتائــج. وقــد تقتصــر ســبل الطعــون 

ــى المســائل المتعلقــة بالحــق فــي التصويــت )سويســرا(.  ــة أيًضــا عل القضائي

شــارة إلــى أن المحكمــة الدســتورية تختــّص فــي العديــد مــن الــدول  فيمــا يتعلــق بالختصــاص القضائــي، تجــدر الإ

ضافــة  بالبــت بشــكل عــام فــي الطعــون المتعلقــة بالســتفتاءات )كرواتيــا، وفرنســا، ومالطــا، والبرتغــال(. فــي ألبانيــا، وبالإ

إلــى المســائل الدســتورية، تبــدي المحكمــة رأيهــا أيضــا فــي مــدى وضــوح الســؤال )فــي حالــة التصويــت علــى نــص غيــر 

مصــاغ( وكفايــة النــص القانونــي المعــروض علــى الســتفتاء، والــذي ســيتم إلغــاء جــزء منــه، فــي حالــة الســتفتاء الناســخ. 

وينــص القانــون فــي البرتغــال علــى أن الرقابــة الالحقــة للمحكمــة تشــمل علــى وجــه الخصــوص الســالمة القانونيــة للحملــة 

النتخابيــة ولعمليــة القتــراع، فضــالً عــن نزاهــة النتائــج. 

ــى  ــوء إل ــادرة اللج ــى مب ــة عل ــي الرقاب ــتورية ف ــة الدس ــاص المحكم ــر اختص ــى أن ينحص ــص عل ــن التنصي ــا يمك كم

ــة  ــى المحكم ــا، تتول ــي بلغاري ــرى. ف ــة اخ ــى هيئ ــج إل ــى النتائ ــة عل ــح اختصــاص الرقاب ــل من ــي المقاب ــم ف ــتفتاء، ويت الس

داريــة. وتتولــى ذلــك  داريــة العليــا البــّت فــي النزاعــات المتعلقــة بالنتائــج، وفــي المجــر وايطاليــا تتولــى ذلــك المحاكــم الإ الإ

محاكــم القضــاء العــادي فــي التفيــا بعــد قــرار تصــدره اللجنــة النتخابيــة المركزيــة )تخضــع القــرارات الصــادرة عــن رئيــس 

ــة المحكمــة الدســتورية(.  ــة أو مجلــس النــواب فقــط إلــى رقاب الجمهوري

لــكل ناخــب الصفــة فــي تقديــم طعــن ضــد إجــراء اســتفتاء فــي كل مــن الــدول التاليــة: كرواتيــا واليونــان والمجــر، 

وإيرلنــدا وإيطاليــا ومالطــا وروســيا وسويســرا و»جمهوريــة مقدونيــا اليوغوســالفية الســابقة«. فــي هولنــدا، يمكــن لأي 

ــارك  ــي الدنم ــر مصلحــة مشــروعة، وف ــدورا يشــترط توف ــي أن ــي الســتفتاء، ف ــي الطعــن ف ــه مصلحــة الحــق ف شــخص ل

وإســتونيا، يشــترط توفــر مصلحــة قانونيــة. فــي النمســا، يشــترط ان يتقــدم عــدد معيــن مــن الناخبيــن بطعــن ضــد الســتفتاء 

ويتــراوح عددهــم بيــن 100 و500 ويختلــف العــدد باختــالف المقاطعــة التــي يقطــن بهــا الطــرف القائــم بالطعــن. ويمكــن 

ان يشــمل الحــق فــي الطعــن بعــض الســلطات أيضــا )مديــر النيابــة العموميــة فــي ايرلنــدا، والمدعــي العــام فــي مالطــا(، 

ويمكــن كذلــك العتــراف بصفــة خصوصيــة للطعــن لــدى أصحــاب المبــادرة بالســتفتاء )إيطاليــا(. 

ــي دول أخــرى.  ــا هــو الحــال ف ــام بالطعــن ضــد بالســتفتاء كم ــة القي ــي صف ــق ف ــم التضيي ــد يت ــك، ق ــا لذل خالف

فــي إســبانيا، تتوفــر الصفــة لــدى الجهــات المعنيــة )الأحــزاب، والمؤسســات(، فــي روســيا، لــدى الأشــخاص أو الهيئــات 

المشــاركة فــي الســتفتاء، فــي بلغاريــا، تتوفــر الصفــة لــدى الســلط التــي لهــا الحــق فــي اقتــراح إجــراء اســتفتاء، فــي فرنســا، 

تتوفــر الصفــة للطعــن لــدى ممثلــي الدولــة فــي كل دائــرة أو جماعــة محليــة، ويعتــرف بهــا لعمــوم الناخبيــن فــي حــالت 

محــددة للغايــة. فــي البرتغــال، وفــي إطــار ممارســة الرقابــة المســبقة، يتمتــع رئيــس الجمهوريــة بالصفــة للطعــن وجوبــا. 
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وفــي إطــار الرقابــة الالحقــة، تشــمل الصفــة كافــة الناخبيــن )كل فــي مركــز القتــراع الخاصــة بــه(، لكنهــا تشــمل بشــكل خــاص 

الأحــزاب والجماعــات التــي شــاركت فــي الحملــة. 

قــد تنحصــر صفــة الطعــن ضــد الســتفتاء فــي ســلطات بعينهــا. فــي أرمينيــا، تنحصــر فــي رئيــس الجمهوريــة أو ثلــث 

النــواب. فــي جورجيــا، فــي رئيــس الجمهوريــة أو ُخمــس أعضــاء مجلــس النــواب أو المدعــي العــام. فــي ليتوانيــا، تتوفــر 

الصفــة لــدى خمــس أعضــاء مجلــس النــواب أو الحكومــة أو المحاكــم التــي يمكــن بالطبــع أن تتعّهــد بالدعــوة مــن قبــل عــدد 

مــن الأشــخاص. 

ب      الرقابة الالحقة على قاعدة نتيجة االستفتاء

ضافــة إلــى النزاعــات  تُطلــق الرقابــة الالحقــة علــى الرقابــة التــي تجــرى بعــد انتهــاء عمليــة القتــراع وإعــالن النتائــج. بالإ

المتعلقــة باحتــرام إجــراءات الســتفتاء والحملــة وصحــة القتــراع. قــد يتعلــق النــزاع بالقاعــدة القانونيــة نفســها التــي تمــت 

المصادقــة عليهــا عبــر الســتفتاء. فقــد يتعلــق المــر بالتحقــق مــن مــدى دســتورية تلــك القاعــدة، أو مــن مــدى مطابقتهــا 

للقانــون الدولــي إذا اعُتبــر هــذا الأخيــر أعلــى منهــا مرتبــة. 

تكــون الرقابــة الالحقــة موضــع انتقــاد عندمــا تــؤدي إلــى التشــكيك فــي القاعــدة القانونيــة التــي تمــت المصادقــة عليهــا 

مــن قبــل اغلبيــة مــن المواطنيــن. وقــد تبــدو الأســباب بديهيــة، فهــي تتعلــق بمشــروعية الرقابــة والجهــة المكلفــة بممارســتها 

وامكانيــة تعــارض تلــك المشــروعية مــع مشــروعية التصويــت الشــعبي. وقــد يدفــع عــدم الرتيــاح الــذي قــد تســببه هــذه 

المواجهــة ببعــض القضــاة إلــى الحكــم بعــدم الختصــاص. وهكــذا مثــال، فــي فرنســا، رفــض القاضــي الدســتوري منــذ عــام 

1962، ممارســة الرقابــة علــى القوانيــن التــي يتبناهــا الشــعب مباشــرة. أمــا فيمــا عداهــم مــن القضــاة، فــان قبلــوا بممارســة 

هــذه الرقابــة، فهــم ل يتــرددون فــي تقييــد أنفســهم، ل ســّيما لتالفــي أيــة اعمــال انتقاميــة ردا علــى تلــك الرقابــة وخصوصــا 

حيــن يترشــحون لالنتخابــات، كمــا يجــري فــي عــدد مــن الوليــات فــي الواليــات االأمريكيــة االمريكيــة. 

تُمــارس هــذه الرقابــة الالحقــة للقاعــدة القانونيــة المصــادق عليهــا عبــر الســتفتاء علــى المســتوى الوطنــي فــي أوروبــا 

بشــكل محــدود، أو بشــكل غيــر ملفــت لالنتبــاه، كمــا هــو الحــال فــي إيطاليــا حيــث يمكــن أن تخضــع القوانيــن التــي يتــم 

يطاليــة بصــورة عرضيــة.  تنقيحهــا بعــد الســتفتاء الناســخ لرقابــة علــى الدســتورية مــن قبــل المحكمــة الإ

يمكــن أيًضــا مراقبــة القاعــدة المصــادق عليهــا مــن قبــل قاضــي دولــي بغــض النظــر عــن القاعــدة المطعــون فيهــا. 

نســان ســنة 1992 فــي مــدى احتــرام التعديــل الدســتوري فــي  ففــي ســياق متصــل، بتــت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإ

نســان والــذي يحظــر علــى وجــه الخصــوص نشــر المعلومــات المتعلقــة بالإجهــاض  ايرلنــدا لالتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإ

فــي المملكــة المتحــدة. 
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VI. مقترحات

ــة حســن  ــى مدون ــك إل ــم وإجــراء الســتفتاءات، وكذل ــة بتنظي ــة المتعلق ــر الدولي تســتند هــذه المقترحــات للمعايي

ــة.  ــة البندقي ــا لجن ــي أعّدته ــي مجــال الســتفتاءات الت الســلوك ف

 أ       احترام النظام القانوني القائم

1 - علوية القانون

يجــب مراعــاة النظــام القانونــي برمتــه عنــد اللجــوء إلــى الســتفتاء. فــال يمكــن تنظيــم اســتفتاء علــى وجــه الخصــوص 

إذا كان الدســتور أو أي قانــون مطابــق للدســتور ل ينــص علــى ذلــك، أو إذا كان النــص المطــروح للتصويــت مثــال هــو ضمــن 

الختصــاص الحصــري للبرلمــان. وينطبــق مبــدأ علويــة القانــون علــى الســتفتاءات كمــا هــو الحــال فــي جميــع المجــالت 

الأخــرى. 

فــي تونــس، تــم التأكيــد علــى مبــدأ ســيادة الشــعب فــي الفصــل الثالــث مــن دســتور 2014 الــذي ينــص علــى أن: 

»الشــعب هــو صاحــب الســيادة ومصــدر الســلطات، يمارســها بواســطة ممثليــه المنتخبيــن أو عبــر الســتفتاء«. 

غيــر أّن التأكيــد علــى هــذا المبــدأ ل يســمح بتنظيــم اســتفتاء خــارج القواعــد القانونيــة الجــاري بهــا العمــل. يجــب 

أل يكــون اللجــوء إلــى الســتفتاء ممكًنــا إل فــي الحــالت التــي ينــص عليهــا الدســتور أو القانــون المطابــق للدســتور، وكذلــك 

وفقــا للقواعــد الإجرائيــة المّتبعــة فــي تنظيــم الســتفتاء. 

وبخصــوص الســتفتاء التشــريعي، نــص الفصــل 82 مــن دســتور 2014 علــى أنــه يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يعــرض 

نســان أو بالأحوال  علــى الســتفتاء مشــاريع القوانيــن المتعلقــة بالموافقــة علــى المعاهــدات الدوليــة أو بالحريــات وحقــوق الإ

الشــخصية، والمصــادق عليهــا مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب. 

ينــص الأمــر الرئاســي عــدد 117 لســنة 2021 المــؤرخ فــي 22 ســبتمبر 2021 والمتعلــق بتدابيــر اســتثنائية فــي الفصــل 

ــك أن أحــكام  ــى ذل ــب عل ــى الســتفتاء أي مشــروع مرســوم«. ويترت ــة أن يعــرض عل ــه: » لرئيــس الجمهوري ــى أن ــه عل 15 من

الفصــل 82 مــن الدســتور لــم تعــد قابلــة للتطبيــق. حيــث يجــوز لرئيــس الجمهوريــة أن يعــرض علــى الســتفتاء أي مشــروع 

ــه. هــذا مــع الشــارة إلــى ان  مرســوم، وذلــك دون مصادقــة مســبقة مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب المعلقــة صالحيات

مجــال المراســيم عمــال بأحــكام الفصــل 5 مــن المرســوم الرئاســي عــدد 117 لســنة 2021 يشــمل المجــال الكامــل لتدخــل 

الســلطة التشــريعية. وبهــذا تــم توســيع نطــاق الســتفتاء التشــريعي بشــكل كبيــر. 
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ــي 22  ــؤرخ ف ــنة 2021 الم ــدد 117 لس ــي ع ــر الرئاس ــن الأم ــل 22 م ــص الفص ــتوري، ن ــتفتاء الدس ــوص الس وبخص

ســبتمبر 2021 علــى أن تتولــى لجنــة يعينهــا رئيــس الجمهوريــة صياغــة مشــاريع التعديــالت المتعلقــة بالإصالحــات السياســية. 

ــه: »يجــب أن تهــدف  ــى أن ــّص عل ــث ن ــالت المزمــع اجراؤهــا مســتقبال حي ويحــدد هــذا الفصــل مضمــون مشــاريع التعدي

ــه الشــعب بالفعــل هــو صاحــب الســيادة  ــى التأســيس لنظــام ديمقراطــي حقيقــي يكــون في مشــاريع هــذه التعديــالت إل

ومصــدر الســلطات ويمارســها بواســطة نــواب منتخبيــن أو عبــر الســتفتاء ويقــوم علــى أســاس الفصــل بيــن الســلط والتــوازن 

ــورة 17 ديســمبر  ــق أهــداف ث ــة وتحقي ــات العامــة والفردي ــون ويضمــن الحقــوق والحري ــة القان ــا ويكــرس دول ــي بينه الفعل

2010 فــي الشــغل والحريــة والكرامــة الوطنيــة، ويعرضهــا رئيــس الجمهوريــة علــى الســتفتاء للمصادقــة عليهــا«. 

شــارة إلــى أن الفصــل 144 مــن الدســتور ينــص علــى الطبيعــة الختياريــة لالســتفتاء الدســتوري. ويخــول  وتجــدر الإ

هــذا الفصــل لرئيــس الجمهوريــة عــرض التعديــل الدســتوري عــل الســتفتاء فقــط بعــد موافقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس نــواب 

الشــعب عليــه. 

وبالتالــي، فــإن المرســوم الصــادر فــي 22 ســبتمبر 2021 يكســي الســتفتاء الدســتوري علــى مشــاريع التعديــالت التــي 

أعّدهــا رئيــس الجمهوريــة بالصبغــة اللزاميــة. كمــا ينــص الفصــل 20 مــن الأمــر الرئاســي ذاتــه علــى مواصلــة العمــل بتوطئــة 

الدســتور وبالبابيــن الأول والثانــي منــه، وبجميــع الأحــكام الدســتورية التــي ل تتعــارض مــع أحــكام هــذا الأمــر الرئاســي. 

واســتتباعا لذلــك، فــإن القيــود المفروضــة علــى التعديــالت الدســتورية فــي مــا يتعلــق خصوصــا بالمبــادئ العامــة 

ــي  ــات الت ــوق والحري ــة بالحق ــك الأحــكام المتعلق ــن 1 و 2( وكذل ــع التونســي )الفصلي ــة والمجتم ــا الدول ــوم عليه ــي تق الت

يكفلهــا الدســتور )الفصــول مــن 21 إلــى 49( ل تــزال مســتثناة مــن مجــال التعديــالت الدســتورية وبالتالــي مــن الســتفتاء. 

علــى أي حــال، مــن الصعــب الجــزم بــأن اجــراء اســتفتاءات دســتورية أو تشــريعية اســتنادا إلــى الأمــر المــؤرخ فــي 22 

ســبتمبر 2021 المتعلــق بالتدابيــر الســتثنائية يرتكــز علــى أســاس قانونــي ســليم. 

أولً، مــن الواضــح أن هــذه الســتفتاءات ســتكون فــي تعــارض مــع نــص وروح دســتور 2014. عــالوة علــى ذلــك، فــإن 

أساســها القانونــي المباشــر، أي المرســوم الصــادر فــي 22 ســبتمبر 2021، ســيكون بحــد ذاتــه موضــع تســاؤل لغيــاب أســاس 

ــي إطــار  ــزل ف ــر الرئاســي يتن ــار أن إجــراء اســتفتاء منظــم بالأم ــدو مــن المســتحيل اعتب ــي، يب ــي أو دســتوري. وبالتال قانون

احتــرام النظــام القانونــي الديمقراطــي القائــم. 

فــي الواقــع، يشــكل هــذا الأمــر الرئاســي امتــداًدا للتدابيــر المتخــذة فــي إطــار حالــة الســتثناء المعلــن عنهــا فــي 25 

ــى  ــى أحــكام الفصــل 80 مــن الدســتور، المســتوحى إل ــي تســتند شــكليا إل ــا، والت ــي تــم تمديدهــا لحًق ــة 2021 والت جويلي

حــد كبيــر مــن الفصــل 16 مــن الدســتور الفرنســي لســنة 1958. وينــص هــذا الفصــل علــى وجــه الخصــوص أنــه » لرئيــس 

الجمهوريــة فــي حالــة خطــر داهــم مهــدد لكيــان الوطــن وأمــن البــالد واســتقاللها، يتعــذر معــه الســير العــادي لدواليــب 

الدولــة، أن يتخــذ التدابيــر التــي تحتمهــا تلــك الحالــة الســتثنائية، )...(«. 
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ومــع ذلــك، ودون الحاجــة إلــى مناقشــة ماهيــة الخطــر الداهــم الــذي بــرر تطبيــق حالــة الســتثناء، فمــن الواضــح 

أن إقالــة الحكومــة وتجميــد صالحيــات مجلــس نــواب الشــعب تقــررا فــي إطــار حالــة الســتثناء وهــذا فــي الواقــع انتهــاك 

واضــح لنفــس الفصــل 80 مــن الدســتور والــذي ينــص علــى وجــه الخصــوص علــى أن يكــون مجلــس نــواب الشــعب فــي 

حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه الفتــرة وأل يتــّم حّلــه أن التدابيــر الســتثنائية المتخــذة علــى ضوئــه يجــب أن تهــدف إلــى 

تأميــن عــودة الســير العــادي لدواليــب الدولــة فــي أقــرب الآجــال. 

2 - شرعية النصوص المعروضة على االستفتاء من حيث المضمون

يجــب أن تحتــرم النصــوص المعروضــة علــى الســتفتاء جميــع القوانيــن الأعلــى درجــة وخاصــة منهــا الدســتور )مبــدأ 

هرميــة القواعــد(. 

عنــد طــرح نــص للتصويــت عليــه بنــاًء علــى طلــب مــن هيئــة أخــرى غيــر مجلــس النــواب، يجــب أن يكــون هــذا الأخيــر 

قــادًرا علــى إبــداء رأي استشــاري فــي النــص المطــروح للتصويــت. ومــن الواضــح أن تعليــق عمــل مجلــس نــواب الشــعب إلــى 

أجــل غيــر مســمى بموجــب الأمــر الرئاســي الصــادر فــي 22 ســبتمبر 2021 يجعــل مــن المســتحيل اســتكمال هــذه الإجــراءات 

الجوهريــة فــي عالقــة بمضاميــن النــص. 

ــة  ــد للمحكم ــى أن يُعه ــتور 2014 عل ــص دس ــوص، ين ــه الخص ــى وج ــتورية عل ــتفتاءات الدس ــق بالس ــا يتعل وفيم

الدســتورية مــن قبــل رئيــس مجلــس نــواب الشــعب إبــداء الــرأي فــي التعديــالت المقترحــة فــي كونهــا ل تتعلــق بمــا ل يجــوز 

تعديلــه حســبما هــو منصــوص عليــه بهــذا الدســتور. 

وفي غياب محكمة دستورية، ل يمكن بسط رقابة على الضوابط والقيود في عالقة بالتعديالت الدستورية. 

ب     الضمانات اإلجرائية

1 - المبادئ المنطبقة

ينــص القانــون الأساســي عــدد 7 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 14 فيفــري 2017 المتعلــق بتنقيــح وإتمــام القانون الأساســي 

ــات والســتفتاء، فــي الفصــل 52 منــه ومــا يليــه علــى  عــدد 16 لســنة 2014 المــؤرخ فــي 26 مــاي 2014 المتعلــق بالنتخاب

جملــة المبــادئ التــي يجــب أن تنظــم حملــة الســتفتاء. 
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تتمّثل هذه المبادئ الأساسية فيما يلي:

دارة وأماكن العبادة،  	 »حياد الإ

عالم الوطنية،  	 حياد وسائل الإ

شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،  	

المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترّشحين،  	

احترام الحرمة الجسدية للمترّشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،  	

عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين،  	

عدم الدعوة إلى الكراهية والعنف والتعّصب والتمييز«.  	

فيمــا يتعلــق بمبــدأ الحيــاد، يتضمــن القانــون الأساســي جملــة مــن الأحــكام التــي تهــدف إلــى ضمانــه بصــورة صارمــة 

ــات  ــة أو نشــر الشــعارات أو الخطاب دارات والمؤسســات والمنشــآت العمومي ــع الوثائــق فــي الإ ــة. وبذلــك يحجــر توزي للغاي

المتعلقــة بالدعايــة لالســتفتاء أيــا كان شــكلها أو طبيعتهــا )الفصــل 53(. وبصــورة مماثلــة، تحّجــر الدعايــة لالســتفتاء بمختلــف 

أشــكالها )الخطــب، المؤتمــرات، توزيــع الوثائــق، إلــخ( فــي المؤسســات التربويــة والجامعيــة والتكوينيــة، وكذلــك فــي دور 

العبــادة )الفصــل 54(. 

وفيمــا يتعلــق باحتــرام مبــدأ تكافــؤ الفــرص، ينــّص القانــون الأساســي أن تعمــل الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات 

»علــى ضمــان المســاواة فــي اســتعمال وســائل الدعايــة بيــن الأحــزاب النيابّيــة المشــاركة فــي الســتفتاء« )الفصــل 116(. 

ــة والســتعراضات  ــات العمومي ــات بشــكل مســبق ب »الجتماع ــا المســتقلة لالنتخاب ــة العلي ــا يجــب إعــالم الهيئ كم

والمواكــب والتجمعــات النتخابيــة أو المتعلقــة بالســتفتاء...«)الفصل 64(. وينــص نفــس الفصــل علــى حريــة هــذه النشــطة. 

ــال  ــائل التص ــى وس ــاذ إل ــي النف ــق ف ــري الح ــمعي البص ــال الس ــتقلة لالتص ــا المس ــة العلي ــن الهيئ ــن أن تضم يتعّي

الســمعي والبصــري لــكل المجموعــات السياســية خــالل مرحلــة مــا قبــل الحملــة النتخابيــة أو مــا قبــل حملــة الســتفتاء علــى 

ــة )الفصــل 65(.  أســاس التعددي

ــة فــي ســياق  ــة الوطني لكتروني عــالم الإ ــق بالســتفتاءات، يمكــن لالأحــزاب السياســية اســتعمال وســائل الإ فيمــا يتعل

ــا المســتقلة  ــة العلي ــى الهيئ ــة )الفصــل 66(. وتتول عــالم الأجنبي ــا اســتعمال وســائل الإ ــر عليه ــة الســتفتاء، لكــن يُحّج حمل

لالنتخابــات بالتشــاور مــع الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي والبصــري ضبــط القواعــد العامــة التــي يتعيــن علــى 

ــة.  ــة النتخابي عــالم مراعاتهــا خــالل الحمل وســائل الإ
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عــالوة علــى ذلــك، فيمــا يتعلــق بتمويــل حملــة الســتفتاء، ينــص القانــون الأساســي علــى تخصيــص منحــة بعنــوان 

مســاعدة عموميــة علــى تمويــل حملــة الســتفتاء لفائــدة الأحــزاب النيابيــة المشــاركة فــي الســتفتاء تــوّزع بالتســاوي بينهــا. 

ممــا قــد يــؤدي بوضــوح إلــى غيــاب تكافــؤ الفــرص بيــن مؤيــدي خيــار »نعــم« ومســاندي خيــار »ل« تبعــا لمواقــف كل مــن 

عــالن عــن نتائــج الســتفتاء، ول يكــون اســترجاع  الأحــزاب السياســية. وتصــرف المنحــة بعنــوان اســترجاع مصاريــف بعــد الإ

المصاريــف إل بالنســبة إلــى المصاريــف المنجــزة والتــي تكتســي صبغــة نفقــة تتعّلــق بالســتفتاء. ول يســتفيد فــي الســتفتاء 

ــه أحــكام  ــاً بســبب مخالفت ــه محكمــة المحاســبات حكمــاً بات ــل العمومــي كل حــزب ســلطت علي ــي مــن منحــة التموي الموال

ــى  ــة )الفصــل 80(. وتتول ــة بمصــادر أجنبّي ــل الحمل ــل العمومــي المتعّلقــة بالســتفتاء )الفصــل 79(. كمــا يمنــع تموي التموي

ــرض  ــة الســتفتاء ووســائلها وفـ ــل حمل ــزام بقواعــد تموي ــة اللت ــة مراقب ــات خــالل الحمل ــا المســتقلة لالنتخاب ــة العلي الهيئ

احترامهــا بالـــتعاون مــع محكمــة المحاســبات )الفصــل 89(. 

ــة  ــر الدولي ــا المعايي ــي تماًم ــاي 2014 تلب ــي 26 م ــادر ف ــي الص ــون الأساس ــي القان ــا ف ــوص عليه ــادئ المنص ان المب

ــة الأوروبيــة  ــة حســن الســلوك فــي مجــال الســتفتاءات التــي أعّدتهــا المفوضي المنصــوص عليهــا بشــكل خــاص فــي مدون

ــتفتاءات  ــى الس ــل عل ــادئ بالكام ــذه المب ــق ه ــي أن تنطب ــك ينبغ ــة(. لذل ــة البندقي ــون )لجن ــالل القان ــن خ ــة م للديمقراطي

ــتثنائية.  ــر الس ــق بالتدابي ــبتمبر 2021 المتعل ــي 22 س ــادر ف ــي الص ــر الرئاس ــي الأم ــا ف ــوص عليه المنص

2 - الرقابة على االستفتاءات

ــة  ــن ضمــان ممارســة المراقب ــون، يتعّي ــرام ســيادة القان ــة فــي هــذا المجــال، ولضمــان احت ــر الدولي للوفــاء بالمعايي

علــى الســتفتاءات مــن قبــل هيئــة مســتقلة ومحايــدة. مــن ناحيــة أخــرى، يجــب أن تمــارس الرقابــة علــى قبــول الســتفتاءات 

وســيرها والنتائــج التــي أفرزتهــا. 

فــي ظــل غيــاب المحكمــة الدســتورية، كمــا هــو الوضــع حالًيــا فــي تونــس، يمكــن أن يُعهــد بممارســة هــذه الرقابــة 

إلــى ســلطة إداريــة مســتقلة، كمــا هــو الشــأن علــى ســبيل المثــال فــي إيرلنــدا أو المملكــة المتحــدة حيــث تضطلــع اللجنــة 

ــة  ــة دقيق ــق بشــكل خــاص، وبطريق ــن خــالل التحق ــة الســتفتاء م ــة عملي ــة مراقب ــى وجــه الخصــوص بمهم ــة عل النتخابي

للغايــة، مــن وضــوح الســؤال المطــروح. 

ــل  ــا بالفع ــند له ــي اس ــات، الت ــتقلة لالنتخاب ــا المس ــة العلي ــاص الهيئ ــيع اختص ــم توس ــن ان يت ــس، يمك ــي تون ف

ــتفتاءات.  ــول الس ــروط قب ــى ش ــة عل ــة الرقاب ــمل ممارس ــتفتاءات، ليش ــال الس ــي مج ــة ف ــات معين اختصاص

شــارة إلــى أنــه بمقتضــى القانــون الأساســي عــدد 23 لســنة 2012 المــؤرخ فــي 20 ديســمبر 2012، تتولــى  وتجــدر الإ

ــا  ــتفتاءات وإدارته ــات والس ــم النتخاب ــة بتنظي ــات المرتبط ــع العملي ــام بجمي ــات القي ــتقلة لالنتخاب ــا المس ــة العلي الهيئ

طــار تتولــى الهيئــة خاصــة ضمــان المعاملــة المتســاوية  شــراف عليهــا طبقــا للقانــون وللتشــريع النتخابــي. وفــي هــذا الإ والإ
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ــات  ــع آلي ــتفتائية؛ وض ــة والس ــات النتخابي ــالل العملي ــن خ ــع المتدخلي ــحين وجمي ــع المترش ــن وجمي ــع الناخبي ــن جمي بي

ــج  ــن النتائ ــالن ع ع ــوات والإ ــرز الأص ــفافيتها؛ ف ــتفتاءات وش ــات والس ــة النتخاب ــة لنزاه ــة الضامن دارة والرقاب ــم والإ التنظي

الأوليــة والنهائيــة لالنتخابــات والســتفتاءات؛ وضــع مدونــات حســن الســلوك النتخابــي الضامنــة لمبــادئ النزاهــة والشــفافية 

والحيــاد وحســن توظيــف المــال العــام وعــدم تضــارب المصالــح؛ مراقبــة اللتــزام بقواعــد الحمــالت النتخابيــة ووســائلها 

المضبوطــة بالتشــريع النتخابــي وفــرض احترامهــا طبــق القانــون بالتعــاون مــع الهيــاكل العموميــة؛ مراقبــة تمويــل الحمــالت 

النتخابيــة واتخــاذ القــرارات الالزمــة فــي شــأنه مــع ضمــان المســاواة بيــن كل المترشــحين فــي التمويــل العمومــي. 

الرقابة على قبول االستفتاءات	 

مهمــا كانــت إجــراءات الســتفتاء، يتعّيــن ممارســة حــد أدنــى مــن الرقابــة المســبقة لضمــان احتــرام حريــة المواطنيــن 

ــق بتنظيــم القتــراع ووضــوح الســؤال المطــروح، وإن كان  ــر عــدد مــن الضمانــات تتعّل فــي التصويــت. ويفتــرض هــذا توّف

هــذا المفهــوم صعــب التحديــد، وتبعــات كل خيــار مــن الخيــارات المقترحــة، بحيــث يكــون المواطنــون علــى درايــة كاملــة 

باختيارهــم وعواقــب تصويتهــم. 

ــة  ــل المحكم ــى تدخ ــه عل ــل 144 من ــي الفص ــي ف ــتور التونس ــص الدس ــتورية، ين ــتفتاءات الدس ــق بالس ــا يتعل وفيم

الدســتورية للتحقــق مــن أن مبــادرة تعديــل الدســتور التــي قــد تُعــرض علــى اســتفتاء، ل تتعلــق بمــا ل يجــوز تعديلــه بموجب 

الدســتور. يمكــن أن تضطلــع الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات بهــذه المهمــة ريثمــا يتــم إرســاء المحكمــة الدســتورية. 

ضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن يُعهــد للهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات مهمــة إبــداء الــرأي فــي الســؤال المطــروح  بالإ

علــى الســتفتاء. إذ يجــدر التذكيــر، فــي هــذا الســياق، أن الســؤال المطــروح للتصويــت يجــب أن يكــون واضًحــا، ول يجــب 

أن يكــون مضلــاًل ول يفتــرض أن يقتــرح علــى الناخــب إجابــة. 

وبشكل أكثر تحديًدا، يجب أن تراعي الأسئلة المطروحة لالستفتاء ما يلي:

وحــدة الشــكل: يجــب أل يجمــع الســؤال نفســه بيــن مقتــرح مصــاغ ومقتــرح غيــر مصــاغ أو مقتــرح ينصــّب علــى  	

مبــدأ معيــن. 

وحــدة الموضــوع: فــي حالــة المراجعــة الشــاملة للنــص )دســتور، قانــون(، ولضمــان حريــة تصويــت الناخــب،  	

ــي أن  ــت، إذ ل ينبغ ــروح للتصوي ــئلة( المط ــؤال )الس ــزاء الس ــن أج ــة بي ــة جوهري ــاك عالق ــون هن ــب أن تك يج

بــداء الــرأي بالقبــول أو بالرفــض علــى أحــكام برمتهــا تكــون غيــر مترابطــة فيمــا بينهــا. عندمــا  يُدعــى الناخــب لإ

ــن بالتالــي طــرح عــدة أســئلة. ومــع ذلــك، فــإن المراجعــة  تتــم مراجعــة النــص مــن عــدة زوايــا مختلفــة، يتعّي

ــا  ــا وثيًق ــط ارتباًط ــي ترتب ــاط الت ــط بالنق ــق فق ــا أن تتعل ــن بطبيعته ــص، ول ســيما الدســتور، ل يمك ــة للن الكامل

ببعضهــا البعــض. فــي هــذه الحالــة، ل تنطبــق متطلبــات وحــدة الموضــوع. وتُحيلنــا المراجعــة الواســعة للنــص، 
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ــة  ــواب المختلف ــن عــرض الب ــد م ــع بالتأكي ــى المراجعــة الشــاملة؛ وهــذا ل يمن ــواب، إل ــدة أب ــي تشــمل ع والت

بشــكل منفصــل علــى التصويــت الشــعبي. 

وحــدة المرتبــة: يجــب أل تتعلــق المســائل المطروحــة علــى الســتفتاء فــي ذات الوقــت بقواعــد قانونيــة ليــس  	

لهــا نفــس المرتبــة فــي الهــرم التشــريعي. 

الرقابة على سير االستفتاءات	 

يجــب أن تســهر الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات بشــكل خــاص، وضمــن اختصاصهــا، علــى تمكيــن المواطنيــن مــن 

النفــاذ إلــى المعلومــة فــي كنــف الموضوعيــة والتعدديــة. وهــذا يعنــي أن يتــم إتاحــة النــص المزمــع عرضــه علــى الناخبيــن 

مرفقــا بمذكــرة توضيحيــة أو دعايــة متوازنــة مــن مؤيــدي المقتــرح المعــروض ومعارضيــه قبــل وقــت كاف مــن تاريــخ القتــراع. 

ــى نفــس  ــي تتبن ــة أو الأحــزاب والمنظمــات الت ــة نظــر الســلطات العمومي ــة وجه ــرة التوضيحي ول ينبغــي أن تعــرض المذك

وجهــات نظرهــا فحســب، بــل يجــب أن تعــرض أيًضــا وجهــة نظــر الأحــزاب والمنظمــات التــي لديهــا وجهــة نظــر معارضــة 

وأن يكــون ذلــك بطريقــة متوازنــة. 

كمــا ينبغــي ضمــان الشــفافية ل ســيما فيمــا يتعلــق بتمويــل الحمــالت. يجــب أن يكــون الناخبــون أيًضــا قادريــن علــى 

معرفــة مصــدر الرســائل التــي تصلهــم أثنــاء الحملــة. 

وكمــا ســبق ذكــره، يجــب أن تتولــى الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات إلــى جانــب الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال 

ــن  ــة م ــة النتخابي ــالل الحمل ــا خ ــالم مراعاته ع ــائل الإ ــى وس ــن عل ــي يتعي ــة الت ــد العام ــط القواع ــري، ضب ــمعي البص الس

ــه فــي البرامــج  ــرح ومعارضي ــدي المقت ــث متســاوية لمؤي ــرات ب ــك تخصيــص فت أجــل ضمــان تكافــؤ الفــرص. وينبغــي كذل

ذاعــة والتلفــزة الرســمية التابعــة للدولــة. ويجــب ضمــان التــوازن فــي التغطيــة العالميــة  المخصصــة لحملــة الســتفتاء فــي الإ

عــالم العموميــة وبشــكل خــاص فــي نشــرات  بيــن المؤيديــن والمعارضيــن للمقتــرح المعــروض علــى الســتفتاء فــي وســائل الإ

الأخبــار. يمكــن أن يؤخــذ فــي العتبــار عــدد الأحــزاب السياســية التــي تدعــم كل خيــار أو نتائجهــا النتخابيــة كمعيــار. وفيمــا 

عــالم الســمعية والبصريــة الخاصــة بضمــان الحــد الأدنــى مــن النفــاذ  يتعلــق بحريــة التعبيــر، ينبغــي أيًضــا إلــزام وســائل الإ

فــي تغطيتهــا للحملــة والدعايــة التــي يقــوم بهــا مختلــف المشــاركين فــي الســتفتاء. 

ــة وأشــكال المســاعدة الأخــرى. ويمكــن تحقيــق هــذا الهــدف  يجــب ضمــان المســاواة فيمــا يتعلــق بالمنــح العمومي

ــن: بإحــدى الطريقتي

المســاواة فــي تمويــل الأحــزاب السياســية، علــى النحــو المنصــوص عليــه حالًيــا فــي القانــون الأساســي عــدد 16 . 1

لســنة 2014 المــؤرخ 26 مــاي 2014. ويمكــن للمســاواة إذا تحّققــت بيــن الأحــزاب السياســية، أن تكــون علــى نحــو 

صــارم أو متناســب. فالصرامــة تعنــي أن يتــّم التعامــل مــع الأحــزاب السياســية دون الأخــذ بعيــن العتبــار أهميــة 
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تمثيليتهــا فــي الوقــت الراهــن صلــب مجلــس النــواب أو لــدى الناخبيــن. وأمــا المســاواة النســبية، فهــي تتعلــق 

بمعاملــة الأحــزاب السياســية بنــاء علــى النتائــج النتخابيــة التــي حققتهــا. فــي كل الحــوال، يجــب أن يتــم تمويــل 

مؤيــدي ومعارضــي المقتــرح المعــروض علــى الســتفتاء )أو الختيــارات( بشــكل مالئــم. 

ــي . 2 ــة ف ــارات المحتمل ــد الخي ــّد أح ــي تؤي ــية( الت ــزاب السياس ــك الأح ــي ذل ــا ف ــات )بم ــاوي للمنظم ــل متس تموي

المســألة المطروحــة علــى الســتفتاء. هــذا بــال شــك هــو الحــل الأكثــر إنصاًفــا، لكنــه ســيتطلب تنقيــح القانــون 

ــاي 2014.  الأساســي المــؤرخ فــي 26 م



63
مذكرة حول المعايير الديمقراطية الدولية
المتعلقة بتنظيم وإجراء االستفتاءات الدستورية والتشريعية

مراجع مختارة متاحة
باللغة الفرنسية

 	 AAVV, Théorie et pratique du référendum, Société de législation comparée, volume 17, 2012. 

 	 Altman David, Direct democracy Worldwide, Cambridge University Press, 2011.

 	 Auer Andréas et Butzer Michael )ed.(, Direct democracy: the eastern and central european experiences, 

Ashgate, 2001.

 	 Butler David et Ranney Austin, Referendums around the world, Macmillan, 1994.

 	 Commission européenne pour la démocratie par le droit, Code de bonne conduite en matière 

référendaire, étude n° 371/2006. Lignes directrices sur la tenue des référendums et projet de 

note explicative sur la base des contributions de MM. Pieter van Dijk, François Luchaire, Giorgio 

Malinverni. 

 	 Commission européenne pour la démocratie par le droit, Rapport sur l’amendement constitutionnel, 

adopté par la commission de Venise lors de sa 81e session plénière )Venise, 11–12 décembre 2009( 

sur la base des observations de Mme Gret Haller, MM Fredrik Sejerstd, Kaarlo Tuori, Jan Velaers. 

 	 Commission européenne pour la démocratie par le droit, Lignes directrices révisées sur la tenue des 

référendums approuvées par le conseil des élections démocratiques à sa 69e réunion )7 octobre 

2020( et adoptées par la commission de Venise à sa quatrième session plénière en ligne )9 octobre 

2020( sur la base des observations de MM. Nikos Alivizatos, Josep Castella Andreu, OliverKask, 

Mme Régina Kiener, MM. Francesco Maiani, Ben Vermeulen. 

 	 Commission européenne pour la démocratie par le droit, Le référendum en Europe. Analyse des 

règles juridiques des états européens. Rapport adopté par le conseil des élections démocratiques 

lors de sa quatrième lors de sa 14e réunion )Venise, 20 octobre 2005 et la commission de Venise 

lors de sa 64e session plénière )Venise, 21 – 22 octobre 2005(.

 	 Denquin Jean-Marie, Référendum et plébiscite, LGDJ 1976.

 	 Hamon Francis, Le référendum. Etude comparative, LGDJ, 2012, 229 p. 



64
مذكرة حول المعايير الديمقراطية الدولية

المتعلقة بتنظيم وإجراء االستفتاءات الدستورية والتشريعية

 	 Hamon Francis et Passelecq Olivier )ed.(, Le référendum en Europe. Bilan et perspectives, L’Harmattan, 

2001.

 	 Gilland, Lutz Karen et Hug Simon )ed.(, Financing referendums campaigns, Palgrave Macmillan, 

2006.

 	 Guillame-Hofnung Michèle, Le référendum, PUF, 1987. 

 	 Moeckli Daniel, Forgács Anna, Ibi Henri, The Legal Limits of Direct Democracy. A Comparative Analysis 

of Referendums and Initiatives across Europe, Edward Elgar Publishing, 2021, 296 p. 

 	 Pouvoirs, n° 77, Le référendum, 1996. 

 	 Qvortrup Matt, Comparative study of referendums-government by the people, Manchester University 

Press, 2005.

 	 Sénat )France(, Le référendum, Étude de législation comparée n° 274, novembre 2016. 

 	 Stefanini Marthe, Le contrôle des référendums par la justice constitutionnelle, Economica-PUAM, 

2004. 

 	 Contrôler les référendums : quels enjeux dans les démocraties aujourd’hui ? Romanian Journal of 

Comparative Law, 2018. ⟨halshs-01961120⟩. 

 	 Le référendum et la protection des droits fondamentaux, Revue française de droit constitutionnel 

2003/1, n° 53, p. 73. 






