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الملخص التنفيذي

ــادرا  ــي ويبقــى ق ــا للنظــام البرلمان ــا سياســيا ودســتوريا مناقضــا تمام ــاره نظام ــادة باعتب ــدم النظــام الرئاســي ع يق
بالرغــم مــن ذلــك علــى أن يشــكل نظامــا ديمقراطيــا. غيــر أن هــذا التقديــم الكالســيكي لا يبــرز خصائــص هــذه الأنظمــة 

بشــكل تــام.

ــدول  ــد مــن ال ــر النظــام السياســي الأمريكــي رمــزه الأول فــي عدي ــذي يعتب انتشــر النظــام الرئاســي الديمقراطــي ال
ــم الخلــط مــع نظــام آخــر مختلــف تمامــا مــن حيــث جــذوره وســيره ألا وهــو النظــام  ــه دائ ــر أن ــع القــارات غي فــي جمي
شــبه الرئاســي. إن التحــولات السياســية والدســتورية العميقــة التــي حدثــت فــي نهايــة القــرن العشــرين وبدايــة القــرن 
الحــادي والعشــرون قــد أفــرزت عــددا مــن الأنظمــة المختلفــة التــي يقــع خلطهــا دائمــا مــع النظــام الرئاســي خاصــة 
عندمــا تتحــول هــذه الأنظمــة الــى أنظمــة اســتبدادية. يجــب أن ينّبهنــا هــذا الخلــط بيــن النظــام الرئاســي الديمقراطــي 
وأصنــاف أخــرى مــن الأنظمــة القائمــة علــى انتخــاب الرئيــس بصفــة مباشــرة إلــى ضــرورة انتهــاج الدقــة فــي التحليــل 

مــن أجــل فهــم خصائصهــا.

وعليــه فــإّن تقييــم نظــام رئاســي مــا يجــب أن يتــم علــى ضــوء معاييــر ديمقراطيــة مــن أجــل فهــم خصائصــه الأساســية. 
فلئــن كان انتخــاب الرئيــس بالاقتــراع العــام يجعــل منــه الشــخصية المحوريــة فــي النظــام فــإّن هــذا ليــس كافيــا 
وحــده لتكييــف النظــام. فطريقــة الانتخــاب والحــدود الدســتورية المفروضــة علــى ممارســة الصالحيــات والعالقــات التــي 
يعقدهــا مــع البرلمــان والتــوازن الــذي يخلقــه داخــل الســلطة التنفيذيــة مــع مستشــاريه كلهــا عناصــر تبّيــن أن النظــام 

الرئاســي الحقيقــي هــو أبعــد مــا يكــون عــن نظــام "جمــع الســلطات".

غالبــا مــا يقــع تشــبيهه بالنظــام الرئاســي، ولكــن النظــام شــبه رئاســي مختلــف عنــه بصــورة عميقــة مــن حيــث جــذوره 
وتحولاتــه وطريقــة ممارســة الســلطة فــي إطــاره. وفــي حيــن أّن ضمانــات النظــام الرئاســي تقــوم علــى الحــدود 
الموضوعــة بصفــة واضحــة مــن الدســتور فــإن النظــام شــبه الرئاســي غالبــا مــا يبــدو كانحــراف لنظــام هــو فــي البدايــة 
نظــام برلمانــي باتجــاه تدعيــم مكانــة الرئيــس. ولئــن كان بإمــكان هــذا النظــام أن يبقــى ديمقراطيــا فإنــه ليــس بمنــأى 

عــن بعــض الانزلاقــات التــي يمكــن أن تجعلــه أخطــر مــن نظــام رئاســي صــرف منّظــم ومضمــون عبــر الدســتور. 

لئن كان النظام الرئاسي يجعل من الرئيس مصدر ممارسة السلطة فإن هذا الأخير لا يمارسها دون حدود ديمقراطية 
ــة مــن اســتقاللية القضــاء ســواء فــي جانبهــا المؤسســاتي أو  ــل الســلطة التنفيذي حيــث لا يمكــن المســاس مــن قب
الوظيفــي ويجــب احترامهــا. ينضــاف إليهــا احتــرام تعدديــة سياســية حقيقيــة يمكــن لألحــزاب السياســية المكونــة بحريــة 
ان تمــارس ضمنهــا حقهــا فــي التعبيــر وفــي نقــد أعمــال الســلطة التنفيذيــة ولا تكتســي ممارســة الســلطة الرئاســية 
معناهــا الحقيقــي إلا إذا وقــع احتــرام دولــة القانــون التــي تعــّرف بكونهــا خضــوع جميــع الســلط للقاعــدة القانونيــة 
وخضــوع  كل قــرار للرقابــة وذلــك مهمــا كانــت الظــروف حتــى فــي فتــرة الأزمــات بــل وخصوصــا فــي مثــل هــذه الفتــرات. 
هــذه الرقابــة هــي بديهيــا رقابــة قانونيــة ولكنهــا أيضــا رقابــة سياســية تؤّمنهــا الهيئــات الدســتورية المســتقلة كمــا 

تؤّمــن عبــر ضمــان الحقــوق الأساســية التــي تأتــي فــي صدارتهــا حريــة الصحافــة ووســائل الاعــالم.

تمّكــن مجموعــة هــذه الضمانــات مــن فهــم كــون النظــام الرئاســي الديمقراطــي يســتوجب احتــرام خصائــص محــددة 
حتــى لا يقــع حصــره فــي مجــرد انتخــاب الرئيــس وخلطــه بصفــة ســريعة مــع أنظمــة أخــرى أقــّل ديمقراطيــة.
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مقّدمة

النظــام
الرئاسي
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ــر بالتحليــل  ــن مرتبطــا  إلــى حــّد كبي يبقــى تكييــف نظــام دســتوري وسياســي معّي
ــذي يمكــن أن يســّلط عليــه الخارجــي ال

وهذا التحديد اللغوي التمهيدي ضروري لفهم ما سيأتي في هذه الورقة لأّن

فالنظــام الرئاســي يمكــن أن يّتصــف بأحــد هــذه الأوصــاف الثالثــة، بــل ويمكــن أن 
يتطــّور مــن أحدهــا إلــى الآخــر.

نحــاول مــن خــالل هــذه الورقــة تقديــم وتحليــل وإبــراز الشــروط التــي يجــب أن تتوّفــر فــي 
ــا.  ــاره ديمقراطي نظــام رئاســي أو فــي نظــام مختلــط ذي توجــه رئاســي حتــى يقــع اعتب

ومــن أجــل إجــراء هــذا التقييــم وقــع اســتعمال مصفوفــة تمّكــن مــن فهــم المؤشــرات التــي 
يتوّجــب توفرهــا للتمكــن مــن إطــالق هــذا التكييــف علــى نظــام مــا.

وقــع تجميــع هــذه المؤشــرات مــن قبــل المؤسســة الدوليــة للتقريــر عــن الديمقراطيــة مــن 
ــات الأساســية  ــي بشــأن المكّون ــول التوافــق الدول ــام 2011 ح ــر نشــر فــي الع خــالل تقري

للديمقراطيــة

تكييف نظام معّين لا عالقة 
ــوال  ــن الأح ــال م ــأّي ح ــه ب ل
أو  الديمقراطيــة  بطبيعتــه 
التســلطية أو الاســتبدادية.

فــي  نفســها  الأنظمــة  تعــّرف  مــا  فنــادرا 
دســاتيرها باعتبارهــا رئاســية أو برلمانيــة أو 

رئاســية. شــبه 
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ــة دورا أساســيا فــي تســيير  ــرأس الســلطة التنفيذي ــح ل ــه يمن ــك لأن ــادئ﴾ : يســمى النظــام الرئاســي كذل ﴿المب
النظــام السياســي والدســتوري. فالرئيــس، مهمــا كانــت التســمية التــي تطلــق عليــه، هــو المبــادر بالقــرارات 
ــل مركــز الضغــط بالنســبة لكامــل النظــام وهــو الــذي يراقــب  ــارات السياســية فــي هــذا النظــام. وهــو يمّث والخي

ســيره.

غير أّن الخاصية الأساسية لهذا النظام تقوم على ثالث أفكار :

1. مبدأ الفصل الجامد بين السلط،

ــدي شــخص واحــد يمــارس فــي الآن نفســه دور  ــن ي ــزة بي ــة المرّك ــة الســلطة التنفيذي 2.  هيمن
ــة ورئيــس الحكومــة، ــد الدول قائ

3. انتخاب السلطة التنفيذية لمّدة نيابية ثابتة انتخابا متزامنا مع انتخاب السلطة التشريعية.

السياســي  للنظــام  النموذجــي  المثــال  ويبقــى 
الرئاســي هــو نظــام الولايات المتحــدة الأمريكية،الذي 
يقــع الاستشــهاد بــه غالبــا كنمــوذج للنظــام الرئاســي والــذي وقــع إرســاؤه منــذ العــام 1787. 

﴿الخصائص والتطور﴾ : ليســت الأنظمة الدســتورية التي كّرســت نظاما رئاســيا وفقا لهذا النموذج عديدة ضمن 
الــدول الديمقراطيــة. انظــر الأمثلــة أدنــاه وبالخصــوص فــي أمريــكا الالتينيــة كالشــيلي والأرجنتيــن. بالرغم من 
أّن النموذج الأمريكي قد مّثل بال منازع مصدر الإلهام لها - وذلك نظرا لخطر تركيز السلطات الذي يمكن 
 أن يــؤّدي إليــه ممارســة الســلطة مــن قبــل شــخص واحــد. لا يعنــي هذا أّن النظام الرئاســي هو فــي ذاته نظام
» لا- ديمقراطــي « وخطيــر بــل إنــه يحتــوي علــى بعــض المخاطــر التــي يتوجــب علــى الدســتور تأطيرهــا. يجــب 
أيضــا أن نشــير إلــى أن النظــم الاســتبدادية غالبــا مــا يقــع تنظيمهــا حســب النمــوذج الرئاســي ســواء حمــل هــذا 
الاســم أو لــم يحملــه وهــو مــا يؤكــد علــى صــورة هــذا النظــام باعتبــاره نظامــا فعــالا ولكنــه قابــل لالنحــراف ســريعا 
إذا لــم تكــن الهيئــات والســلط المضــادة قــادرة علــى لعــب دورهــا ضمنــه. والنظــام الرئاســي هــو نظــام يلعــب 
فيــه الرئيــس دورا مركزيــا حيــث تــدور فــي فلكــه كل المؤسســات الأخــرى دون أن تكــون قــادرة علــى خلخلــة 
ــل النظــام الرئاســي إذن  ــا يكّرســها الدســتور. يمث ــا م ــة الرئاســية غالب ــة الرئاســية. وهــذه الأفضلّي هــذه الهيمن
طريقــة لممارســة الســلطة مــن بيــن طــرق أخــرى. وفضــال عــن المخاطــر التــي وقعــت الإشــارة إليهــا آنفــا والتــي 
ــار  ــه مــن الضــروري الأخــذ بعيــن الاعتب ــر، فإن ــب أي انحــراف خطي ــب أن توضــع لهــا صمامــات أمــان قصــد تجن يتوّج
لانحــراف آخــر كشــفت عنــه الممارســة الرئاســية فــي بعــض الأنظمــة المختلطــة. انظــر أدنــاه. وهــو نشــوء مــا يمكــن 
تســميته بالأنظمــة الرئاســوية والتــي تتمثــل فــي شــكل مــن أشــكال ممارســة الســلطة يتمّيــز بابتعــاده التدريجــي 
عــن القواعــد الدســتورية الأولــى عبــر قــراءة خاصــة  مــن شــأنها تحويــل طبيعــة النظــام. يضحــي النظــام الرئاســوي 
إذن نظامــا ناجمــا عــن انحــراف الممارســة الدســتورية فــي اتجــاه تدعيــم الســلطات الرئاســية فــي تجاهــل للحــدود 

التــي يضعهــا الدســتور

﴿الانتشــار فــي العالــم﴾ : بعــد أن ظهــر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــاز النظــام الرئاســي علــى إعجــاب 
عــدد مــن الــدول التــي دخلــت فــي المنظومــة الدســتورية )le constitutionnalisme( وبالخصــوص فــي أمريــكا 
الالتينيــة منــذ القــرن التاســع عشــر )الشــيلي، الأرجنتيــن( وبصــورة أعــم فــي العالــم الإســباني. كانــت بعــض هــذه 
الأنظمــة الرئاســية نتيجــة للتحــّول مــن النظــام الملكــي إلــى النظــام الرئاســي حيــث عــّوض الرئيــس الملــك صاحــب 
الســيادة  )le souverain( وكان بعضهــا الآخــر مســتوحى مــن مبــادئ الديمقراطيــة المنتشــرة بالولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة )الانتخــاب، الفصــل بيــن الســلط، تحديــد عــدد المــدد النيابيــة(.

تعريف النظام
الرئاسي
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أمــا فــي القــاّرة الإفريقيــة، فنــادرا مــا وقــع اســتيحاء أو تقليــد النظــام الرئاســي الأمريكــي. فقــد ذهبــت أغلــب الــدول 
علــى إثــر حركــة التحــرر مــن الاســتعمار فــي تبنــي الأنظمــة الموروثــة عــن مســتعمريها الســابقين )النظــام البرلمانــي، 

النظــام شــبه الرئاســي(.

غيــر أّن بعــض الــدول كغانــا ارتــأت أن تكــّرس النظــام الرئاســي. فــي آســيا، لــم يكــن النمــوذج الرئاســي كذلــك نموذجــا 
مهيمنــا بالرغــم مــن تبنيــه مــن قبــل بعــض الــدول نظــرا لظــروف تاريخيــة خاصــة كمــا هــو الشــأن فــي أندونيســيا، فــي 

الفيليبيــن )منــذ القــرن التاســع عشــر( أو فــي كوريــا الجنوبيــة )علــى إثــر الحــرب العالميــة الثانيــة(.
وتجــب الإشــارة إلــى أّن اختيــار النظــام الرئاســي توجهــه إلــى حــد مــا ثقافــة ممارســة الســلطة المنتشــرة فــي 
كّل قــاّرة. فهــو ينجــم غالبــا إمــا مــن تأثيــر العوامــل التاريخيــة أو مــن خيــار سياســي مقصــود )هــو غالبــا خيــار القطيعــة 

عندمــا يــرد كخيــار مضــاد للصيــرورة التاريخيــة(.

﴿الطبيعــة الديمقراطيــة للنظــام الرئاســي﴾ : حتــى يقــع اعتبــار نظــام رئاســي معّيــن نظامــا ديمقراطيــا لا بــد 
مــن توفــر شــرط ضــروري ولكنــه بطبيعــة الحــال غيــر كاف ألا وهــو مبــدأ الانتخــاب المفتــوح والحــر والنزيــه الــذي يمّكــن 
ــز الأنظمــة الرئاســية إذن بممارســة  ــن برامــج وأفــكار مختلفــة. تتمّي ــاع ع ــر الدف ــن مــن التنافــس عب مترشــحين عديدي
الســلطة بطريقــة تجعلهــا مرّكــزة بيــن يــدي شــخص واحــد )رئيــس الجمهوريــة( تصــدر عنــه كّل القــرارات. ففــي الأنظمــة 

الرئاســية الديمقراطيــة تضــع ثالثيــة الســلط التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة محــور الســلطة بيــن يــدي الرئيــس.

﴿متحــور جديــد للنظــام الرئاســي؟﴾ : إلــى جانــب الأنظمــة الرئاســية المســتوحاة مباشــرة مــن النمــوذج الأمريكــي، 
أفــرزت ممارســة الأنظمــة السياســية الدســتورية عــددا مــن المتحــورات المختلطــة التــي مــن شــأنها أن تجعــل التكييــف 

الدقيــق للنظــام السياســي عمليــة علــى قــدر مــن الصعوبــة.

من النظام البرلماني إلى النظام المختلط ذي التوجه الرئاسي: نبذة تاريخية :

من أجل فهم هذا النظام يجب الانطالق من النظام السياسي المناقض له ألا وهو النظام البرلماني.
يتميــز النظــام البرلمانــي بكــون المبــادرة بممارســة الســلطة أي باتخــاذ القــرار فيــه تكــون مــن طــرف هيــكل منتخــب 
هــو البرلمــان. فالمبــادرة واتخــاذ القــرارات ليســت أعمــالا فرديــة بــل جماعيــة، بالرغــم مــن أن الحكومــة ورئيســها 
يلعبــان فــي هــذا النظــام وظيفــة اقتــراح هامــة لا يمكــن تجاهلهــا. ولكنهمــا يبقيــان خاضعيــن لموافقــة البرلمــان 
ــزا بصبغتــه المحوريــة ونجاعتــه فــإن النظــام البرلمانــي يتميــز  ولاعتراضــه الممكــن. فلئــن كان النظــام الرئاســي متمّي
بانفتاحــه كمــا يســتدعي، وهــي ميــزة أخــرى مــن ميزاتــه، توفــر الأغلبيــة الالزمــة مــن أجــل تنفيــذ القــرارات المقترحــة 
مــن قبــل الحكومــة. ويمكــن أن تنتــج عــن مــا ذكــر جملــة مــن الصعوبــات: عــدم وضــوح الرؤيــة، انعــدام النجاعــة، ضــرورة 
لجــوء الأحــزاب الممثلــة فــي البرلمــان إلــى سياســة الائتــالف فــي حالــة وجــود أغلبيــة ضعيفــة أو ظرفيــة. أنتجــت هــذه 
ــات  ــاره الســلبية باســتعمال مجموعــة مــن الآلي ــح آث ــت تصحي ــي متحــورات حاول الانتقــادات الموجهــة للنظــام البرلمان
المخصصــة للقضــاء عليهــا. اســتعارت هــذه المتحــورات مــن الأنظمــة الأخــرى وخاصــة مــن النظــام الرئاســي آلياتهاوهــو 
مــا جعلهــا مزيجــا مــن خصائــص مختلــف الأنظمــة. أنتجــت هــذه الوضعّيــة أنظمــة توصــف بأنهــا مختلطــة فهــي 
 تســتعير خصائــص كل مــن النظــام البرلمانــي والنظــام الرئاســي مــا جعــل الفقهــاء يســمونها أنظمــة » شــبه برلمانيــة «
أو » شــبه رئاســية «. ليــس لهــذه التســميات مــن وجــود قانونــي محــّدد غيــر أنهــا تســمح بفهــم مــا حاولــت الأنظمــة 
الهجينــة أو المختلطــة القيــام بــه وتمّكــن مــن تحقيــق أهــداف الإيضــاح والتنظيرعلــى مســتوى الفقــه. بعــض هــذه 
ــزة  ــط تنتمــي خصائصــه الممي ــا تجــاه نظــام مختل ــي أنن الأنظمــة يســمى إذن أنظمــة »شــبه رئاســية« وهــو مــا يعن
الكبــرى إلــى النظــام الرئاســي. وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن نظامــا تكشــف ممارســته عــن مــزج بيــن مميــزات النظــام 
البرلمانــي ومميــزات النظــام الرئاســي مــع بقائــه أساســا نظامــا برلمانيــا يدعــى نظامــا »شــبه برلمانــي« بالرغــم مــن أّن 

هــذه التســمية تبقــى قليلــة الاســتعمال.
ــوازن تماشــيا مــع الســياق  ــى وضــع نظــام مت ــذي يســعى إل ــن الدســتور نفســه ال ــا ع تنجــم الأنظمــة المختلطــة إم
الــذي يوجــد فيــه هــذا النظــام وإمــا عــن الممارســة الدســتورية. وهــذه الوضعيــة الأخيــرة هــي الأكثــر تعقيــدا والأكثــر 
حساســية لأنهــا تنتــج تباينــا بيــن النــص الدســتوري وتطبيقــه ممــا يــؤدي إلــى نشــوء نظــام هــو ذاتــه الــذي أطلقنــا 
عليــه ســابقا اســم النظــام شــبه الرئاســوي. يكمــن الإشــكال هنــا فــي تحديــد مــا إذا كان النظــام السياســي المعتبــر 

هــو ذاك الناجــم عــن النــص أو الناتــج عــن ممارســة الهيــاكل المؤسســة.

الأنظمة المختلطة: 
الأنظمة » شبه البرلمانية « 
والأنظمة » شبه الرئاسية «
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﴿محاولــة للتحديــد﴾ : تمثــل الأنظمــة المعتبــرة » شــبه رئاســية « الأنظمــة السياســية التــي تعّيــن الهيــاكل 
السياســية ضمنهــا عبــر الانتخــاب القائــم علــى الاقتــراع العــام والمباشــر ســواء للبرلمــان أو لرئيــس الدولــة. 
ــار نفســيهما أصحــاب شــرعية حقيقيــة. ودون أن تكــون خاطئــة  يمكــن الانتخــاب المباشــر هذيــن الهيكليــن مــن اعتب
فــإن هــذه المالحظــة تســتدعي أن يقــع تنســيبها. فالنظــام شــبه الرئاســي يحتــوي علــى صعوبــة مخصوصــة لأنــه 
يحتــوي علــى عمليتيــن انتخابيتيــن مباشــرتين ومتزامنتيــن. فــإذا كان البرلمــان هــو الهيــكل الوحيــد المنتخــب انتخابــا 
عامــا ومباشــرا فــي النظــام البرلمانــي والرئيــس هــو الوحيــد المنتخــب انتخابــا عامــا  ومباشــرا فــي النظــام الرئاســي، 
ــد الدولــة( وانتخــاب  ــة انتخــاب الرئيــس )أو قائ ــا بصفــة شــبه متزامن فــإّن النظــام شــبه الرئاســي ينظــم غالب
الغرفــة التشــريعية. وبالتالــي يغــدو مــن الضــروري عقلنــة العالقــات بيــن قائــد الدولــة والبرلمــان قصــد تالفــي انتــاج 
صــراع ســرعان مــا ســينتج إذا لــم تكــن قواعــد تنظيــم العالقــات بينهمــا محــددة بشــكل واضــح ســواء عبــر الدســتور أو 

عبــر الممارســة الدســتورية.

ــا. وبمــا أّن تســمية »نظــام  ﴿الانتشــار فــي العالــم﴾ : كثيــرة هــي الــدول التــي اعتمــدت نظامــا مختلطــا أو هجين
شــبه رئاســي« غيــر معّرفــة بصفــة دقيقــة فــإن الباحثيــن والأكاديمييــن هــم الذيــن أشــاعوا هــذه العبــارة التــي أضحــت 
بعــض الــدول اليــوم تكرســها. بالرغــم مــن التجديــد الــذي جــاء بــه دســتور 1958 الفرنســي فــإن نظــام هــذا البلــد ظــّل 
ــا ولــم يكتســب وجهــه الحقيقــي إلا مــن خــالل التعديــل الدســتوري لســنة 1962 الــذي أدرج  نظامــا برلمانيــا معقلن
الانتخــاب المباشــر لرئيــس الجمهوريــة. وعلــى إثــر ذلــك، دّعمــت الممارســة موقــع الرئيــس داخــل هــذا النظــام وهــو مــا 
دفــع المالحظيــن إلــى اســتعمال وصــف النظــام » شــبه الرئاســي « بخصوصــه. غيــر أّن فرنســا ليســت نموذجــا بهــذا 
الخصــوص فلئــن لــم تكــّف العالقــات بيــن رئيــس الجمهوريــة والوزيــر الأول عــن التطــّور فــي هــذا البلــد، فــإّن عــددا 
مــن الــدول الأخــرى قــد لجــأت إلــى النظــام المختلــط إمــا نظــرا لعالقاتهــا الاســتعمارية القديمــة مــع فرنســا أو أنهــا 
قامــت باعتمــاده بصفــة اختياريــة. وهكــذا نجــد هــذا النظــام فــي إفريقيــا )بوركينــا فاســو، الجزائــر، الســينيغال، كــوت 
ــا،  ــا، كرواتي ــا الشــرقية بعــد ســقوط جــدار برليــن )بولوني دي فــوار(، فــي آســيا )كازاخســتان، ســيريالنكا( وفــي أوروب
مقدونيــا الشــمالية، ليتوانيــا(. يفّســر هــذا المعطــى الفيزيولوجيــا المنســجمة التــي يتســم بهــا النظــام المختلط. فهو 

بالأســاس مــزج فــي العالقــات داخــل الســلطة التنفيذيــة وبيــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية.
أمــا تونــس التــي اعتمــدت علــى هــذا النمــوذج فــي دســتور 1959 فلــم تكــّف عــن التطــور باتجــاه نظــام متجــه نحــو 
الرئاســوية présidentialisé ومــن ثــّم رئاســوّي أكثــر فأكثــر عبــر التخفيــف تدريجيــا فــي ثقــل الســلط المضــادة. أســس 
ــس  ــك لرئي ــواب الشــعب وكذل ــس ن ــاب المباشــر لمجل ــار الانتخ ــس خي ــر تكري ــا مختلطــا عب ــك نظام دســتور 2014 كذل
الجمهوريــة. وبالرغــم مــن الاختالفــات العديــدة بيــن الدســتورين فــإّن كالهمــا يبقيــان رهينــي توزيــع للســلطات يســمح 
لرئيــس الدولــة بلعــب دور مهيمــن فــي اللعبــة السياســية. كانــت هــذه هــي النتيجــة التــي ســعى إليهــا مؤســس 
هــذا النظــام السياســي المختلــط الــذي أراد لنفســه أن يحقــق أكبــر قــدر مــن التــوازن الممكــن بيــن البرلمــان ورئيــس 

الجمهوريــة.

﴿هــل أّن الأنظمــة المختلطــة أكثــر ديمقراطيــة؟﴾ : مــن حيــث تصّورهــا، فــإّن الأنظمــة السياســية المختلطــة 
ــن: ضــرورة  ــان متناقضتي ــا تكون ــا م ــن دســتوريتين غالب ــن ميزتي ــة الشــكلّية، جامعــة بي ــّل مــن الناحي ــى الأق ــدو، عل تب
ضمــان نجاعــة النظــام السياســي عبــر إجــراءات بســيطة ومباشــرة، مــن ناحيــة، وضــرورة احتــرام المبــادئ الديمقراطيــة 
عبــر وجــود ســلط مضــادة ناجعــة، مــن ناحيــة أخــرى. يبــدو حــّل إرســاء نظــام مختلــط حــال موّفقــا بيــن جميــع مقتضيــات 
الديمقراطيــة الحديثــة، علــى المســتوى النظــري. ولكــن كمــا هــو الشــأن بالنســبة إلــى الأنظمــة الأخــرى، فــإّن هــذا 
النظــام لا يعمــل فــي الواقــع بالصفــة المثاليــة التــي يفترضهــا تقديمــه النظــري، وهــذا مــا ســنبّينه فيمــا ســيأتي 

لاحقــا.

I.الفصل
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II.

II.

تقييم النظام الرئاسي 
على ضوء المعايير 

الديمقراطية )المكونات 
الأساسية للديمقراطية(



15

يجب أن يؤدي تعريف الأنظمة الرئاسية وتلك التي تلحق بها إلى معاينة الشروط التي 

يجب أن تتوّفر حتى تكون هذه الأنظمة ديمقراطية وتستمّر كذلك.
ــه »حكــم  ــن بقول ــه أبراهــام لينكول ــر عن ــا يعب ــة لا بتعريفهــا الكالســيكي فحســب كم ــا يجــب فهــم الديمقراطي وهن

ــر واحترامهــا. ــر حضــور بعــض المعايي ــل عب الشــعب بواســطة الشــعب ومــن أجــل الشــعب«، ب
وهــذا مــا يفّســر كــون الشــكل السياســي لطريقــة الحكــم منفصــل عــن طبيعتــه الديمقراطيــة مــن عدمهــا )تســلطي 
البرلمانــي يمكــن أن يتحــول نظامــا  autocratique ، اســتبدادي autoritaire ، دكتاتــوري dictatorial(. فالنظــام 
دكتاتوريــا )نظــام المجلــس régime d’Assemblée( كمــا يمكــن للنظــام الرئاســي أن يكــون بــدوره نظامــا دكتاتوريــا 

)نظــام شــخصنة الحكــم(.
إّن المعاييــر المعتمــدة هنــا هــي تلــك التــي تحــّدد غالبــا فــي إطــار »مصفوفــات الديمقراطيــة«. ويمكــن التركيــز علــى 
ثمانيــة منهــا باعتبارهــا المكونــات الأساســية للديمقراطيــة التــي يكــون مــن المســتحيل تكييــف نظــام سياســي مــا 
فــي دولــة مــا دون تحليلهــا وربطهــا بالســياق المعتبــر. وليــس الدســتور فــي هــذا الصــدد إلا أحــد معاييــر التحديــد 

هــذه، حيــث لا بــّد مــن إدمــاج الممارســة الدســتورية فــي عمليــة تحليــل النظــام السياســي قصــد تكييفــه.

يبقــى انتخــاب رئيــس الجمهوريــة دون أدنــى شــك العنصــر الجوهــري الــذي يــدّل علــى النظــام الرئاســي وعلــى الأنظمــة 
المختلطــة ذات التوجــه الرئاســي. فــإذا كان قائــد الدولــة )الــذي سنســميه فــي مــا يأتــي الرئيــس مهمــا كان الاســم 
الــذي يطلــق عليــه( غيــر منتخــب فــإّن النظــام لا يمكــن أن يكــون ديمقراطيــا. ففهــم النظــام الرئاســي يمــّر حتمــا عبــر 
هــذا العنصــر. غيــر أّن وجــود الانتخــاب وحــده غيــر كاف، إذ يجــب تفّحــص بعــض العناصــر بدقــة للحكــم علــى الطبيعــة 

الديمقراطيــة لهــذا الانتخــاب. وهــذه العناصــر هــي التاليــة.

التعّددّية
فــي التصــّور الأول للنظــام الرئاســي بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة ينتخــب الرئيــس بطريقــة ديمقراطيــة لأن الناخــب 
يوجــد أمــام خيــار يجــب أن يجريــه وهــو خيــار بيــن برامــج وأشــخاص لا يعــّوض بعضهــا بعضا. فتعــدد الترشــحات وانفتاحها 
ــات ســوى  ــام الناخــب لا تكــون الانتخاب ــارات المتاحــة أم ــة وهــذه الخي ــة. ودون هــذه التعّددّي هــو إذن ضــرورّي للغاي
واجهــة خاويــة. حيــث ســتكون هنــاك استشــارة شــعبية دون أن يوجــد اختيــار. بيــد أن التعدديــة هــي بدورهــا تتوجــب أن 
يقــع تحليلهــا بصــورة أدق لأّن تعــدد المترشــحين لا يعنــي ضــرورة تعــدد الخيــارات. فــإذا كان جميــع المترشــحين يمثلــون 
نفــس الحــزب أو نفــس التوجــه فــال وجــود لتعدديــة حقيقيــة. يجــب إذن أن يتطابــق تعــدد المترشــحين مــع تعدديــة 
حقيقيــة مــن شــأنها أن تمّكــن الناخــب مــن تحديــد الاختالفــات. فــإذا لــم توجــد فــي دولــة مــا تعدديــة حقيقيــة لألحــزاب 
ــات  ــة فــي الانتخاب ــأن التعددي ــر للقــول ب ــل توجهــا واحــدا فــإّن الرهــان كبي ــت الأحــزاب جميعهــا تمث السياســية وكان
الرئاســية مفقــودة. تقــوم القاعــدة الدنيــا لاعتبــار الانتخابــات الرئاســية ديمقراطيــة إذن علــى هــذه التعدديــة الحقيقيــة 
ــر  ــر عــدم الســماح بغي ــة. عب ــق تعــدد الترشــحات. إيهامــا بالتعددي ــك أن لا يخل ــة للترشــحات. ولكــن يجــب كذل والفعلي
الترشــحات التــي لا تهــدد رئيــس الدولــة المتخّلــي. غالبــا مــا تتــرك هــذه المســألة خــارج الدســاتير. فتنظيــم التعدديــة 
غالبــا مــا يســند إلــى القانــون )الأساســي( ويجــب إذن لتقييمــه أخــذ الســياق بعيــن الاعتبــار )ســوف نعــود إلــى هــذه 

المســألة لاحقــا(.

طريقة انتخاب الرئيس
يحتــم المعيــار الثانــي للحكــم علــى الطبيعــة الديمقراطيــة للنظــام تنــاول طريقــة الاقتــراع المعتمــدة فــي الانتخابــات 

الرئاســية. يبــدو هــذا الجانــب مــن الانتخابــات علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة

لأّن الانتخابات الخاصة بالرئيس، وإن كانت تعددية، فهي لا تعني 
بالضرورة الحصول على نفس القدر من الشرعية ومن السلطات.

الفرضيات هنا عديدة ويجب تقييمها بالاعتماد على الممارسة الدستورية.

1. الانتخاب
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الاقتراع العام المباشر وغير المباشر
طريقــة الاقتــراع هــي عنصــر هــام. فالرئيــس المنتخــب انتخابــا غيــر مباشــر، أي عبــر عــدد محــدود مــن الأشــخاص الذيــن 
يكونــون هــم بدورهــم منتخبيــن، لــن تكــون لــه نفــس الســلطات ولا نفــس الشــرعية التــي يتمتــع بهــا رئيــس منتخــب 
بصفــة مباشــرة مــن قبــل عمــوم الناخبيــن. هــذا العنصــر جوهــري لفهــم الطبيعــة الحقيقيــة للنظــام الرئاســي ولتقييــم 
ــاب  ــى انتخ ــح دســتور 2014 عل ــا أصب ــص ضمــن المشــروع الأّول لم ــع التنصي ــس، وق ــة. فــي تون ــه الديمقراطي طبيعت
رئيــس الجمهوريــة مــن قبــل البرلمــان وهــذه الطريقــة فــي تنصيبــه لــم تكــن لتمكنــه مــن نفــس الشــرعية التــي يتمتــع 

بهــا اليــوم، وهــذا هــو الســبب الــذي كان وراء التخلــي عنهــا.

فنفــس الشــخص المنتخــب ديمقراطيــا، ولكــن بطريقتيــن مختلفتيــن - اقتــراع مباشــر أو غيــر مباشــر - لــن تكــون لــه نفــس 
الشــرعية فــي كّل حالــة مــن الحالتيــن ولا يمكنــه أن يعتــّد بصــورة كاملــة بهــذه الشــرعية إلا إذا انبثقــت تلــك الشــرعية 
ــل البرلمــان علــى  ــدول فــي الأنظمــة البرلمانيــة مــن قب مــن عالقــة مباشــرة بالناخبيــن. يقــع انتخــاب أغلــب رؤســاء ال
ــن لا باعتبارهــم  ــة باعتبارهــم برلمانيي ــد الدول ــا(. ينتخــب البرلمانيــون قائ ــة )ألماني ــة للدول أســاس وظيفتهــم التمثيلي
ناخبيــن متمتعيــن بوكالــة إلزاميــة وهــي وضعيــة مختلفــة عــن الوضعيــة فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث ينتخــب 
الرئيــس "كبــار الناخبيــن" )الأمــر يتعلــق إذن باقتــراع غيــر مباشــر( غيــر أن كبــار الناخبيــن ليســوا منتخبيــن مــن أجــل ذلــك 

وإنمــا يمارســون وكالــة إلزاميــة وهــو مــا يفســر أنــه حتــى قبــل إجــراء الانتخابــات نكــون علــى علــم باســم الرئيــس.

الاقتــراع المباشــر : فــي الأنظمــة المختلطــة حيــث يــراد لرئيــس الجمهوريــة أن يلعــب دورا أكبــر مــن مجــرد حمايــة 
الدولــة وتمثيلهــا، تمثلــت المرحلــة الأولــى فــي الحفــاظ علــى الاقتــراع غيــر المباشــر مــن أجــل انتخــاب الرئيــس ولكــن 
بجعلــه قائمــا علــى جســد انتخابــي واســع بعــض الشــيء )برلمانيــون ومستشــارون بلديــون أو رؤســاء بلديــات ومنتخبــون 
محليــون...( كان هــذا هــو النظــام المعتمــد فــي دســتور فرنســا لســنة 1958 قبــل تعديــل 1962. بالرغــم مــن أن هــذا 
النظــام لــم يفّعــل إلا مــرة واحــدة فإنــه كان يمثــل فــي النــص فكــرة "النظــام البرلمانــي المعقلــن" حيــث لا ينتخــب 
ــدا هــذا  ــن )60000 شــخص(. ب ــن المنتخبي ــن المواطني ــة واســعة م ــل مجموع ــل مــن قب ــان ب ــل البرلم ــس مــن قب الرئي
ــر مكتمــل ليكــون قــادرا علــى خلــق رابطــة مباشــرة بيــن الناخبيــن والرئيــس. وكان هــذا هــو  ــر مــرض وغي النظــام غي

الســبب الــذي أدى إلــى دعــم الرئاســوية عبــر إرســاء الاقتــراع المباشــر.

يكــون المبــدأ الهــام الــذي يجــب الاحتفــاظ بــه، بنــاء علــى مــا تقــّدم، 
هــو ضــرورة تعييــن الناخبيــن بصــورة مباشــرة لرجل أو امــرأة يضطلع 

بوظيفة الرئاســة
وأن يكون تحديد الناخب لاختياره مبنيا على الشخص وبرنامجه.

دورة واحدة أو دورتان؟
لا يكفــي العنصــر آنــف الذكــر وحــده فشــرعية انتخــاب الرئيــس تقــوم علــى فكــرة أغلبيــة مطلقــة مــن الأصــوات 
الانتخابيــة. فــإن كان الرئيــس، كمــا هــو الحــال فــي بعــض البلــدان، منتخبــا فــي دورة واحــدة فــي انتخابــات تعدديــة 
فــإّن شــرعيته ســتكون مســاوية لعــدد الأصــوات التــي قــام بجمعهــا. ولنأخــذ لبيــان ذلــك مثــال البرتغــال أو تايــوان حيــث 
يمكــن أن ينتخــب الرئيــس بـــ10 فــي المائــة مــن الأصــوات إذا كانــت الترشــحات عديــدة ووصــل علــى رأس الســباق ولــو 
بأســبقية ضئيلــة مــن الأصــوات تفصلــه عــن غيــره مــن المترشــحين. فــي هــذه الحالــة فــإن شــرعيته ليســت نفــس شــرعية 
الفائــز فــي انتخابــات بدورتيــن. فعندمــا يبقــى مترشــحان فــي الســباق فــإن الفائــز بينهمــا ســوف يحصــد لا محالــة أكثــر 
مــن 50 فــي المائــة مــن الأصــوات المصــرح بهــا. وهــذا هــو الســبب الــذي يجعــل شــرعية الرئيــس تقــّدر بقــدر الأغلبيــة 
التــي ســاندته. وهنــا أيضــا يجــب التنبــه إلــى عــدم الاكتفــاء بقــراءة النصــوص الدســتورية وتحليلهــا بشــكل مجــّرد ففــي 
الولايــات المتحــدة لا تجــرى الانتخابــات إلا فــي دورة واحــدة )دائمــا يــوم الثالثــاء الــذي يعقــب أول يــوم إثنيــن مــن شــهر 
نوفمبــر(. نجــد تفســير هــذا فــي السوســيولوجيا السياســية الأمريكيــة التــي تضــع فــي المواجهــة فــي إطــار نظــام 
ثنائــي كال مــن الحــزب الديمقراطــي والحــزب الجمهــوري. وبالرغــم مــن ذلــك فــال يوجــد أّي تحديــد يمنــع مــن تقديــم 
ترشــحات أخــرى )هنــاك فــي كل انتخابــات ترشــحات أخــرى( غيــر أّن الســلوك الانتخابــي الأمريكــي والطبيعــة الفدراليــة 
للدولــة تمكنــان كّل رئيــس مــن حيــازة أغلبيــة تمنحــه شــرعيته. ولكــن يجــب هنــا أن نؤّكــد علــى أّن الشــرعية الرئاســية 

تتوقــف علــى وجــود أغلبيــة مطلقــة ســواء بعــدد ممثلــي الشــعب أو بعــدد الأصــوات.
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عدد الدورات النيابية

﴿إعــادة انتخــاب غيــر محــّددة؟﴾ : مــن الخصائــص الأخــرى لالنتخابــات فــي النظــام الرئاســي هــو تحديــد عــدد الــدورات 
النيابيــة التــي يمكــن للرئيــس أن ينجزهــا بصــورة متتابعــة. ونظــرا لخطــر شــخصنة الســلطة والانزلاقــات التــي يمكــن أن 
يحتــوي عليهــا، فــإّن الديمقراطيــة التــي تعتمــد النظــام الرئاســي يجــب أن تحــدد عــدد الــدورات النيابيــة وأن تنــص علــى 
هــذا التحديــد فــي الدســتور لتجنــب إعــادة انتخــاب نفــس الرئيــس لــدورات نيابيــة لا متناهيــة. يعتبــر بعــض المعارضيــن 
لتحديــد الــدورات النيابيــة أّن هــذه العمليــة تمثــل حــّدا غيــر ديمقراطــي وأّن الخيــار يجــب أن يعــود إلــى الناخــب وحــده. 
ولكــن مهمــا كانــت حكمــة صاحــب القــرار فــإّن تحديــد عــدد الــدورات النيابيــة يلعــب دور الحــّد المعقــول للســلطة 
ولممارســة وظيفــة الرئيــس التــي ســرعان مــا يمكــن أن تنطلــق عمليــة شــخصنتها تدريجيــا، فطبيعــة النظــام الرئاســي 
نفســها تســمح لصاحــب الوظيفــة بإصــدار القــرارات دون أن يكــون ملزمــا بتمريرهــا علــى مؤسســة أخــرى تشــاركه القــرار.

ينتــج عــن ذلــك أّن مخاطــر الانــزلاق كبيــرة وتحديــد الــدورات النيابيــة فــي الدســتور يبــدو حــّدا مــن شــأنه أن يوضــح العقــد 
بيــن الرئيــس والناخبيــن فــكل واحــد منهمــا يعلــم منــذ البدايــة بــأن الأمــر يتعلــق بــدورات نيابيــة ذات وقــت محــدد.

مســألة عــدد الــدورات النيابيــة ﴿واحــدة، اثنتــان أم ثــاث﴾ : يتوقــف عــدد الــدورات النيابيــة كذلــك علــى طولهــا 
إذ يجــب أن يكــون الرئيــس قــادرا علــى تنفيــذ برامجــه فــال تكــون المــدة قصيــرة بشــكل يعيقــه عــن الفعــل. كمــا أن 
دورة نيابيــة وحيــدة يمكــن أن تكــون ســببا لالنــزلاق فالرئيــس الــذي يعــرف أنــه لا يمكنــه أن يترشــح مــن جديــد يطلــق 
العنــان لقراراتــه ويكــف عــن خدمــة الصالــح العــام. ويبــدو أن الممارســة الأكثــر انتشــارا هــي الســماح بإعــادة الترشــح 
مــرة واحــدة مــن أجــل دورات نيابيــة تتــراوح بيــن أربــع وســت ســنوات. ومثــال ذلــك الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وفرنســا 
ــدود يمكــن ألا تكــون  ــل هــذه الح ــى أن مث ــدر الإشــارة إل ــة. وتج ــكا الالتيني ــة ودول أمري ــدول الإفريقي ــن ال ــدد م وع
موجــودة مــن البدايــة وغالبــا مــا يقــع إدراجهــا عبــر تعديــالت دســتورية لاحقــة. حــدث هــذا التطــور كذلــك فــي تونــس 
فالفصــل 39 مــن دســتور 1959 كان ينــص علــى إمكانيــة الترشــح مــن جديــد دون أي حــّد فــي حيــن أن الفصــل 75 مــن 

دســتور 2014 ينــص علــى أن الرئيــس ليــس بإمكانــه أن يمــارس أكثــر مــن دورتيــن نيابيتيــن كاملتيــن.

﴿منــع دســتوري لتعديــل عــدد ومــدة الــدورات النيابيــة﴾ : لا يمكــن تالفــي الخطــر عبــر تحديــد عــدد الــدورات 
النيابيــة ووضــع حــدود أخــرى كتلــك المتعلقــة بالســن فحســب، فــإذا لــم يقــع التنصيــص علــى أّن تعديــل هــذه 
المقتضيــات ممنــوع ولــم تكــن شــروط التعديــل مراقبــة مــن قبــل الرئيــس فــإن هــذا الحــد ولــو كان دســتوريا يمكــن أن 
يضحــي دون جــدوى كبيــرة. ولقــد تعّرضــت دول مثــل روســيا والكنغــو وبورنــدي وتونــس فــي 2002 ودول أخــرى كثيــرة 
لهــذه الظاهــرة. ويجــب هنــا الوعــي بــأن تحديــد عــدد الــدورات النيابيــة هــو ضمانــة جوهريــة للطبيعــة الديمقراطيــة 
للنظــام الرئاســي. فالرئيــس الــذي يمكنــه أن يترشــح دون حــّد غيــر وفاتــه ســيتحول إلــى ملــك فــي شــكل رئيــس وهــذا 
مــا اســتغّله بعــض الرؤســاء الذيــن شــخصنوا الحكــم حتــى قضــوا علــى كّل معارضــة. أمــا فــي تونــس فــإن الفصــل 75 

مــن دســتور 2014 نفســه قــد نــّص علــى أّن المقتضيــات المتعلقــة بعــدد ومــدد الــدورات النيابيــة لا يمكــن تعديلهــا.

تنظيم الانتخابات
يجــب كذلــك أن تحتــرم الإجــراءات الماديــة لالنتخابــات المعاييــر الديمقراطيــة التــي مــن شــأنها أن تجعلهــا حــّرة ونزيهــة. 
ــر بصــدق عــن الناخبيــن وأن تكــون  ــم الانتخابيــة بشــكل منتظــم بمــا يجعلهــا تعب وهــذا يعنــي ضــرورة تحييــن القوائ
ــة الانتخابيــة متســاوية تجــاه جميــع المترشــحين وأن يقــع التصــدي للعنــف الانتخابــي وجميــع أشــكال  شــروط الحمل
ــر إمكانيــة مالحظــة العمليــة  التحريــف الإعالمــي مهمــا كانــت وســيلة الإعــالم. ويجــب أن يترجــم كّل هــذا خاّصــة عب
الانتخابيــة مــن قبــل هيــاكل مســتقلة وطنيــة ودوليــة وعبــر وضــوح الاختيــار فــي أوراق الاقتــراع وعبــر القــدرة علــى 
مراقبــة العمليــات الانتخابيــة قبــل الانتخــاب وبعــده وأثنــاءه مــن قبــل هيــاكل مســتقلة وهيئــات قضائيــة قــادرة علــى 
النظــر فــي الشــكاوي. فالانتخابــات الحــرة والمفتوحــة والنزيهــة تبقــى إذن عنصــرا أساســيا حتــى يكــون النظــام 

ــا. الرئاســي ديمقراطي

II .الفصل
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يقــوم العنصــر الأساســي الثانــي فــي تحليــل الطبيعــة الديمقراطيــة للنظــام الرئاســي علــى مبــدأ الفصــل والتــوازن 
بيــن الســلط. يحّتــم هــذا الشــرط المعــروف فــي الديمقراطيــات النظــر فــي كيفيــة عمــل النظــام السياســي الرئاســي 

وتحديــد الســلط المضــادة داخلــه.

﴿تعريــف الفصــل والتــوازن بيــن الســلط خاصيــة أساســية فــي النظــام الرئاســي﴾ : يقــوم الفصــل بيــن 
الســلطات علــى فكــرة أّن كّل ســلطة دســتورية تتحــّرك فــي مجــال مخصــص لهــا مــن قبــل الدســتور ولا يمكــن لســلطة 

أخــرى أن تتدخــل فــي ممارســتها لصالحياتهــا وســلطاتها المخصصــة.
تبدو الفكرة بسيطة غير أن تفعيلها يختلف حسب النظام السياسي الذي يقع تركيزه.

ــل  ــه مــن قب ــز النظــام الرئاســي بممارســة الســلطة في يتمّي
شــخص واحــد هــو الــذي يبــادر أو بالأحــرى يتخــذ القــرارات 

ــي يرغــب فيهــا. الت
ــه مــن متابعــة تنفيذهــا كمــا قــد يمنحــه  ــك فــإن الدســتور يمنحــه الوســائل التــي تمكن ومــن أجــل ذل
أســلحة إجرائيــة تمنــع مــن التصــدي لهــا علــى أســاس سياســي محــض. كّل هــذا يجعــل الرئيــس العنصــر 

المحــوري فــي النظــام الرئاســي.

ولكــن هــذا لا يمنــع فــي المقابــل مــن وجــود الســلط الأخــرى 
ــر أن العالقــة بيــن  ــة. غي ومــن تمكينهــا مــن ممارســة الرقاب
الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة يقــع تنظيمهــا 
الســلطة  داخــل  يقــرر  الــذي  هــو  ويكــون  الرئيــس  حــول 

التنفيذيــة دون حــدود أخــرى.
العالقــات بيــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية فــي النظام 

الرئاسي
﴿الخاصيــة المهيمنــة للنظــام الرئاســي﴾ : يؤســس النظــام السياســي الرئاســي لنــوع مــن العالقــات بيــن الســلطة 
التنفيذيــة والســلطة التشــريعية ذي طبيعــة خاصــة. فهــي عالقــات يحددهــا الدســتور الــذي يمنــح للرئيــس صالحيــات 
واســعة تمّكنــه مــن الحكــم ومــن التدخــل فــي كل مــا يــرى ضــرورة فــي التدخــل فيــه دون الحاجــة إلــى الحصــول 
ضــرورة علــى موافقــة البرلمــان. ففــي النظــام الرئاســي يكــون الرئيــس هــو الهيــكل المهيمــن الــذي يبــادر بالقــرارات 
ويكــون قــادرا كذلــك علــى إيقــاف أي قــرار صــادر عــن الهيــكل التشــريعي وهــو مــا يجعلــه ســيد اللعبــة. لا يعنــي هــذا 

عــدم وجــود ســلط مضــادة، ولكنــه يعنــي أنهــا لا تمــارس دورا مهيمنــا.

فــإذا كان البرلمــان فــي هــذا النظــام يصــّوت علــى القوانيــن 
ــك إلا بطلــب  ــه لا يفعــل ذل ــدوره فإن فــي ممارســة فعليــة ل
الرئيــس أو بموافقتــه. وبالتــوازي مــع ذلــك، فــإن الرئيــس 
ليــس مســؤولا سياســيا عــن القــرارات التــي يتخذهــا. ويترجــم 
هــذا عبــر اســتحالة التصويــت مــن قبــل البرلمــان علــى لائحــة 

لــوم ضــّد الرئيــس مــن أجــل إجبــاره علــى الاســتقالة.
ــة فــإذا  ــة أو شــبه جنائي ــى الرئيــس هــي ذات طبيعــة جنائي ــة عل ــدة التــي تمكــن مــن ممارســة رقاب ــة الوحي الفرضي
قــام الرئيــس بفعــل معــارض لوظيفتــه أو لا عالقــة لــه بوظيفتــه فإنــه بالإمــكان إقالتــه عبــر تفعيــل آليــة العــزل 
impeachment. هــذا الإجــراء هــو إجــراء معّقــد مــن حيــث تفعيلــه ونــادرا مــا وقــع اللجــوء إليــه عــالوة علــى أنــه يفتــرض 
توفــر جملــة مــن الشــروط أهمهــا إثارتــه مــن قبــل أغلبيــة معــّززة )غالبــا مــا تكــون ثلثــي أعضــاء المجلــس( وهــو مــا 

يقصــر نجاحــه علــى الحــالات التــي تكــون فعــال علــى غايــة مــن الخطــورة.

2. الفصل والتوازن بين السلط
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﴿وجــود أغلبيــة برلمانيــة﴾ : يفتــرض النظــام الرئاســي بصفــة ضمنيــة أن الرئيــس يتحكــم فــي الأغلبيــة البرلمانيــة 
أي أنــه يمتلــك أغلبيــة داخــل البرلمــان )وفــي غرفتيــه إذا كنــا فــي نظــام الغرفتيــن(. فــي هــذه الحالــة، فــإن الســلطة 
الرئاســية يمكــن أن تمــارس طبيعيــا بصــورة ســهلة بمــا أن الأغلبيــة البرلمانيــة تمنــح ثقتهــا للرئيــس. غيــر أنــه يحــدث أن 
تضمحــّل هــذه الأغلبيــة أثنــاء المــدة النيابيــة )انتخابــات مرحليــة(. فــي مثــل هــذه الحالــة، فــي نظــام رئاســي حقيقــي، 
لا يمنــع هــذا الوضــع الرئيــس مــن الحكــم لأنــه يمتلــك ســلطة تنفيذيــة تمّكنــه مــن اتخــاذ جميــع القــرارات الكبــرى التــي 
يتطلبهــا الســير العــادي لدواليــب الدولــة. لا شــك وأنــه لــن يعــود بإمكانــه أن يمــرر عــددا مــن القوانيــن ولكنــه ســيبقى 
قــادرا علــى الحكــم. هــذا هــو الوضــع فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث قضــى بعــض الرؤســاء مددهــم النيابيــة 
ــز النظــام الرئاســي  ــس الشــيوخ. وفــي هــذه النقطــة يتمي ــة خاصــة داخــل مجل ــة برلماني دون أن تكــون لهــم أغلبي
حقيقــة عــن النظــام المختلــط المســمى شــبه رئاســي بمــا أنــه فــي نفــس وضعيــة فقــدان الأغلبيــة البرلمانيــة مــن قبــل 
الســلطة التنفيذيــة فــإن الرئيــس يغــدو فــي النظــام شــبه الرئاســي غيــر قــادر علــى أخــذ نفــس القــرارات فمنطقيــا 
يكــون البرلمــان قــادرا تبعــا لذلــك علــى التصــدي للرئيــس وهــو مــا يجعــل النظــام يأخــذ منحــى شــبه برلمانــي أكثــر منــه 

شــبه رئاســي وهــذا مــا يطلــق عليــه اســم نظــام التعايــش.

﴿الطبيعــة الديمقراطيــة للفصــل بيــن الســلط﴾ : يكــرس النظــام السياســي الرئاســي شــكال مــن أشــكال تركيــز 
الســلط. ويوصــف هــذا النظــام عمومــا بكونــه نظــام الفصــل الجامــد بيــن الســلط لأن وســائل عمــل كل ســلطة 
سياســية )الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية( مســتقّلة نســبيا عــن بعضهــا البعــض. ولئــن كان التعــاون أمــرا 
ــا بيــن  ــه يكــّرس فصــال مرن ــي بكون ــك فــإن وصــف النظــام البرلمان ــر حتمــّي. وعلــى العكــس مــن ذل ــه غي ــذا فإن محب
الســلط يفّســر تحديــدا بكونــه يرســي عالقــة تعــاون بيــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية. ففــي هــذا النظــام 
ــادل الأفــكار جــزءا مــن منطــق النظــام السياســي نفســه )وهــو مــا يتمظهــر خاصــة مــن خــالل  ــل التفــاوض وتب يمث
إجــراءات عمليــة التشــريع والحــق فــي الإقالــة الممنــوح للبرلمــان(. ليــس الأمــر كذلــك فــي النظــام الرئاســي بالرغــم 
مــن أنــه ليــس هنــاك مــا يمنــع الرئيــس مــن البحــث عــن الحصــول علــى دعــم البرلمــان. ففكــرة فصــل الســلطات نفســها 
باعتبارهــا ضمانــة للديمقراطيــة تقــوم تحديــدا علــى فكــرة رقابــة الســلطات لبعضهــا وقدرتهــا علــى التنافــس ومنعهــا 

لبعضهــا البعــض مــن اتخــاذ بعــض القــرارات. 

أريــد لفكــرة رقابــة الســلط الأخــرى فــي النظــام الرئاســي أن 
تكــون لا محوريــة لصالــح الرئيــس.

فمســؤوليته الحقيقيــة هــي مســؤولية سياســية وهــي تمــارس أمــام الناخبيــن الذيــن يكــون بإمكانهــم أن يقــرروا 
ــة مــن تلــك التــي يقيمهــا  ــه مــن عدمهــا. وبطريقــة مــا فــإّن النظــام الرئاســي يقيــم عالقــة أكثــر متان إعــادة انتخاب
أي نظــام آخــر بيــن الناخــب والمنتخــب حيــث يقــّدم أحيانــا باعتبــاره التعبيــر المباشــر عــن الســلطة الديمقراطيــة. غيــر أن 
بعــض المشــاكل يمكــن أن تظهــر. فالرئيــس وإن كان منتخبــا يمكــن أن يرّكــز علــى شــخصيته أكثــر مــن برنامجــه وأن 
يصــرف الاهتمــام إلــى اســمه عوضــا عــن طريقتــه فــي ممارســة الحكــم بمــا مــن شــأنه أن يدفــع بمحتــوى قراراتــه إلــى 
الخلفيــة ويبعدهــا عــن صــدارة الاهتمامــات. يمكــن لهــذا الأمــر أن يحــّول كّل قــرار مــن قراراتــه إلــى بيعــة ممكنــة )"إذا 
لــم توافقــوا علــى قــراري فأنتــم ضــدي"( فــي تعــارض تــام مــع فكــرة الديمقراطيــة. مــن ناحيــة أخــرى، يمكــن للرئيــس 
كذلــك أن يســتعمل ويســرف فــي اســتعمال الاســتفتاء الشــعبي لتعزيــز شــرعيته وبهــذه الطريقــة فإنــه يهــدد 
الفصــل بيــن الســلطات عبــر تعطيــل الســلطة التشــريعية لاتخــاذ قــرارات كانــت هــذه الأخيــرة غيــر قابلــة لهــا. لا يمثــل 
الاســتفتاء إشــكالا فــي ذاتــه حيــث يمكــن للرئيــس إجــراؤه باعتبــاره ممارســة مباشــرة للســلطة مــن قبــل صاحبهــا ألا 
وهــو الشــعب. بيــد أن اللجــوء إلــى الاســتفتاء يمكــن كذلــك أن يعكــس رغبــة مــن الرئيــس فــي فــرض اختيــارات معينــة 
عبــر التلويــح  بإمكانيــة الاســتقالة أو التأكيــد  السياســي. وهــو مــا يمكــن أن يبعــد الناخــب عــن الطبيعــة الحقيقيــة 
لالستشــارة. ولكــّن لعبــة الحــوار المباشــر هــذه بيــن الرئيــس والشــعب ليســت دائمــا ممكنــة. يجــب أن يمّكــن الدســتور 

مــن اللجــوء إلــى الاســتفتاء وينّظمــه.

فــي الأنظمــة المختلطــة ذات التوجــه الرئاســي لا تطــرح المســألة بطريقــة مختلفــة طالمــا أن الرئيــس يمتلــك فــي 
الوقــت نفســه أغلبيــة برلمانيــة صلبــة والحــق فــي اللجــوء إلــى الاســتفتاء، وهــذا هــو الحــال فــي تونــس. فلئــن كان 
الرئيــس فــي ظــل دســتور 1959 قــادرا علــى اللجــوء إلــى الاســتفتاء بصفــة واســعة )الفصــل 47( فــإن هــذا الحــق قــد 
ظــل موجــودا فــي ظــل دســتور 2014 غيــر أنــه يبــدو أكثــر تأطيــرا )الفصــل 82(. ولكــن مــن الضــروري تحديــد الوســائل 
ــع النظــام  ــات م ــل الاختالف ــالل الممارســة المؤسســية. تتمث ــن خ ــك م ــي الدســتور وكذل ــس ف ــي يمتلكهــا الرئي الت
الرئاســي أساســا فــي أنــه فــي حالــة التعــارض مــع الســلطة التشــريعية فــإن الرئيــس يمتلــك قــدرة أقــّل علــى التحــرك 

ويمكــن للبرلمــان أن يحتــج علــى تحركاتــه.

II .الفصل
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التوازن بين السلط
﴿المفهــوم﴾ : يعتبــر تــوازن الســلط مبــدأ مالزمــا للفصــل بينهــا. فلئــن كانــت الســلطات تمــارس بصفــة منفصلــة 
والتــوازن" "التحقــق  علــى  قائمــا  نظامــا  يجعلهــا  بمــا  أدوارهــا  فــي  متوازنــة  تكــون  أن  كذلــك  يجــب   فإنهــا 

)Checks and Balances( يهــدف إلــى ضمــان ممارســة الســلطة بصفــة متناســقة. وهنــا أيضــا يرجــع الــدور إلــى 
الدســتور فــي تنظيــم هــذه الإجــراءات بطريقــة تمّكــن مــن اتخــاذ القــرارات مــن قبــل الســلط وفــي الآن نفســه مراقبتهــا. 

النظــام  فــي  الســلط  بيــن  موزعــا  الــدور  هــذا  كان  ولئــن 
البرلمانــي فإنــه مركــز لــدى ســلطة واحــدة فــي النظــام 

الرئاســي.
ــام  ــراءات أم ــاذه وإطــالق الإج ــد اتخ ــا يري ــن بينهــا م ــار م ــس أن يخت ــن للرئي ــرارات، يمك ــاذ الق ــادر باتخ ــاره المب فباعتب
الســلطة التشــريعية. فــي المقابــل إذا كان البرلمــان يريــد اتخــاذ قــرار يدخــل فــي اختصاصاتــه أو يعــّدل الخيــار الرئاســي 
فــإن الرئيــس يمكنــه أن يمــارس حقــه فــي النقــض Veto الــذي يمّكنــه مــن الاعتــراض علــى هــذا القــرار وبالتالــي 
إســقاط قــرار البرلمــان. هــذا الحــق فــي النقــض هــو حــق غيــر متــواز أي أنــه لا توجــد إجــراءات مماثلــة تمكــن البرلمــان 
مــن إســقاط قــرار يريــد رئيــس الجمهوريــة اتخــاذه. إلا أن هنــاك بعــض الاســتثناءات كالســماح بالمصادقــة علــى 
المعاهــدات الدوليــة أو صالحيــة المصادقــة علــى بعــض التعيينــات )المحكمــة العليــا، علــى ســبيل المثــال( ولكــن هــذه 

الصالحيــات تبقــى محــدودة.

ومــن الضــروري أيضــا إضافــة أنــه حتــى وإن كانــت النصــوص الدســتورية تمنــح للرئيــس دورا تســييرّيا لا يقاســمه فيــه 
أحــد فإنــه يبقــى مــن الضــروري علــى مســتوى الممارســة أن يكــون الرئيــس مدعومــا مــن قبــل الســلطة التشــريعية. 
فــإذا كانــت الأغلبيــة فــي الســلطة التشــريعية معارضــة للرئيــس فــإن سياســته قــد لا يكــون بإمكانهــا إلا أن تقتصــر 
علــى تصريــف الشــؤون اليوميــة. حيــث ولئــن كان لا شــيء يمنعــه مــن ممارســة الحكــم فــإن هامــش تحركــه ســيكون 
ــدة  ــات التشــريعية فــي منتصــف الم ــالل الانتخاب ــن خ ــك م ــى ذل ــالا عل ــن أن نعطــي مث ــرة. يمك ــة كبي ــدودا بصف مح
ــح  ــة لصال ــت الأغلبي ــإذا تحول ــة. ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــس الشــيوخ، ف ــواب ومجل ــس الن ــى مجل بالنســبة إل
الطــرف المقابــل )وهــو مــا يحــدث غالبــا علــى إثــر الانتخابــات فــي منتصــف المــدة( فــإن قــدرة الرئيــس علــى التحــرك 

تتقلــص حيــث يصبــح تمريــر القوانيــن التــي تريــد المعارضــة التصــدي لهــا مهمــة صعبــة بالنســبة لــه.

التنسيق وتنظيم السلط في الأنظمة الرئاسية وشبه الرئاسية
﴿الصبغــة المعّقــدة للمســألة : قــراءة شــاملة للصاحيــات الرئاســية﴾ : مــن أجــل الحكــم علــى الطبيعــة 
ــاره رأس الســلطة  الدقيقــة للصالحيــات الرئاســية، مــن الضــروري تحديــد الصالحيــات والســلط الراجعــة للرئيــس باعتب
التشــريعية. يمكــن أن يقــع هــذا التحديــد بصــورة رســمية كمــا يمكــن أن يكــون ضمنيــا أو أن يصــدر عــن قــراءة مزدوجــة 
ــه مــن الضــروري مالحظــة وفهــم  ــد أن ــارب يتأّك ــف التج ــة مــن اســتعراض مختل لفصــول الدســتور. فــي هــذه المرحل

كيفيــة ممارســة الســلطة مــن قبــل الرئيــس.

فهــذه الممارســة يمكــن أن تؤّكــد الطبيعة الرئاســية للنظام 
hyper- "أو أن تحيــد بــه لتنتــج متحــّورات لـ"لهيمنــة الرئاســوية
présidentialisme حيــث يمــارس الرئيــس صالحيــات أكبــر مــن 
تلــك التــي يمنحهــا لــه الدســتور أو علــى العكــس مــن ذلــك 
يمــارس صالحياتــه وســلطاته عبــر البحــث عــن موافقة الســلط 

الأخــرى أو عــن موافقــة مستشــارين يعتمــد عليهــم
لينشــئ بالتالــي رئاســوية معتدلــة أو معقلنــة. فالطبيعــة الديمقراطيــة للنظــام هــي نتيجــة تقييــم الفــارق بيــن النــص 

الدســتوري والممارسة.

ففــي الأنظمــة التــي تعتبــر أنظمــة رئاســية، لا يمكــن أن يكــون تقييــم الطبيعــة الديمقراطيــة للنظــام إلا علــى 
ــرام القواعــد  ــر احت ــر الدســتور. فــإذا كان الرئيــس يمــارس ســلطاته وفقــا للدســتور عب ضــوء الســلطات الممنوحــة عب
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ــن  ــس ع ــد الرئي ــّرد أن يحي ــة للســلطة. وبالعكــس فبمج ــر ديمقراطي ــود ممارســة غي ــول بوج ــب الق ــن الصع ــون م ــة يك الموضوع
النصــوص ويخــرج مــن الإطــار المحــّدد لــه، يغــدو خطــر الانــزلاق التســّلطي جّديــا. وقــد وقــع  تصــّور آليــات الرقابــة كآليــة )العــزل( 
مــن أجــل تالفــي هــذا النــوع مــن الانزلاقــات الخطيــرة )مثــال: رئاســة دونالــد ترامــب للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن 2016 إلــى 

2020 وإطــالق إجــراءات العــزل ضــده دون أن يقــع اســتكمالها نظــرا لانعــدام الأغلبيــة فــي مجلــس الشــيوخ(.

﴿تعقيــد مضاعــف فــي الأنظمــة الرئاســية﴾ : فــي الأنظمــة المختلطــة مــن الصنــف شــبه الرئاســي تكــون الوضعيــة أكثــر 
تعقيــدا لأّن الفــارق بيــن المقتضيــات الدســتورية والممارســة الدســتورية يمكــن أن يكــون كبيــرا. ففــي بعــض الأنظمــة المختلطــة 
ــن أّن الســلط المضــادة التــي وقــع تصّورهــا مــن أجــل أن لا يجــد  ــدو أنهــا تحــّدد ســلطات الرئيــس فــي الدســتور يتبّي ــي يب الت
الرئيــس نفســه منفــردا بالقــرار ليســت بالنجاعــة المطلوبــة. وهــذه الوضعيــة يمكــن أن تــؤدي إلــى تحويــل نظــام مختلــط "شــبه 
رئاســي" إلــى نظــام أكثــر خطــرا علــى الديمقراطيــة مــن نظــام رئاســي صــرف. وهــذا هــو الحــال علــى ســبيل المثــال فــي عــدد مــن 
الأنظمــة التــي تســمي نفســها ديمقراطيــات غيــر ليبراليــة كبولونيــا فقراءتهــا تبــدو صعبــة إلــى حــّد أنهــا تفــرض تحليــل جميــع 

إحداثيــات ممارســة الســلطة القانونيــة والسياســية. 

﴿اســتحالة حــّل البرلمــان فــي الأنظمــة الرئاســية﴾ : النقطــة الهامــة الأخــرى المميــزة للنظــام الرئاســي ترتكــز علــى 
اســتحالة حــل البرلمــان )أو بصفــة أدق الجمعيــة الوطنيــة( بالنســبة للرئيــس نظــرا للفصــل الجامــد بيــن الســلط. فــإذا أراد الرئيــس 
أن يتحــّرك فــال يمكنــه ذلــك إلا فــي الإطــار الــذي رســمه الدســتور. هــذا الوضــع مفهــوم إذ أنــه قائــم علــى منــع هيــكل منتخــب 

مــن تهديــد هيــكل منتخــب مثلــه. 

ــة فــي الأنظمــة المختلطــة ذات التوجــه  ﴿اســتحالة وقــع تافيهــا فــي الأنظمــة المختلطــة﴾ : تختفــي هــذه الخصوصي
الرئاســي باعتبــار أّن هــذه الأنظمــة تحتفــظ ببعــض خصائــص النظــام البرلمانــي والتــي مــن بينهــا حــق الحــل. يقــّدم حــق الحــل 
باعتبــاره ضمانــة ضــد تعطــل المؤسســات ويجــب فــي الحقيقــة أن لا يســتعمل منحــه للرئيــس فــي هــذه الأنظمــة إلا مــن أجــل 

الخــروج مــن وضعيــة تعطيــل للمؤسســات لا بــأي حــال مــن الاحــوال مــن أجــل الســماح بعمليــات حــّل "ذات صبغــة رفاهيــة".

تفّســر هــذه الخاصيــة طبعــا باســتعارة بعــض الخصائــص مــن كّل 
فــي  ظاهريــا  المتناقضيــن  الدســتوريين  النظاميــن  هذيــن  مــن 
كل شــيء. فمــن النظــام البرلمانــي وقعــت اســتعارة حــق إثــارة 
مســؤولية الحكومــة و إســقاطها وهــو الحــق الــذي يمّكــن البرلمان 
مــن التأثيــر علــى أحــد رأســي الســلطة التنفيذيــة. ومــن النظــام 
الرئاســي وقعــت اســتعارة حــق الحــّل المعتــرف به للرئيــس - والذي 
يبــدو غيــر منســجم مــع هــذا النظــام - وهــو الحــق الــذي يتماشــى 
مــع تلــك الرغبــة فــي الاعتــراف المتبــادل بوســيلة تكــون بيــن يــدي 
فــرع منتخــب مــن فــروع الســلط التنفيذيــة  فــي مواجهــة الســلطة 

ــة بدورهــا التشــريعية المنتخب
تكشف هاتان الوسيلتان عن رغبة في إرساء توازن متبادل بين السلطتين المنتخبتين سواء التشريعية أو التنفيذية.

هــاذان الصنفــان مــن أصنــاف تنظيــم الســلط يبينــان أن المنطــق الديمقراطــي ليــس نفســه فــي النظــام الرئاســي و فــي النظــام 
المختلــط  ذي التوجــه الرئاســي. ففــي النظــام الرئاســي، يقــع ضمــان احتــرام الديمقراطيــة عبــر شــرعية الانتخابــات التــي تمّكــن 
ــر أن المــدة  ــات )غي ــر شــرعية الانتخاب ــة عب ــط يقــع ضمــان الديمقراطي ــه فــي النظــام المختل ــن أن ــار فــي حي ــن مــن الاختي الناخبي
النيابيــة قــد تكــون أكثــر طــولا( و عبــر الرقابــة المتبادلــة التــي يمكــن أن يمارســها علــى بعضهمــا كل مــن الســلطة التشــريعية 
و الســلطة التنفيذيــة )الحكومــة مــن ناحيــة و البرلمــان مــن ناحيــة أخــرى( و يبــدو الرئيــس هنــا غيــر مســؤول. يبــد أنــه وعــالوة 
ــه فــإن اســتعمال الحــق فــي الحــل اســتعمالا مفرطــا يمكــن أن لا يوصــل دائمــا إلــى النتيجــة المرجــوة فــال  علــى إعــادة انتخاب
شــيء يضمــن أنــه بعــد الحــل ســتكون الأغلبيــة الجديــدة هــي الأغلبيــة التــي أرادهــا الرئيــس، وعليــه فــإن هــذا الأخيــر يمكــن أن 
يضــع نفســه فــي خطــر عبــر اســتعماله لحــق الحــل بطريقــة غيــر عقالنيــة. ولنؤكــد كذلــك علــى أنــه فــي هــذا الصنــف مــن أصنــاف 
ــر علــى النتائــج و علــى  ــات التشــريعية التأثي ــراع  المعتمــدة بالنســبة لالنتخاب ممارســة الســلطة، يكــون مــن شــأن طريقــة الاقت

الخطــر )الــذي يمكــن أن يكــون ضئيــال أو كبيــرا( الــذي يتعــرض لــه الرئيــس مــن خــالل حــل الجمعيــة الوطنيــة.

II .الفصل
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كــّرس النــص الأول لدســتور 1959 فــي تونــس )الفصــل 63( هــذا الحــق فــي حــل مجلــس النــواب وهــو كذلــك مكــّرس 
ــه يوجــد اختــالف جوهــري بيــن تكييــف كل مــن النظامييــن. ففــي حيــن كان  ــر أن فــي دســتور 2014 )الفصــل 77(. غي
النظــام فــي ظــل دســتور 1959 فــي البــدء نظامــا شــبه رئاســي مــع هيمنــة قويــة للرئيــس، فــإن النظــام الدســتوري 
فــي ظــل دســتور 2014 أريــد لــه مــن خــالل النــص أن يكــون شــبه برلمانــي أكثــر منــه شــبه رئاســي. رّكــزت النقاشــات داخــل 
اللجنــة الدســتورية الخاصــة بالنظــام السياســي تحديــدا علــى البحــث عــن تكريــس هــذا التــوازن بيــن الســلطة التشــريعية 
و الســلطة التنفيذيــة. غيــر أن هــذا التوجــه لــم يكــن نفســه الــذي فرضتــه قــراءة رئاســة الجمهوريــة لهــذا النــص. 
فتعليــق عمــل مجلــس نــواب الشــعب فــي 2021 ثــم حّلــه فــي 2022 لا يتماشــيان مــع قــراءة دقيقــة لنــص الدســتور.

الدولــة﴾  ﴿قائــد  الرئيــس  بيــن  التنفيذيــة  الســلطة  العالقــات داخــل 
﴿الحكومــة﴾ رئيــس  الأول  والوزيــر  والحكومــة 

﴿الخصائص﴾ : إحدى الخصائص الكبرى للنظام الرئاسي بالمعنى الضيق تقوم على

الاســتحواذ على القدرة على الفعل من قبل رأس الســلطة التنفيذية 
الــذي يجمــع فــي الوقــت نفســه بيــن وظائــف قائــد الدولــة و رئيــس 

الحكومة
فوجــود نائــب رئيــس أو مديــر ديــوان إضافــة إلــى كتــاب دولــة )عــادة مــا يســمون وزراء( يجــب أن لا يحــول دون فهــم 
ــذي يبقــى وحــده القــادر علــى اتخــاذ  ــون جــزءا مــن فريــق الرئيــس ال حقيقــة النظــام. فجميــع هــؤلاء الأشــخاص يمّثل
القــرار حســب المقولــة الشــهيرة للرئيــس لينكولــن الــذي كان يســائل كتــاب دولتــه بخصــوص قــرار كان هــو الوحيــد الــذي 
يعارضــه : » ســبعة أصــوات لصالــح القــرار وصــوت وحيــد يعارضــه. إذن فــإن المعارضــة هــي مــن ينتصــر«. تترجــم هــذه 
المقولــة هيمنــة الرئيــس و فردانيتــه بالنســبة للقــرار الــذي يتحمــل وحــده مســؤوليته. ففــي النظــام الرئاســي الحقيقــي 
ــة الرئيــس  ــارات بســيطة وجافــة. يعــود إلــى الناخبيــن وحدهــم حــق معاقب ــة بعب تطــرح مســؤولية الســلطة  التنفيذي

بالنســبة للقــرارات السياســية التــي يتخذهــا

فهــو وحيــد فــي مواجهتهــم ولا يوجــد فريقــه إلــى جانبــه إلا لتقديــم 
المشــورة لــه

بالرغم من أن الادارة الرئاسية تتمتع في الممارسة بتأثير كبير.

﴿فــارق جوهــري بيــن النظــام الرئاســي و الأنظمــة المختلطــة﴾ : الأنظمــة المختلطــة هــي أنظمــة ذات طبيعــة 
أكثــر تعقيــدا لأنــه و بغــض النظــر عــن الاســتعارات المختلفــة التــي تقــوم بهــا مــن كّل صنــف مــن أصنــاف أنظمــة الحكــم،

فإنهــا تتميــز غالــب الوقــت بمــزج وحيــد حيــث تبــرز ســلطة تنفيذيــة ذات 
رأســين تفصــل بيــن قائــد الدولــة مــن ناحيــة و الحكومــة )ومــن خاللهــا 

رئيســها( مــن ناحيــة أخرى.
هــذه الثنائيــة المســماة كذلــك نظــام الرأســين تــؤّدي إلــى نشــوء ســلطة تنفيذيــة يجــب أن يكــون توزيــع الأدوار داخلهــا 

واضحــا بشــكل يعكــس إرادة الناخبيــن مــن خــالل صنــف الحكــم المتماشــي معهــا. 
فــي هــذه الوضعيــة يمكــن تصــّور حالتيــن أساســيتين. الحالــة الأولــى هــي حالــة توزيــع الاختصاصــات بيــن رأســي 
الســلطة التنفيذيــة فيكــون للرئيــس مجــال محــدد وتكــون للوزيــر الأول ولحكومتــه اختصاصــات يمارســونها بمفردهــم 
فــي حيــن يكــون عــدد مــن المســائل موضــوع قســمة أو علــى الأقــل تشــاور بيــن رأســي الســلطة التنفيذيــة. هــذا النظــام 
هــو غالبــا مــا تقــّرره النصــوص الدســتورية التــي تنظــم الســلطة التنفيذيــة علــى أســاس هــذه الثنائيــة. تعــود للرئيــس 
الاختصاصــات الســيادية كقيــادة الجيــوش و حمايــة الدســتور وإدارة الشــؤون الخارجيــة فــي حيــن تكــون للحكومــة 
ــة  ــد وتســيير سياســة الأمــة. وبالتالــي فنحــن إمــام قســمة منظمــة للســلطة التنفيذي اختصاصــات واســعة فــي تحدي

بصــورة قائمــة علــى التــوازي.
الحالــة الثانيــة تمثلهــا هيمنــة أحــد رأســي الســلطة التنفيذيــة علــى الآخــر وتقــود هــذه الهيمنــة عوضــا عــن التــوازي 
ــن الممارســة  ــن النصــوص الدســتورية نفســها أوع ــا ع ــة إّم ــج هــذه الحال ــن أن تنت ــا. ويمك ــة بينهم ــى إرســاء هرمي إل
ــل  ــن تأوي ــن م ــا بصــورة فضفاضــة تمّك ــص مكتوب ــون الن ــا يك ــا - عندم ــر رواج ــة الأكث الدســتورية - و هــذه هــي الحال
مقتضياتــه أو عندمــا تقــع قراءتــه بصــورة مخالفــة للدســتور وهــذا أمــر ممكــن الوقــوع. فــي هــذه الحالــة عــادة مــا يحتــل 
الرئيــس قمــة الهــرم مــادام يتمتــع بشــرعية كافيــة ناتجــة عــن انتخابــه. العالقــات بيــن الرئيــس ورئيــس الحكومــة تنبــع 

إذن مــن منطــق يفصــل تحديــد البرنامــج عــن تنفيــذه. 
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يحــدد الرئيــس التوجهــات الكبــرى للسياســية وينفــذ الوزيــر الأول وحكومتــه تلــك السياســة المحــّددة مــن قبــل الرئيــس. 
فــي هــذه الوضعيــة وأحيانــا بصــورة معارضــة للنصــوص الدســتورية يكــون هــذا الــزوج التنفيــذي خاضعــا لهيمنــة أحــد 
رأســيه وهــو مــا يمنــح للرئيــس نوعــا مــن العلوّيــة يجعــل الوزيــر الأول خاضعــا لــه، و لكــن يبقــى الشــرط الأساســي حتــى 

ينجــح تنظيــم الســلطات داخــل الســلطة التنفيذيــة هــو امتــالك الرئيــس داخــل البرلمــان لأغلبيــة تســانده.
فــإذا لــم يكــن هــذا هــو الحــال فــإن هــذا التنظيــم الهرمــي مــن شــأنه أن ينتــج أزمــات داخــل الســلطة التنفيذيــة وفــي 

مواجهــة الســلطة التشــريعية.

فمــا دام الرئيــس يمتلــك أغلبيــة برلمانيــة فإنــه يمكنــه الاعتمــاد عليهــا 
أمــا إذا فقدهــا أو أنهــا لــم تعــد لصالحــه لســبب أو لآخــر علــى إثــر 
الانتخابــات فــإن الوزيــر الأول وحكومتــه قــد يقلبــون الوضــع )ولــو 
لأنــه إذا كان  التنفيذيــة.  المواقــع داخــل الســلطة  جزئيــا( ويغّيــروا 
ــه  ــر الأول وحكومت ــإن الوزي ــس ف ــة لا للرئي ــان مســاندا للحكوم البرلم
يصبحــان همــا الهيــكل المحــدد للسياســة العامــة باســتثناء الصالحيــات 
الخاصــة التــي قــد يكــون الرئيــس مضطلعــا بهــا علــى أســاس النــص 

الدســتورّي.

يبــدو الدســتوران التونســيان لســنة 1959 وســنة 2014 مثيريــن لالهتمــام بمــا أنهمــا يحيــالن إن قرأناهمــا بصــورة 
ســريعة علــى نمــوذج واحــد لتوزيــع الســلطات بيــن الرئيــس ورئيــس الحكومــة. ولكــّن قراءتهمــا بدقــة تبــّدد هــذا التصــور. 
ففــي ظــّل دســتور 1959 كان يســاعد الرئيــس حكومــة علــى رأس الســلطة التنفيذيــة )الفصــل 37( أمــا فــي ظــل دســتور 
2014 فــإن الصياغــة المعتمــدة تحيــل إلــى تقاســم للســلطة بيــن رأســي الســلطة التنفيذيــة )الفصــل 71(. فــاذا كان 
للكلمــات مــن معنــى فــإن دســتور 2014 يدخــل ضمــن الحالــة الأولــى التــي حللناهــا أعــاله فــي حيــن ينتمــي دســتور 

1959 إلــى الحالــة الثانيــة. 

﴿عمل المنظومة﴾ : هل يمكن أن يكون عمل هذه المنظومة ديمقراطيا؟

إذا تجاهلنــا التحليــل السياســي، فــإن فكــرة قلــب الهرميــة بيــن الرئيــس والحكومــة لا تطــرح إشــكالا فــي ذاتهــا. 
فمنطقيــا علــى الرئيــس الــذي يواجــه أغلبيــة تعارضــه أن يقبــل بذلــك أو أن يســتقيل. فــإذا قبــل بذلــك تبقــى بحوزتــه 
الصالحيــات الحصريــة التــي منحــه إياهــا الدســتور دون أن يكــون قــادرا علــى فــرض برنامجــه. وتســمى هــذه الوضعيــة 
مــن قبــل البعــض منظومــة التعايــش )داخــل الســلطة التنفيذيــة(. أمــا إذا رفــض الرئيــس هــذه الوضعيــة فــإن خطــر 
الأزمــة يكــون بديهيــا حيــث ســيندلع الصــراع بيــن رأســي الســلطة التنفيذيــة إذا لــم تكــن هنــاك وســائل لفــرض احتــرام 
نــص الدســتور علــى الرئيــس. وهــذا هــو الســبب الــذي جعــل عــددا مــن الدســاتير تــوكل إلــى المحكمــة الدســتورية فــي 
حــال وجودهــا مهّمــة فــض نزاعــات الاختصــاص التــي قــد تنشــب فــي هــذه الحالــة فاحتــرام الدســتور يقتضــى تحليــال 

نصيــا دقيقــا لالختصاصــات.

نــدرك مــن هنــا مــدى أهميــة فهــم العالقــات داخــل الســلطة التنفيذية 
ــل  ضــرورة فــي إطــار الســياق السياســي مــن أجــل التمكــن مــن تحلي
التوجــه  المختلــط  ذي  النظــام  مــن  تجعــل  التــي  للشــروط  منّســب 

الرئاســي أو الرئاســوي نظامــا ديمقراطيــا.
فهــذا النظــام يمكــن أن يبقــى ديمقراطيــا لا تشــوبه شــائبة إذا قبــل مختلــف الفاعليــن بقواعــد اللعبــة وبالمقابــل فإنــه 

يمكــن أن يفقــد ســريعا طابعــه الديمقراطــي إذا لــم يقــع احتــرام الشــروط التــي يفرضهــا الدســتور. 

II .الفصل
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﴿دور الســلطة الثالثــة﴾ : لئــن كان تحليــل الديمقراطيــة فــي الأنظمــة الدســتورية يقــع أساســا عبــر دراســة العالقــات 
بيــن الســلطتين التنفيذيــة و التشــريعية فإنــه يجــب أن لا نغفــل دور الســلطة الثالثــة لأنــه هــو الــذي يحــدد فــي الآن نفســه 

احتــرام الدســتور ويضمــن احتــرام توزيــع الســلطات و الصالحيــات.

استقاللية المؤسسة
﴿وظيفــة الرقابــة﴾ : تمثــل اســتقاللية المؤسســة القضائيــة بالنســبة للســلطتين الأخرييــن عنصــرا أساســيا مــن عناصــر 
الديمقراطيــة بمــا أّن الســلطة القضائيــة تراقــب أعمــال الســلطتين الأخرييــن. يجــب أن تمــارس وظيفــة الرقابــة هــذه دون 

أن يوجــد خطــر الضغــط أو التأثيــر.

ــل  ــوازن داخ ــز الت ــى يترك ــارة مونتســكيو وحت ــن حســب عب ــا بالنســبة للســلطتين الأخريي ــا أنهــا تقتضــي فصــال واضح كم
الديمقراطيــة "يجــب للســلطة أن تحــّد الســلطة". يجــب إذن أن تتمتــع المؤسســة القضائيــة بكامــل مكوناتهــا بضمانــة أن لا 
تكــون موضــوع ضغــط أو تأثيــر وأن تســتطيع ممارســة وظيفتهــا دون خــوف مــن التشــكيك فيهــا عبــر تعديــالت تهدف إلى 
المســاس مــن اســتقالليتها. وعليــه ومــن أجــل تالفــي كل صــراع ممكــن فــي النظــام الديمقراطــي فــإن الســلطة القضائية 
يــوكل للجنــة مســتقلة )مجلــس القضــاء، مجلــس المرفــق القضائــي( يكــون أعضاؤهــا معّينيــن مــن قبــل الســلطات الثــالث 
)قضــاة - برلمانيــون - ســلطة تنفيذيــة( دون أن يرجعــوا بالنظــر بــأي حــال مــن الأحــوال الــى الســلطة التشــريعية أو الســلطة 
التنفيذيــة حيــث لا يمكــن لهتيــن الســلطتين فــي دولــة ديمقراطيــة أن تشــككا فــي هــذه المؤسســة )مــا عــدا الحالــة التــي 

يقتــرف فيهــا أحــد أعضائهــا عمــال مجّرمــا قانونيــا(.  

﴿دور المحاكــم العليــا والمحاكــم الدســتورية﴾ : إلــى جانــب اســتقاللية الهيــكل المكلــف بتســيير الســلطة القضائيــة 
ــون بحكــم موقعهــا  ــي تك ــة الدســتورية الت ــا وبالخصــوص المحكم ــم العلي ــان اســتقاللية المحاك ــب أن يكــرس ضم يج
فــي عالقــة مباشــرة بممارســة الســلطة وبمســألة احتــرام توزيــع الصالحيــات. فالمحاكــم الدســتورية التــي ظهــرت فــي 
بدايــة القــرن العشــرين كانــت مهمتهــا الأولــى هــي الحفــاظ وضمــان الصالحيــات الممنوحــة مــن قبــل الدســتور للســلطة 

المؤسســة.

ــا فــي  ــة فــي تركيبتهــا وغالب ــة الســلطة القضائي ــن خصوصي ــرام الدســتور﴾ : تكم ﴿دور القضــاة فــي ضمــان احت
عــدم انتخــاب أعضائهــا. بالرغــم مــن بعــض الاســتثناءات فــإن الســلطة القضائيــة تتكــون مــن قضــاة هــم تقنيــون قانونييــن 
ــة  ــن( والســلطة التنفيذي ــل الســلطة التشــريعية )القواني ــي وقــع اتخاذهــا مــن قب ــد الت ــرام القواع مهمتهــم فــرض احت
)الأوامــر( فــي النطــاق الــذي رســمه الدســتور. فــي دولــة ديمقراطيــة يكــون القاضــي منطقيــا مكلفــا بحمايــة الديمقراطيــة 
بمــا أّن وظيفتــه تتمثــل فــي فــرض احتــرام القواعــد والمبــادئ المضمنــة بالدســتور الديمقراطــي ولا يمكنــه الحلــول 

محــّل المشــرع أو محــل الســلطة التنفيذيــة.

ولكــن يجــب عليــه أن يتأكــد مــن أّن كاّل مــن هتيــن الســلطتين تمــارس صالحياتهــا وفقــا لإلطــار الــذي ينظــم عملهمــا ألا 
وهــو الدســتور. لا تتمثــل وظيفــة القاضــي فــي منــع الســلطتين مــن القيــام بأعمالهمــا، بــل فــي فــرض احتــرام الدســتور 
كمــا هــو. يمكــن ســريعا أن يقــع النظــر إلــى هــذه الوظيفــة مــن قبــل الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة كحــد لممارســتهما 
لعملهمــا. ولكــن هــذا التصــور لا يكــون صحيحــا إلا اذا تجــاوزت المحكمــة الدســتورية صالحياتهــا و غامــرت بالدخــول فــي 
الميــدان السياســي. و لكــن واقــع الحــال يبّيــن أّن هــذه المحاكــم نفســها هــي مــن أرســى نظريــة "المســائل السياســية" 
التــي ترفــض المحاكــم الدســتورية علــى أساســها الدخــول فــي المجــال السياســي مــا إن تالحــظ أن المســألة المطروحــة 
للفصــل تدخــل بصفــة حصريــة فــي هــذا المجــال. تقــف هــذه المحاكــم إذن علــى عتبــة الشــأن السياســي ولا تتنــاول إلا 
المســائل القانونيــة الموكولــة إليهــا. وربطــا لهــذه المســألة بالنظــام السياســي يجــب أن نشــير إلــى أّن أّيــا مــن المحاكــم 
الدســتورية فــي العالــم لــم تنجــح فــي فــرض خيــار مجتمعــي مختلــف عــن ذلــك الــذي قامــت بــه الســلطتان التشــريعية 

والتنفيذيــة.

قبــل انــدلاع الحــرب العالميــة الثانيــة كان الرئيــس الامريكــي روزفلــت قــد قــدم فــي العــام 1937 مشــروع قانــون مــن أجــل 
تعديــل الإجــراءات القضائيــة فــي اتجــاه التصــدي للمحكمــة العليــا التــي كانــت قــد رفضــت مقتــرح القانــون الــذي قّدمــه و 
المعــروف بقانــون  )الصفقــة الجديــدة( New Deal. بالرغــم مــن أنــه لــم يقــع اســتكمال اجــراءات مشــروع القانــون ذاك فإنــه 
مثــل تهديــدا كافيــا للمحكمــة حتــى تغّيــر موقفهــا و تقبــل مقتــرح قانونــه الاقتصــادي و الاجتماعــي. يبيــن هــذا المثــال 

ان المحكمــة الدســتورية تمثــل ســلطة مضــادة ولكنهــا فــي المقابــل ليســت ســلطة لا يمكــن تحديدهــا.

3. استقاللية السلطة القضائية 
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﴿التعدديــة فــي الأنظمــة الرئاســّية﴾ : إّن الشــرط الأساســي لبقــاء نظــام رئاســي أو مختلــط ذي توجــه رئاســي نظامــا 
ــاب  ــى انتخ ــز عل ــة ترّك ــت هــذه الأنظم ــن كان ــى الســلطة. فلئ ــداول عل ــة الت ــة وإمكاني ــا يكمــن فــي التعددي ديمقراطي
شــخص هــو الرئيــس فــإّن التعدديــة الضروريــة لســيرها بطريقــة ديمقراطيــة تســتدعي الاعتــراف بالأحــزاب و التنظيمــات 
السياســية التــي يجــب أن يكــون بإمكانهــا مناقشــة الخيــارات الموجــودة و تقديــم خيــارات مختلفــة للناخبيــن. وبالعــودة 
إلــى مثــال النظــام الرئاســي الأمريكــي فــإّن الرئيــس هــو دائمــا ممثــل لحــزب سياســي )الحــزب الديمقراطــي أو الحــزب 
الجمهــوري(. ولئــن كانــت الترشــحات حــرة، فإننــا لــم نشــهد أبــدا نجــاح مترشــح لا ينتمــي إلــى حــزب سياســي. لئــن ظلــت 
التعدديــة شــرط الحريــة السياســية فإنهــا تــؤدي إلــى صنــف مــن التنظيــم يمكــن للدســتور أن يحــدد مبادئــه الكبــرى لتأتــي 

القوانيــن فــي مــا بعــد لإكمالهــا.

تشــتيت  هــو  المنظمــة  غيــر  بالتعدديــة  يترصــد  الــذي  الخطــر  ولكــن 
ــارات الناخبيــن. وهــذا هــو الســبب الــذي  الترشــحات والتعميــة علــى خي
يجعــل الأنظمــة الرئاســية والمختلطــة تضفــي هالــة مــن القداســة علــى 
التعدديــة أكثــر مــن كل الأنظمــة الأخــرى وذلــك عبــر تنظيــم الحيــاة 

السياســية بشــكل دقيــق. 
يجــب إذن أن يســمح ببعــث التنظيمــات والأحــزاب السياســية وإيجادهــا وعنــد الحاجــة إنهــاء وجودهــا أو دمجهــا. كل نــوع 
مــن أنــواع العوائــق المباشــرة او غيــر المباشــرة يمكــن أن يقضــي علــى الطبيعــة الديمقراطيــة للنظــام والاعتــراف بالأحــزاب 

استقاللية القضاة
بالرغــم مــن أنهــم معينيــن فــإّن أعضــاء الســلطة القضائيــة يجــب أن يكونــوا محّصنيــن ضــد الضغــط وتهديدهــم فــي 
وضعّياتهــم أو إثــارة قلقهــم بخصــوص اســتتباعات قراراتهــم عليهــم. وعليــه فإنــه يجــب أن يتمتعــوا باســتقاللية وظيفّيــة 
تحميهــم مــن أن يكونــوا هدفــا للضغوطــات. يتمتــع القضــاة عمومــا بهــذه الضمانــة علــى وضعيتهــم )الدســتورية 
والقانونيــة( وكذلــك الضمانــات المتعلقــة بمســارهم الوظيفــي الــذي لا تتحكــم فيــه الســلطتان التنفيذيــة والتشــريعية. 
ومــن أجــل ذلــك فــان القضــاة يخضعــون فــي ترقيتهــم وتأديبهــم لهيــكل تســيير الســلطة القضائيــة لا إلــى وزيــر العــدل.

﴿التســمية بالمحكمــة العليــا أو بالمحكمــة الدســتورية فــي الأنظمــة الرئاســية﴾ : طرحــت مســألة اســتقاللية 
ــا أو المحاكــم الدســتورية. ولئــن جــرت العــادة فــي  ــدول بخصــوص تســمية أعضــاء المحاكــم العلي القضــاة فــي بعــض ال
الأنظمــة الرئاســية أن تقــع تســمية القضــاة الذيــن يشــغلون الخطــط فــي المحاكــم العليــا ولــو جزئيــا مــن قبــل الرئيــس، 
ــة.  ــر الســلطة التنفيذي ــى موافقــة ســلطة أخــرى غي ــة تفــرض أن تخضــع هــذه التســميات إل ــات الديمقراطي فــإن مقتضي
أضحــى الأمــر كالســيكيا فالبرلمــان أو إحــدى غرفــه يضطلــع بحــق الموافقــة علــى اختيــارات الســلطة التنفيذيــة. فــي بعــض 

الــدول الأخــرى يعــود هــذا الخيــار إلــى البرلمــان فــي شــكل انتخــاب لأعضــاء هــذه المحكمــة.

عــن  خارجــا  القضائيــة موضوعــا  الســلطة  اســتقاللية  مســألة  ليســت 
خصائــص النظــام الرئاســي، بــل إنهــا شــرط لممارســة الديمقراطيــة 
التــي لا يمكــن أن تكــون مقصــورة علــى الســلطة التنفيذيــة وحدهــا.

و بالرغــم مــن أن القضــاة يظلــون موظفيــن فــي أغلــب الحــالات ولا يخضعــون فــي تقييــم وظائفهــم للناخبيــن، فــإن ضمــان 
اســتقالليتهم يجــب أن ينظــر إليــه كضمــان للفصــل بيــن الســلطات. حيــث لا يمكــن إقصــاء الســلطة القضائيــة مــن مجــال 

ضمانــة الفصــل بيــن الســلطات وإخضاعهــا للتغيــرات السياســّية.

4.  احترام التعددية السياسية عبر الأحزاب 
والتنظيمات السياسية 

II .الفصل
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يجــب بطبيعــة الحــال أن يترافــق مــع تمكينهــا مــن الفعــل والتدخــل فــي المســاحة السياســية.

كّل الــدول التــي ركــزت نظامــا رئاســيا يعتمــد علــى حــزب واحــد لا 
يمكــن لهــا أن تدعــي الديمقراطيــة

والأمــر نفســه بالنســبة للــدول التــي تســمح لبعــض أحــزاب المعارضــة الأقليــة بالتواجــد فقــط مــن أجــل الإيهــام 
بالتعدديــة.

﴿مخاطــر التعدديــة الموهومــة﴾ : يمكــن للتعدديــة السياســية أن تنتــج آثــارا ســيئة عندمــا تتــرك المجــال حــّرا 
بالنســبة إلــى طــرق تقديــم الترشــحات دون وضــع أي حــّد. لئــن ظلــت صــورة الرئيــس ذي العالقــة المباشــرة مــع شــعبه 
حاضــرة بقــوة فــي الأذهــان، فــإّن هــذا لا يعفــي مــن أنــه يجــب أن تكــون للرئيــس شــرعية كافيــة. وتمّثــل الانتخابــات 
وســيلة إعطائــه هــذه الشــرعية. ولكــّن طريقــة الاقتــراع يجــب أن تمّكــن مــن انتخــاب مترشــح يمتلــك تمثيليــة كافيــة. 
ــه بالأغلبيــة البســيطة  ــز بنســبة ضئيلــة مــن الأصــوات ســواء وقــع انتخاب فــأّي تمثيليــة يمكــن أن تكــون لمترشــح فائ
majorité simple  أو إذا كان العــزوف عــن الانتخــاب أو كثــرة الأصــوات البيضــاء ســببا فــي فــوزه؟ كيــف يمكــن لــه فــي 
هــذه الحالــة أن يفــرض شــرعيته مــن أجــل ممارســة الســلط الممنوحــة لــه مــن قبــل الدســتور؟ فــي هــذه الحالــة يبــدو 
خطــر ممارســة الوظيفــة الرئاســية دون أن يكــون هنــاك اعتــراف بشــرعية القــرارات المتخــذة مــن قبــل الرئيــس وفــي 
هــذه الحالــة فــإن دور الوظيفــة الرئاســية ســيغدو منطقيــا متقّلصــا وذلــك أحيانــا علــى عكــس مــا ينــص عليــه الدســتور.

5. احترام دولة القانون 
ليــس هــذا المعيــار الديمقراطــي مقصــورا علــى الأنظمــة الرئاســية أو المختلطــة ولكنــه يتخــذ أهميــة خاصــة فــي ظــّل 

هذيــن النظاميــن نظــرا لتركيــز الســلطات بيــن يــدي شــخص واحــد.

﴿التعريف﴾ : فلنذّكر أن

ودولــة القانــون بهــذا المعنــى تقــف علــى طــرف النقيــض مــع الحالــة القائمــة علــى التعــارض بيــن التنظيــر لاحتــرام 
ــل بعــض الفاعليــن العمومييــن الذيــن يســمحون  ــل الجميــع وواقــع احترامهــا بصــورة جزئيــة مــن قب القاعــدة مــن قب
لأنفســهم بتجاوزهــا. ونظــرا لاســتحواذ الدولــة والهيئــات العموميــة علــى الحــق فــي ممارســة العنــف )الشــرعي( فــإّن 
هــذه الهيــاكل وهــؤلاء الأعــوان هــم الأكثــر عرضــة لعــدم احتــرام القاعــدة القانونيــة وبالتالــي لخــرق مقتضيــات دولــة 

القانــون.

ويعــود إلــى الدســتور، لا فقــط إجبــار هــذه الهيــاكل علــى احتــرام دولــة القانــون، بــل أيضــا تصــور آليــات العقــاب فــي 
حالــة خــرق مقتضياتهــا. 

ــط ذي التوجــه الرئاســي﴾  ــون فــي النظــام الرئاســي أو النظــام المختل ــة القان ــرام دول ــة احت ﴿أهمي
ــات  ــن المســؤوليات والصالحي ــددا م ــس ع ــح الرئي ــا يقــوم النظــام السياســي بمن ــرا عندم ــذر كبي : يجــب أن يكــون الح
ــات والآليــات المضــادة يجــب أن تكــون محــددة بدقــة وأن تحتــوي علــى  والســلطات التــي يمارســها وحــده. فالضمان
إجــراءات تجعــل الانزلاقــات غيــر ممكنــة. وعليــه فإنــه مــن الضــروري أن توجــد منظومــات رقابــة سياســة وقانونيــة أيضــا 

بخصــوص احتــرام الإجــراءات بإمكانهــا أن تفــرض علــى الرئيــس أن يعلــل دســتوريا القــرارات التــي يتخذهــا.

تطــرح مســائلة دولــة القانــون خصوصــا عندمــا تبتعــد الممارســات الدســتورية عــن النصــوص الدســتورية إلــى حــّد 
التعــارض معهــا أحيانــا بمــا يجعلهــا مخالفــة للقاعــدة الدســتورية. هــذه الانحرافــات تكــون أحيانــا ضئيلــة غيــر أّن 
تكرارهــا وتضخــم آثارهــا يخلــق أحيانــا ظاهــرة التعــود بمــا يــؤدي إلــى إفــراغ النظــام الدســتوري المعتمــد فــي البدايــة 
ــر ظواهــر مــن بينهــا عــدم احتــرام بعــض الإجــراءات أو تجاهــل بعــض الهيــاكل  ــاه. يتمظهــر هــذا الوضــع عب مــن معن

ــة. ــي مــن المفــروض أن تشــّكل ســلطة مضــادة وخاصــة البرلمــان أو الســلطة القضائي الدســتورية الت

دولــة القانــون تعنــي في تعريفها العــام خضوع جميع الفاعلين 
الخاصين والعموميين للقاعدة القانونية ولضرورة احترامها.
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6. مسؤولية الهيئات العمومّية وشفافيتها
﴿التعريف والمحتوى﴾ : مســؤولية الهيئات العمومية وشــفافية قراراتها تمثل أحد معايير الديمقراطية. فالمســؤولية 

السياســية لا تتوقف عند حدود الآليات الدســتورية الخاصة بالمســؤولية والمفّعلة بين الهياكل الدســتورية

بــل تمتــّد إلــى الوســائل والطــرق المعتمــدة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة فــي 
عمليــة اتخاذهــا للقــرارات الجماعيــة والفرديــة كالتعييــن فــي المناصــب العليــا وهــي التــي تدخــل 
ضمــن الصالحيــات الرئاســية. مــن المهــم أن تقــع ممارســة الوظائــف التنفيذيــة والتشــريعية والقضائيــة فــي كنــف احتــرام 

أخالقيــات معّينــة.

لقــد تزامــن تنامــي الهيئــات الدســتورية المســتقلة عــن الســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية مــع التصــور الجديــد للمســؤولية والشــفافية 

فــي الحيــاة العامــة.
وعبــر إيــكال مهّمــة مراقبــة احتــرام المقتضيــات الأخالقيــة وشــفافية القــرارات لهيئة مســتقلة، فــإن الدســاتير الديمقراطية 
قامــت بإضافــة ســلطة رابعــة تمّكــن هيــكال عموميــا مســتقال مــن التأكــد مــن أن القــرارات  قــد وقــع  اتخاذهــا ضمــن 
الإطــار الــذي وقــع تحديــده. لا يعنــي الأمــر أنــه ســيقع اتخــاذ القــرارات عوضــا عــن الســلطات التــي منحــت هــذه المســؤولية، 
بــل التأكــد مــن احتــرام الإجــراءات وتالفــي اتخــاذ قــرارات غيــر مقبولــة يمليهــا الفســاد أو المحســوبية. يبقــى المثــال 
النموذجــي لمثــل هــذه المســؤولية ولمثــل هــذه الشــروط المتعلقــة بالشــفافية مراقبــة التعيينــات التــي  تقتضــي 
كفــاءة معّينــة لا يتوفــر عليهــا الشــخص المرشــح أو كذلــك، وهــذا أضعــف الايمــان، منــع كل تســمية علــى أســاس القرابــة 
وعليــه فــإن للهيئــات المســتقلة دورا تلعبــه فــي عمليــة إرســاء الديمقراطيــة والمســؤولية والشــفافية فــي إطــار النظــام 

الرئاســي.

تأخــذ المســؤولية والشــفافية فــي إطــار الأنظمــة الرئاســية والأنظمــة المختلطــة بعــدا هامــا حيــث تدفــع ســلطات الرئيــس 
هــذا الأخيــر إلــى اتخــاذ قــرارات تنفيذيــة دون رقابــة مباشــرة مــن قبــل الســلط السياســية ماعــدا رقابــة القاضــي. ولكــن 
إلغــاء القــرارات عبــر الآليــة القضائيــة يأتــي بصفــة لاحقــة ومتأخــرة وهــو مــا يفــرض أن يقــع التصــدي للقــرارات غيــر الشــرعية 
بصفــة مســبوقة وبفــرض تعليــل القــرارات المتخــذة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة وتبريرهــا، فــإن الهيئــات المســتقلة 
تمــارس دورا فــي ضمــان الديمقراطيــة. نجــد ذلــك علــي ســبيل المثــال عندمــا يكــون الرئيــس مدعــوا إلــى اتخــاذ قــرارات 
لتســمية القضــاة بالمحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حيــث يجــب أن يكــون المترشــح علــى مقومــات 
الكفــاءة العاليــة. الولايــات المتحــدة الامريكيــة هــي كذلــك مهــد ظهــور وتطــور الدواويــن الفدراليــة التــي تمــارس دور 

الهيئــات المســتقلة والتــي ظهــرت لاحقــا فــي دول أخــرى واستأنســت بهــا الديمقراطيــات الحديثــة.

ــل  ــر ظواهــر مــن قبي ــر الخروقــات عب ــا تبري ــة الأزمــة والطــوارئ﴾ : يقــع غالب ــون فــي حال ــة القان ــدات دول ﴿تهدي
الصبغــة الطارئــة للوضعيــة، وجــود أزمــة مفترضــة أو حقيقيــة أو شــرعية قــرار رئاســي نابــع مــن إرادة الشــعب. دائمــا مــا تقع 
إثــارة هــذه الحجــج مــن أجــل الابتعــاد عــن دولــة القانــون فــي حيــن أّن الإجــراءات التــي وقــع خرقهــا كان مــن الممكــن تمامــا 
احترامهــا بالرغــم مــن وجــود الوضعيــة المتعلــل بهــا. برهنــت حــالات الطــوارئ الأمنيــة )فــي ظــل تفاقــم الأعمــال الإرهابيــة( 
أو الصحيــة )جائحــة الكوفيــد 19( بشــكل واضــح كيــف يمكــن الانحــراف عــن دولــة القانــون بتعلــة الأزمــة المفتعلــة والحــال 

أّن شــروط تفعيــل حالــة الطــوارئ مضبوطــة ســلفا مــن قبــل الدســتور ولــم تتحقــق فــي الواقــع. 

يجــب علــى النظــام الرئاســي أن يبرهــن عــن مثاليــة فــي احتــرام دولــة 
القانــون حتــى يحتــرم بحــق الطبيعــة الديمقراطيــة التــي يّدعيهــا.

فهــو أكثــر الأنظمــة تعّرضــا لخطــر الانحــراف نظــرا لتركيــز الســلطة الــذي ينتجــه فــي فتــرة الأزمــات والــذي تكرســه الدســاتير. 
عندمــا لا يقــع احتــرام هــذه الإجــراءات أو عندمــا تكــون هــذه الإجــراءات غيــر محــددة بدقــة ينشــأ خطــر يتمثــل فــي ظهــور 
ــى  ــر رجــوع إل ــل فــي الحقيقــة  غي ــي لا تمث ــة والت ــر ضــرورة الســرعة والنجاع ــي يقــع تبريرهــا غب ــة الت ــراءات الموازي الإج
ســلطة الأمــر المقضــي. إّن الحجــج السياســة المقدمــة غالبــا مــا تكــون حججــا واهيــة. لا يمكــن تصــور حلــول خارجيــة فــي 
حالــة تعطــل الإجــراءات المقــررة فــي الدســتور وحتــى فــي هــذه الحالــة يجــب أن تحتــرم هــذه الإجــراءات قواعــد التعديــل 

الموضوعيــة عبــر قواعــد اللعبــة الدســتورية.

II .الفصل
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﴿الــدور المحــوري لحريــة وســائل الإعــام فــي ســير الأنظمــة السياســية﴾ : تبــدو حريــة وســائل الاعــالم التــي 
تعتبــر ســلطة خامســة بعيــدة للوهلــة الأولــى عــن المعايــر الديمقراطيــة للنظــام الرئاســي. وبالرغــم مــن ذلــك فقــد كان 
ــة نتيجــة فضيحــة كشــفتها الصحافــة. إن دور  ــا لإلقال ــى الاســتقالة تالفي دفــع الرئيــس الأمريكــي ريتشــارد نيكســون إل
وســائل الاعــالم فــي تركيــز الدمقراطيــة وحمايتهــا يجــب أن يقــع اعتبــاره معيــارا ضروريــا مــن معاييــر هــذه الأنظمــة. وتتزايد 
أهميــة هــذه الحريــة فــي ظــّل التطــورات التكنولوجيــة التــي تشــهدها اليــوم هــذ المنظومــة خاصــة مــن خــالل  وســائل 

التواصــل الاجتماعــي التــي تجــب مقاربتهــا فــي جميــع أبعادهــا.

ــات  ــل الاختالف ــن تمثي ــت م ــى إلا إذا مّكن ــن معن ــة م ــس لهــذه الحري لي
فــي الــرأي ومختلــف التيــارات الاجتماعيــة والثقافيــة. 

كمــا يجــب أن يقــع ضّمهــا إلــى حريــة الّتجمعــات والأحــزاب السياســية التــي تناولناهــا آنفــا. بيــد أن هــذه الحريــة يمكــن أن 
يقــع الانحــراف بهــا إذا وقعــت ممارســتها بصــورة جامحــة واســتعمالها لتمريــر معلومــات خاطئــة. وقــع التنديــد بمثــل هــذه 
الحــالات خــالل الانتخابــات الرئاســية بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي 2016 وبفرنســا فــي 2017. وينتــج عــن ذلــك، مــن 
ناحيــة، ضــرورة تمكيــن جميــع التيــارات مــن التعبيــر فــي كنــف احتــرام بقيــة الحريــات المصونــة بالدســتور، ومــن ناحيــة 
أخــرى، ضــرورة مراقبــة هــذه الحريــة مــن قبــل ســلطة مســتقلة حتــى يقــع تالفــي مســاهمة هــذه الحريــة فــي نقــض 
دعائــم الديمقراطيــة عبــر تمريــر الأخبــار الخاطئــة أو الزائفــة. كمــا تفتــرض هــذه الحريــة احتــرام مواثيــق أنطولوجيــة ومهنية 

تفــرض تكوينــا يؤّكــد علــى حريــة بــاث المعلومــة ومتقبلهــا.

﴿دور الاعــام فــي الأنظمــة الرئاســية﴾ : إذا كان التوجــه اليــوم هــو تكريــس حريــة الصحافــة والإعــالم فــي جميــع 
الديمقراطيــات فــإن الأنظمــة السياســية يمكــن أن تجــد أنــه مــن صالحهــا اســتهداف وســائل الإعــالم مــن أجــل التقليــص 
مــن ثقلهــا فــي اللعبــة السياســية. فــي الأنظمــة الرئاســية أو المختلطــة يفتــرض هــذا الجانــب اهتمامــا خاصــا مــن 
ــع أو  ــرارات السياســية لتمن ــي الق ــة وألا تأت ــى التعددي ــاظ عل ــع الحف ــن الضــروري أن يق ــى م ــة أول ــن ناحي ــن. فم الطرفي
تحاصــر المنشــورات المعارضــة للســلطة الرئاســية بمــا مــن شــأنه أن يحــّد مــن قــدرة وســائل الإعــالم علــى نقــد الســلطة. 
هــذه المالحظــة ســارية علــى الأنظمــة جميعهــا، ولكنهــا تكتســي أهميــة خاصــة حيــن تمتلــك الســلطة التنفيذيــة ســلطة 
ــة  ــة بهــذا الخصــوص. مــن ناحي ــى بعــض وســائل الإعــالم دون أن تكــون هــي بدورهــا خاضعــة للرقاب ــع عل ــة والمن الرقاب
أخــرى، مــن الضــروري مراقبــة انتقــال ملكيــة وســائل الإعــالم مــن يــد إلــى أخــرى فهــي دون أن تختفــي تمامــا يمكــن أن 
يتغّيــر أصحابهــا وهــو مــا يــؤدي إلــى التقليــص وحتــى القضــاء نهائيــا علــى تعدديــة التيــارات التعبيريــة. إن ضمــان حريــة 
الإعــالم يجــب أن يقــارب فــي جميــع أبعــاده وأن يــدرج العالقــات بيــن الســلطة الخامســة والهيئــات السياســية فــي حســبانه. 

فإهمــال هــذا الجانــب يمكــن أن يشــّكك فــي الطبيعــة الديمقراطيــة للنظــام الرئاســي أو المختلــط.

ــة تعــرف بشــروط ممارســة الســلطة فــإن تطورهــا ودعمهــا  ــت الديمقراطي ﴿محوريــة الحقــوق الأساســية﴾ : إذا كان
يقــف علــى ضمــان حقــوق الفــرد داخــل الدولــة. يضطلــع الفــرد بواجبــات إزاء الدولــة، ولكنــه كذلــك صاحــب حقــوق يمكنــه 
المطالبــة بهــا فــي مواجهتهــا. أدرجــت حمايــة الديمقراطيــة هــذا البعــد المتعلــق بالحقــوق الأساســية فــي جانبهــا 

ــك الاقتصــادي والاجتماعــي ومؤخــرا البيئــي. ــي وكذل السياســي والمدن

﴿الحقــوق السياســية﴾ : لا مــراء فــي أن احتــرام الحقــوق الاساســية خاصــة منهــا السياســية ضــروري مــن أجــل ممارســة 
الديمقراطيــة فــي مختلــف أشــكالها. المواطنــة، حريــة التعبيــر السياســية، الحــق فــي الانتخــاب والترشــح. هــذه الحقــوق 
هــي شــديدة الارتبــاط بالديمقراطيــة إلــى درجــة تجعلنــا أحيانــا ننســى ضــرورة التأكيــد عليهــا. تفــرض هــذه الحقــوق جملــة 
مــن الواجبــات علــى الدولــة وبالخصــوص واجــب تنظيــم وتحييــن القائمــات الانتخابيــة، واجــب إرســاء منظومــة نزيهــة وناجعــة 
لالنتخابــات تتضمــن آليــات للرقابــة تضمــن الشــفافية وعنــد الحاجــة إحــداث هيئــة مســتقلة وواجــب اعتمــاد طــرق اقتــراع 

تمثيليــة للســكان والأقاليــم.

7. حرية الصحافة ووسائل الاعالم 

8.  احتــرام الحقــوق الأساســية 
﴿خاصــة السياســية منهــا﴾
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﴿الحقــوق الأساســية والنظــام الرئاســي﴾ : مــن المفــروض ألا يطــرح احتــرام الحقــوق الأساســية فــي الأنظمــة 
الرئاســية أو المختلطــة إشــكالات مخصوصــة تميــزه عــن تلــك المطروحــة بخصــوص احتــرام هــذه الحقــوق فــي الأنظمــة 
ــات  ــة المجموع ــة كّل إجــراء مــاس بالحقــوق و أن تقــع حماي ــة الرئاســية تفــرض أن يخضــع للرقاب ــر أن الهيمن الأخــرى. غي
الأقليــة مــن أن تكــون هدفــا للتضييقــات غيــر المبــررة و للمضايقــة. يمكــن أن ينتــج هــذا الخطــر بالأســاس عــن عــدم قــدرة 
البرلمــان علــى التصــدي للتعديــالت أو أن يتأتــى مــن نقــص فــي تعريــف الحقــوق والحريــات فــي الدســتور. لئــن كانــت كل 
الديمقراطيــات نتاجــا لعمليــة افتتــاك للحقــوق السياســية فــإن التشــكيك فيهــا إنمــا يكــون فــي البدايــة مــن خــالل نقــص 

الضمانــات بــل واختفــاء تلــك الحقــوق.

II .الفصل
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الخاتمة
ضرورة أخذ السياق بعين الاعتبار

لا ندعــي عبــر العناصــر التــي أشــرنا إليهــا طــرح وصفــة لا تخطــئ لضمــان 
احتــرام الدمقراطيــة فــي الأنظمــة الرئاســية والمختلطــة ذات التوجــه 
الرئاســي. فهــذه الأنظمــة هــي فــي الحقيقــة محايدة تجــاه الديمقراطية 
ــد  ــى ح ــة عل ــون كلياني ــن أن تك ــا يمك ــة كم ــن أن تكــون ديمقراطي ويمك
ســواء. التشــكيالت العديــدة التــي يمّكــن منهــا فصــل الســلطات يدفــع 
إلــى اســتنتاج أنــه توجــد نمــاذج للفصــل بيــن الســلطات بقــدر عــدد الأنظمة 
فــي العالــم. ولكــن كّل هــذا لا يمنــع مــن كــون الأنظمــة المختلطــة ذات 
التوجــه الرئاســي تبقــى أقــرب الأنظمــة التــي يمكــن أن تشــهد تهديــدا 

للمعاييــر الديمقراطيــة.

تبقــى الســياقات التــي تتنــزل ضمنهــا هــذه الأنظمــة ذات تأثيــر ثابــت 
عليهــا فالــدول التــي تكــون فــي فتــرة انتقــال ديمقراطــي تكــون بطبيعــة 
الحــال أكثــر هشاشــة. وعليــه فــإن إدمــاج النظــام الرئاســي أو شــبه 
الرئاســي فــي مثــل هــذا الســياق يجــب أن يتــم بحــذر. إشــكال اســتقرار 
ــا فــي  ــرز طبيعي ــذي يب ــوازن ال ــك الإحســاس بانعــدام الت المؤسســات، ذل
تلــك الفتــرات لإعــادة البنــاء التــي تتميــز بالضبابيــة والتــي يمكــن أن تدفــع 
ــذي مــا  بالناخبيــن ســريعا إلــى الشــعور بالحنيــن إلــى النظــام الســابق ال

ــه. ــوا يعارضون فتئ

تمثــل فتــرات الانتقــال الديمقراطــي إذن فتــرات يكــون إدخــال النظــام 
الرئاســي أو شــبه الرئاســي خاللهــا أمــرا يســتوجب الكثيــر مــن التنبــه 
والحــذر. يجــب الوعــي بهــذا وتحليــل مــا إذا كانــت ممارســة الســلطة تدعــم 

الديمقراطيــة أو تضعفهــا.

يكشــف التمعــن فــي مختلــف الأنظمــة حــول العالــم أنــه يمكــن أن نجــد 
أنفســنا قبالــة جميــع الحــالات الممكنــة. فلئــن كان مــن شــأن النظــام 
البرلمانــي أن يجعــل الاســتبداد صعــب التركــز بســبب طريقــة اتخــاذ القــرار 
التــي يرســيها فــإن اعتبــار النظــام الرئاســي فــي ذاتــه نظامــا أقــل 

ديمقراطيــة ليــس صحيحــا. 

تمثــل النقــاط التــي تمــت إثارتهــا ســابقا كمــا أشــرنا إليــه "مصفوفــة" يجب 
تعديلهــا حســب كل ســياق، ولكــن هــذا لا يمنــع أّن المقاربــة تكشــف عــن 

صعوبــة حصــر الصبغــة الديمقراطيــة لنظــام مــا فــي بعــض الأفــكار.

فالمنظومــة أعقــد بكثيــر بالنســبة للعناصــر التــي يمكــن أن نعتمدهــا 
وهــي كذلــك رهينــة عوامــل غيــر قانونيــة توجــه إرادة الناخــب. وبالرغــم من 
ذلــك فــإن عــددا مــن المؤشــرات مــن شــأنه أن يكشــف عــن توجهــات يقــع 
الكشــف عنهــا فتمثــل مــا يمكــن اعتبــاره جــرس إنــذار. كمــا أّن معرفتهــا 
مــن شــأنها أن تمّكــن الناخــب مــن التعبيــر عــن إرادتــه وهــو يتحّلــى بكامــل 

المعرفــة الالزمــة.
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منظمــة  الديمقراطيــة،  عــن  للتقريــر  الدوليــة  المنظمــة 
غيــر ربحيــة ومســتقلة وغيــر تابعــة لأي حــزب سياســي، 
يقــع مقّرهــا ببرليــن فــي جمهوريــة ألمانيــا الفدراليــة. 
السياســية  المشــاركة  تعزيــز  إلــى  المنظمــة  وتهــدف 
لــدى المواطنيــن وتدعيــم مســؤولية الأجهــزة الحكوميــة 
المنظمــة  وتدعــم  الديمقراطيــة.  المؤسســات  وتنميــة 
المبــادرات الوطنيــة الراميــة إلــى تعزيــز الحقــوق الكونيــة 
لــدى المواطنيــن ونعنــي بذلــك حقهــم فــي أن يشــاركوا 
فــي الحيــاة السياســية داخــل بلدهــم مثلمــا أقــّر ذلــك 
الدولــي  الإنســان والميثــاق  العالمــي لحقــوق  الإعــالن 

الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

info@democracy-reporting.org :للمزيد من المعلومات

مكتب تونس

12 مكرر، نهج الرائد البجاوي، 
المنزه الخامس، 2091 أريانة، تونس

T/F : +216 70 74 15 88

tunisia@democracy-reporting.org

www.democracy-reporting.org

 Elbestraße. 28/29| 12045 Berlin,
 Germany

T: +49 (0)30 2787730-0
F: +49 (0)30 2787730-10

info@democracy-reporting.org

www.democracy-reporting.org


