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 نجــد بالّدســتور الّتونســي الّصــادر فــي 27 جانفــي 2014 عــّدة فصــول تََبّيــن أنّهــا تطــرح إشــكاليات تتطّلــب المعالجــة، 

ــرام  ــة باحت ــات المتعّلق ــز الّضمان ــة تعزي ــك بغاي ــا، وذل ــة به ــول المضّمن ــاد الحل ــد اعتم ــاك عن ــّك وكّل ارتب ــاب كّل ش لجتن

ــة اّلتــي أقرّهــا المؤّسســون فــي خصــوص هيكلــة  بقــاء علــى الفلســفة العاّم ــق الأمــر بالإ الّدســتور نّصــا وروحــا. وســواء تعّل

الّدولــة أو مســألة الحقــوق والحّريــات أو كذلــك طبيعــة الّنظــام الّسياســي أو بإعــادة الّنظــر فــي كّل ذلــك، فــا بــّد مــن إيــاء 

الجانــب الّتقنــي مــا يســتحّق مــن الأهّميــة، حّتــى يتــّم تحســين مــا أتــى بــه المؤّسســون.

 ويمكــن أن نقّســم هــذه الفصــول اّلتــي نــرى أنـّـه يتعّيــن الهتمــام بمــا جــاء فيهــا إلــى مجموعتيــن. نجــد فــي المجموعــة 

ــا  ــب هن ــك. وج ــتبعد ذل ــة تس ــراءة الموضوعي ــت الق ــى وإن كان ــا، حّت ــا أو غموض ــا نقص ــع أّن به ــن الواق ــول بّي ــى فص الأول

الّتحّلــي بالواقعيــة واقتــراح مــا ينبغــي مــن إتمــام وتوضيــح. ونجــد فــي هــذه المجموعــة الفصــل 56 )المــّدة الّنيابيــة لمجلــس 

نــّواب الّشــعب( والفصــل 62 )أولويــة الّنظــر فــي خصــوص مشــاريع القوانيــن( والفصــل 69 )الحصانــة البرلمانيــة( والفصــل 

71 )ممارســة الّســلطة الّتنفيذيــة( والفصــل 75 )انتخــاب رئيــس الجمهوريــة( والفصــل 77 )القائــد الأعلــى للقــّوات المســّلحة( 

والفصــل 80 )الحالــة الســتثنائية( والفصــل 81 )ختــم القوانيــن( والفصــان 89 و92 )تعيين وإقالــة وزيري الخارجيــة والّدفاع( 

ــة القاضــي الجزائيــة( والفصــل 106  ــوزراء( والفصــل 104 )حصان ــوزاري( والفصــل 93 )مجلــس ال ــر ال والفصــل 89 )الّتحوي

)تســمية القضــاة( والفصــل 110 )المحاكــم العســكرية( والفصــل 148، الّنقطــة الخامســة )إرســاء المجلــس الأعلــى للقضــاء 

والمحكمــة الّدســتورية( والفصــل 148 )الّنقطــة الّســابعة، منــع المحاكــم العاديــة مــن مراقبــة دســتورية القوانيــن(.

شــكال انطاقــا مــن القوانيــن   أّمــا المجموعــة الّثانيــة، فنجــد بهــا فصــول ل تمّثــل فــي حــّد ذاتهــا إشــكال، إنّمــا ُطــرح الإ

اّلتــي جــاءت تطبيقــا لهــا. ويتعّيــن هنــا اعتمــاد صياغــة أخــرى فــي شــأنها، وذلــك بــأن نـُـدرج فيهــا مــا يكفــي مــن الّضمانــات 

يقــاف الّتحّفظــي(  ــغ عــن المقاصــد الّدســتورية. ونجــد فــي هــذه المجموعــة الفصــل 29 )الحتفــاظ والإ ــّم الّزي ــى ل يت حّت

والفصــل 55 )تمثيليــة الّتونســيين بالخــارج فــي مجلــس نــّواب الّشــعب( والفصــل 118 )تركيبــة المحكمــة الّدســتورية( والفصل 

125 )انتخــاب الهيئــات الّدســتورية المســتقّلة( والفصــل 133 )المــّدة الّنيابيــة لمجالــس الجماعــات المحّليــة(.

ص تنفيذي
ّ
ملخ
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إذا رجعنــا إلــى مختلــف الآراء اّلتــي تــّم الّتعبيــر عنهــا إزاء دســتور 27 جانفــي 2014، ســواء فــي الّداخــل أو فــي الخــارج، 

ــن  ــن اّلذي ــرز ذلــك مــن خــال الّطيــف الواســع مــن المهتّمي ــه دســتور حســن. فهــو دســتور توافقــي ويب يمكــن أن نقــول أنّ

ــه داخــل  ــت علي ــي صادق ــة الواســعة جــّدا اّلت ــن خــال الأغلبي ــك م ــه، وكذل ــي صياغت ــد ف ــن بعي ــب أو م ــن قري شــاركوا م

ــب(. ــى 217 نائ ــب عل ــي الّتأسيســي )200 نائ المجلــس الوطن

كمــا أنّــه يضمــن ترســيخ الّديمقراطيــة فــي البــاد، وذلــك خاّصــة بإقــراره الفصــل بيــن الّســلط وكذلــك باعتمــاده الّنهــج 

النتخابــي لختيــار مكّونــات الحكــم وبإنشــائه لعــدد مــن ســلط الرّقابــة وعلــى رأســها المحكمــة الّدســتورية. ونذكــر فــي هــذا 

الّشــأن الــّرأي اّلــذي أبدتــه الّلجنــة الأوروبيــة مــن أجــل الّديمقراطيــة بالقانــون )لجنــة فينيســيا( بتاريــخ 17 أكتوبــر 2013 فــي 

خصــوص المشــروع الّنهائــي لدســتور الجمهوريــة الّتونســية. شــكرت الّلجنــة فــي هــذا الــّراي الّشــعب الّتونســي علــى جهــوده 

نســان«. كمــا عّبــرت الّلجنــة عــن الّتقديــر  لعتمــاد »دســتور ديمقراطــي قائــم علــى المبــادئ العالميــة للديمقراطيــة وحقــوق الإ

اّلــذي تكّنــه »للعمــل المرمــوق اّلــذي قــام بــه المجلــس الوطنــي الّتأسيســي الّتونســي.«

وقــد حــرص المشــّرع الّدســتوري علــى وضــوح المقتضيــات الّدســتورية وعلــى النســجام الّداخلــي للّدســتور. لكــن هــذا 

ل ينفــي وجــود تنافــس بيــن مقتضيــات مختلفــة تبــدو متناقضــة، وهــو أمــر عــادي فــي مختلــف الّدســاتير وتعــود للقاضــي 

الّدســتوري معالجــة الّصعوبــات المّتصلــة بــه. ونذكــر هنــا رأي المجلــس الّدســتوري الّصــادر فــي 23 ديســمبر 2006 بخصوص 

مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2007. وقــد جــاء فيــه: »حيــث إنـّـه عنــد تزاحــم الحقــوق المحميــة بالّدســتور والقيــم والمبــادئ 

ــة بينهــا يقّدرهــا بشــرط أن تكــون  ــة، يســوغ للمشــّرع أن يحــّد مــن البعــض منهــا حســب موازن الّدســتورية فــي صــور معّين

متناســبة مــع الهــدف المنشــود.«1

 وبالرّغــم مــن أّن المشــّرع الّدســتوري أخــذ مــا يلــزم مــن الحتياطــات لضمــان الّتطبيــق الفعلــي والّســلس للّدســتور، فقــد 

شــكاليات المتعلقــة ببعــض الفصــول اّلتــي أصبحــت محــّل جــدل وصــل إلــى اقتــراح الّتخّلــي  بــرزت بعــض الّصعوبــات والإ

عنهــا أو تعويضهــا بأخــرى. وقــد تعّلــق الجانــب الأهــّم مــن الّنقــد ببعــض اختيــارات المؤّسســين وخاّصــة بالّنظــام الّسياســي 

1 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية، عدد 103 بتاريخ 26 ديسمبر 2006، ص 5272. 

مة
ّ
مقد
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اّلــذي تــّم إقــراره، وهــو نظــام ينتمــي إلــى عائلــة الأنظمــة البرلمانيــة. ول شــّك انّــه مــن المشــروع أن يدلــي كّل بدلــوه وأن 

ــط. هــذا  ــن إجــراءات وضواب ــي الّدســتور م ــا جــاء ف ــزام بم ــر هــذا الفصــل أو ذاك، شــريطة اللت ــن أجــل تغيي يناضــل م

الجانــب ل يهّمنــا هنــا باعتبــاره ل يتعّلــق بالّدســتور فــي حــّد ذاتــه إنّمــا بمــا تــّم إدراجــه فيــه مــن حلــول ارتــأى المؤّسســون 

أنّهــا الأنســب للبــاد فــي عهــد ثورتهــا.

ــارات  ــى العتب ــار أو ذاك بالرّجــوع إل ــي ينطلــق مــن موقــف شــخصي مــن هــذا الختي ــاب كّل تقييــم ذات  ســنحاول اجتن

الديولوجيــة أو إلــى الميــولت الّسياســية. إنّمــا ســيتم الّتركيــز علــى الّدســتور فــي حــّد ذاتــه مــن حيــث صياغتــه ومــن حيــث 

بنيتــه الّداخليــة، وذلــك علــى ضــوء الممارســة وتنزيــل مختلــف الأحــكام علــى أرض الواقــع.

ــه، يســير الفهــم وأّن  ــه، فــي مجمل ــرى أنّ ــه بشــكل موضوعــي، ن ــا إلــى دســتور 27 جانفــي 2014 فــي حــّد ذات  إذا نظرن

واضعيــه بذلــوا جهــدا كبيــرا لجتنــاب كّل غمــوض فــي ألفاظــه وكّل تناقــض بيــن أحكامــه. لكــن عــددا مــن أهــل الختصــاص 

ومــن المهتّميــن بالّشــأن العــاّم كان لهــم رأي آخــر، إذ ســمعنا حديثــا عــن غيــاب الّدقــة وعــن الألغــام وعــن الفخــاخ... إلــى 

غيــر ذلــك مــن الأحــكام اّلتــي ل نراهــا، فــي الغالــب، مؤّسســة علــى مــا يكفــي مــن الّدراســة والّتحليــل. وســواء تعّلــق الأمــر 

بصعوبــات حقيقيــة أو بعــدم تمّكــن مــن قواعــد الّتأويــل ومــن خصوصيــة القاعــدة الّدســتورية أو كذلــك بصعوبــات مفتعلــة 

شــكالت المثــارة ومحاولــة معالجتهــا بغايــة تحســين جــودة العمــل  فــي عاقــة ببعــض المواقــف، فــا بــّد مــن الهتمــام بالإ

اّلــذي قــام بــه مؤّسســو 2014.

ــر فــي  ــذ الّتفكي ــّم عندئ ــن أّن بعضهــا يجــد منطلقــه فــي الّدســتور مباشــرة، فيت شــكالت، نتبّي ــن فــي هــذه الإ  وبالّتمّع

تحســين الّصياغــة وتوضيــح المعانــي ورفــع كّل مــا قــد يوحــي بالّتعــارض. أّمــا البعــض الآخــر فمأتــاه القوانيــن اّلتــي جــاءت 

تطبيقــا للّدســتور. ففــي هــذه الحالــة، يتعّلــق الأمــر بمســألة لــم يقــل فيهــا الّدســتور شــيئا وتــرك تنظيمهــا للقانــون، لكــن 

مــكان هنــا معالجــة الأمــر فــي  تبّيــن أّن الحــل المعتمــد لــم يكــن عمليــا وأّدى إلــى جــدل وصعوبــات فــي الّتطبيــق. وإن كان بالإ

مســتوى الّتشــريع، إّل أنـّـه يكــون مــن الأضمــن إدراج ضوابــط لذلــك فــي الّدســتور. وفــي مــا يلــي اســتعراض لأهــّم الفصــول 

اّلتــي كانــت مصــدرا لبعــض الّصعوبــات عنــد الّتطبيــق، مــع تقديــم، فــي كّل مــرّة، القتراحــات المتعّلقــة بتحســين الّصياغــة، 

ســواء فــي إطــار تنقيــح الّدســتور الحالــي أو فــي إطــار وضــع دســتور جديــد، وذلــك حّتــى يتــّم اجتنــاب كّل شــّك وكّل جــدال.
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ستور
ّ
الفصل 29 من الد

ظي
ّ

حف
ّ
االحتفاظ واإليقاف الت

 ينــّص الفصــل 29 مــن الّدســتور علــى مــا يلــي: »ل يمكــن إيقــاف شــخص أو الحتفــاظ بــه إّل فــي حالــة الّتلّبــس أو بقــرار 

يقــاف والحتفــاظ بقانــون.«  قضائــي، ويعلــم فــورا بحقوقــه وبالّتهمــة المنســوبة إليــه، ولــه أن ينيــب محاميــا. وتحــّدد مــّدة الإ

يقــاف الّتحّفظــي اّلــذي يتــّم فــي الّســجن، ثــّم الحتفــاظ اّلــذي يتــّم تحــت مســؤولية أجهــزة  يقــاف، أي الإ ذكــر الفصــل الإ

يقــاف الّتحّفظــي. كمــا أّن الّصياغــة توحــي  الأمــن. فهــو بذلــك لــم يّتبــع الّترتيــب المنطقــي باعتبــار أّن الحتفــاظ يســبق الإ

بأنـّـه، فــي حالــة الّتلّبــس، تتــّم هــذه الإجــراءات دون إذن مــن القضــاء. كمــا ناحــظ أنـّـه، بالرّغــم مــن خطــورة المســألة، لــم 

يقــع الّتأكيــد علــى الّصبغــة الســتثنائية لاإجــراءات المذكــورة ول تحديــد المــّدة القصــوى فــي خصــوص كّل إجــراء.

 بالرّجــوع إلــى الواقــع، نــرى أّول أنـّـه تــّم فــي كثيــر مــن الأحيــان اعتمــاد أســلوب آخــر لســلب الحّريــة دون لجــوء للقضــاء، 

قامــة الجبريــة بالســتناد إلــى أمــر 26 جانفــي 1978 المتعّلــق بتنظيــم حالــة الّطــوارئ2. ولقــد تــّم اعتمــاد  وهــو أســلوب الإ

داريــة  عــان عــن حالــة الســتثناء فــي 25 جويليــة 2021. فقــد بّيــن الّناطــق باســم المحكمــة الإ هــذا الإجــراء بكثافــة بعــد الإ

فــي هــذا الّشــأن أّن عــدد قضايــا توقيــف الّتنفيــذ المتعّلقــة بالمــاّدة المذكــورة بلــغ فــي تلــك الفتــرة إحــدى عشــرة قضيــة3، 

نذكــر منهــا القضايــا اّلتــي رفعهــا الّســّيد بشــير العكرمــي4 والّســّيد أنــور معــروف5 والّســّيد لطفــي بــن ساســي6.

يقــاف الّتحّفظــي فــي خصــوص أشــخاص ينتمــون إلــى عالــم   كمــا ناحــظ خــال نفــس الفتــرة تكاثــر حــالت الحتفــاظ والإ

عــام دون أن نتبّيــن أّن مــا قامــوا بــه يبــّرر فعــا أن تُســلب منهــم حّريتهــم قبــل المحاكمــة7. الّسياســة والإ

2 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 7 بتاريخ 26-24، ص 218.

https://www.babnet.net/rttdetail-233392.asp - 3

دارية، توقيف الّتنفيذ، الرئيس الأّول، عدد 646 601 4، 03 سبتمبر 1202، بشير العكرمي / الوزير المكّلف بتسيير وزارة الّداخلية، غير منشور. 4 - المحكمة الإ

دارية، توقيف الّتنفيذ، الرّئيس الأّول، عدد 856 601 4، 03 سبتمبر 1202، أنور معروف / الوزير المكّلف بتسيير وزارة الّداخلية، غير منشور. 5 - المحكمة الإ

دارية، توقيف الّتنفيذ، الرّئيس الأّول، عدد 196 601 4، 03 سبتمبر 1202، لطفي بن ساسي / الوزير المكّلف بتسيير وزارة الّداخلية، غير منشور. 6 - المحكمة الإ

https://www.babnet.net/rttdetail-233642.asp :عامي عامر عّياد 7 - وهو ما حصل، مثا، في خصوص الإ

اني
ّ
I- الباب الث

الحقوق والحّريات
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ــا مــن الّتأكيــد كمــا ينبغــي  ــّد هن ــب يقظــة دســتورية عاليــة. لب ــة مــن الحساســية تتطّل ــق الأمــر بمســألة علــى غاي  يتعّل

علــى أّن المبــدأ هــو أن ل يتــّم ســلب الحّريــة إّل بمقتضــى حكــم فــي الأصــل وأنـّـه ل يتــّم الّلجــوء إلــى خــاف ذلــك إّل عنــد 

يقــاف الّتحّفظــي ل يتــّم ذلــك إّل بــإذن  الّضــرورة القصــوى. كمــا يتعّيــن الّتأكيــد علــى أنـّـه، ســواء تعّلــق الأمــر بالحتفــاظ أو بالإ

قضائــي، فــي جميــع الحــالت، بمــا فــي ذلــك حالــة الّتلّبــس وحالــة الّطــوارئ وغيرهــا مــن الحــالت الســتثنائية. ويجــب أن 

يقــاف الّتحّفظــي. يكــون القــرار جماعيــا فــي الحالــة الأخطــر وهــي حالــة الإ

 أّمــا فــي خصــوص المــّدة، فنــرى أّن الّدســتور تــرك مهّمــة تحديدهــا للقانــون. وبالرّجــوع إلــى مجّلــة الإجــراءات الجزائيــة 

ــا  ــة تمديده ــع إمكاني ــاعة، م ــن س ــة وأربعي ــي ثماني ــاظ ه ــوى لاحتف ــّدة القص ــن أّن الم ــّرر يبّي ــا 13 مك ــرى أّول أّن فصله ن

بنفــس المــّدة فــي الجنايــات وبأربعــة وعشــرين ســاعة فــي الجنــح. ويضيــف نفــس الفصــل إمكانيــة الحتفــاظ لمــّدة أقصاهــا 

أربعــة وعشــرين ســاعة إذا تعّلــق الأمــر بمخالفــة متلّبــس بهــا. كمــا نــرى أّن الفصــل 85 مــن نفــس المجّلــة يفيــد بــأّن قاضــي 

يقــاف الّتحّفظــي لمــّدة ل تتجــاوز الّســّتة أشــهر، لكــّن هــذه المــّدة قابلــة للّتمديــد بثاثــة أشــهر إذا تعّلــق  الّتحقيــق يقــّرر الإ

يقــاف الّتحّفظــي إلــى أربعــة عشــر  الأمــر بجنحــة وبثمانيــة أشــهر إذا تعّلــق الأمــر بجنايــة. وبذلــك، يمكــن أن تصــل مــّدة الإ

شــهرا وهــي مــّدة طويلــة جــّدا.

 نــرى بذلــك، مــن خــال هــذه المــدد وإمكانيــات الّتمديــد، أّن المشــّرع لــم يكــن حريصــا بالقــدر الكافــي علــى احتــرام 

مبــدإ الحّريــة اّلــذي يجــب أن يكــون مصانــا بالّنســبة إلــى الجميــع وفــي جميــع الحــالت، ماعــدا الحــالت الســتثنائية اّلتــي 

يجــب أن تكــون اســتثنائية بحــّق. وأّدى الأمــر إل شــيء مــن الّتســاهل فــي اتّخــاذ قــرارات ســلب الحّريــة، ســواء مــن طــرف 

القضــاء الجزائــي المدنــي أو القضــاء الجزائــي العســكري، حّتــى أّن عــدد الموقوفيــن تحّفظيــا فــي الّســجون بلــغ ضعــف عــدد 

المســاجين بمقتضــى حكــم فــي الأصــل.

 ولمعالجــة هــذا الأمــر، يجــب أن يكــون الّدســتور أكثــر صرامــة فــي إبــراز الّصبغــة المبدئيــة للحّريــة والّصبغة الســتثنائية 

يقــاف الّتحّفظــي فــي الجنــح الخطيــرة والجنايــات، مــع إلزاميــة تدّخــل  لســلبها. كمــا يتعّيــن حصــر إمكانيــة الحتفــاظ أو الإ

القضــاء فــي جميــع الحــالت. ويحســن كذلــك ضبــط المــدد فــي الّدســتور مــع عــدم فتــح البــاب أمــام إمكانيــة الّتمديــد.

 وتبعــا لذلــك، يمكــن إعــادة صياغــة مــا ُذكــر مــن الفصــل 29 مــن الّدســتور كالآتــي: »يتــّم التتّبــع الجزائــي ضّد الأشــخاص 

وهــم مبدئيــا فــي حالــة ســراح ول يمكــن الحتفــاظ بشــخص أو إيقافــه تحّفظيــا إّل فــي الجنــح الخطيــرة والجنايــات وبقــرار 

ــا.  ــاف الّتحّفظــي جماعي يق ــرار الإ ــون ق ــوارئ والســتثناء. ويك ــي حــالت الّط ــس وف ــة الّتلّب ــي حال ــك ف ــي ذل ــا ف ــي، بم قضائ

ويعلــم الّشــخص فــورا بحقوقــه وبالّتهمــة المنســوبة إليــه، ولــه أن ينيــب محاميــا. ول يمكــن أن تتجــاوز مــّدة الحتفــاظ ثمانيــة 

يقــاف الّتحّفظــي ســّتة أشــهر.« وأربعيــن ســاعة ومــّدة الإ
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ستور
ّ
الفصل 55 من الد

عب
ّ

ونسيين بالخارج في مجلس نّواب الش
ّ
تمثيلية الت 1

ــة  ــي »يضمــن... حــّق النتخــاب والّتمثيلي ــون النتخاب ــى أّن القان ــة عل ــه الّثاني ــّص الفصــل 55 مــن الّدســتور فــي فقرت ين

ــن  ــأن يمّك ــة، ب ــن جه ــا، م ــي مطالب ــون النتخاب ــون القان ــك، يك ــعب.« وبذل ــّواب الّش ــس ن ــي مجل ــارج ف ــيين بالخ للّتونس

الّتونســيين بالخــارج مــن الّترّشــح قصــد تمثيــل الجاليــة الّتونســية فــي مجلــس نــّواب الّشــعب ومــن جهــة أخــرى، بــأن يمّكنهم 

مــن انتخــاب مــن يمّثلهــم فــي هــذا المجلــس.

ــي  ــس الوطن ــاب المجل ــق بانتخ ــاي 2011 المتعّل ــوم 10 م ــن مرس ــاده ضم ــّم اعتم ــا ت ــا م ــع هن ــتور اتّب ــرى أّن الّدس  ن

ــط  ــوم بضب ــة تق ــية أو القنصلي ــات الّدبلوماس ــى أّن البعث ــادس عل ــه الّس ــي فصل ــوم ف ــذا المرس ــّص ه ــد ن ــي. فق الّتأسيس

ــس  ــى أّن المجل ــّص الفصــل 31 مــن نفــس المرســوم عل ــا ن ــن بالخــارج. كم ــن بالّنســبة للّتونســيين المقيمي قائمــات الّناخبي

ــارج. ــيين بالخ ــون الّتونس ــاء يمّثل ــّم أعض ــي يض ــي الّتأسيس الوطن

 ســار الّدســتور إذن علــى نفــس الّنهــج اّلــذي ُســّطر ســابقا، وهــو مــا تجّســم بعــد ذلــك فــي القانــون الأساســي المــؤّرخ 

فــي 26 مــاي 2014 والمتعّلــق بالنتخابــات والســتفتاء. وبذلــك أمكــن للّتونســيين فــي كّل مــرّة وفــي مختلــف أنحــاء العالــم 

الّترّشــح والنتخــاب دون ضــرورة الّتنّقــل إلــى تونــس.

ــا  ــة العلي ــروع للهيئ ــر إرســاء ف ــد اقتضــى الأم ــة. فق ــة وُمكلف ــات صعب ــف النتخاب ــي خصــوص مختل ــة ف ــت العملي  كان

المســتقّلة لانتخابــات فــي الخــارج وفتــح مكاتــب اقتــراع إلــى غيــر ذلــك مــن متطّلبــات العمليــة النتخابيــة. وفــي المقابــل كان 

قبــال علــى النتخــاب فــي الجملــة ضعيفــا بســبب، ربّمــا، بعــد المســافة بيــن مكاتــب القتــراع ومقــّر إقامــة عــدد كبيــر مــن  الإ

الّتونســيين. وهــو مــا يبعــث علــى العتقــاد بأنـّـه كانــت هنالــك مبالغــة فــي الحــرص علــى الّتعامــل مــع الّتونســيين وكأنّهــم فــي 

بلدهــم ويدفــع نحــو الّتفكيــر فــي حــّل أكثــر واقعيــة يمّكــن تونســيي المهجــر مــن المشــاركة فــي النتخابــات، ترّشــحا واقتراعا، 

مــع الحــرص علــى حســن اســتعمال المــوارد البشــرية والماليــة المرصــودة للغــرض.

الث
ّ
II- الباب الث

شريعية
ّ
الّسلطة الت
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ــي  ــي المشــاركة ف ــان حــّق تونســيي الخــارج ف ــّم ضم ــم يشــترط أن يت ــن الّدســتور ل ــا أّن الفصــل 55 م  والماحــظ هن

ــاركا للقانــون  ــا اكتفــى الفصــل المذكــور بوضــع المبــدإ ل غيــر، ت ــّم إقــراره فــي الّتشــريع، إنّم ــذي ت النتخابــات بالّشــكل اّل

النتخابــي مهّمــة ضبــط الّتفاصيــل المتعّلقــة بــه. لكــن، بمــا أّن هــذا القانــون ذهــب بعيــدا فــي تجســيم مــا أقــرّه المشــّرع 

الّتأسيســي، يكــون مــن المّتجــه إدراج تدقيــق فــي الّدســتور يوّجــه المشــّرع نحــو حلــول أكثــر عقانيــة وذلــك بالّتنصيــص علــى 

أّن العمليــة النتخابيــة تتــّم بأكملهــا علــى الّتــراب الّتونســي. فتتــّم إعــادة صياغــة الفقــرة الّثانيــة مــن الفصــل 55 مــن الّدســتور 

كالآتــي: »يضمــن القانــون النتخابــي حــّق النتخــاب والّتمثيليــة للّتونســيين بالخــارج فــي مجلــس نــّواب الّشــعب، علــى أن 

ــراب الّتونســي.« ويقــع الّتفكيــر، بعــد ذلــك، فــي مســتوى الّتشــريع، فــي كيفيــة ضمــان  تتــّم العمليــة النتخابيــة علــى الّت

حــّق تونســيي الخــارج فــي الّترّشــح والقتــراع. وإذا نظرنــا، فــي هــذا الّشــأن مثــا، إلــى النتخابــات الّتشــريعية الفرنســية، نــرى 

أنّــه توجــد دوائــر انتخابيــة فــي الخــارج، لكّنهــا فــي الغالــب شاســعة جــّدا ويتــّم فيهــا الّلجــوء إلــى الوكالــة وإلــى القتــراع 

لكترونــي وعبــر البريــد8. الإ

ستور
ّ
الفصل 56 من الد

عب
ّ

يابية لمجلس نّواب الش
ّ
المّدة الن 2

 ينــّص الفصــل 56 مــن الّدســتور علــى أنـّـه »ُينتخــب مجلــس نــّواب الّشــعب لمــّدة خمــس ســنوات خــال الأّيــام الّســتين 

ــإّن مــّدة  ــات بســبب خطــر داهــم ف ــة: »إذا تعــّذر إجــراء النتخاب ــه الّثاني ــة«. ويُضيــف فــي فقرت ــرة مــن المــّدة الّنيابي الأخي

المجلــس تُمــّدد بقانــون«. نــرى مشــكلين يشــّدان النتبــاه فــي هــذا الفصــل، خاّصــة بعــد أن قــّرر رئيــس الجمهوريــة تفعيــل 

الفصــل 80 مــن الّدســتور يــوم 25 جويليــة 2021. يتعّلــق المشــكل الأّول بمــا صــّرح بــه الفصــل 56 فــي خصــوص تمديــد 

مــّدة المجلــس. أّمــا المشــكل الّثانــي، فيتعّلــق بمــا ســكت عنــه الفصــل المذكــور فــي خصــوص اســتقالة المجلــس.

 منــح هــذا الفصــل مجلــس نــّواب الّشــعب إمكانيــة أن يمــّدد فــي عهدتــه اّلتــي تــدوم خمــس ســنوات. وذكــر فــي هــذا 

ــا يكــون قــد حــال دون إجــراء النتخابــات فــي موعدهــا وهــو الخطــر الّداهــم. وحــّدد لذلــك الأداة  الّشــأن ســببا موضوعي

القانونيــة المســتوجبة وهــي إصــدار قانــون يتــّم بمقتضــاه الّتمديــد. وإن كانــت هــذه الفرضيــة لــم تُطــرح فــي الواقــع ولــم 

تكــن، تبعــا لذلــك، محــّل جــدل واســع، فإنّــه يحســن اســتباق الأمــور والهتمــام بمــا يحــّف بهــا مــن صعوبــات.

ــا توضيــح هــذا المفهــوم وذلــك  ــن هن ــق أّول هــذه الّصعوبــات بمســألة تعريــف الخطــر الّداهــم وتقديــره. يتعّي  يتعّل

ــارة الموجــودة فــي  ــراح إقــراره فــي خصــوص نفــس العب ــي تنــدرج فــي إطــاره استئناســا بمــا ســيتّم اقت بذكــر الحــالت اّلت

ــر  ــن عــدم تــرك تقييــم مســألة وجــود الخطــر الّداهــم مــن عدمــه لمطلــق تقدي ــه يتعّي الفصــل 80 مــن الّدســتور. كمــا أنّ

مجلــس نــّواب الّشــعب ويحســن هنــا أن تتدّخــل المحكمــة الّدســتورية للبــّت فــي الأمــر بعــد تصويــت البرلمــان، استئناســا 

بمــا جــاء فــي الفصــل 80 المذكــور وفــي الفصــل 88 مــن الّدســتور فــي خصــوص إعفــاء رئيــس الجمهوريــة مــن مهاّمــه.

/https://alliancesolidaire.org/2019/01/31/les-deputes-francais-de-letranger :8 - انظر
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ــة مــن الفصــل 56 مــن الّدســتور كالآتــي: »إذا تعــّذر  ــّم إعــادة صياغــة الفقــرة الّثاني  وتبعــا لذلــك، مــن المقتــرح أن تت

ــى نظــام  ــة انقــاب مســّلح عل ــة أو محاول ــة حــرب أو حــرب أهلي ــل فــي حال ــات بســبب خطــر داهــم متمّث إجــراء النتخاب

ــه  ــة الّدســتورية علي ــة المحكم ــم إّل بعــد مصادق ــون ل ُيخت ــّدد بقان ــس تُم ــّدة المجل ــإّن م رهــاب، ف ــم أو انتشــار لاإ الحك

ــخ موافقــة المجلــس«. ــام مــن تاري ــة ثلثــي أعضائهــا فــي أجــل أربعــة أّي بأغلبي

ــر فــي  ــه، أي الّتقصي ــواب بأكمل ــة اســتقالة مجلــس الّن ــق بإمكاني ــه الفصــل 56 مــن الّدســتور، فيتعّل ــا ســكت عن ــا م  أّم

المــّدة الّنيابيــة بصفــة ظرفيــة. تــّم الّتعــرّض إلــى هــذه المســألة فــي بعــض الأحيــان وخاّصــة بعــد تجميــد أعمــال البرلمــان 

بمقتضــى الأمــر الرّئاســي المــؤّرخ فــي 26 جويليــة 2021. عندهــا، أخــذ البعــض يفّكــر فــي أن ينحــّل المجلــس بإرادتــه ليتــّم 

بعــد ذلــك المــرور إلــى انتخابــات تشــريعية ســابقة لأونهــا.

 يمكــن هنــا الّتفكيــر فــي إمكانيــة أن يضــع المجلــس حــّدا للمــّدة الّنيابيــة، بمقتضــى قانــون يتــّم الّتصويــت عليــه بأغلبيــة 

ثاثــة أخمــاس الّنــّواب، إذا طلــب ثلــث الأعضــاء ذلــك. وحرصــا علــى عقلنــة هــذا الإجــراء، يقــع اســتبعاده فــي بدايــة المــّدة 

الّنيابيــة وكذلــك فــي نهايتهــا، اقتــداء بمــا نــّص عليــه الفصــل 77 مــن الّدســتور فــي خصــوص حــّل مجلــس نــّواب الّشــعب. 

فيتــّم عندئــذ إضافــة فقــرة للفصــل 56 مفادهــا: »ويمكــن للمجلــس إنهــاء المــّدة الّنيابيــة قبــل أوانهــا وذلــك بمقتضــى قانــون 

ــى أو  ــّتة أشــهر الأول ــك خــال الّس ــّم ذل ــن أن يت ــث الأعضــاء. ول يمك ــن ثل ــب م ــة أخمــاس الأعضــاء بطل ــه ثاث ــق علي يواف

الأخيــرة مــن المــّدة الّنيابيــة«.

ستور
ّ
الفصل 62 من الد

ظر في خصوص مشاريع القوانين
ّ
أولوية الن 3

ــّواب ومشــاريع القوانيــن  ــز الفصــل 62 مــن الّدســتور فــي فقرتــه الأولــى بيــن مقترحــات القوانيــن اّلتــي يقّدمهــا الّن  يمّي

اّلتــي يقّدمهــا كّل مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة. وينــّص فــي فقرتــه الّثالثــة علــى أنـّـه »لمشــاريع القوانيــن أولويــة 

ــر  ــة بمقترحــات القوانيــن يُعتب ــع بهــا مشــاريع القوانيــن مقارن ــة الّنظــر اّلتــي تتمّت الّنظــر«. وإن كان هــذا الّتعبيــر عــن أولوي

ــة فــي صــورة  ــة تطبيقي ــؤّدي إلــى صعوب ــز علــى أســاس مصدرهــا قــد ي ــادا، فــإّن ذكــر هــذه المشــاريع دون تميي أمــرا معت

تواجــد مشــاريع صــادرة عــن كّل مــن رئيــس الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة، وذلــك لمعرفــة لصالــح مــن يتــّم تطبيــق الأولويــة. 

ويحســن توضيــح المســألة فــي هــذا التّجــاه أو ذاك لجتنــاب كّل ارتبــاك فــي عمــل مجلــس نــّواب الّشــعب.

ــة داخــل  ــلطة الّتنفيذي ــم الأّول للّس ــه المجّس ــى كون ــي الّنظــام الّسياســي وإل ــة ف ــس الحكوم ــة رئي ــى مكان ــوع إل  بالرّج

هــذا الّنظــام، يقتضــي الحــرص علــى النســجام الّدســتوري أن تُعطــى الأولويــة لمشــاريع رئيــس الحكومــة. وإذا أردنــا هنــا 

أن نقــارن مــع الّدســتور الفرنســي نــرى أنـّـه ل يمنــح حــّق المبــادرة الّتشــريعية ســوى للوزيــر الأّول وللبرلمانييــن )الفصــل 39 

بقــاء علــى شــكل الّنظــام الّسياســي اّلــذي أتــى بــه دســتور 2014، يحســن إقــرار  مــن الّدســتور(. وتبعــا لذلــك، وفــي صــورة الإ

أوليــة الّنظــر، فــي خصــوص مشــاريع القوانيــن، للمشــاريع المقّدمــة مــن رئيــس الحكومــة. فيتــّم الّتفكيــر فــي إعــادة صياغــة 

الفقــرة الّثالثــة مــن الفصــل 62 مــن الّدســتور كالّتالــي: »لمشــاريع القوانيــن، بــدءا بمشــاريع رئيــس الحكومــة، أولويــة الّنظــر«.
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ستور
ّ
الفصالن 68 و69 من الد

الحصانة البرلمانية 4
 ينـّص الفصـل 68 مـن الّدسـتور علـى أنّـه »ل يمكـن إجـراء أّي تتّبـع قضائـي مدنـي أو جزائـي ضـّد عضـو بمجلـس نـّواب 

الّشـعب، أو إيقافـه، أو محاكمتـه لأجـل آراء أو اقتراحـات يبديهـا، أو أعمـال يقوم بها، في ارتبـاط بمهاّمه الّنيابيـة.« أّما الفصل 

69 مـن الّدسـتور فينـّص علـى مـا يلـي: »إذا اعتصم الّنائـب بالحصانة الجزائيـة كتابة، فإنّـه ل يمكن تتّبعه أو إيقافـه طيلة مّدة 

نيابتـه فـي تهمـة جزائيـة مـا لـم ترفـع عنـه الحصانة.« ويضيـف في فقرتـه الّثانيـة: »أّما في حالـة الّتلّبـس بالجريمـة فإنّه يمكن 

يقاف إذا طلـب مكتب المجلـس ذلك.« إيقافـه، وُيعَلـم رئيـس المجلـس حـال علـى أن ينتهـي الإ

 كانــت مســألة الحصانــة الجزائيــة اّلتــي يتمّتــع بهــا نــّواب البرلمــان محــّل جــدل واســع فــي الأوســاط الّسياســية وفــي الــّرأي 

العــاّم. فــكان هنالــك حديــث علــى حــالت فســاد فــي خصــوص بعــض الّنــواب، كمــا أّن البعــض الآخــر كان محــّل تذّمــر مــن 

الّســلطة الّسياســية بســبب الّنقــد الــّاذع والّتهّجــم، خاّصــة فــي ظــّل الّدعــاء بــأّن البرلمــان لــم ينظــر فــي عــدد مــن مطالــب 

ــأزّم أوجهــا عندمــا أصــدر القضــاء العســكري بطاقــة جلــب ضــّد الّنائــب  رفــع الحصانــة ُقّدمــت لــه. وقــد بلغــت حالــة الّت

راشــد الخيــاري بتاريــخ 22 أفريــل 2021.

ــخ 29  ــادر بتاري ــره الرّئاســي الّص ــة أم ــس الجمهوري ــن رئي ــة 2021، ضّم ــي 25 جويلي ــة الســتثناء ف ــر إعــان حال ــّم إث  ث

ــى  ــة عل ــة البرلماني ــّواب الّشــعب فصــا ينــّص علــى رفــع الحصان ــق بتعليــق اختصاصــات مجلــس ن ــة 2021 والمتعّل جويلي

يقــاف، الّشــيء اّلــذي أثــار حفيظــة الكثيــر مــن  الّنــّواب. وأمكــن تبعــا لذلــك تتّبــع بعــض الّنــّواب ووضــع عــدد منهــم رهــن الإ

الماحظيــن اّلذيــن اّدعــوا بــأّن الأمــر يتعّلــق بمحاكمــات سياســية.

 وســعيا لمزيــد الّتوفيــق بيــن مــا يقتضيــه دور نائــب الّشــعب مــن حمايــة وبيــن حــّق المجتمــع فــي المحافظــة علــى أمنــه، 

يحســن أن يقــوم الّدســتور بضبــط القواعــد المنّظمــة للحصانــة البرلمانيــة، دون أن يتــرك فــي هــذا الّشــأن هامــش اجتهــاد 

للبرلمــان. ويمكــن هنــا الّتمييــز بيــن مــا يأتيــه الّنائــب مــن أفعــال وأقــوال فــي إطــار عملــه الّنيابــي وبيــن مــا يأتيــه مــن أفعــال 

وأقــوال ل عاقــة لهــا بالعمــل الّنيابــي. 

ــة ول  ــة قضائي ــار بحصان ط ــذا الإ ــي ه ــع ف ــب يتمّت ــول أّن الّنائ ــاء بالق ــن الكتف ــف الأّول، يحس ــوص الّصن ــي خص  فف

يمكــن تتّبعــه، استئناســا بمــا جــاء فــي الفصــل 87 مــن الّدســتور فــي خصــوص رئيــس الجمهوريــة مــن أنـّـه »ل ُيســأل رئيــس 

ــي، فالأفضــل تمتيــع  ــا فــي خصــوص الّصنــف الّثان ــه«. أّم ــه لمهاّم ــة عــن الأعمــال اّلتــي قــام بهــا فــي إطــار أدائ الجمهوري

بقــاء علــى اعتمــاد إجــراءات  ــّواب بنظــام جزائــي خــاّص دون الوصــول إلــى إقــرار الحصانــة وإمكانيــة رفعهــا، وذلــك بالإ الّن

ــاف  يق ــن الإ ــه ره ــه أو وضع ــاظ ب ــب أو الحتف ــاف الّنائ ــة إيق مكاني ــي لإ ــتبعاد المبدئ ــع الس ــن م ــة، لك ــة عادي ــع بصف الّتتّب

ــي الحــالت القصــوى. الّتحّفظــي إّل ف

ــوال  ــن الأق ــا ع ــب جزائي ــة: »ل ُيســأل الّنائ ــة البرلماني ــي خصــوص الحصان ــة ف ــة الّتالي ــاد الّصياغ ــن اعتم ــك، يمك  وبذل

ــه. ــه لمهاّم ــي يقــوم بهــا فــي إطــار أدائ والأعمــال اّلت

 ويمكن تتّبعه في غير ذلك، لكن ل تُسلب حّريته إّل بمقتضى حكم باّت، عدا حالة الّتتّبع من أجل القتل العمد«. 
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ستور
ّ
الفصل 71 من الد

نفيذية
ّ
ممارسة الّسلطة الت 1

ينــّص الفصــل 71 مــن الّدســتور علــى مــا يلــي: »يمــارس الّســلطة الّتنفيذيــة رئيــس الجمهوريــة وحكومــة يرأســها رئيــس 

ــاه المشــّرع الّدســتوري والمتمّثــل فــي إنشــاء ســلطة تنفيذيــة ذات  ــذي تبّن ــر هــذا الفصــل علــى الختيــار اّل الحكومــة.« يعّب

رأســين، وهــو اختيــار تجّســم فــي مختلــف الحلــول اّلتــي تــّم إقرارهــا فــي خصــوص ممارســة هــذه الّســلطة. وبالرّجــوع إلــى 

مختلــف هــذه الحلــول نــرى أنـّـه، تماشــيا مــع الّطبيعــة البرلمانيــة للّنظــام الّسياســي اّلــذي تــّم إقــراره، جعــل الّدســتور مــن 

رئيــس الحكومــة المركــز الأّول للّســلطة الّتنفيذيــة، فوجــود رأســين فــي هــذه الّســلطة ل يعنــي أنّهمــا علــى قــدم المســاواة 

وأّن هنالــك تــوازن فــي خصــوص مــا أوكل إليهمــا مــن اختصاصــات تنفيذيــة.

ــن  ــذي يعّي ــن الّدســتور(، »وهــو اّل ــة« )الفصــل 91 م ــة للّدول ــط... الّسياســة العاّم ــذي »يضب ــة هــو اّل ــس الحكوم  فرئي

دارة، ويبــرم التّفاقيــات  أعضــاء الحكومــة وُيقيلهــم« )الفصــان 89 و92 مــن الّدســتور(. كمــا »يتصــّرف رئيــس الحكومــة فــي الإ

الّدوليــة ذات الّصبغــة الفّنيــة.« )الفصــل 92 مــن الّدســتور(. و»يمــارس رئيــس الحكومــة الّســلطة الّترتيبيــة العاّمــة« )الفصــل 

ــة، اّلتــي تجعــل الحكومــة متحّملــة للمســؤولية أمــام  ــة الهاّم 94 مــن الّدســتور(، إلــى غيــر ذلــك مــن الّصاحيــات الّتنفيذي

مجلــس نــّواب الّشــعب )الفصــل 95 مــن الّدســتور(.

 لكــن مــا يجلــب النتبــاه فــي الفصــل 71 المذكــور هــو أنّــه تــّم ذكــر رئيــس الجمهوريــة قبــل رئيــس الحكومــة. وإن كان 

ــه مــن  يمكــن أن نجــد لذلــك تفســيرا فــي الحــرص علــى إيــاء رئيــس الجمهوريــة مــا يتناســب مــع مكانتــه مــن تبجيــل، فإنّ

شــأنه أن يُدخــل شــيئا مــن الّضبابيــة علــى حقيقــة الأمــر فــي خصــوص ممارســة الّســلطة الّتنفيذيــة. وتبعــا لذلــك يكــون مــن 

الأصــدق تقديــم الأمــور كمــا هــي وذلــك بذكــر رئيــس الحكومــة أّول، بحيــث يكــون الفصــل 71 كالآتــي: »يمــارس الّســلطة 

بقــاء علــى  الّتنفيذيــة فــي جانــب حكومــة يرأســها رئيــس الحكومــة وفــي جانــب آخــر رئيــس الجمهوريــة.«، وذلــك فــي صــورة الإ

الّنظــام الّسياســي الحالــي.

ابع
ّ
III- الباب الر

نفيذية
ّ
الّسلطة الت
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ستور
ّ
الفصل 75 من الد

انتخاب رئيس الجمهورية 2
ــة لمــّدة خمســة أعــوام  ــى مــا يلــي: »ُينتخــب رئيــس الجمهوري ــى عل ــه الأول  ينــّص الفصــل 75 مــن الّدســتور فــي فقرت

خــال الأّيــام الّســّتين الأخيــرة مــن المــّدة الّرئاســية انتخابــا عاّمــا، حــّرا، مباشــرا، ســّريا، نزيهــا، وشــّفافا وبالأغلبيــة المطلقــة 

لاأصــوات المصــّرح بهــا.« وبذلــك ارتــأى المشــّرع الّدســتوري أن يقــّر إمكانيــة أن يتمّتــع رئيــس الجمهوريــة بأقصــى مــا يمكــن 

ــراع العــاّم المباشــر. وهــو أمــر ل نجــده فــي خصــوص  ــق القت ــه عــن طري ــّر انتخاب ــه أق ــا أنّ ــعبية بم مــن المشــروعية الّش

رؤســاء الــّدول ذات الّنظــام البرلمانــي. ول نجــده حّتــى فــي الوليــات المّتحــدة الأمريكيــة مهــد الّنظــام الرّئاســي، حيــث يتــّم 

انتخــاب الرّئيــس عــن طريــق القتــراع العــاّم غيــر المباشــر.

 يوحــي هــذا الختيــار بــأّن رئيــس الجمهوريــة هــو مركــز الّســلطة فــي الّنظــام الّسياســي الّتونســي، و، بصفــة خاّصــة، 

مركــز الّســلطة الّتنفيذيــة. لكــن هــذا الأمــر مجانــب للحقيقــة. فرئيــس الجمهوريــة هــو، بشــكل مــا، مســؤول أمــام البرلمــان 

عفــاء عمــا بالفصــل 88 مــن الّدســتور. كمــا أّن صاحياتــه الّتنفيذيــة محــدودة. اّلــذي بإمكانــه أن يحــّرك فــي شــأنه إجــراءات الإ

ــط  ــوى »بضب ــة س ــس الجمهوري ــّص رئي ــث ل يخت ــة حي ــة للّدول ــة العاّم ــم الّسياس ــوص رس ــي خص ــك أّول ف ــرز ذل  ويب

ــراب الوطنــي  ــق بحمايــة الّدولــة والّت الّسياســات العاّمــة فــي مجــالت الّدفــاع والعاقــات الخارجيــة والأمــن القومــي المتعّل

مــن الّتهديــدات الّداخليــة والخارجيــة« )الفصــل 77 مــن الّدســتور(. والماحــظ أّن الأمــر يتعّلــق بضبــط الّسياســات العاّمــة ل 

غيــر فــي المجــالت المذكــورة ول يتضّمــن تدّخــا لرئيــس الجمهوريــة فــي ســير الــوزارات المعنيــة بتلــك المجــالت. كمــا أنـّـه 

حســب نفــس الفصــل، يتــّم ذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة.

 كمــا تبــرز الّصبغــة المحــدودة للّصاحيــات الّتنفيذيــة لرئيــس الجمهوريــة مــن خــال ســلطة الّتعييــن اّلتــي يقــوم بهــا، 

حيــث يقتصــر اختصاصــه فــي هــذا الّشــأن علــى بعــض الوظائــف المدنيــة والعســكرية كمــا ينــّص علــى ذلــك الفصــل 78 

مــن الّدســتور. والماحــظ أنـّـه، حســب نفــس الفصــل، تتــّم استشــارة رئيــس الحكومــة فــي خصــوص أغلــب تلــك الوظائــف.

 انطاقــا مــن كّل هــذا، يبــدو انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــن طــرف الّشــعب أمــرا غيــر منســجم مــع الــّدور المحــدود 

اّلــذي يلعبــه فــي الّدولــة بشــكل عــاّم وفــي الّســلطة الّتنفيذيــة بشــكل خــاّص. ومــن شــأن هــذا النفصــال أن يدفــع رئيــس 

الجمهوريــة إلــى محاولــة الّتوّســع خــارج ميــدان صاحياتــه، بحّجــة تمّتعــه بمشــروعية شــعبية، وهــو مــا حصــل مــع الرّئيــس 

الباجــي قائــد الّسبســي وخاّصــة مــع الرّئيــس قيــس ســعيد.

ــن جعــل  ــك م ــه ذل ــا يعني ــع م ــة للّنظــام الّسياســي، م ــى الّطبيعــة البرلماني ــاظ عل ــّرر الحف ــا تق ــك، وإذا م ــا لذل  وتبع

البرلمــان مركــزا للّســلطة تنبثــق عنــه الحكومــة، فــإّن الأمــر يتطّلــب إعــادة الّنظــر فــي كيفيــة اختيــار رئيــس الجمهوريــة. وإن 

كان مــن المّتجــه تشــريك مجلــس نــّواب الّشــعب فــي هــذا الختيــار، فإنـّـه مــن الأســلم عــدم القتصــار علــى ذلــك وتشــريك 
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عــدد آخــر مــن أصحــاب الّســلطة فــي هــذه العمليــة. ويمكــن هنــا إقــرار حــّل يتــّم بمقتضــاه انتخــاب رئيــس الجمهوريــة مــن 

طــرف مجلــس يضــّم أعضــاء مجلــس نــّواب الّشــعب ورؤســاء الجماعــات المحّليــة، وهــو حــّل مــن شــأنه أن يضفــي علــى 

رئيــس الجمهوريــة مشــروعية كافيــة، باعتبــار، مــن جهــة، أّن اختيــاره يتــّم مــن طــرف أعضــاء منتخبيــن ومــن جهــة أخــرى، 

ــة(.  ــات المحّلي ــر الّسياســي )الجماع ــب غي ــعب( والجان ــّواب الّش ــس ن ــب الّسياســي )مجل ــن الجان ــع بي أّن هــذا الحــّل يجم

ــّم انتخــاب  ــه، حســب الفصــل 54 مــن دســتور هــذا البلــد، يت ــال الألمانــي، نــرى أنّ ــا فــي هــذا الّشــأن إلــى المث وإذا نظرن

الرّئيــس التّحــادي مــن طــرف الجمعيــة التّحاديــة اّلتــي تتأّلــف مــن أعضــاء البوندســتاغ وعــدد مماثــل مــن الأعضــاء تختارهــم 

بقــاء عليــه،  المجالــس الّنيابيــة فــي الوليــات. وتبعــا لذلــك يتــّم الّتنصيــص فــي الفصــل 75 مــن الّدســتور، إذا مــا تقــّرر الإ

علــى مــا يلــي: »ُينتخــب رئيــس الجمهوريــة لمــّدة خمســة أعــوام خــال الأّيــام الّســّتين الأخيــرة مــن المــّدة الّرئاســية انتخابــا 

حــّرا، ســّريا، نزيهــا، وشــّفافا وبالأغلبيــة المطلقــة لاأصــوات المصــّرح بهــا مــن طــرف مجلــس متكــّون مــن أعضــاء مجلــس 

نــّواب الّشــعب ورؤســاء البلديــات والجهــات والأقاليــم«. 

ستور
ّ
الفصل 77 من الد

حة
ّ
القائد األعلى للقّوات المسل 3

 ينــّص الفصــل 77 مــن الّدســتور علــى أّن رئيــس الجمهوريــة »يتوّلــى... القيــادة العليــا للقــّوات المســّلحة«. يتعّلــق الأمــر 

بعبــارة معتــادة فــي مختلــف الّدســاتير9، تُبــرز مكانــة رئيــس الجمهوريــة فــي هــذا الّشــأن دون أن تمنحــه، فــي حــّد ذاتهــا، أّي 

اختصــاص فــي خصــوص القــّوات المذكــورة وخاّصــة زمــن الّســلم. وبالرّجــوع إلــى واقــع الأمــور، تبّيــن أّن هــذه العبــارة فــي 

حاجــة إلــى الّتدقيــق فــي خصــوص القــّوات المعنيــة وكذلــك فــي خصــوص معنــى القيــادة العليــا.

 يبــدو مــن الواضــح أّن الّدســتور لــم يقصــد بهــذه العبــارة ســوى القــّوات العســكرية ول كامــل القــّوات الحاملــة للّســاح، 

ل فقــط لأّن العبــارة المضّمنــة فــي الّدســتور لهــا، تقليديــا، هــذا المعنــى، وإنّمــا كذلــك لأنّنــا نفهــم مــن بعــض المقتضيــات 

الّدســتورية أّن العبــارة المذكــورة ل تعنــي ســوى القــّوات العســكرية. مــن ذلــك مــا جــاء فــي الفصــل 17 مــن الّدســتور مــن 

أّن الّدولــة »تحتكــر... إنشــاء القــّوات المســّلحة، وقــّوات الأمــن الّداخلــي«. وتبعــا لذلــك، يكــون مــن المّتجــه تدقيــق العبــارة 

الــواردة بالفصــل 77 مــن الّدســتور، وذلــك بإضافــة عبــارة »العســكرية«.

 أّمــا فــي خصــوص القيــادة العليــا، فــا يمكــن أن نتوّســع فــي فهــم هــذه العبــارة لنعتبــر أنّهــا تعنــي أّن رئيــس الجمهورية 

يمــارس ســلطة رئاســية علــى العســكريين بصفــة عاّمــة وأنـّـه بإمكانــه أن يأمرهــم بمــا يريــد، مــع مــا يمكــن أن ينجــّر عــن ذلــك 

دارات وعلــى مختلــف الأعــوان العمومييــن ومــع  مــن تصــادم مــع رئيــس الحكومــة باعتبــاره المســؤول الأعلــى علــى مختلــف الإ

وزيــر الّدفــاع الوطنــي باعتبــاره المســؤول الأّول علــى أعــوان وزارتــه. فرئيــس الجمهوريــة يبــرز هنــا كقائــد ول كرئيــس، وهــو 

قائــد أعلــى، أي ل يتدّخــل إّل فــي كبريــات الأمــور. ويُفهــم كّل هــذا فــي عاقــة بمــا جــاء فــي نفــس الفصــل 77 مــن أّن رئيــس 

الجمهوريــة »يتوّلــى... إعــان الحــرب وإبــرام الّســلم بعــد موافقــة مجلــس نــّواب الّشــعب بأغلبيــة ثاثــة أخمــاس أعضائــه«.

 .Héritage BITA HEYEGHE, Le chef de l’État, chef des armées, , p. 131 :9 - انظر
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ــأذن باســتعمال  ــال ي ــى ســبيل المث ــر، فقــد كان عل ــة يتجــاوز هــذا الحــّد بقــدر كبي  لكــن كان تصــرّف رئيــس الجمهوري

الّطائــرات العســكرية لأغــراض مدنيــة10 ويطلــب مــن الّصّحــة العســكرية تقديــم خدمــات صّحيــة للمدنييــن11، إلــى غيــر ذلــك 

مــن الّطلبــات اّلتــي مــن شــأنها المســاس بوحــدة القيــادة داخــل الحكومــة بشــكل عــاّم وداخــل وزارة الّدفــاع الوطنــي بشــكل 

خــاّص، فضــا عــن المســاس بالّتوازنــات الماليــة لهــذه الــوزارة وعــن خطــر الّزيــغ عــن حياديــة المؤّسســة العســكرية، وتبعــا 

لذلــك يمكــن الّتفكيــر فــي تدقيــق العبــارة الــواردة بالفصــل 77 مــن الّدســتور وذلــك بإبــراز أّن القيــادة العليــا ل معنــى لهــا 

إّل إذا تعّلــق الأمــر بعمليــات قتاليــة. وبذلــك، يمكــن إعــادة صياغــة العبــارة المذكــورة كمــا يلــي: »يتوّلــى رئيــس الجمهوريــة... 

القيــادة العليــا للعمليــات العســكرية المســّلحة«.

ستور
ّ
الفصل 80 من الد

الحالة االستثنائية 4
 ينّظــم الفصــل 80 مــن الّدســتور الحالــة الســتثنائية فــي خصــوص الجانــب الموضوعــي وكذلــك فــي خصــوص الجانــب 

عــان  الإجرائــي، مــع وضــع حــدود لمــا يمكــن اتّخــاذه مــن تدابيــر. فمــن الّناحيــة الموضوعيــة، يذكــر الفصــل إنّــه يمكــن الإ

عــن هــذه الحالــة واتّخــاذ الّتدابيــر اّلتــي تحّتمهــا فــي صــورة »خطــر داهــم مهــّدد لكيــان الوطــن أو أمــن البــاد أو اســتقالها، 

ــة، فيقتضــي الفصــل استشــارة رئيــس الحكومــة  ــة الإجرائي ــا مــن الّناحي ــة«. أّم ــب الّدول ــير العــادي لدوالي يتعــّذر معــه الّس

ورئيــس مجلــس نــّواب الّشــعب وإعــام رئيــس المحكمــة الّدســتورية. 

 ولــم يبّيــن الفصــل كنــه الّتدابيــر الممكــن اتّخاذهــا فــي هــذا الّصــدد، لكّنــه بّيــن أنّهــا تهــدف إلــى »تأميــن عــودة الّســير 

العــادي لدواليــب الّدولــة فــي أقــرب الآجــال« ووضــع لذلــك حــّدا زمنّيــا وهــو شــهر تُقــّرر بعــده المحكمــة الّدســتورية، إذا 

ُطلــب منهــا ذلــك، اســتمرار الحالــة الســتثنائية أو إيقافهــا. فقــد جــاء فــي الفصــل المذكــور: »وبعــد ُمضــّي ثاثيــن يومــا علــى 

ســريان هــذه الّتدابيــر، وفــي كّل وقــت بعــد ذلــك، ُيعهــد إلــى المحكمــة الّدســتورية بطلــب مــن رئيــس مجلــس نّواب الّشــعب 

أو ثاثيــن مــن أعضائــه البــتُّ فــي اســتمرار الحالــة الســتثنائية مــن عدمــه.« وإذا كان تدّخــل المحكمــة الّدســتورية بعــد مضــّي 

شــهر لصالــح اســتمرار الحالــة الســتثنائية، فللمحكمــة أن تنظــر مــن جديــد فــي الأمــر »فــي كّل وقــت بعــد ذلــك«. كمــا وضــع 

الفصــل حــّدا موضوعيــا لختصــاص رئيــس الجمهوريــة يتمّثــل فــي عــدم إمكانيــة حــّل مجلــس نــّواب الّشــعب، أّكــده بالقــول 

أّن هــذا المجلــس »ُيعتبــر... فــي حالــة انعقــاد دائــم« طيلــة فتــرة الحالــة الســتثنائية. كمــا وّجــه الفصــل منعــا لمجلــس نــّواب 

الّشــعب يتمّثــل فــي عــدم إمكانيــة تقديــم لئحــة لــوم ضــّد الحكومــة.

10 - كمثال: 
https://www.alchourouk.com/index.php/article/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%B1%
D8%AD%D9%8A%D9%84-20-%D8%AC%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A

%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86

https://www.babnet.net/rttdetail-226828.asp :11 - كمثال
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ــة  ــة بغاي ــس الجمهوري ــادة رئي ــلط تحــت قي ــف الّس ــود مختل ــر جه ــب تضاف ــة الســتثنائية تتطّل فالواضــح إذن أّن الحال

ــا البعــض. ــلط ضــّد بعضه ــوم الّس ــن الّدســتور أن تق ــك، ل يســمح الفصــل 80 م ــة الخطــر الّداهــم. وبذل مجابه

 أقـدم رئيـس الجمهوريـة يـوم 25 جويليـة 2021، ولأّول مـرّة فـي تاريخ الجمهورية الّتونسـية، على تفعيـل الفصل 80 من 

الّدسـتور. وأصـدر فـي هذا الّشـأن أمرا رئاسـيا أّول بتاريخ 26 جويلية 2021 يقضـي بإعفاء رئيس الحكومة وأعضـاء بالحكومة12، 

تلتـه مجموعـة مـن الأوامـر الرّئاسـية المتعّلقـة بإنهـاء مهـاّم عـدد مـن المسـؤولين. ثـّم صـدر الأمـر الرّئاسـي المـؤّرخ فـي 29 

جويليـة 2021 والمتعّلـق بتعليـق اختصاصـات مجلـس نـواب الشـعب وبرفـع الحصانـة البرلمانيـة عـن أعضائـه، وذلـك لمـّدة 

عفـاء وبالّتكليف في خصوص عـدد من المسـؤولين إلى أن جاء  وامـر الرّئاسـية القاضية خاّصـة بالإ
أ

شـهر13. وتتالـت بعـد ذلـك ال

الأمـر الرّئاسـي المـؤّرخ فـي 24 أوت 2021 والمتعّلـق بالّتمديـد فـي الّتدابيـر السـتثنائية المتعّلقة بتعليـق اختصاصات مجلس 

نـّواب الّشـعب وبرفـع الحصانـة البرلمانيـة عن أعضائـه، وذلك »إلـى غاية إشـعار آخر«14. 

ــون.  ــل القان ــن أه ــر م ــدد كبي ــرف ع ــن ط ــد م ــّل نق ــعا وكان مح ــدل واس ــة ج ــس الجمهوري ــه رئي ــدم علي ــا أق ــار م  أث

ــر  ــرط الخط ــر ش ــوص توّف ــي خص ــتور ف ــن الّدس ــل 80 م ــرام الفص ــدى احت ــول م ــارة ح ــكاليات المث ش ــّم الإ ــورت أه وتمح

عــان الحالــة الســتثنائية وفــي خصــوص الّســامة الّدســتورية للّتدابيــر اّلتــي تــّم اتّخاذهــا أو اّلتــي يّتجــه رئيــس  الّداهــم لإ

ــا. ــى اتّخاذه ــة إل الجمهوري

أ- الخطر الّداهم:

حـرص المشـّرع الّدسـتوري فـي الفصـل 80 مـن الّدسـتور علـى إبـراز أّن الخطـر الّداهـم هو أمـر اسـتثنائي للغاية بمـا أنّه 

شـارة إلى أّن  يتعّلـق بتهديـد »لكيـان الوطـن أو أمـن البـاد أو اسـتقالها، يتعـّذر معه الّسـير العـادي لدواليب الّدولـة«، مع الإ

عبـارة »دواليـب الّدولـة« ل يُقصـد بهـا البرلمـان أو الحكومـة بمـا أّن الفصـل نّص علـى ما يُفيـد مواصلتهمـا لعملهما.

 ولــم يبّيــن رئيــس الجمهوريــة فــي الكلمــة اّلتــي توّجــه بهــا إلــى الّشــعب يــوم 25 جويليــة 2021 فيمــا يتمّثــل الخطــر 

الّداهــم اّلــذي أّســس عليــه قــراره بإعــان الحالــة الســتثنائية، وهــو مــا زاد فــي حيــرة الماحظيــن والمتابعيــن للشــأن العــاّم، 

خاّصــة وأنـّـه لــم يقــع نشــر بيــان فــي هــذا الّصــدد. وبقطــع الّنظــر عــن مــدى توّفــر الخطــر الّداهــم بالمعنــى اّلــذي قصــده 

الفصــل 80 مــن الّدســتور مــن عدمــه، يحســن الّتوّجــه نحــو مزيــد توضيــح مــا جــاء بهــذا الفصــل وذلــك بذكــر الحــالت اّلتــي 

طــار. وكّلمــا حُصلــت حالــة مــن تلــك الحــالت، يتــّم الّتثّبــت مــن خطورتهــا بالرّجــوع إلــى مــا اشــترطه  تنــدرج فــي هــذا الإ

الفصــل 80 المذكــور عنــد حديثــه عــن الخطــر اّلــذي يهــّدد الوطــن بأكملــه، حّتــى إذا تبّيــن أّن الأمــر يتعّلــق بخطــر داهــم 

بالمعنــى الّدســتوري المقصــود، جــاز لرئيــس الجمهوريــة إعــان الحالــة الســتثنائية.

12 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 64 بتاريخ 26 جويلية 2021، ص 2072. 

13 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 67 بتاريخ 29 جويلية 2021، ص 2092. 

14 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 76 بتاريخ 24 أوت 2021، ص 2162.
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 ول بــّد أن يتــّم ذكــر الحــالت بصفــة حصريــة لجتنــاب كّل توّســع فــي تطبيــق الفصــل 80 باعتبــاره نّصــا اســتثنائيا يتعّيــن 

أن يبقــى تطبيقــه فــي نطــاق ضّيــق. ويمكــن هنــا الّتفكيــر فــي حالــة الخطــر القــادم مــن الخــارج والمتمّثــل فــي الحــرب أو مــن 

رهــاب.  الّداخــل والمتمّثــل فــي الحــرب الأهليــة وفــي محاولــة النقــاب علــى نظــام الحكــم وفــي تفّشــي الإ

 وتبعــا لذلــك يحســن إتمــام آخــر الفقــرة الأولــى مــن الفصــل 80 مــن الّدســتور، أو أّي فصــل آخــر قــد يحــّل محّلــه، كمــا 

يلــي: »وُيعِلــُن عــن الخطــر الّداهــم وعــن الّتدابيــر فــي بيــان إلــى الّشــعب ُينشــر بالّرائــد الّرســمي للجمهوريــة الّتونســية«. كمــا 

يحســن إضافــة فقــرة ثانيــة تنــّص علــى مــا يلــي: »ول يمكــن أن يتمّثــل الخطــر الّداهــم ســوى فــي حــالت الحــرب أو الحــرب 

رهــاب، مــع اشــتراط أن تتوّفــر المواصفــات المذكــورة  الأهليــة أو محاولــة النقــاب المســّلح علــى نظــام الحكــم أو انتشــار الإ

فــي الفقــرة الأولــى مــن هــذا الفصــل«.

دابير الستثنائية:
ّ
 ب- الت

أّمــا فــي خصــوص الّتدابيــر اّلتــي تــّم اتّخاذهــا فقــد اســتهدف بعضهــا البرلمــان بــأن وقــع تعليــق اختصاصاتــه وبعضهــا 

الحكومــة بــأن تــّم إعفــاء رئيســها وعــدد مــن أعضائهــا، والحــال أّن الفصــل 80 يذكــر، فــي خصــوص مجلــس نــّواب الّشــعب، 

كمــا رأينــا، أنـّـه »ُيعتبــر... فــي حالــة انعقــاد دائــم« طيلــة فتــرة الحالــة الســتثنائية وأنـّـه ل يجــوز لرئيــس الجمهوريــة حّلــه، و، 

فــي خصــوص الحكومــة، أنـّـه ل يجــوز تقديــم لئحــة لــوم ضّدهــا.

 ولمزيــد توضيــح مــا ارتــآه المشــّرع الّدســتوري مــن أنـّـه، فــي الحالــة الســتثنائية، تتكاتــف الّســلط ول تقــوم ضــّد بعضهــا 

ــتوري  ــس الّدس ــك المجل ــّر ذل ــا أق ــتور كم ــح الّدس ــرة تنقي ــك الفت ــي تل ــن ف ــه ل يمك ــى أنّ ــص عل ــن الّتنصي ــض، يحس البع

صليــة المضّمنــة بالّدســتور. فغايــة مــا تســمح بــه الحالة الســتثنائية 
أ

الفرنســي15 ول المســاس بالّســلطة القضائيــة وبالقواعــد ال

ــادة،  ــراءات المعت ــد بالإج ــوب الّتقّي ــة دون وج ــلطة إداري ــان أو أّي س ــّل البرلم ــة مح ــس الجمهوري ــول رئي ــة حل ــو إمكاني ه

ــة  ــرة الحال ــه فــي فت ــى أنّ ــه. كمــا يحســن الّتنصيــص عل ــر للّدســتور بأكمل فــا يمكــن أن يســمح فصــل فــي الّدســتور بالّتنّك

الســتثنائية، ل يمكــن تحريــك إجــراءات إعفــاء رئيــس الجمهوريــة مــن مهاّمــه. وعلــى ضــوء مــا ســبق، يمكــن إعــادة صياغــة 

الفقــرة الّثانيــة الحاليــة مــن الفصــل 80 كالآتــي: »ويجــب أن تهــدف هــذه الّتدابيــر الّظرفيــة إلــى تأميــن عــودة الّســير العــادي 

لدواليــب الّدولــة فــي أقــرب الآجــال. ويبقــى مجلــس نــّواب الّشــعب قائمــا فــي حالــة انعقــاد دائــم طيلــة هــذه الفتــرة. كمــا 

تبقــى الحكومــة قائمــة. ويمــارس كّل مــن مجلــس نــّواب الّشــعب والحكومــة اختصاصهمــا فــي كّل مــا ل يتعــارض مــع الّتدابيــر 

الســتثنائية. كمــا ل يمكــن، بمقتضــى هــذه الّتدابيــر، المســاس بالّســلطة القضائيــة أو تنقيــح الّدســتور أو مخالفــة قواعــده 

الأصليــة. ول يمكــن أيضــا خــال فتــرة الّتدابيــر الســتثنائية تحريــك إجــراءات إعفــاء رئيــس الجمهوريــة مــن مهاّمــه.«.

Conseil constitutionnel, Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1992/92312DC.htm- 15
19. »Considérant que sous réserve, d’une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être 
engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d’autre part, du respect des prescriptions du cinquième 
alinéa de l’article 89 en vertu desquelles »la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision «, le pouvoir constituant est 
souverain ; qu’il lui est loisible d’abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée ; 
qu’ainsi rien ne s’oppose à ce qu’il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu’elles visent, dérogent à une 

règle ou à un principe de valeur constitutionnelle ; que cette dérogation peut être aussi bien expresse qu’implicite ; «
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شــارة إلــى أنـّـه مــن الأســلم، فــي نهايــة الأمــر، الســتغناء عــن هــذا الفصــل المثيــر للجــدل، خاّصــة بعــد   كّل هــذا مــع الإ

الّتوتـّـر والنقســام اّلــذي شــهدته البــاد مــع إعمــال هــذا الفصــل مــن طــرف الرّئيــس قيــس ســعّيد يــوم 25 جويليــة 2021. 

وليــس مــن شــأن هــذا الســتغناء أن يُحــدث خلــا فــي البنيــة الّدســتورية للّدولــة.

ستور
ّ
الفصل 81 من الد

ختم القوانين 5
 ينــّص الفصــل 81 مــن الّدســتور علــى أّن رئيــس الجمهوريــة »يختــم... القوانيــن ويــأذن بنشــرها بالّرائــد الّرســمي 

ــى  ــت الّدســاتير عل ــدي دأب ــر باختصــاص تقلي ــق الأم ــك. يتعّل ــة الّتونســية... «، ويحــّدد نفــس الفصــل أجــا لذل للجمهوري

إســناده لرئيــس الّدولــة بقطــع الّنظــر عــن أهّميــة مكانتــه داخــل الّســلطة الّتنفيذيــة. فمــع الختــم يصبــح الّنــّص المصــادق 

عليــه قانونــا للّدولــة بأكملهــا، يّطلــع عليــه الرّئيــس قبــل غيــره ويعطيــه تاريخــا محــّددا. ول يمّثــل الختــم البّتــة مشــاركة مــن 

ــا  ــع فيه ــي ل يتمّت ــدة اّلت ــة الختصاصــات المقّي ــى فئ ــه ينتمــي إل ــا أنّ ــي العمــل الّتشــريعي. كم ــة ف ــس الجمهوري طــرف رئي

ــة... «. ــارة »يختــم رئيــس الجمهوري ــى ذلــك صيغــة المضــارع المعتمــدة فــي عب ــدّل عل ــة كمــا ت الرّئيــس بســلطة تقديري

 لكــن ليــس لهــذا الختصــاص المقّيــد صبغــة مطلقــة. فــإذا كانــت للرّئيس تحّفظــات تجــاه المشــروع أو المقتــرح المصادق 

ــد  ــس محّم ــك الرّئي ــل ذل ــا فع ــتور( كم ــن الّدس ــتوريته )الفصــل 120 م ــي دس ــن ف ــه أن يطع ــان، ل ــرف البرلم ــن ط ــه م علي

المنصــف المرزوقــي فــي خصــوص مشــروع قانــون الماليــة لســنة 2015 المصــادق عليــه بتاريــخ 11 ديســمبر 2014 16. كمــا 

يحــّق للرّئيــس رّد الّنــّص المصــادق عليــه لقــراءة ثانيــة )الفصــل 81 مــن الّدســتور(، كمــا فعــل ذلــك الرّئيــس قيــس ســعّيد فــي 

خصــوص مشــروع القانــون الأساســي المنّقــح للقانــون الأساســي المتعّلــق بالمحكمــة الّدســتورية والمصــادق عليــه بتاريــخ 24 

مــارس 2021 )مراســلة رئيــس الجمهوريــة بتاريــخ 3 أفريــل 2021(.

 تلــك هــي الآليــات اّلتــي تســمح لرئيــس الجمهوريــة بــأن يســعى إلــى منــع نــّص صــادق عليــه البرلمــان مــن أن يصبــح 

قانونــا مــن قوانيــن الّدولــة. وإذا تــّم اعتمادهــا دون نجــاح أو انقضــت الآجــال فــي خصوصهــا، يكــون الرّئيــس ملزمــا بالختــم. 

ــد، عمــا بحــّق  ــّص الجدي ــح أو إلغــاء الّن ــون لتنقي ــك، إن أراد، أن يتقــّدم بمشــروع قان ــه، بعــد ذل ــر أّن ل ــّي عــن الّذك وغن

المبــادرة الّتشــريعية اّلــذي يتمّتــع بــه )الفصــل 62 مــن الّدســتور(. وعــدم القيــام بالختــم فــي الأجــل المحــّدد يُعتبــر نكرانــا 

لاختصــاص، وهــو مــا حصــل فــي ثــاث مناســبات.

ــح  ــون الأساســي المنّق ــع عــن ختــم مشــروع القان ــد الّسبســي عندمــا امتن ــى فــي عهــد الرّئيــس الباجــي قائ  كانــت الأول

ــة فــي رفــض  ــه بتاريــخ 18 جــوان 2019. وتمّثلــت الّثاني ــات والســتفتاء المصــادق علي ــق بالنتخاب للقانــون الأساســي المتعّل

الرّئيــس قيــس ســعّيد ختــم القانــون الأساســي المتعّلــق بالمحكمــة الّدســتورية المذكــور ســابقا، والحــال أنّــه اســتعمل فــي 

16 - قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بتاريخ 22 ديسمبر 2014 بخصوص القضية عدد 2014 / 08 المتعّلق بمشروع قانون المالية لسنة 2015، الرائد 
الرسمي للجمهورية التونسية عدد104 بتاريخ 26 ديسمبر 2014، ص 3761 .
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ــس  ــس الرّئي ــض نف ــا رف ــاي 2021. كم ــخ 4 م ــد بتاري ــن جدي ــه م ــادق علي ــس ص ــن المجل ــرّّد، لك ــّق ال ــا ح ــا رأين ــأنه، كم ش

ختــم القانــون المتعّلــق بإنعــاش القتصــاد وتســوية مخالفــات الّصــرف والمصــادق عليــه مــن طــرف مجلــس نــواب الّشــعب 

بتاريــخ 12 جويليــة 2021 بعــد أن أصــدرت فــي شــأنه الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن قــرارا بتاريــخ 19 

 .17 أوت 2021 

 تجـاه هـذا الّنكـران لاختصـاص مـن طـرف رئيـس الجمهوريـة يمكـن اسـتحضار إمكانيات الّتصـّدي اّلتـي يتيحها الّدسـتور. 

يذهـب الّتفكيـر أّول نحـو الجـزاء الّسياسـي اّلـذي يمكن أن يتجّسـم بمناسـبة النتخابات الرّئاسـية، لكن موعد هـذه النتخابات 

عفـاء المضّمن بالفصل 88 من الّدسـتور، لكـن هذا الجزاء  يمكـن أن يكـون بعيـدا )2024 حاليـا(. كمـا يمكـن الّتفكيـر في جزاء الإ

يتـّم عبـر مسـار إجرائـي معّقـد تعـود الكلمـة الفصل فيـه للمحكمة الّدسـتورية اّلتـي لم تر الّنـور بعد.

ــول تجــاه اختصــاص ل يحتمــل النتظــار ويمكــن أن ينجــّر عــن عــدم  ــه ل يمكــن الكتفــاء بهــذه الحل  مــن الواضــح أنّ

ممارســته ضــرر فــادح للّدولــة بأكملهــا. وبمــا أّن الأمــور لــم تســر حســب تصــّور المشــّرع الّدســتوري اّلــذي لــم يتوّقــع أن 

يرفــض رئيــس الجمهوريــة ممارســة اختصــاص يُلزمــه الّدســتور بممارســته، يتعّيــن تصــّور حلــول أكثــر صرامــة تضمــن أكثــر 

فاعليــة لأحــكام الّدســتور. ويمكــن هنــا الّتفكيــر فــي حّليــن. يتعّلــق الأّول بجانــب الّنجاعــة ويهــدف إلــى ضمــان ختــم القانــون 

فــي أجــل معقــول. فيتــّم مثــا إقــرار الختــم مــن طــرف رئيــس مجلــس نــّواب الّشــعب إذا امتنــع رئيــس الجمهوريــة عــن ذلــك. 

ــه، فــي صــورة امتنــاع رئيــس الجمهوريــة  وإذا نظرنــا مثــا إلــى مــا هــو معتمــد فــي الوليــات المّتحــدة الأمريكيــة، نــرى أنّ

عــن الختــم فــي الأجــل المحــّدد، يُعتبــر القانــون مختومــا18. أّمــا الحــّل الّثانــي فيهــّم جانــب الجــزاء اّلــذي يتعّيــن أن يتــّم 

فــي أجــل معقــول، وذلــك بالقــول أّن الّســلطة اّلتــي تمتنــع عــن الختــم مرّتيــن خــال نفــس المــّدة الّنيابيــة تعتبــر مســتقيلة.

 وتبعــا لذلــك، يمكــن إعــادة صياغــة بدايــة الفصــل 81 مــن الّدســتور، أو الفصــل اّلــذي ســيحّل محّلــه، كالآتــي »يختــم 

رئيــس الجمهوريــة القوانيــن ويــأذن بنشــرها بالّرائــد الّرســمي للجمهوريــة الّتونســية فــي الأجــل المحــّدد بهــذا الفصــل. وفــي 

ــر مســتقيلة  ــي نفــس الأجــل. تعتب ــعب ف ــّواب الّش ــس ن ــس مجل ــن طــرف رئي ــم م ــّم الخت ــك يت ــام بذل ــدم القي صــورة ع

الّســلطة اّلتــي تمتنــع عــن الختــم مّرتيــن خــال نفــس المــّدة الّنيابيــة«. 

17 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 77 بتاريخ 27 أوت 2021، ص 2178. 

? Cf, Rafaâ BEN ACHOUR, La promulgation de la loi : Compétence discrétionnaire ou compétence liée - 18
https://www.leaders.com.tn/article/31796-rafaa-ben-achour-la-promulgation-de-la-loi-competence-discretionnaire-ou-competence-liee 
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ستور
ّ
الفصالن 89 و92 من الد

تعيين وإقالة وزيري الخارجية والّدفاع 6
ــة  ــاب دول ــه الأولــى علــى مــا يلــي: »تتكــّون الحكومــة مــن رئيــس ووزراء وكّت  ينــّص الفصــل 89 مــن الّدســتور فــي فقرت

يختارهــم رئيــس الحكومــة وبالّتشــاور مــع رئيــس الجمهوريــة بالّنســبة لوزارتــي الخارجيــة والّدفــاع.« كمــا ينــّص الفصــل 92 

مــن الّدســتور علــى أنّــه »يختــّص رئيــس الحكومــة بـــ... إقالــة عضــو أو أكثــر مــن أعضــاء الحكومــة أو البــّت فــي اســتقالته، 

ــق الأمــر بوزيــر الخارجيــة أو وزيــر الّدفــاع«. وذلــك بالّتشــاور مــع رئيــس الجمهوريــة إذا تعّل

ــا، الّتشــكيك فــي أّن ســلطة   نجــد فــي هذيــن الّنّصيــن عبــارة »بالّتشــاور«، وهــي عبــارة غيــر معتــادة ومــن شــأنها، ربّم

عفــاء فــي خصــوص جميــع أعضــاء الحكومــة، بمــا فــي ذلــك وزيــري الخارجيــة والّدفــاع، تعــود لرئيــس الحكومــة.  الّتعييــن والإ

فقــد حــرص الّدســتور،في كّل مــرّة، علــى أحاديــة الّســلطة فــي خصــوص ممارســة مختلــف الختصاصــات، وإن كان بعضهــا 

يخضــع إلــى إجــراء القتــراح أو الستشــارة. وفــي هــذا الّشــأن، نقــرأ فــي الّتقريــر العــاّم حــول مشــروع الّدســتور مــا يلــي: »مــن 

أجــل الّنجاعــة، تــّم الّتخّلــي مثــا عــن أّي حالــة تتطّلــب الّتوافــق بيــن رأســي الّســلطة الّتنفيذيــة، فــكّل صاحيــة، حّتــى وإن 

كانــت الجهــات المتدّخلــة فيهــا متعــّددة، ترجــع مــن حيــث الحســم الّنهائــي فيهــا إلــى جهــة معّينــة... 

 ومــن منطلــق الّربــط بيــن الّصاحيــة والمســاءلة أُدرج مثــا أّن رئيــس الحكومــة هــو المســؤول عــن اختيــار فريقــه الحكومي 

وأّن المطلــوب منــه فــي خصــوص وزارتــي الّدفــاع والخارجيــة هــو الّتشــاور مــع رئيــس الجمهوريــة. فرئيــس الحكومــة هــو مــن 

يمكــن أن يكــون عرضــة للمســاءلة وحّتــى حجــب الّثقــة تبعــا لأداء أّي مــن الوزيريــن ولهــذا كان ل بــّد مــن أن يبقــى القــرار بيــده 

بعــد الّتشــاور مــع رئيــس الجمهورية.«19

 وإذا رجعنــا إلــى الواقــع، نــرى أنـّـه يؤّكــد هــذا الأمــر، علــى الأقــّل مــن الّناحيــة القانونيــة. ففــي كّل مــرّة، نــرى أّن رئيــس 

الحكومــة يختــار فريقــه الحكومــي ويعلــن عنــه بأكملــه. كمــا نــرى أنـّـه، علــى ســبيل المثــال، تــّم إعفــاء الّســّيد عبــد الكريــم 

الّزبيــدي مــن وزارة الّدفــاع الوطنــي بمقتضــى أمــر حكومــي صــادر عــن الّســّيد يوســف الّشــاهد بتاريــخ 5 نوفمبــر 2019 20. كمــا 

تــّم بمقتضــى أمــر حكومــي يحمــل نفــس الّتاريــخ إعفــاء الّســّيد خمّيــس الجهينــاوي مــن مهاّمــه كوزيــر للّشــؤون الخارجيــة21. 

وفــي وقــت لحــق، قــام الّســّيد إليــاس الفخفــاخ فــي 24 جويليــة 2020 بإعفــاء الّســّيد نــور الّديــن الــّري مــن مهاّمــه كوزيــر 

للّشــؤون الخارجيــة22، وكان ذلــك بطلــب مــن رئيــس الجمهوريــة حســب مــا ذكرتــه الّصحافــة.

ــي  ــة ف ــس الجمهوري ــب باستشــارة رئي ــة مطال ــس الحكوم ــر، أّن رئي ــة الأم ــي نهاي ــي، ف ــارة »بالّتشــاور« تعن ــا أّن عب  وبم

خصــوص كّل تعييــن وكّل إعفــاء يتعّلــق بالوزارتيــن المذكورتيــن، فرفعــا لــكّل لبــس، يحســن تعويضهــا بعبــارة »بعد استشــارة«. 

19 - الّتقرير العاّم حول مشروع الّدستور، ص 28-29.

20 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 89 بتاريخ 5 نوفمبر 2019، ص 3812.

21 - نفس المرجع.

22 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 73 بتاريخ 27 جويلية 2020، ص 1853.
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ستور
ّ
الفصل 89 من الد

حوير الوزاري
ّ
الت 7

 يتمّثــل الّتحويــر الــوزاري فــي إدخــال تغييــر علــى تركيبــة الفريــق الحكومــي المتكــّون مــن الــوزراء وكّتــاب الّدولــة، فــي 

عاقــة بالأشــخاص اّلذيــن تحّصلــوا علــى ثقــة البرلمــان للقيــام بالمهــاّم المناطــة بعهدتهــم. بالرّجــوع إلــى الفصــل 89 مــن 

الّدســتور وإلــى الواقــع الّدســتوري، نتبّيــن مشــكلين فــي هــذا الّصــدد. يتعّلــق الأّول بمســألة عــرض الّتحويــر الــوزاري علــى 

البرلمــان ويتعّلــق الّثانــي بمســألة أداء اليميــن مــن طــرف أعضــاء الحكومــة الجــدد.

حوير الوزاري على البرلمان:
ّ
 أ- مسألة عرض الت

لــم يتعــرّض الّدســتور، ل فــي الفصــل 89 منــه ول فــي غيــره مــن الفصــول إلــى مســألة عــرض الّتحويــر الــوزاري علــى 

مجلــس نــّواب الّشــعب، إذ ل نجــد فيــه ســوى عبــارة »تعــرض الحكومــة موجــز برنامــج عملهــا علــى مجلــس نــواب الّشــعب 

لنيــل ثقــة المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه.«. لكــن الّنظــام الّداخلــي لمجلــس نــّواب الّشــعب الّصــادر بتاريــخ 2 فيفــري 

2015 23 أقــّر أحكامــا فــي هــذا الّشــأن صلــب الفصــل 144 منــه وذلــك بقولــه: »إذا تقــّرر إدخــال تحويــر علــى الحكومــة اّلتــي 

نالــت ثقــة المجلــس إمــا بضــّم عضــو جديــد أو أكثــر أو بتكليــف عضــو بغيــر المهّمــة اّلتــي نــال الّثقــة بخصوصهــا فــإّن ذلــك 

يتطّلــب عــرض الموضــوع علــى المجلــس لطلــب نيــل الّثقــة«.

 ولقــد تــّم احتــرام هــذا الإجــراء بصفــة متواصلــة، ســواء فــي عهــد حكومــة الّســّيد الحبيــب الّصيــد )مناســبة واحــدة، 

جلســة منــح الّثقــة بتاريــخ 11 جانفــي 2016( أو فــي عهــد حكومــة الّســّيد يوســف الّشــاهد )خمــس مناســبات، جلســات منــح 

ــك  ــر 2018( أو كذل ــة 2018 و 12 نوفمب ــر 2017 و28 جويلي ــارس 2017 و11 ســبتمبر 2017 و24 نوفمب ــخ 16 م ــة بتواري الّثق

فــي عهــد حكومــة الّســّيد هشــام مّشيشــي )مناســبة واحــدة، جلســة منــح الّثقــة بتاريــخ 26 جانفــي 2021(. وقــد تعّلــق الأمــر، 

فــي كّل مــرّة بتحويــر حقيقــي يتمّثــل فــي تغييــر تركيبــة الحكومــة وذلــك بتعويــض البعــض مــن أعضائهــا بأعضــاء آخريــن.

 والماحــظ أّن الّســلط العموميــة لــم تذهــب فــي تطبيــق الفصــل 144 مــن الّنظــام الّداخلــي لمجلــس نــّواب الّشــعب 

إلــى أقصــاه، إذ لــم يقــع طلــب ثقــة البرلمــان فــي الحــالت اّلتــي تــّم فيهــا تكليــف عضــو مــن أعضــاء الحكومــة بتســيير وزارة 

بالّنيابــة. وهــو مــا حصــل مثــا فــي حكومــة الّســّيد يوســف الّشــاهد عندمــا تــّم علــى ســبيل المثــال تكليــف وزيــر الّســياحة 

والّصناعــات الّتقليديــة بالقيــام بوظائــف وزيــر الّنقــل بالّنيابــة، بمقتضــى الأمــر الحكومــي المــؤّرخ فــي 14 نوفمبــر 2019 24 

وكذلــك فــي حكومــة الّســّيد إليــاس الفخفــاخ عندمــا تــّم مثــا تكليــف كاتبــة الّدولــة لــدى وزيــر الّشــؤون الخارجيــة بتصريــف 

23 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 16 بتاريخ 24 فيفري 2015، ص 562. 

24 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 92 بتاريخ 15 نوفمبر 2019، ص 4063. 
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ــّيد هشــام  ــرا فــي حكومــة الّس ــة 2020 25 وأخي ــك بمقتضــى الأمــر الحكومــي المــؤّرخ فــي 24 جويلي ــوزارة. كان ذل أعمــال ال

مّشيشــي عندمــا تــّم علــى ســبيل المثــال تكليــف وزيــر الّشــؤون الجتماعيــة بممارســة مهــاّم وزيــر الّصحــة بالّنيابــة بمقتضــى 

الأمــر الحكومــي المــؤّرخ فــي 21 جويليــة 2021 26. 

 ســارت الأمــور بصفــة عاديــة إلــى أن جــاء الّتحويــر الأخيــر اّلــذي نــال ثقــة البرلمــان، كمــا رأينــا، فــي 26 جانفــي 2021، 

إذ تبعــت ذلــك رّدة فعــل مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة ضّمنهــا فــي الرّســالة اّلتــي وّجههــا إلــى رئيــس الحكومــة بتاريــخ 15 

ــة  ــدة، ول يدخــل تحــت طائل ــوزاري ليــس تشــكيا لحكومــة جدي ــر ال ــالة: »إّن الّتحوي فيفــري 2021 27. جــاء فــي هــذه الرّس

عــان عــن الّنتائــج الّنهائيــة لانتخابــات الّتشــريعية.« ثــّم  الفصــل 89 مــن الّدســتور اّلــذي يتعّلــق فقــط بتكويــن حكومــة إثــر الإ

يضيــف رئيــس الجمهوريــة: »لــم يقتــض الّدســتور عــرض أّي تحويــر وزاري علــى مجلــس نــّواب الّشــعب لنيــل الّثقــة، ومــا ورد 

بالفصــل 144 مــن الّنظــام الّداخلــي ل يلــزم إّل مــن وضعــه... «.

 وبقطــع الّنظــر عــن ســامة هــذه القــراءة ودون خــوض فــي مــدى دســتورية الفصــل 144 المذكــور، وفــي مــا إذا كان 

ســكوت الّدســتور عــن مســألة الّتحويــر يعنــي أنـّـه ل يجــوز عــرض الّتحويــر الــوزاري علــى البرلمــان، نــرى أّن فــي الأمــر ريبــة 

يحســن رفعهــا. وحّتــى نحافــظ علــى انســجام الأحــكام الّدســتورية ول نخــرج عّمــا تقتضيــه طبيعــة الّنظــام الّسياســي اّلــذي 

ــي  ــة ف ــص صراح ــة إّل بالّتنصي ــذه الّصعوب ــة ه ــن معالج ــام، ل يمك ــذا الّنظ ــى ه ــاء عل بق ــورة الإ ــي ص ــتور، ف ــرّه الّدس أق

ــه يتعّيــن طلــب ثقــة مجلــس نــّواب الّشــعب فــي خصــوص كّل تحويــر يقــوم بــه رئيــس الحكومــة. الّدســتور علــى أنّ

ــر بتكليــف عضــو مــن  ــق الأم ــك بعــدم اشــتراط المــرور أمــام البرلمــان إذا تعّل ــة وذل ــي المرون ــا توّخ  لكــن يحســن هن

أعضــاء الحكومــة بتســيير وزارة بالّنيابــة، وفــي ذلــك تمــاش مــع مــا اســتقّر العمــل بــه واجتنــاب لــكّل تشــّدد عنــد تطبيــق مــا 

جــاء فــي الفصــل 144 مــن الّنظــام الّداخلــي مــن أنـّـه يتعّيــن طلــب الّثقــة فــي صــورة »... تكليــف عضــو بغيــر المهّمــة اّلتــي 

نــال الّثقــة بخصوصهــا... «. كمــا يحســن كذلــك عــدم اشــتراط المــرور أمــام البرلمــان إذا تــّم تكليــف أحــد أعضــاء الحكومــة 

ــة  ــح الّثق ــط مســألة من ــّم رب ــك يت ــة. وبذل ــح الّثق ــي جلســة من ــه ف ــي ُعهــدت ل ــك اّلت ــر تل ــة غي ــة دول بتســيير وزارة أو كتاب

بالأشــخاص المكّونيــن للحكومــة وتــرك هامــش مــن الحّريــة لرئيــس الحكومــة فــي مــا زاد عــن ذلــك.

ــا:  ــتور مفاده ــن الّدس ــل 89 م ــن الفص ــة م ــرة الخامس ــى الفق ــة إل ــة جمل ــي إضاف ــر ف ــن الّتفكي ــبق يمك ــا س ــا لم  وتبع

ــة«. ــي الحكوم ــه ف ــّم تعيين ــد يت ــو جدي ــوص كّل عض ــي خص ــمية ف ــة وبالّتس ــل الّثق ــة بني ــكام المتعّلق ــق الأح »وتنطب

25 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 73 بتاريخ 27 جويلية 2020، ص 1853.

26 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 62 بتاريخ 22 جويلية 2021، ص 2020. 

27 - انظر موقع رئاسة الجمهورية : 

https://www.carthage.tn/?q=ar/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%8
8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%88%D8%AC%D9%91%D9%87-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%
82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9

%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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ب- مسألة أداء اليمين من طرف أعضاء الحكومة الجدد:

ــس  ــام رئي ــة وأعضاؤهــا أم ــس الحكوم ــؤّدي رئي ــي: »ي ــا يل ــى م ــرة عل ــه الأخي ــي فقرت ــن الّدســتور ف ــّص الفصــل 89 م ين

الجمهوريــة اليميــن الّتاليــة: »أقســم باللــه العظيــم أن أعمــل بإخــاص لخيــر تونــس وأن أحتــرم دســتورها وتشــريعها وأن 

أرعــى مصالحهــا وأن ألتــزم بالــولء لهــا«. ولقــد تــّم تطبيــق مــا جــاء فــي هــذه الفقــرة، بصفــة عاديــة، فــي خصــوص مختلــف 

الّتحويــرات الوزاريــة باســتثناء آخرهــا.

 ففــي كّل مــرّة تــّم قبــول الأعضــاء الجــدد لأداء اليميــن وتّمــت تســميتهم »فــورا« حســب العبــارة المضّمنــة فــي الفقــرة 

الخامســة مــن نفــس الفصــل 89. رأينــا ذلــك فــي خصــوص الّتحويــر اّلــذي شــهدته حكومــة الّســّيد الحبيــب الّصيــد واّلــذي 

صــدر فــي شــأنه الأمــر الرّئاســي المــؤّرخ فــي 12 جانفــي 2016 28، وكذلــك فــي خصــوص الّتحويــرات الخمســة اّلتــي شــهدتها 

حكومــة الّســّيد يوســف الّشــاهد واّلتــي أّدت إلــى صــدور الأوامــر الرّئاســية المؤرّخــة فــي 17 مــارس 2017 29 وفــي 12 ســبتمبر 

2017 30 وفــي 25 نوفمبــر 2017 31 وفــي 30 جويليــة 2018 32 وفــي 14 نوفمبــر 2018 33.

 يتعّلــق الأمــر، ول شــّك، بإجــراء علــى قــدر كبيــر مــن الأهميــة، إنّمــا لــه، فــي الحقيقــة، صبغــة آليــة. فبعــد منــح الّثقــة 

لاأعضــاء الجــدد، ليــس فــي وســع رئيــس الجمهوريــة ســوى قبولهــم لأداء اليميــن وتســميتهم، وهــو مــا تــّم، فــي كّل مــرّة، 

فــي عهــد الرّئيــس الباجــي قائــد الّسبســي. لكــن، بالرّغــم مــن وضــوح المســألة، بــرزت صعوبــة، علــى هــذا المســتوى، فــي 

خصــوص الّتحويــر الوحيــد اّلــذي قــام بــه الّســّيد هشــام مّشيشــي واّلــذي نــال ثقــة البرلمــان، كمــا رأينــا، فــي 26 جانفــي 

2021. فلقــد رفــض الرّئيــس قيــس ســعّيد دعــوة أعضــاء الحكومــة الجــدد لأداء اليميــن، وبذلــك لــم تقــع تســميتهم. وقــد 

لّمــح الرّئيــس إلــى هــذا الرّفــض فــي الرّســالة اّلتــي وّجههــا إلــى رئيــس الحكومــة والمذكــورة ســابقا، وذلــك بقولــه: »إّن اليميــن 

ليســت مجــّرد إجــراء شــكلي، بــل الأهــّم هــو محتواهــا والآثــار اّلتــي يجــب أن تُرتّــب عليهــا«.

داريــة، فأجابــت فــي 11 فيفــري 2021 بالقــول أّن المســألة   إزاء هــذا المــأزق، طلــب رئيــس الحكومــة رأي المحكمــة الإ

ــق بنــزاع فــي الختصــاص بيــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة وهــي مــن مشــمولت المحكمــة الّدســتورية اّلتــي  تتعّل

ــادت هــي  ــن فأف ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــى الهيئ ــر عل ــّم عــرض الأم ــا ت ســراع بإرســائها. كم ــن الإ يتعّي

ــن والّتســمية هــو أمــر ضــروري لكــي يمــارس  ــأّن أداء اليمي الأخــرى فــي رأيهــا المــؤّرخ فــي 25 فيفــري 2021، مــن جهــة، ب

أعضــاء الحكومــة مهاّمهــم و، مــن جهــة أخــرى، بــأّن المســألة تتعّلــق بخــاف بيــن رئيــس الحكومــة ورئيــس الجمهوريــة يرجــع 

بالّنظــر للمحكمــة الّدســتورية اّلتــي لــم تــر الّنــور بعــد.

28 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية، عدد 4 بتاريخ 12 جانفي 2016، ص 91. 

29 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية، عدد 22 بتاريخ 17 مارس 2017، ص 829.

30 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية، عدد 73 بتاريخ 12 سبتمبر 2017، ص 3052.

31 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية، عدد 95 بتاريخ 28 نوفمبر 2017، ص 4062.

32 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية، عدد 61 بتاريخ 31 جويلية 2018، ص 3436.

33 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية، عدد 92 بتاريخ 16 نوفمبر 2018، ص 4806.
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شــكال عنــد حصولــه يتعّيــن الّتفكيــر، مــن جهــة، فــي كيفيــة ضمــان أداء اليميــن والّتســمية فــي   ولتجــاوز مثــل هــذا الإ

ــا  ــن هن ــد. ويتعّي ــدم ممارســة هــذا الختصــاص المقّي ــن ع ــب ع ــي الجــزاء المترتّ ــة أخــرى، ف ــن جه ــع الحــالت و، م جمي

ــط آجــال  ــة بممارســة هــذا الختصــاص وضب ــلط المعني ــد الّس ــن والّتســمية وتحدي ــن أداء اليمي ــي بي ــب الزّمن ــح الّترتي توضي

لذلــك.

ــد الآجــال  ــّم تحدي ــا بالّتســمية. ويت ــا حتم ــن يكــون متبوع ــي بالقــول صراحــة أّن أداء اليمي ــب الزّمن ــح الّترتي ــّم توضي  يت

ــس  ــاص رئي ــا لختص ــراءان مبدئي ــذان الإج ــع ه ــن. وإن كان يرج ــل يومي ــي أج ــّم ف ــن يت ــن الإجراءي ــا أّن كّل م ــول مث بالق

الجمهوريــة، فــا بــّد مــن الّتفكيــر فــي حــّل بديــل فــي حــال امتنــاع الرّئيــس عــن القيــام بأحدهمــا أو بكليهمــا. ويمكــن هنــا 

إقــرار اختصــاص رئيــس مجلــس الّنــّواب للقيــام بالإجــراء اّلــذي تخّلفــت الّســلطة المختّصــة أّول عــن القيــام بــه. كمــا يحســن 

إقــرار جــزاء الســتقالة إذا رفضــت إحــدى هاتيــن الّســلطتين القيــام بأحــد الإجراءيــن مرّتيــن خــال نفــس المــّدة الّنيابيــة، 

وذلــك بالقــول أنّــه، فــي هــذه الحالــة، تُعتبــر الّســلطة المعنيــة مســتقيلة. وإذا نظرنــا إلــى مــا هــو معتمــد فــي ألمانيــا فــي 

هــذا الّشــأن، نــرى أنّــه، حســب الفصــل 64 مــن الّدســتور الألمانــي، يــؤّدي الــوزراء اليميــن الّدســتورية أمــام البوندســتاغ.

بقــاء عليــه، كالآتــي:   وتبعــا لذلــك، يمكــن إعــادة صياغــة الجــزء الأخيــر مــن الفصــل 89 مــن الّدســتور، إذا مــا تقــّرر الإ

»تعــرض الحكومــة موجــز برنامــج عملهــا علــى مجلــس نــواب الّشــعب لنيــل ثقــة المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه. عنــد 

نيــل الحكومــة ثقــة المجلــس وأدائهــا لليميــن يتوّلــى رئيــس الجمهوريــة فــورا تســمية رئيــس الحكومــة وأعضائهــا. 

 يؤّدي رئيس الحكومة وأعضاؤها وكذلك الأعضاء الجدد أمام رئيس الجمهورية اليمين الّتالية... 

ــف رئيــس  ــك. وإذا تخّل ــن بعــد ذل ــّم الّتســمية فــي أجــل يومي ــح الّثقــة وتت ــن مــن من ــن فــي أجــل يومي ــّم أداء اليمي  يت

الجمهوريــة عــن ممارســة اختصاصــه، ينــوب عنــه رئيــس مجلــس الّنــّواب فــي نفــس الآجــال. وتعتبــر مســتقيلة الّســلطة اّلتــي 

ل تمــارس اختصاصهــا فــي مناســبتين خــال نفــس المــّدة الّنيابيــة.«

ستور
ّ
الفصل 93 من الد

مجلس الوزراء 8
 ينّص الفصل 93 من الّدستور على ما يلي: »رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء.

ينعقد مجلس الوزراء بدعوة من رئيس الحكومة اّلذي يضبط جدول أعماله.

 يــرأس رئيــس الجمهوريــة مجلــس الــوزراء وجوبــا فــي مجــالت الّدفــاع، والعاقــات الخارجيــة، والأمــن القومــي المتعّلــق 

بحمايــة الّدولــة والّتــراب الوطنــي مــن الّتهديــدات الّداخليــة والخارجيــة، ولــه أن يحضــر مــا عداهــا مــن مجالــس وزراء. وعنــد 

حضــوره يــرأس المجلــس.«
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 نــرى أنـّـه لــم يقــع تحديــد مــكان انعقــاد مجلــس الــوزراء، وهــو أمــر يمكــن أن يقــع فيــه تجــاذب بيــن رئيــس الحكومــة 

)قصــر الحكومــة( ورئيــس الجمهوريــة )قصــر الرّئاســة(. كمــا أنـّـه، فــي خصــوص رئيــس الجمهوريــة، لــم يقــع الّتنصيــص، مــن 

جهــة، علــى وجــوب إعامــه بجــدول الأعمــال فــي مّتســع مــن الوقــت و، مــن جهــة أخــرى، علــى وجــوب أن يتضّمــن جــدول 

الأعمــال المســائل اّلتــي يــوّد أن يقــع الّتــداول فيهــا.

 وبالرّجــوع إلــى الممارســة، نــرى أّن رئيــس الجمهوريــة اســتاء مــن عــدم إعامــه بجــدول أعمــال مجلــس الــوزراء، بالّنظــر 

إلــى مــا جــاء فــي الفصــل 93 المذكــور مــن وجــوب أو إمكانيــة ترّؤســه لــه. كان ذلــك فــي الرّســالة اّلتــي وّجههــا إلــى رئيــس 

الحكومــة بتاريــخ 15 فيفــري 2021 والمذكــورة ســابقا، وقــد جــاء فيهــا: »كان مــن المفــروض إعــام رئيــس الجمهوريــة بانعقــاد 

نّــه هــو اّلــذي يترأّســه وجوبــا فــي عــدد مــن الحــالت، ومتــى ارتــأى الحضــور ورئاســة 
مجلــس الــوزراء، وبجــدول أعمالــه، لأ

الجتمــاع فــي حــالت أخــرى.«

 وتبعــا لذلــك، يتطّلــب الأمــر الّتنصيــص علــى أّن مقــّر اجتمــاع مجلــس الــوزراء هــو قصــر الحكومــة، إّل إذا ارتــأى رئيــس 

الحكومــة أن يجتمــع المجلــس فــي مــكان آخــر، وذلــك تماشــيا مــع طبيعــة الّنظــام الّسياســي ومــع مكانــة رئيــس الحكومــة 

ــى وجــوب إعــام  ــن الّتنصيــص عل ــي. كمــا يتعّي ــى الّنظــام الحال بقــاء عل ــة، وذلــك فــي صــورة الإ ــلطة الّتنفيذي داخــل الّس

رئيــس الجمهوريــة باجتمــاع المجلــس وبجــدول أعمالــه فــي أجــل أدنــى يمكــن تقديــره بيوميــن قبــل انعقــاد المجلــس، مــع 

شــارة إلــى وجــوب أن يتضّمــن جــدول الأعمــال المســائل اّلتــي يطرحهــا رئيــس الجمهوريــة. الإ

بقــاء علــى الفصــل 93 مــن الّدســتور، يمكــن إتمــام الفقــرة الّثانيــة منــه كمــا يلــي: »ينعقــد   انطاقــا مــن هــذا، إذا تقــّرر الإ

مجلــس الــوزراء بدعــوة مــن رئيــس الحكومــة اّلــذي يضبــط جــدول أعمالــه، ويجــب أن يتضّمــن هــذا الجــدول المســائل اّلتــي 

يطرحهــا رئيــس الجمهوريــة.

ــس  ــّم إعــام رئي ــك. ويت ــة خــاف ذل ــس الحكوم ــأى رئي ــة إّل إذا ارت ــوزراء هــو قصــر الحكوم ــس ال ــاد مجل ــكان انعق  م

ــاد.« ــخ النعق ــل تاري ــّل قب ــى الأق ــن عل ــه يومي ــدول أعمال ــس وبج ــاد المجل ــة بانعق الجمهوري
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ستور
ّ
الفصل 104 من الد
حصانة القاضي الجزائية 1

 ينــّص الفصــل 104 مــن الّدســتور علــى أّن القاضــي »يتمّتــع... بحصانــة جزائيــة، ول يمكــن تتّبعــه أو إيقافــه مــا لــم ترفــع 

عنــه«. ويضيــف نفــس الفصــل: »وفــي حالــة الّتلّبــس بجريمــة يجــوز إيقافــه وإعــام مجلــس القضــاء الّراجــع إليــه بالّنظــر 

اّلــذي يبــّت فــي مطلــب رفــع الحصانــة.«

 ناحــظ أّن هــذا الفصــل ل يمّيــز بيــن مــا يأتيــه القاضــي مــن أقــوال وأفعــال فــي عاقــة بمهاّمــه ومــا يأتيــه خــارج تلــك 

المهــاّم. كمــا أنـّـه يــوكل مهّمــة رفــع الحصانــة مــن عدمــه، فــي خصــوص صنفــي الجرائــم المذكوريــن، إلــى مجلــس القضــاء. 

وهــو مــا مــن شــأنه أن يغــّذي تخــّوف البعــض مــن إفــات القاضــي مــن الّتتّبــع بفضــل المحابــاة اّلتــي يمكــن أن يتوّخاهــا 

المجلــس تجاهــه. تضــاف إلــى كّل هــذا صعوبــة الّتصريــح بوجــود حالــة الّتلّبــس مــن عدمــه.

 وقــد بّيــن الواقــع أّن الأمــر كان فــي بعــض الأحيــان محــّل إشــكال، إذ حالــت حصانــة القاضــي الجزائيــة دون رغبــة الّنيابــة 

العموميــة فــي تتّبــع بعــض القضــاة، كمــا حصــل ذلــك مــع القاضييــن الّطّيــب راشــد اّلــذي تــّم رفــع الحصانــة عنــه بمقتضــى 

قــرار المجلــس الأعلــى للقضــاء الّصــادر بتاريــخ 24 نوفمبــر 2020 وبشــير العكرمــي اّلــذي رفــع عنــه المجلــس الأعلــى للقضــاء 

الحصانــة، فــي نهايــة الأمــر، فــي 14 جويليــة 2021. وكثــر الحديــث وقتهــا عــن مطالــب الحصانــة اّلتــي تكــون قــد ّقّدمــت 

للمجلــس الأعلــى للقضــاء ولــم يُنظــر فيهــا، كمــا حُصــل جــدال فــي خصــوص معنــى الّتلّبــس عندمــا أقــدم قاضــي الّتحقيــق 

العســكري علــى إصــدار بطاقــة جلــب فــي حــّق الّنائــب راشــد الخيــاري علــى خلفيــة نشــره لفيديــو فيــه مــا اعتبــر تهّجمــا علــى 

رئيــس الجمهوريــة. كان ذلــك، كمــا رأينــا، بتاريــخ 22 أفريــل 2021.

 وتبعــا لذلــك، وجــب الّتفكيــر فــي حــّل مــن شــأنه الّتوفيــق بيــن مــا يتعّيــن أن يتمّتــع بــه القاضــي مــن حصانــة ضمانــا 

ــون. كمــا يحســن إبعــاد مجلــس القضــاء عــن كّل  ــا فــوق القان ــن ضــرورة أن ل نجعــل مــن القاضــي مواطن لســتقاليته وبي

ــاز للمصلحــة الّشــخصية للقاضــي المعنــي بالمؤاخــذة الجزائيــة. شــبهة انحي

IV- الباب الخامس
الّسلطة القضائية
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 ويكــون مــن المّتجــه هنــا اعتمــاد الّتمييــز المذكــور ســابقا وتحديــد نظــام الحصانــة اّلــذي يتعّيــن اعتمــاده بالرّجــوع إلــى 

الجريمــة اّلتــي قــد يكــون ارتكبهــا القاضــي. فــإذا كان مــا أتــاه القاضــي غيــر منفصــل عــن مهاّمــه القضائيــة، كان الأمــر مشــمول 

بحصانــة قانونيــة ل مجــال لرفعهــا. أّمــا إذا كان الأمــر غيــر ذلــك، فالحصانــة تقــف عــن حــّد عــدم إمكانيــة إيقــاف القاضــي، أي 

ل تحــول دون إمكانيــة الّتتّبــع. وقــد يصــل الأمــر إلــى أن يفقــد القاضــي حّريتــه، لكــن ل يتــّم ذلــك إّل بمقتضــى حكــم بــاّت. 

ويكــون مــن الوجيــه هنــا اســتثناء حالــة القتــل العمــد اّلتــي يمكــن فيهــا إيقــاف القاضــي حســب القواعــد العاديــة.

ــع  ــي: »يتمّت ــه، كالآت ــيحّل محّل ــذي س ــل اّل ــتور، أو الفص ــن الّدس ــل 104 م ــة الفص ــادة صياغ ــن إع ــك، يمك ــا لذل  وتبع

القاضــي بحصانــة جزائيــة، فــي خصــوص كّل مــا يأتيــه مــن أفعــال وأقــوال فــي إطــار مهاّمــه القضائيــة. ول يمكــن إيقافــه فــي 

مــا خــرج عــن ذلــك إّل بمقتضــى حكــم بــاّت فــي الأصــل، عــدا حالــة الّتتّبــع مــن أجــل القتــل العمــد«.

ستور
ّ
الفصل 106 من الد

تسمية القضاة 2
ــق مــن المجلــس  ــى رأي مطاب ــاء عل ــي: »يســّمى القضــاة بأمــر رئاســي بن ــى مــا يل ــّص الفصــل 106 مــن الّدســتور عل  ين

الأعلــى للقضــاء«. ويضيــف فــي فقرتــه الّثانيــة: »ُيســّمى القضــاة الّســامون بأمــر رئاســي بالّتشــاور مــع رئيــس الحكومــة، بنــاء 

علــى ترشــيح حصــري مــن المجلــس الأعلــى للقضــاء.«

 يحتـوي هـذا الفصـل علـى عبـارات تبـدو في غيـر محّلها أو ينقصهـا الوضوح بالقـدر الكافـي. فعبـارة »رأي مطابق« توحي 

وكأّن رئيـس الجمهوريـة هـو اّلـذي يقـوم بتعييـن القضـاة بعـد أن يستشـير المجلـس الأعلـى للقضـاء اّلـذي يُصـدر فـي هـذا 

الّشـأن رأيـا ملزمـا. وهـو أمـر مخالـف لحقيقـة الأمـور. فالمجلـس الأعلـى للقضاء هو اّلـذي يقـوم بالّتعيين سـواء لأّول مـرّة أو 

بعـد ذلـك فـي إطـار الّنقـل أو الّتعييـن فـي الوظائف. ثـّم يقّدم ذلـك لرئيـس الجمهورية اّلـذي يقـوم بالّتسـمية. فالّتقنية هنا 

هـي تقنيـة الّترشـيح أو القتـراح ول تقنيـة الستشـارة والـّرأي المطابـق. كمـا أّن عبارة »بالّتشـاور« غيـر معتادة وقـد تكون محّل 

جـدل بالرّغـم مـن أنّهـا ل تحتمـل فـي الواقـع معنـى آخـر غيـر الستشـارة. ولذلـك يحسـن تعويضهـا بالعبـارة المعتـادة وهي 

»بعـد استشـارة«. ثـّم إّن عبـارة »ترشـيح حصـري« تبعـث علـى الّتسـاؤل في خصـوص المقصـود بإضافـة كلمة »حصـري« إلى 

كلمـة »ترشـيح«، ذلـك أّن عبـارة »ترشـيح مـن المجلـس الأعلى للقضـاء« تفـي بالحاجة.

ــي  ــلطة ف ــز الّس ــق بمرك ــس يتعّل ــى لب ــوي عل ــر يحت ــّل الّنظ ــل 106 مح ــة أّن الفص ــو ماحظ ــذا ه ــن كّل ه ــّم م  والأه

خصــوص تعييــن القضــاة، هــل هــو المجلــس الأعلــى للقضــاء أم رئيــس الجمهوريــة ؟ صحيــح أّن الفصــل المذكــور ينــّص 

علــى أّن رئيــس الجمهوريــة يقــوم بالّتســمية )ول بالّتعييــن(، لكّنــه لــم يضبــط أجــا لذلــك ولــم يتعــرّض إلــى الحــّل اّلــذي 

ــن اعتمــاده فــي صــورة امتنــاع رئيــس الجمهوريــة عــن القيــام بالّتســمية. يتعّي

ــة  ــال، صــدرت الحرك ــى ســبيل المث ــع. فعل ــي الواق ــات ف ــروز بعــض الّصعوب ــن ب ــق هــذا الفصــل م ــم يخــُل تطبي  ول

ــر 2021،  ــخ 22 أكتوب ــمية إّل بتاري ــر الّتس ــدر أم ــم يص ــن ل ــي 20 أوت 2021، لك ــنة 2021 ف ــي لس ــاء العدل ــنوية للقض الس

https://www.csm.nat.tn/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-2022-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%891
https://www.csm.nat.tn/%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2021-2022-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%891
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أي بعــد الّتعييــن بأكثــر مــن شــهرين وبعــد أكثــر مــن شــهر عــن انطــاق الّســنة القضائيــة. وفــي نفــس الّتاريــخ، أي فــي 22 

أكتوبــر 2021، صــدر أمــر تســمية الرّئيــس الأّول لمحكمــة الّتعقيــب بعــد انتظــار دام أكثــر مــن شــهر بالّنظــر إلــى أّن ترشــيحه 

مــن طــرف المجلــس الأعلــى للقضــاء تــّم بتاريــخ 17 ســبتمبر 2021.

 ولجتنــاب مثــل هــذه الّصعوبــات، يتعّيــن الّتفكيــر فــي صياغــة تبّيــن أّن صاحــب الختصــاص هنــا هــو المجلــس الأعلــى 

للقضــاء تماشــيا مــع مــا جــاء فــي الفصــول 112 ومــا بعــده مــن الّدســتور المتعّلقــة بهــذا المجلــس، وخاّصــة مــع مــا نــّص 

عليــه الفصــل 114 مــن الّدســتور مــن أّن مجالــس القضــاء تبــّت فــي المســار المهنــي للقضــاة. كمــا يجــب أن تبّيــن الّصياغــة 

ــر ســوى فــي  ــع بشــيء مــن هامــش الّتقدي ــه ل يتمّت ــة مطالــب بإصــدار الّتســمية فــي أجــل محــّدد وأنّ أّن رئيــس الجمهوري

خصــوص القضــاة الّســامين. 

وتبعـا لذلـك، يمكـن أن تكـون صياغـة الفقـرة الأولـى مـن الفصـل 106 مـن الّدسـتور كالآتـي: »يسـّمى القضاة بأمر رئاسـي 

فـي أجـل أربعـة أّيـام بنـاء علـى الّتعيين اّلذي يقـوم به المجلـس الأعلى للقضـاء. وإذا لم يقع احتـرام الأجل المذكـور، تعتبر 

الّتسـمية قـد تّمـت ويـأذن رئيـس المجلس بنشـرها«. أّمـا الفقرة الّثانية مـن نفس الفصل، فيمكـن أن تنّص على ما يلي: »ُيسـّمى 

القضـاة الّسـامون بأمـر رئاسـي بعـد استشـارة رئيـس الحكومـة فـي أجـل أربعـة أّيـام، بنـاء علـى ترشـيح مـن المجلـس الأعلـى 

للقضـاء. ويجـوز لرئيـس الجمهوريـة أن يقـّدم في الأجـل المذكور اعتراضـا معّلا على الّترشـيح المقّدم. وإذا تمّسـك المجلس 

الأعلـى للقضـاء بموقفـه تتـّم الّتسـمية كمـا هو مبّيـن بالفقـرة الأولى من هـذا الفصل.«

ستور
ّ
الفصل 110 من الد

المحاكم العسكرية 3
ــي  ــم متخّصصــة ف ــم العســكرية محاك ــي: »المحاك ــا يل ــى م ــة عل ــه الّثاني ــي فقرت ــن الّدســتور ف ــّص الفصــل 110 م  ين

ــي  ــام الأساس ــا والّنظ ــة أمامه ــراءات المّتبع ــا والإج ــا وتنظيمه ــا وتركيبته ــون اختصاصه ــط القان ــكرية. ويضب ــم العس الجرائ

ــا ل تنتصــب ســوى  بقــاء علــى المحاكــم العســكرية دون الّتنصيــص علــى أنّه لقضاتهــا«. اختــار إذن المشــّرع الّدســتوري الإ

ــّص. ــر، لهــا صبغــة دائمــة حســب مــا يفهــم مــن هــذا الّن ــل اعتبرهــا محاكــم متخّصصــة ل غي زمــن الحــرب، ب

 وإن كان مــن العــادي أن تتــّم الإحالــة إلــى القانــون فــي ضبــط اختصــاص المحاكــم العســكرية وتنظيمهــا وبقية المســائل 

المتعّلقــة بهــا، فإنـّـه كان مــن المتعّيــن توّخــي بعــض الّتدقيــق عنــد ذكــر »الجرائــم العســكرية«. ولقــد كان الأمــر محــّل جــدل 

كبيــر فــي عاقــة، خاّصــة، بمحاكمــة المدنييــن مــن طــرف القضــاء العســكري، فــي حيــن أنـّـه فــي دول أخــرى تــّم الّتخّلــي كّليــا 

عــن المحاكــم العســكرية الّدائمــة زمــن الّســلم. مــن ذلــك أنّــه فــي خصــوص فرنســا تــّم إلغــاء المحاكــم الّدائمــة للقــّوات 

المســّلحة زمــن الّســلم منذ 1982 34.

34 - انظر: 
Roger PERROT, Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 2004, n° 206, p. 167.
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 ومــا زاد الجــدل حــّدة أّن القضــاء العســكري اعتمــد فهمــا موّســعا لمعنــى الجريمــة العســكرية، ومثــال ذلــك إذا تهّجــم 

مواطــن علــى رئيــس الجمهوريــة بصفتــه تلــك أو علــى عــون أمــن أو إذا كتــب مواطــن تدوينــة فيهــا نقــد لأداء الجيــش. وهــو 

عــام الماحقيــن مــن طــرف القضــاء العســكري، خاّصــة منــذ 25  مــا أّدى إلــى تكاثــر عــدد المدنييــن مــن رجــال الّسياســة والإ

قــدام علــى مــا اعتبــروه نســفا للحقــوق  عــان رئيــس الجمهوريــة حالــة الســتثناء والإ جويليــة 2021، بســبب نقدهــم الــّاذع لإ

والحّريــات. وفــي هــذا الّصــدد، عّبــرت منّظمــة العفــو الّدوليــة فــي بــاغ لهــا صــادر بتاريــخ 10 نوفمبــر 2021 35 عــن اســتيائها 

ــام  ــوا أم ــن مثل ــن اّلذي ــدد المدنيي ــرزة أّن ع ــد، مب ــن بشــكل متزاي ــس للمدنيي ــي تون ــم العســكرية ف ــن اســتهداف المحاك م

المحاكــم العســكرية فــي الأشــهر الّثاثــة الّاحقــة لتاريــخ 25 جويليــة 2021 فــاق عددهــم فــي الّســنوات العشــر الماضيــة.

ــة،  ــن جه ــق، م ــر يتعّل ــى أّن الأم ــدّل عل ــة ت ــن الّدســتور بصف ــا جــاء بالفصــل 110 م ــق م ــك، يحســن تدقي  وتبعــا لذل

بإمكانيــة إنشــاء محاكــم عســكرية و، مــن جهــة ثانيــة، بمحاكمــة العســكريين ل غيــر. كمــا يتعّيــن الّتأكيــد علــى أّن المحاكمــة 

العســكرية هــي، ككّل محاكمــة، مطالبــة باحتــرام مبــادئ المحاكمــة العادلــة. فتصبــح الّصياغــة مثــا كالآتــي: »يمكــن إحــداث 

ــا  ــون اختصاصه ــط القان ــا العســكريون. ويضب ــي يقترفه ــم العســكرية اّلت محاكــم عســكرية زمــن الحــرب للّنظــر فــي الجرائ

وتركيبتهــا وتنظيمهــا والإجــراءات المّتبعــة أمامهــا فــي كنــف احتــرام مبــادئ المحاكمــة العادلــة«. 

ستور
ّ
الفصالن 118 و121 من الد

صويت داخلها
ّ
تركيبة المحكمة الّدستورية والت 4

ــب  ــة مســتقّلة تترّك ــة قضائي ــى أّن »المحكمــة الّدســتورية هيئ ــى عل ــه الأول ــّص الفصــل 118 مــن الّدســتور فــي فقرت  ين

مــن اثنــي عشــر عضــوا مــن ذوي الكفــاءة، ثاثــة أرباعهــم مــن المختّصيــن فــي القانــون اّلذيــن ل تقــّل خبرتهــم عــن عشــرين 

ســنة«. كمــا تنــّص فقرتــه الّثانيــة، فــي خصــوص تعييــن أعضــاء المحكمــة الّدســتورية، علــى مــا يلــي: »يعّيــن كّل مــن رئيــس 

ــن  ــم م ــة أرباعه ــون ثاث ــى أن يك ــاء، عل ــة أعض ــاء، أربع ــى للقض ــس الأعل ــعب، والمجل ــّواب الّش ــس ن ــة، ومجل الجمهوري

ــي  ــن الّدســتور ف ــّص الفصــل 121 م ــا تســع ســنوات.« وين ــرة واحــدة مّدته ــن لفت ــون الّتعيي ــون. ويك ــي القان ــن ف المختّصي

فقرتــه الأولــى علــى أنّــه »تصــدر المحكمــة قرارهــا فــي أجــل خمســة وأربعيــن يومــا مــن تاريــخ الّطعــن بعــدم الّدســتورية 

ــا.« ــة المطلقــة لأعضائه وبالأغلبي

ــة المحكمــة. كمــا لــم يتــّم ذكــر أّي ترتيــب زمنــي فــي خصــوص  ــه لــم يتــّم ذكــر كيفيــة الّترّشــح لعضوي  والماحــظ أنّ

تدّخــل الّســلط الّثــاث المعنيــة بعمليــة الّتعييــن. ثــّم إنـّـه لــم يقــع تحديــد الأغلبيــة اّلتــي يتــّم بمقتضاهــا انتخــاب الأعضــاء 

ضافــة إلــى كّل هــذا، لــم يتعــرّض الفصــل إلــى كيفيــة  ــّواب الّشــعب والمجلــس الأعلــى للقضــاء. بالإ مــن طــرف مجلــس ن

تجــاوز حالــة الّتســاوي فــي الأصــوات بالّنظــر إلــى أّن عــدد الأعضــاء زوجــّي )12(.

https://www.babnet.net/cadredetail-235885.asp - 35
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ح:
ّ

رش
ّ
أ- كيفية الت

ــق بالمحكمــة الّدســتورية وأتــى بتدقيــق  بعــد الّدســتور، جــاء القانــون الأساســي المــؤّرخ فــي 3 ديســمبر 2015 والمتعّل

هــاّم فــي خصــوص كيفيــة اختيــار مجلــس نــّواب الّشــعب لاأعضــاء الأربعــة المطالــب باختيارهــم. فقــد نــّص فصلــه 11 

علــى أّن العمليــة تنطلــق بترشــيح مــن طــرف الكتــل الّنيابيــة، وهــو مــا اعتبــره البعــض ل يتماشــى مــع شــرط الســتقالية اّلتــي 

عضــاء مــن طــرف مجلــس نــّواب 
أ

يجــب أن يتمّتــع بهــا أعضــاء المحكمــة36. كمــا أّن هــذا الحــّل جعــل مــن عمليــة انتخــاب ال

الّشــعب أمــرا صعبــا، فلــم يتمّكــن المجلــس ســوى مــن انتخــاب عضــو واحــد )الّســّيدة روضــة الورســيغني(، كان ذلــك فــي 

ــذي صــادق عليــه فــي 4 مــاي 2021  14 مــارس 2018. وقــد حــاول المشــّرع أن يتــدارك هــذا الأمــر فــي مشــروع الّتنقيــح اّل

واّلــذي لــم يقــع ختمــه كمــا ســبق أن رأينــا.

 ويكــون مــن الأضمــن هنــا أن يتــّم الّتنصيــص فــي الّدســتور علــى حّريــة الّترّشــح لعضويــة المحكمــة الّدســتورية، وذلــك 

ــة المحكمــة  ــي: »ويكــون الّترّشــح لعضوي ــة مــن الفصــل 118 مــن الّدســتور نّصهــا كالآت ــارة صلــب الفقــرة الّثاني بإضافــة عب

الّدســتورية حــّرا«.

رتيب:
ّ
 ب- مسألة الت

 رأينــا أنـّـه فــي خصــوص الّســلط الّثــاث المعنيــة بتعييــن أعضــاء المحكمــة الّدســتورية، بــدأ الفصــل 118 مــن الّدســتور 

بذكــر رئيــس الجمهوريــة وانتهــى بذكــر المجلــس الأعلــى للقضــاء دون أن يذكــر ترتيبــا زمنيــا عنــد الّتعييــن، وهــو أمــر منطقــي 

إذ ل شــيء يمكــن أن يبــّرر أن تنتظــر هــذه الّســلطة أو تلــك مــا ســيقّررها غيرهــا فــي هــذا الّصــدد. ثــّم جــاء قانــون المحكمــة 

الّدســتورية المذكــور ســابقا وقــام فــي فصلــه العاشــر بترتيــب ســلط الّتعييــن الّثــاث بشــكل مخالــف لمــا جــاء فــي الّدســتور، 

وذلــك بــأن ذكــر مجلــس نــّواب الّشــعب فــي البدايــة ورئيــس الجمهوريــة فــي الّنهايــة. كمــا أضــاف الفصــل كلمــة »تباعــا«، 

وهــي كلمــة ُفهمــت خطــأ علــى أنّهــا تعنــي الّترتيــب الزّمنــي37. 

 فهــذه الكلمــة ل يمكــن أن تعنــي ســوى أّن كّل مــن الّســلط الّثــاث المعنيــة بالّتعييــن مطالبــة، مــن جهتهــا، بــأن تعّيــن 

أربعــة أعضــاء. وإذا رجعنــا إلــى الّترجمــة الفرنســية لقانــون المحكمــة الّدســتورية، نجــد أّن الكلمــة المذكــورة تقابلهــا كلمــة 

»respectivement« ول كلمــة »successivement«، تمامــا كمــا هــو شــأن نفــس الكلمــة اّلتــي نجدهــا فــي الفصــل 148 مــن 

الّدســتور عنــد تعرّضــه إلــى الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن. 

ــّواب الّشــعب  ــه مجلــس ن ــذي ســيقوم ب ــن انتظــار الّتعييــن اّل ــه يتعّي  ونتــج عــن الفهــم الخاطــئ المذكــور اعتقــاد بأنّ

للمــرور، بعــد ذلــك، لمرحلــة الّتعييــن مــن طــرف المجلــس الأعلــى للقضــاء والنتهــاء، فــي الآخــر، بالّتعييــن اّلــذي ســيقوم 

36 - انظر:
Mohamed SAYARI, La Cour constitutionnelle, quelle indépendance ?, Revue tunisienne des sciences juridiques et politiques, n° 3, 2018-1, p. 27.

37 - انظر:
Brahim BERTÉGI, La non mise en place de la Cour constitutionnelle : un concours de défaillances, Revue tunisienne des sciences juridiques et 

politiques, n° 6, 2019-2, p. 1.



34

ــول  ــة الموك ــاء الأربع ــن الأعض ــد م ــو واح ــاب عض ــن انتخ ــوى م ــن س ــم يتمّك ــان ل ــا أّن البرلم ــة. وبم ــس الجمهوري ــه رئي ب

ــوم علــى مجلــس نــّواب الّشــعب دون الّســلطتين  لــه انتخابهــم، تعّطلــت عمليــة إرســاء المحكمــة الّدســتورية وانصــّب الّل

ــة الأعضــاء. الأخرييــن الموكــول لهمــا تعييــن بقي

ــة  ــاء المحكم ــن أعض ــة تعيي ــوع عملي ــدم خض ــى ع ــة، عل ــة صريح ــد، بصف ــن الّتأكي ــكالية، يحس ش ــذه الإ ــاوز ه  ولتج

الّدســتورية مــن طــرف الّســلط الّثــاث المذكــورة إلــى أّي ترتيــب زمنــي وذلــك بالقــول مثــا: »يعّيــن كّل مــن رئيــس الجمهوريــة، 

ومجلــس نــّواب الّشــعب، والمجلــس الأعلــى للقضــاء،دون انتظــار، أربعــة أعضــاء،... «.

ج- األغلبية:

أّمــا فــي خصــوص الأغلبيــة المشــترطة عنــد انتخــاب الأعضــاء مــن طــرف مجلــس نــّواب الّشــعب، فقــد نــّص الفصــل 

11 المذكــور ســابقا مــن قانــون المحكمــة الّدســتورية علــى أنـّـه يتــّم بأغلبيــة الّثلثيــن مــن أعضائــه. وهــي نفــس الأغلبيــة اّلتــي 

ــى  ــس الأعل ــة للمجل ــن طــرف الجلســة العام ــي خصــوص انتخــاب الأعضــاء م ــون ف ــن نفــس القان اشــترطها الفصــل 12 م

للقضــاء. ولقــد كانــت هــذه الأغلبيــة المطلوبــة مــن أســباب تعّثــر مجلــس نــّواب الّشــعب لختيــار كامــل الأعضــاء الموكــول 

لــه اختيارهــم. وقــد حــاول مشــروع تنقيــح القانــون الأساســي المتعّلــق بالمحكمــة الّدســتورية معالجــة هــذه الّصعوبــة، لكــن 

لــم يقــع ختمــه كمــا ســبق أن رأينــا.

شــكال، يحســن أن ينــّص الّدســتور علــى تــدّرج فــي خصــوص الأغلبيــة المشــترطة، مــن أغلبيــة الّثلثيــن   ولتجــاوز هــذا الإ

ــّم  ــتور: »ويت ــن الّدس ــل 118 م ــن الفص ــة م ــرة الّثاني ــب الفق ــة صل ــارة الّتالي ــة العب ــك بإضاف ــة، وذل ــة المطلق ــى الأغلبي إل

النتخــاب مــن طــرف مجلــس نــّواب الّشــعب والمجلــس الأعلــى للقضــاء بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء، وإن تعــّذر ذلــك فبالأغلبيــة 

المطلقــة«.

د- تساوي األصوات:

بقــي أن يتــّم الهتمــام بفرضيــة تســاوي الأصــوات عنــد مــرور المحكمــة الّدســتورية إلــى مرحلــة اتّخــاذ القــرار، وذلــك 

ــّا  ــّرا ح ــابقا أق ــور س ــتورية المذك ــة الّدس ــون المحكم ــى قان ــتور ول حّت ــا الّدس ــا. ف ــي لأعضائه ــدد الّزوج ــى الع ــر إل بالّنظ

شــكال فــي خصــوص الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن  ــا نجــد نفــس الإ فــي هــذا الّشــان. والماحــظ أنّن

المنصــوص عليهــا بالفصــل 148 مــن الّدســتور والمنّظمــة بالقانــون الأساســي المــؤّرخ فــي 18 أفريــل 2014 واّلتــي يبلــغ عــدد 

أعضائهــا ســّتة.

 وقــد حصــل، فــي خصــوص هــذه الهيئــة الوقتيــة، فــي أربــع مناســبات، أن كان الّتصويــت متســاويا بحيــث لــم تتمّكــن 

الهيئــة مــن إصــدار قــرار واكتفــت بإحالــة مشــروع القانــون المصــادق عليــه إلــى رئيــس الجمهوريــة. كانــت المناســبة الأولــى 

عنــد نظــر الهيئــة فــي الطعــن المتعلــق بالفصــل 6 مــن مشــروع القانــون المتعلــق بالنتخابــات والســتفتاء واّلــذي أرســلت 
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الهيئــة ملّفــه إلــى رئيــس الجمهوريــة دون إجابــة، بمقتضــى مكتوبهــا المــؤّرخ فــي 20 مــاي 2014 38. وتعّلقــت المناســبة الّثانيــة 

بمشــروع القانــون الأساســي المتعّلــق بالمجلــس الأعلــى للقضــاء اّلــذي أصــدرت فــي شــأنه الهيئــة الوقتيــة قــرارا بتاريــخ 22 

أفريــل 2016 يقضــي بإحالتــه علــى حالــه إلــى رئيــس الجمهوريــة39. ولقــد تــّم نفــس الّشــيء فــي خصــوص مشــروع القانــون 

ــر  ــخ 17 أكتوب ــرارا بتاري ــة ق ــة الوقتي ــي شــأنه الهيئ ــذي أصــدرت ف داري واّل ــي المجــال الإ ــق بالمصالحــة ف الأساســي المتعّل

خيــرة واّلتــي أحالــت فيهــا الهيئــة الوقتيــة مشــروع القانــون المعــروض علــى أنظارهــا إلــى رئيــس 
أ

ــا المناســبة ال 2017 40. أّم

الجمهوريــة دون إجابــة لعــدم توّفــر الأغلبيــة المســتوجبة، فتعّلقــت بتنقيــح القانــون الأساســي المــؤّرخ فــي 3 ديســمبر 2015 

والمتعّلــق بالمحكمــة الّدســتورية واّلتــي أصــدرت فــي شــأنه قــرارا بتاريــخ 2 جــوان 2021 41. 

شــكال بالّتدّخــل علــى مســتوى الّتشــريع فــي خصــوص الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية   وإن كان يمكــن معالجــة هــذا الإ

مشــاريع القوانيــن أو كذلــك فــي خصــوص المحكمــة الّدســتورية، فإنـّـه يكــون مــن الأجــدى أن يتــّم الّتنصيــص فــي الّدســتور 

علــى كيفيــة تجــاوز مشــكل تســاوي الأصــوات بيــن مــن يــرى أنـّـه تــّم احتــرام الّدســتور وبيــن مــن يــرى أنـّـه تــّم خرقــه، وذلــك 

عــان علــى ترجيــح صــوت الرّئيــس. فتتــّم عندئــذ إضافــة عبــارة »ويكــون صــوت الرّئيــس مرّجحــا« صلــب الفقــرة الأولــى  بالإ

مــن الفصــل 121 مــن الّدســتور )المحكمــة الّدســتورية( وكذلــك صلــب الفصــل 148 مــن الّدســتور )الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة 

دســتورية مشــاريع القوانيــن(. 

38 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 41 بتاريخ 23 ماي 2014، ص 1351.

39 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 35 بتاريخ 29 أفريل 2016، ص 1657.

40 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 85 بتاريخ 24 أكتوبر 2017، ص 3624؛ انظر : 
Brahim BERTÉGI, L’Instance provisoire de contrôle de constitutionnalité des projets de loi : le déni de motivation, Revue tunisienne des sciences juridiques 

et politiques, n° 3, 2018-1, P. 1.

41 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 49 بتاريخ 9 جوان 2021، ص 1526. 
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ستور
ّ
الفصل 125 من الد

ة
ّ
انتخاب الهيئات الّدستورية المستقل

 ينــّص الفصــل 125 مــن الّدســتور علــى أّن الهيئــات الّدســتورية المســتقّلة »تُنتخــب مــن قبــل مجلــس نــّواب الّشــعب 

بأغلبيــة معــّززة«، ثــّم يحيــل إلــى القانــون فــي خصــوص طــرق انتخابهــا. وبذلــك ل نجــد فــي الّدســتور تدقيقــا فــي هــذا 

الّشــأن. كمــا أّن عبــارة »معــّززة« غيــر معتــادة وينقصهــا الوضــوح.

ــتورية  ــات الّدس ــن الهيئ ــتركة بي ــكام المش ــق بالأح ــي 7 أوت 2018 والمتعّل ــؤّرخ ف ــي الم ــون الأساس ــى القان ــوع إل  بالرّج

المســتقّلة42، نفهــم مــن فصلــه 6 أّن الّترّشــح لعضويــة كّل مــن هــذه الهيئــات حــّر. كمــا نتبّيــن أّن النتخــاب يتــّم بأغلبيــة ثلثــي 

ــد فــي خصــوص الهيئــة العليــا المســتقّلة لانتخابــات مــن خــال الفصــل 6  أعضــاء مجلــس نــّواب الّشــعب. وهــو مــا يتأّك

مــن قانونهــا الأساســي المــؤّرخ فــي 20 ديســمبر 2012 43 كمــا تــّم تنقيحــه لحقــا وفــي خصــوص هيئــة الحوكمــة الرّشــيدة 

ــن ذلــك مــن الفصليــن 37 و40 مــن قانونهــا الأساســي المــؤّرخ فــي 24 أوت 2017 44 وأيضــا فــي  ومكافحــة الفســاد كمــا نتبّي

نســان كمــا يبــرز ذلــك مــن الفصليــن 28 و33 مــن قانونهــا الأساســي المــؤّرخ فــي 29 أكتوبــر 2018 45  خصــوص هيئــة حقــوق الإ

وأخيــرا فــي خصــوص هيئــة الّتنميــة المســتدامة وحقــوق الأجيــال القادمــة، كمــا يُفهــم مــن الفصــل 13 مــن قانونهــا الأساســي 

المــؤّرخ فــي 9 جويليــة 2019 46.

 ُفهمــت إذن عبــارة »أغلبيــة معــّززة« الــواردة بالفصــل 125 مــن الّدســتور علــى أنّهــا تعنــي أغلبيــة ثلثــي أعضــاء مجلــس 

ــا هــو أن  ــي معــروف. والمهــّم هن ــق الأمــر بمفهــوم قانون مــكان أن تُفهــم بشــكل آخــر، إذ ل يتعّل ــّواب الّشــعب وكان بالإ ن

42 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 66 بتاريخ 17 أوت 2018، ص 3644.

43 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 101 بتاريخ 21 ديسمبر 2012، ص 3600.

44 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 71-70 بتاريخ 5-1 سبتمبر 2017، ص 2878.

45 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 89 بتاريخ 6 نوفمبر 2018، ص 4638. 

46 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 59 بتاريخ 23 جويلية 2019، ص 2323.

ادس
ّ
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ّ
الهيئات الّدستورية المستقل



37

ناحــظ أّن اشــتراط أغلبيــة ثلثــي أعضــاء البرلمــان )145 علــى 217( أّدى إلــى صعوبــة فــي انتخــاب أعضــاء الهيئــات الّدســتورية 

المســتقّلة. فنــرى أّن اختيــار أعضــاء هيئــة النتخابــات، وهــي الوحيــدة اّلتــي رأت الّنــور إلــى حــّد الآن، يشــهد فــي كّل مــرّة 

تعّثــرا. أّمــا فــي خصــوص الهيئــات الّثــاث الأخــرى اّلتــي صــدرت قوانينهــا، فلــم يتمّكــن البرلمــان مــن انتخــاب كامــل أعضائهــا.

 نــرى بذلــك أّن اشــتراط أغلبيــة الّثلثيــن لنتخــاب أعضــاء الهيئــات الّدســتورية المســتقّلة مــن شــأنه أن يــؤّدي إلــى تعطيــل 

إرســاء هــذه الهيئــات. ويكــون مــن الأســلم، فــي هــذا الّشــأن، الّتخّلــي عــن فكــرة الأغلبيــة المعــّززة والّتوّجــه نحــو انتخــاب 

الأعضــاء بالأغلبيــة المطلقــة للّنــواب وإن تعــّذر ذلــك فبالأغلبيــة النســبية. وبذلــك يمكــن الّتنصيــص صلــب الفقــرة الّثانيــة 

مــن الفصــل 125 مــن الّدســتور علــى أّن الهيئــات الّدســتورية المســتقّلة »تُنتخــب مــن قبــل مجلــس نــّواب الّشــعب بالأغلبيــة 

المطلقــة لأعضائــه، وإن تعــّذر ذلــك فبالأغلبيــة الّنســبية«.

 عملّيــا، يتــّم عــرض المترّشــحين علــى الّتصويــت واختيــار الأوائــل مّمــن يتحّصــل منهــم علــى الأغلبيــة المطلقــة. وإن لــم 

يكتمــل الّنصــاب، يقــع تنظيــم دورة ثانيــة واختيــار الأوائــل دون اشــتراط الأغلبيــة المطلقــة، علمــا وأنـّـه عمــا بمــا جــاء فــي 

مختلــف الّنصــوص نّصــا وروحــا، ل التفــات لمــن ل يتحّصــل علــى أصــوات أقــّل مــن ثلــث أعضــاء مجلــس الّنــّواب.
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ستور
ّ
الفصل 133 من الد

ية
ّ
يابية لمجالس الجماعات المحل

ّ
المّدة الن

 ينــّص الفصــل 133 مــن الّدســتور علــى أّن المجالــس البلديــة والجهويــة تنتخــب انتخابــا عاّمــا وعلــى أّن مجالــس الأقاليــم 

تُنتخــب مــن قبــل أعضــاء المجالــس البلديــة والجهويــة. وصــدرت بعــد ذلــك مجّلــة الجماعــات المحّليــة بمقتضــى القانــون 

ن ســوى انتخــاب المجالــس البلديــة، كان ذلك في 6 مــاي 2018.
آ

الأساســي المــؤّرخ فــي 9 مــاي 2018 47. ولــم يتــّم إلــى حــّد ال

 يتعــرّض الفصــل 205 مــن مجّلــة الجماعــات المحّليــة إلــى حــالت انحــال المجلــس البلــدي ويذكــر فــي هــذا الّشــأن 

أنـّـه »ينحــّل المجلــس البلــدي بالســتقالة الجماعيــة أو بالســتقالة المتزامنــة لأغلبيــة أعضائــه«. وإن كان بنــاء الحــّل المتمّثــل 

فــي انحــال المجلــس علــى فرضيــة الســتقالة الجماعيــة يبــدو وجيهــا، فــإّن بنــاءه علــى فرضيــة الســتقالة المتزامنــة لأغلبيــة 

الأعضــاء يبــدو، علــى العكــس مــن ذلــك، محفوفــا بالمخاطــر المتمّثلــة فــي عــدم الســتقرار والّتســاهل فــي الّذهــاب إلــى 

انتخابــات ســابقة لأوانهــا.

ــة 34  ــات الجزئي ــة بالنتخاب ــات المعني ــدد البلدي ــغ ع ــاي 2018، بل ــذ 6 م ــه، من ــرى أنّ ــور ن ــع الأم ــى واق ــوع إل  وبالرّج

بلديــة مــن مجمــوع 350 بلديــة أي بنســبة 10 %، وهــي الآتــي ذكرهــا: ســوق الجديــد48، بــاردو49، الّســرس والعيــون وتيبــار50، 

البّطــان والّدنــدان ونفــزة وقصيبــة الّثريــات ورّقــادة51، جبنيانــة والفــّوار وحاســي الفريــد52، كســرى والمرجــى وقربــة وفوشــانة 

47 - الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 39 بتاريخ 15 ماي 2018، ص 1710. 

48 - أمر رئاسي مؤرخ في 22 مارس 2019، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 24 بتاريخ 22 مارس 2019، ص 899.

49 - أمر رئاسي مؤرخ في 3 ماي 2019، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 37 بتاريخ 7 ماي 2019، ص 1446.

50 - أمر رئاسي مؤّرخ في 11 جوان 2019، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 48 بتاريخ 14 جوان 2019، ص 1838.

51 - أمر رئاسي مؤّرخ في 14 نوفمبر 2019، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 93 بتاريخ 19 نوفمبر 2019، ص 4158.

52 - أمر رئاسي مؤّرخ في 27 جانفي 2020، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 9 بتاريخ 31 جانفي 2020، ص 364.

ابع
ّ

VI- الباب الس
ية

ّ
الّسلطة المحل
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والّســاحلين معتمــر وزاويــة قنطــش والّشــبيكة53، كنــدار54، الّســرس55، ســاقية الّدايــر وعيــن الّصبــح الّناظــور56، الّصخيــرة57، 

غــزاز وحّمــام سوســة والمــروج59، طبرقــة وعميــرة الفحــول60. 
أ

منــزل كامــل والّســبيخة58، منــزل حــّر وأزمــور وحّمــام ال

 انطاقــا مــن هــذا العــدد الهــاّم للبلديــات اّلتــي انحّلــت، وقــد تــّم ذلــك فــي مناســبتين فــي خصــوص بلديــة الّســرس، 

قبــال علــى الّترّشــح وعلــى النتخــاب، يتعّيــن الّتفكيــر فــي الّتخّلــي عــن الحــّل المتمّثــل  ضافــة إلــى مــا لوحــظ مــن ضعــف الإ بالإ

مــكان  فــي إجــراء انتخابــات جزئيــة عنــد اســتقالة أغلبيــة الأعضــاء، واللتجــاء إلــى الّتعويــض كّلمــا كان ذلــك ممكنــا. وإن كان بالإ

إقــرار هــذا المقتــرح بإدخــال تنقيــح علــى مجّلــة الجماعــات المحّليــة، إّل أنـّـه يكــون مــن الأضمــن الّتنصيــص علــى ذلــك فــي 

الّدســتور. وذلــك بــإدراج الجملــة الّتاليــة فــي الفصــل 133 مــن الّدســتور أو فــي الفصــل اّلــذي ســيحّل ربّمــا محّلــه: »ول يتــّم 

اللتجــاء إلــى انتخابــات جزئيــة إّل فــي حالــة الســتقالة الجماعيــة أو إذا كان الّتعويــض غيــر ممكــن«.

53 - أمر رئاسي مؤّرخ في 25 جوان 2020، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 62 بتاريخ 30 جوان 2020، ص 1574. 

54 - أمر رئاسي مؤرخ في 6 أكتوبر 2020، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 103 بتاريخ 14 أكتوبر 2020، ص 2577. 

55 - أمر رئاسي مؤرخ في 2 نوفمبر 2020، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 111 بتاريخ 6 نوفمبر 2020، ص 2786.

56 - أمر رئاسي مؤّرخ في 24 مارس 2021، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 28 بتاريخ 26 مارس 2021، ص 717.

57 - أمر رئاسي مؤّرخ في 19 أفريل 2021، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 36 بتاريخ 23 أفريل 2021، ص 941. 

58 - أمر رئاسي مؤّرخ في 14 جوان 2021، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 52 بتاريخ 18 جوان 2021، ص 1622.

59 - أمر رئاسي مؤّرخ في 20 أكتوبر 2021، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 97 بتاريخ 20 أكتوبر 2021، ص 2414.

60 - أمر رئاسي مؤّرخ في 27 أكتوبر 2021، الّرائد الرّسمي للجمهورية الّتونسية عدد 100 بتاريخ 29 أكتوبر 2021، ص 2481. 
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ستور
ّ
الفصل 148 من الد

قطة الخامسة، إرساء المجلس األعلى للقضاء 
ّ
الن

والمحكمة الّدستورية
1

ــخ  ــن تاري ــي أجــل أقصــاه ســّتة أشــهر م ــّم ف ــه »يت ــى أنّ ــن الّدســتور عل ــن الفصــل 148 م ــّص الّنقطــة الخامســة م  تن

ــات إرســاء المحكمــة  ــات الّتشــريعية إرســاء المجلــس الأعلــى للقضــاء، وفــي أجــل أقصــاه ســنة مــن هــذه النتخاب النتخاب

رســاء المجلــس والمحكمــة المذكوريــن هــو أمــر محمــود، حّتــى  الّدســتورية.« ول شــّك أّن الحــّل المتمّثــل فــي ذكــر أجــل لإ

قــرار بــأّن عــدم احتــرام الأجــل المذكــور ل  وإن تعّلــق الأمــر فــي كّل مــرّة، فــي الحقيقــة، بأجــل اســتنهاضي. فمــن البديهــي الإ

يوصــد البــاب أمــام إمكانيــة إرســاء المؤّسســتين المذكورتيــن الّلتيــن أحدثهمــا الّدســتور. إنّمــا ارتــأى المؤّسســون توجيــه دعــوة 

ســراع فــي تجســيم إرادتهــم فــي خصــوص هاتيــن المؤّسســتين. صريحــة للّســلط العموميــة قصــد الإ

داري، نــرى أنـّـه ل يترتـّـب أّي جــزاء،   وإذا رجعنــا إلــى مفهــوم الأجــل الســتنهاضي كمــا تّمــت بلورتــه مــن طــرف القضــاء الإ

باســتثناء ربّمــا الجــزاء الّسياســي، عــن عــدم احتــرام ذلــك الأجــل. فــإذا تعّلــق الأمــر مثــا بإحــداث أو بتســمية، ل يمكــن البّتــة 

القــول أّن عــدم احتــرام الأجــل المذكــور يحــول دون إنجــاز مــا هــو مبرمــج فــي القانــون.

ــخ  ــر 2016 )تاري ــي 23 أكتوب ــى للقضــاء ف ــس الأعل ــّم إرســاء المجل ــه ت ــة، أنّ ــرى، مــن جه ــر ن ــع الأم ــى واق ــوع إل  بالرّج

انتخــاب الأعضــاء الممّثليــن لهياكلهــم( أي بعــد ســنتين مــن تاريــخ النتخابــات الّتشــريعية )26 أكتوبــر 2014( و، مــن جهــة 

أخــرى، لــم يتــّم إلــى حــّد الآن إرســاء المحكمــة الّدســتورية بتقصيــر مــن الّســلط الّثــاث الموكــول لهــا تعييــن أعضائهــا61. 

مـكان إرسـاء المحكمة الّدسـتورية نظـرا لفوات أجل الّسـنة  شـكال عندمـا اعتبـر رئيـس الجمهوريـة أنّـه لـم يعـد بالإ  بـرز الإ

المذكـور فـي الّدسـتور. كان ذلـك فـي الرّسـالة اّلتـي وّجههـا إلى رئيس مجلـس نّواب الّشـعب بتاريـخ 3 أفريـل 2021 واّلتي تّم 

بمقتضاهـا رّد القانـون الأساسـي المتعّلـق بتنقيـح قانـون المحكمـة الّدسـتورية والمصـادق عليه في 24 مـارس 2021.

61 - انظر:
 Brahim BERTÉGI, La non mise en place de la Cour constitutionnelle : un concours de défaillances, Revue tunisienne des sciences juridiques et 

politiques, n° 6, 2019-2, P. 1. 

اسع
ّ
VII- الباب الت

األحكام الختامية
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 ولجتنــاب مثــل هــذه الّصعوبــة، يحســن إلغــاء الّنقطــة الخامســة مــن الفصــل 148 مــن الّدســتور والّتخّلــي عــن فكــرة 

ــة الّتشــكيك، مــن  ــاب أمــام إمكاني لغــاء أن يوصــد الب ــن صلبهــا. ومــن شــأن هــذا الإ رســاء المؤّسســتين المذكورتي الأجــل لإ

جهــة، فــي شــرعية المجلــس الأعلــى للقضــاء اّلــذي تــّم بعثــه، كمــا رأينــا، بعــد الأجــل المنصــوص عليــه ومــن جهــة ثانيــة، 

ســراع فــي تجســيم  فــي جــواز بعــث المحكمــة الّدســتورية فــي كّل وقــت. وغنــّي عــن الّذكــر أّن الّســلط العموميــة مطالبــة بالإ

مــا جــاء فــي الّدســتور، أي بإرســاء المحكمــة الّدســتورية بعــد أن تــّم إرســاء المجلــس الأعلــى للقضــاء، حّتــى وإن لــم يتــّم 

ذكــر أّي أجــل لذلــك.

ستور
ّ
الفصل 148 من الد

قطة الّسابعة، منع المحاكم العادية من مراقبة 
ّ
الن

دستورية القوانين
2

 فــي انتظــار إحــداث المحكمــة الّدســتورية، نــّص الفصــل 148 مــن الّدســتور فــي نقطتــه الّســابعة علــى إحــداث »هيئــة 

بــراز الّصبغــة الحصريــة لهــذا الختصــاص، أضــاف نفــس الفصــل:  وقتيــة تختــّص بمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن«. ولإ

»وتعتبــر ســائر المحاكــم غيــر مخّولــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن«.

داريــة أّن المنــع المضّمــن فــي الفصــل 148 المذكــور   لكــن، بالرّغــم مــن وضــوح هــذه المقتضيــات، ارتــأت المحكمــة الإ

ل يُلزمهــا إّل إذا تعّلــق الأمــر بأحــكام تّمــت مراقبتهــا مــن طــرف الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن. أّمــا إذا 

كان الأمــر علــى خــاف ذلــك، فيحــّق لهــا القيــام بتلــك المراقبــة عــن طريــق الّدفــع بالّادســتورية62.

ــه، فــي غيــاب المحكمــة الّدســتورية،  داريــة فــي نفــس الّنهــج، فبّينــت، فــي مناســبة أخــرى، أنّ  وواصلــت المحكمــة الإ

يعــود لهــا هــي الّنظــر فــي الّدفــع بادســتورية القانــون، مضيفــة أّن هــذا الّدفــع يهــّم الّنظــام العــاّم63. 

ــة  ــكام قانوني ــتورية أح ــها، بادس ــاء نفس ــن تلق ــة، م داري ــة الإ ــت المحكم ــى أن صرّح ــة، إل ــي الّنهاي ــر، ف ــل الأم  ووص

ــا64.  ــل به ــك، العم ــا لذل ــت، تبع وأهمل

ــن فــي مســتوى  ــا أراده المشــّرع الّدســتوري مــن حصــر لختصــاص الّنظــر فــي دســتورية القواني ــّم البتعــاد إذن عّم  ت

الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن، فــي انتظــار إرســاء المحكمــة الّدســتورية. فيكــون إذن مــن المّتجــه مزيــد 

دارية، استئناف، 10 أكتوبر 2014، العلمي / الهيئة العليا المستقّلة لانتخابات، تونس، المطبعة الرّسمية للجمهورية الّتونسية، 2016، ص 723. 62 - المحكمة الإ

دارية، تعقيب، 31 ماي 2016، شركة نيوتاك ستير / الّصندوق الوطني للّضمان الجتماعي، غير منشور.  63 - المحكمة الإ

دارية، تعقيب استعجالي، 15 ماي 2017، المكّلف العاّم بنزاعات الّدولة في حّق وزارة الّصّحة / فتحي الجربي، غير منشور.  64 - المحكمة الإ
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ــع القوانيــن ســواء  ــه يشــمل، مــن جهــة، جمي ــى أنّ شــارة إل ــن بالفصــل 148 مــن الّدســتور وذلــك بالإ ــع المضّم تدقيــق المن

ُعرضــت أو لــم تُعــرض علــى رقابــة الّدســتورية و، مــن جهــة أخــرى، الّدفــع بالّادســتورية ول فقــط الّدعــوى. وتبعــا لذلــك، 

يمكــن أن تكــون الّصياغــة كالآتــي: »وتعتبــر ســائر المحاكــم غيــر مخّولــة لمراقبــة دســتورية القوانيــن، ولــو عــن طريــق الّدفــع. 

ويشــمل هــذا المنــع جميــع القوانيــن بمــا فــي ذلــك تلــك اّلتــي لــم تخضــع لرقابــة الّدســتورية.«
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جدول بياني
لمختلف الّصيغ المقترحة

في خصوص بعض المواّد65

الّصيغة المقترحةالماّدة

يقاف  الحتفاظ والإ

الّتحّفظي

ــن  ــراح ول يمك ــة س ــي حال ــا ف ــم مبدئي ــخاص وه ــّد الأش ــي ض ــع الجزائ ــّم التتّب »يت

ــرار  ــات وبق ــرة والجناي ــح الخطي ــي الجن ــا إّل ف ــه تحّفظي ــخص أو إيقاف ــاظ بش الحتف

قضائــي، بمــا فــي ذلــك فــي حالــة الّتلّبــس وفــي حــالت الطـّـوارئ والســتثناء. ويكــون 

يقــاف الّتحّفظــي جماعيــا. ويعلــم الّشــخص فــورا بحقوقــه وبالّتهمــة المنســوبة  قــرار الإ

ــن  ــة وأربعي ــاظ ثماني ــّدة الحتف ــاوز م ــن أن تتج ــا. ول يمك ــب محامي ــه أن يني ــه، ول إلي

يقــاف الّتحّفظــي ســّتة أشــهر.« ســاعة ومــّدة الإ

تمثيلية الّتونسيين 

بالخارج

في مجلس نّواب 

الّشعب

»يضمــن القانــون النتخابــي حــّق النتخــاب والّتمثيليــة للّتونســيين بالخــارج فــي مجلــس 

نــّواب الّشــعب، علــى أن تتــّم العمليــة النتخابيــة علــى الّتــراب الّتونســي.«

65 - بعض الّصيغ المقترحة مرتبطة ببقاء الختيارات الّدستورية الحالية.
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الّصيغة المقترحةالماّدة

المّدة الّنيابية 

لمجلس نّواب 

الّشعب

ــرة  ــتين الأخي ــام الّس يّ
ــّواب الّشــعب لمــّدة خمــس ســنوات خــال الأ »يُنتخــب مجلــس ن

مــن المــّدة الّنيابيــة. 

ــرب  ــرب أو ح ــة ح ــي حال ــل ف ــات بســبب خطــر داهــم متمّث  إذا تعــّذر إجــراء النتخاب

ــإّن  ــاب، ف ره ــار للإ ــم أو انتش ــام الحك ــى نظ ــّلح عل ــلب مس ــة انق ــة أو محاول أهلي

مــّدة المجلــس تُمــّدد بقانــون ل يُختــم إّل بعــد مصادقــة المحكمــة الّدســتورية عليــه 

ــخ موافقــة المجلــس. ــام مــن تاري ــي أعضائهــا فــي أجــل أربعــة أيّ ــة ثلث بأغلبي

 ويمكــن للمجلــس إنهــاء المــّدة الّنيابيــة قبــل أوانهــا وذلــك بمقتضــى قانــون يوافــق 

ــك  ــّم ذل ــن أن يت ــاء. ول يمك ــث الأعض ــن ثل ــب م ــاء بطل ــاس الأعض ــة أخم ــه ثلث علي

خــلل الّســّتة أشــهر الأولــى أو الأخيــرة مــن المــّدة الّنيابيــة«.

أولوية الّنظر في 

خصوص مشاريع 

القوانين

»لمشاريع القوانين، بدءا بمشاريع رئيس الحكومة، أولوية الّنظر«.

الحصانة البرلمانية

ــه  ــا فــي إطــار أدائ ــي يقــوم به ــا عــن الأقــوال والأعمــال اّلت ــب جزائي ــأل الّنائ »ل يُس

ــه.  لمهاّم

 ويمكــن تتّبعــه فــي غيــر ذلــك، لكــن ل تُســلب حّريتــه إّل بمقتضــى حكــم بــاّت، عــدا 

حالــة الّتتّبــع مــن أجــل القتــل العمــد«.

ممارسة الّسلطة 

الّتنفيذية

»يمــارس الّســلطة الّتنفيذيــة فــي جانــب حكومــة يرأســها رئيــس الحكومــة وفــي جانــب 

آخــر رئيــس الجمهوريــة.«

انتخاب رئيس 

الجمهورية

ــن  ــرة م ــّتين الأخي ــام الّس يّ
ــال الأ ــوام خ ــة أع ــّدة خمس ــة لم ــس الجمهوري ــب رئي »يُنتخ

ــوات  ــة لاأص ــة المطلق ــّفافا وبالأغلبي ــا، وش ــّريا، نزيه ــّرا، س ــا ح ــية انتخاب ــّدة الرّئاس الم

المصــّرح بهــا مــن طــرف مجلــس متكــّون مــن أعضــاء مجلــس نــّواب الّشــعب ورؤســاء 

ــم«. ــات والأقالي ــات والجه البلدي

القيادة العليا 

للقّوات المسّلحة
»يتوّلى رئيس الجمهورية... القيادة العليا للعمليات العسكرية المسّلحة«.
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الحالة الستثنائية

ــاد أو  ــن الب ــن أو أم ــان الوط ــّدد لكي ــم مه ــر داه ــة خط ــي حال ــة ف ــس الجمهوري »لرئي

ــة...  ــب الّدول ــادي لدوالي ــير الع ــه الّس ــّذر مع ــتقالها، يتع اس

ــد  ــر بالّرائ ــعب يُنش ــى الّش ــان إل ــي بي ــر ف ــن الّتدابي ــم وع ــر الّداه ــن الخط ــُن ع  ويُعِل

ــية«. ــة الّتونس ــمي للجمهوري الرّس

 ول يمكــن أن يتمّثــل الخطــر الّداهــم ســوى فــي حــالت الحــرب أو الحــرب الأهليــة 

رهــاب، مــع اشــتراط  أو محاولــة النقــلب المســّلح علــى نظــام الحكــم أو انتشــار الإ

أن تتوّفــر المواصفــات المذكــورة فــي هــذا الفصــل.

ــير العــادي لدواليــب  ــن عــودة الّس ــى تأمي ــة إل ــر الظّرفي ويجــب أن تهــدف هــذه الّتدابي

ــة انعقــاد  ــّواب الّشــعب قائمــا فــي حال ــة فــي أقــرب الآجــال. ويبقــى مجلــس ن الّدول

دائــم طيلــة هــذه الفتــرة. كمــا تبقــى الحكومــة قائمــة. ويمــارس كّل مــن مجلــس نــّواب 

الّشــعب والحكومــة اختصاصهمــا فــي كّل مــا ل يتعــارض مــع الّتدابيــر الســتثنائية. كما 

ل يمكــن، بمقتضــى هــذه الّتدابيــر، المســاس بالّســلطة القضائيــة أو تنقيــح الّدســتور 

أو مخالفــة قواعــده الأصليــة. ول يمكــن أيضــا خــلل فتــرة الّتدابيــر الســتثنائية 

تحريــك إجــراءات إعفــاء رئيــس الجمهوريــة مــن مهاّمــه.« 

- من الأسلم إلغاء الفصل 80.

ختم القوانين

»يختــم رئيــس الجمهوريــة القوانيــن ويــأذن بنشــرها بالّرائــد الرّســمي للجمهورية الّتونســية 

فــي الأجــل المحــّدد بهــذا الفصــل. وفــي صــورة عــدم القيــام بذلــك يتــّم الختــم من 

ــلطة  ــتقيلة الّس ــر مس ــل. تعتب ــس الأج ــي نف ــعب ف ــّواب الّش ــس ن ــس مجل ــرف رئي ط

اّلتــي تمتنــع عــن الختــم مرّتيــن خــلل نفــس المــّدة الّنيابيــة.«

تعيين وإقالة

 وزيري الخارجية 

والّدفاع

ــد  ــة وبع ــس الحكوم ــة يختارهــم رئي ــاب دول ــس ووزراء وكّت ــن رئي ــة م ــّون الحكوم - »تتك

ــاع.« ــة والّدف ــي الخارجي ــبة لوزارت ــة بالّنس ــس الجمهوري ــارة رئي استش

ــي  ــّت ف ــة أو الب ــاء الحكوم ــن أعض ــر م ــو أو أكث ــة عض ــة بإقال ــس الحكوم ــّص رئي - »يخت

اســتقالته، وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الجمهوريــة إذا تعّلــق الأمــر بوزيــر الخارجيــة أو 

ــاع«. ــر الّدف وزي
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الّتحوير الوزاري

»تعــرض الحكومــة موجــز برنامــج عملهــا علــى مجلــس نــواب الّشــعب لنيــل ثقــة المجلــس 

ــى  بالأغلبيــة المطلقــة لأعضائــه. عنــد نيــل الحكومــة ثقــة المجلــس وأدائهــا لليميــن يتوّل

رئيــس الجمهوريــة فــورا تســمية رئيــس الحكومــة وأعضائهــا. وتنطبــق الأحــكام المتعّلقــة 

بنيــل الّثقــة وبالّتســمية فــي خصــوص كّل عضــو جديــد يتــّم تعيينــه فــي الحكومــة.

ــة  ــك الأعضــاء الجــدد أمــام رئيــس الجمهوري ــؤّدي رئيــس الحكومــة وأعضاؤهــا وكذل ي

ــة...  ــن الّتالي اليمي

يتــّم أداء اليميــن فــي أجــل يوميــن مــن منــح الّثقــة وتتــّم الّتســمية فــي أجــل يوميــن 

ــه  ــوب عن ــه، ين ــة اختصاص ــن ممارس ــة ع ــس الجمهوري ــف رئي ــك. وإذا تخّل ــد ذل بع

رئيــس مجلــس الّنــّواب فــي نفــس الآجــال. وتعتبــر مســتقيلة الّســلطة اّلتــي ل تمــارس 

اختصاصهــا فــي مناســبتين خــلل نفــس المــّدة الّنيابيــة.«

مجلس الوزراء

»رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء. 

ينعقــد مجلــس الــوزراء بدعــوة مــن رئيــس الحكومــة اّلــذي يضبــط جــدول أعمالــه، ويجب 

أن يتضّمــن هــذا الجــدول المســائل اّلتــي يطرحهــا رئيــس الجمهورية.

ــات  ــاع، والعاق ــالت الّدف ــي مج ــا ف ــوزراء وجوب ــس ال ــة مجل ــس الجمهوري ــرأس رئي ي

ــراب الوطنــي مــن الّتهديــدات  ــق بحمايــة الّدولــة والّت الخارجيــة، والأمــن القومــي المتعّل

الّداخليــة والخارجيــة، ولــه أن يحضــر مــا عداهــا مــن مجالــس وزراء. وعنــد حضــوره يــرأس 

ــس.« المجل

ــة  ــس الحكوم ــأى رئي ــة إّل إذا ارت ــر الحكوم ــو قص ــوزراء ه ــس ال ــاد مجل ــكان انعق م

ــك.  ــلف ذل خ

ــى  ــن عل ــه يومي ــدول أعمال ــس وبج ــاد المجل ــة بانعق ــس الجمهوري ــلم رئي ــّم إع ويت

ــاد.« ــخ النعق ــل تاري ــّل قب الأق

حصانة القاضي 

الجزائية

»يتمّتــع القاضــي بحصانــة جزائيــة، فــي خصــوص كّل مــا يأتيــه مــن أفعــال وأقــوال فــي 

إطــار مهاّمــه القضائيــة. ول يمكــن إيقافــه فــي مــا خــرج عــن ذلــك إّل بمقتضــى حكــم 

بــاّت فــي الأصــل، عــدا حالــة الّتتّبــع مــن أجــل القتــل العمــد«.
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تسمية القضاة

»يســّمى القضــاة بأمــر رئاســي فــي أجــل أربعــة أيّــام بنــاء علــى الّتعييــن اّلــذي يقــوم 

بــه المجلــس الأعلــى للقضــاء. وإذا لــم يقــع احتــرام الأجــل المذكــور، تعتبــر الّتســمية 

قــد تّمــت ويــأذن رئيــس المجلــس بنشــرها«.

يُســّمى القضــاة الّســامون بأمــر رئاســي بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة فــي أجــل أربعــة 

ــة  ــس الجمهوري ــوز لرئي ــى للقضــاء. ويج ــس الأعل ــن المجل ــى ترشــيح م ــاء عل ــام، بن أيّ

أن يقــّدم فــي الأجــل المذكــور اعتراضــا معّلــل علــى الّترشــيح المقــّدم. وإذا تمّســك 

المجلــس الأعلــى للقضــاء بموقفــه تتــّم الّتســمية كمــا هــو مبّيــن بالفقــرة الأولــى مــن 

هــذا الفصــل.«

المحاكم 

العسكرية

 »يمكــن إحــداث محاكــم عســكرية زمــن الحــرب للّنظــر فــي الجرائــم العســكرية اّلتــي 

ــراءات  ــا والإج ــا وتنظيمه ــا وتركيبته ــون اختصاصه ــط القان ــكريون. ويضب ــا العس يقترفه

المّتبعــة أمامهــا فــي كنــف احتــرام مبــادئ المحاكمــة العادلــة«.

تركيبة المحكمة 

الّدستورية 

والّتصويت داخلها

»المحكمــة الّدســتورية هيئــة قضائيــة مســتقّلة تترّكــب مــن اثنــي عشــر عضــوا مــن ذوي 

ــن  ــم ع ــّل خبرته ــن ل تق ــون اّلذي ــي القان ــن ف ــن المختّصي ــم م ــة أرباعه ــاءة، ثاث الكف

عشــرين ســنة. 

 يعّيــن كّل مــن رئيــس الجمهوريــة، ومجلــس نــّواب الّشــعب، والمجلــس الأعلــى للقضــاء، 

دون انتظــار، أربعــة أعضــاء، علــى أن يكــون ثاثــة أرباعهــم مــن المختّصيــن فــي القانون. 

ويكــون الّتعييــن لفتــرة واحــدة مّدتهــا تســع ســنوات. ويكــون الّترّشــح لعضويــة المحكمة 

ــس  ــعب والمجل ــّواب الّش ــس ن ــرف مجل ــن ط ــاب م ــّم النتخ ــّرا. ويت ــتورية ح الّدس

الأعلــى للقضــاء بأغلبيــة ثلثــي الأعضــاء، وإن تعــّذر ذلــك فبالأغلبيــة المطلقــة.

ــدم  ــن بع ــخ الّطع ــن تاري ــا م ــن يوم ــة وأربعي ــل خمس ــي أج ــا ف ــة قراره ــدر المحكم تص

ــا.« ــس مرّجح ــوت الرّئي ــون ص ــا. ويك ــة لأعضائه ــة المطلق ــتورية وبالأغلبي الّدس

)إضافــة نفــس العبــارة المتعّلقــة بصــوت الرّئيــس فــي خصــوص الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة 

دســتورية مشــاريع القوانيــن(.

انتخاب الهيئات 

الّدستورية 

المستقّلة

ــة  ــعب بالأغلبي ــّواب الّش ــس ن ــل مجل ــن قب ــتقّلة م ــتورية المس ــات الّدس ــب الهيئ »تُنتخ

ــبية«. ــة الّنس ــك فبالأغلبي ــّذر ذل ــه، وإن تع ــة لأعضائ المطلق
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المّدة الّنيابية 

لمجالس 

الجماعات المحّلية

»ل يتــّم اللتجــاء إلــى انتخابــات جزئيــة إّل فــي حالــة الســتقالة الجماعيــة أو إذا كان 

الّتعويــض غيــر ممكــن«.

إرساء المجلس 

الأعلى للقضاء 

والمحكمة 

الّدستورية

رساء الّتخّلي عن ذكر أجل الإ

 منع المحاكم 

العادية من مراقبة 

دستورية القوانين

»يحــدث المجلــس الوطنــي الّتأسيســي... هيئــة وقتيــة تختــّص بمراقبــة دســتورية مشــاريع 

القوانين

 ...

ــق  ــن طري ــو ع ــن، ول ــتورية القواني ــة دس ــة لمراقب ــر مخّول ــم غي ــائر المحاك ــر س وتعتب

الّدفــع. ويشــمل هــذا المنــع جميــع القوانيــن بمــا فــي ذلــك تلــك اّلتــي لــم تخضــع 

ــتورية.« ــة الّدس لرقاب




