
بوادر/تعليق، 3 آب/ أغسطس 2021

هل هذا هودستورية أم غير دستورية:
السؤال الذي يجب طرحه؟

 آية جراد← 

تُظهر صورة أتاحتها الرئاسة التونسية الرئيسَ التونسيَ قيس سعيد وهو يشير بين مؤيديه أثناء سيره تحت حماية حراس األمن في شارع الحبيب بورقيبة، تونس العاصمة، 1
آب/أغسطس 2021. ورد أنه تم القبض على عضوَي البرلمان في 1 أغسطس. ثالثة هو عدد النواب المعتقلين منذ إقالة سعيد رئيس الوزراء المشيشي وتعليق عمل البرلمان

EPA ©في 25 تمّوز/يوليو. وقال سعيد إنه تصرف ضمن الدستور حيث دعا وزير الخارجية األمريكي أنتوني بلينكين إلى العودة إلى "المسار الديمقراطي" في البالد.



في 25 تمّوز/يوليو 2021، أقال الرئيس التونسي قيس سعيّد رئيس الوزراء هشام
المشيشي من منصبه وجمد عمل مجلس نواب الشعب التونسي، ليخلق أزمة

دستورية في البالد التي تواجه بالفعل أوضاعاً عصيبة بسبب فيروس كورونا. تسعى هذه
الورقة إلى المساهمة في النقاش الدائر حول مدى دستورية التدابير التي اتخذها قيس

سعيّد، آخذين بعين االعتبار النص الدستوري والسياق العام وذلك لتوضيح أهمية
التفسير السياقي للنص الدستوري من أجل تحقيق التواؤم بينه وبين الطبيعة الدينامية

للمجتمعات. 

قبل عقد من اآلن، توحد التونسيون لإلطاحة بنظام دكتاتوري حكم البالد لـ23 عاماً
وأشعلوا أمل التغيير في جميع أنحاء المنطقة. لكن على الرغم من التحول الناجح إلى

السياسات االنتخابية واعتماد إصالحات سياسية مختلفة -بما في ذلك صدور دستور
جديد للبالد- لم تتحقق آمال التونسيين وتطلعاتهم إلى مزيدٍ من الفرص والعدالة.

وباتوا اليوم يواجهون تحديات عديدة تبدو مستعصية. 

 إلى 1بداية من األزمة الصحية التي تزداد سوءاً بسبب سوء إدارة القطاع الصحي،
استمرار األزمة االقتصادية (مع وصول نسبة البطالة إلى %17.8 في الربع األول من

العام 2021، مقارنة بـ%15.3 خالل الربع الثاني من العام 2019)، ووحشية الشرطة
وصلت معدالت (فقد 2وتواصل اإلفالت من العقاب، وارتفاع معدالت العنف والجريمة

من النسبة اإلجمالية لِلعنف المسجل في كانون العنف اإلجرامي[3] إلى 88% 
 والتفاوتات الجهوية، 4 والدستوري،3األول/ديسمبر من العام 2020)، والمأزق السياسي

والفساد، وسوء اإلدارة، كل هذه األزمات خيبت آمال التونسيين في مستقبل أفضل
وصدمتهم بواقع مرير. 

 وكالة "موديز" للتصنيف االئتماني، تصنيف تونس إلى خفضتفي شباط/فبراير 2021،
B3 االجتماعية القيود مواجهة في اإلدارة ضعف" يعكس ما وهو ،سلبية توقعات مع

المتزايدة التي تعيق على نحوٍ متزايد مرونة الحكومة في تطبيق اإلصالح المالي
وإصالحات القطاع العام التي من شأنها أن تحقق االستقرار وأن تعكس في نهاية

 الوكالة أيضاً تصنيف البنك المركزيخفضتالمطاف الزيادة الملحوظة في عبء ديونها".
التونسي من Baa3 إلى Ba1. يؤثر هذا تأثيراً مباشراً على جدارة تونس االئتمانية لدى

المستثمرين والصناديق التمويلية. 

 على دعواتفي ظل هذا الضعف في آلية وضع القرارات العامة في البالد، انتشرت
منصات التواصل االجتماعي للخروج في احتجاجات شعبية في يوم 25 تمّوز/يوليو، الذي
يوافق ذكرى إعالن الجمهورية التونسية، وذلك لمحاسبة السياسيين على األزمة متعددة
الجوانب التي تعصف بتونس. وبالفعل اندلعت احتجاجات في مختلف أنحاء تونس (منها

 بحل البرلمان تطالبباردو وصفاقس والقيروان وتوزر والمهدية، وغيرها من المدن)،
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وإقالة الحكومة. 

الحقاً في ذلك اليوم، أعلن رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن تفعيله الفصل 80 من
الدستور الذي يتضمن أحكام الحالة االستثنائية التي تمر بها البالد، لِيتخذ جملة من

 ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وتوليه رئاسة5القرارات وهي: تجميد أعمال البرلمان،
النيابة العمومية، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي. بعد ذلك بفترة قصيرة، أعلن

 في جميع أنحاء البالد وذلك بدءاً من السابعة مساءً لمدة شهرعن فرض حظر تجول
 (تغيرت ساعات الحظر مجدداً لتصبح من العاشرة مساءً إلى 6إلى السادسة صباحاً،

الخامسة صباحاً، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من 1 آب/أغسطس)، وأيضاً منع كل
 إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني إقالةتجمُّع خاص أو عام يفوق ثالثة أشخاص، و

 العمل باإلدارات المركزية والجمعياتتعطيلوحسناء بن سليمان وزيرة العدل بالنيابة، و
المحلية والمؤسسات الحكومية ذات الصبغة اإلدارية لمدة يومين. 

ومنذ ذلك الحين، حدث كثير من االرتباك والجدل حول تفسير الفصل 80 من الدستور،
إذ يقول منتقدو قرار الرئيس إنه تصرف على نحوٍ غير دستوري، في حين يقول سعيّد

-أستاذ القانون الدستوري- إن اإلجراءات التي اتخذها تتوافق مع المعايير الدستورية. من
ناحية أخرى، لم تتشكل في تونس بعد الهيئة التي من المفترض أن تبت في مثل هذه

التساؤالت: أال وهي المحكمة الدستورية. 

وبينما يصدر الرئيس أوامر رئاسية متتالية لضبط األوضاع في هذه "الحالة االستثنائية"،
يتواصل الجدل وتزداد حدته. 

تهدف هذه المقالة إلى المساهمة في النقاش الدائر حول مدى دستورية التدابير التي
اتخذها قيس سعيّد، من خالل تناول النص الدستوري والسياق العام في تونس على

حدٍ سواء. تقدم هذه الورقة الدليل على أهمية تبني نهج يقوم على التفسير السياقي
للنص الدستوري من أجل تحقيق التواؤم بينه وبين الطبيعة الدينامية للمجتمعات.

شروط تطبيق الفصل 80 من الدستور

الشروط الجوهرية
يتعذر ، خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللهايشترط الفصل 80 وجود "

 ."معه السير العادي لدواليب الدولة

جدير بالذكر أنه خالل تصويت 
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المجلس التأسيسي 

 بشأن الصياغة الفضفاضة لهذا الفصل، بسببشواغلعلى الفصل سالف الذكر، أُثيرت
عدم وجود تعريف لماهية "الخطر الداهم" و"الحالة االستثنائية"، لكن المقرر العام
للمجلس التأسيسي صرف النظر عن هذه الشواغل، وأكد أن صياغة الفصل كانت

 7"واضحة".

بسبب التوتر واالستقطاب السياسيين، مرت تقريباً ست سنوات على األجل الدستوري
 وهي الهيئة المنوط بها تقديم التفسير الصحيح 9 لِتشكيل المحكمة الدستورية؛8األقصى

أو الرسمي للدستور. ويبدو بالفعل أنه من البداية لم تكن هناك نية أو رغبة حقيقية في
إرساء محكمة دستورية في البالد، تكون مُشكَلة من كفاءات وتضمن سيادة الدستور. 

تعطل تشكيل المحكمة الدستورية بسبب فشل البرلمان في انتخاب أربعة من
 نتيجة الخالفات بين الكتل البرلمانية. لذا في نيسان/أبريل 2021، وفي 10أعضائها،

محاولة للخروج من هذا المأزق، تم اقتراح تعديل على الفصل 10 من قانون المحكمة
الدستورية يقضي بإلغاء الترتيب الوارد في الفصل لألطراف المنوط بها تعيين أعضاء

 لكن الرئيس قيس سعيّد رفض 11 من نص الفصل).تباعاًالمحكمة (وذلك بحذف لفظة
التصديق على مشروع القانون ورده إلى البرلمان إلعادة التصويت عليه في قراءة

 استند قرار سعيّد على حقيقة أن موعد التصديق على القانون يتجاوز اآلجال 12ثانية.
الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة

2014.أعاد مجلس نواب الشعب النظر في مشروع القانون، وحافظ على التعديالت
نفسها التي تم إدخالها على القانون. نظرياً، يجب أن تُفضي إعادة التصويت في القراءة

الثانية إلى تصديق رئيس الجمهورية على القانون. لكن يمكن للرئيس: 

1- أن يصدق عليه. 

2- أن يحيل األمر إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للبت في عدم
دستورية مشروع القانون، ومن المفترض أن يكون مجلس نواب الشعب مستعداً

لتعديل نص القانون والتداول فيه ثانية. 

3- أن يرفض التصديق عليه. لكن ال يرد نص في الدستور يتناول هذه الفرضية الثالثة. 

 Mohamed Kerrou. “Kais Saied ou la revanche légitime de l’État et
de la société”.Leaders. 28 July 2021. 

وفي حالة عدم تشكيل محكمة دستورية، تترك مهمة تفسير النص الدستوري لرئيس
رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورمز وحدتها، يضمن الجمهورية. فوفقاً للدستور، "

 13."استقاللها واستمراريتها، ويسهر على احترام الدستور
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الشروط الرسمية
يُحدد الدستور عدداً من الشروط لتفعيل العمل بالفصل 80 من الدستور.

 استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.1.

وذلك بعد ينص الفصل 80 على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يتخذ أيّة تدابير "
استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعالم رئيس المحكمة

 ."الدستورية

لكن النص الدستوري ال يحدد شكل هذه االستشارات وما إذا كانت آرائهم ملزمة. وبما
أن الدستور لم ينص (كما هو الحال في أجزاء أخرى من الدستور) على أن هذا الرأي

 فإن رئيس الجمهورية غير ملزم باألخذ بآراء رئيس 14يجب أن يكون "رأياً مطابقاً"،
الحكومة أو رئيس مجلس نواب الشعب. 

ومع أن خطاب الرئيس ذكر أنه قد "تم التشاور -عمالً بأحكام الفصل الـ 80 من
الدستور- مع رئيس الحكومة ومع رئيس المجلس النيابي…"، كان موقف راشد

الرئيسالغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب، غامضاً، فقد أعلن في البداية أن "
 استشارة رئيس الجمهورية له بشأن تفعيلينفي"، قبل أن يتراجع عن كالمه واستشاره

الفصل 80 من الدستور. 

 إذا ما تمت بيان تخليه عن مهام منصبهأما عن رئيس الحكومة، فلم يحدد في
استشارته أم ال.

 إعالم رئيس المحكمة الدستورية2.

ينص الفصل 80 على أن لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي تحتّمها الحالة
االستثنائية وذلك بعد "إعالم رئيس المحكمة الدستورية". 

وفي ظل غياب مؤسسة المحكمة الدستورية، ثمّة قراءتان محتملتان: األولى، أن هذا
شرط أساسي لتفعيل الفصل 80 من الدستور وبناءً عليه، فإن عدم القيام بذلك قد

يُمثل مخالفة للفصل. 

التفسير الثاني المحتمل -الذي يميل إليه أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ- أنه
في مرحلة تفعيل الفصل 80، فإن دور المحكمة الدستورية ليس حاسماً، طالما أن

على الرئيس فقط إعالم رئيس المحكمة الدستورية. ومن ثمّ، فإن عدم القدرة على
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إعالمه ال يمنع الرئيس من تفعيل الفصل 80. ومع ذلك، فإن غياب المحكمة يُمثل
مشكلة حقيقية بعد مضي 30 يوماً على سريان هذه التدابير، عندما يتوجب على

المحكمة "البتّ في استمرار الحالة االستثنائية من عدمه". 

وفي خضم األزمة الحالية، فإن طول فترة تأجيل إنشاء مؤسسة المحكمة الدستورية
يعد العنصر األساسي الغائب الذي كان بإمكانه أن يؤدي إلى تفادي األزمة السياسية

التي وصلت أوجها في هذه االضطرابات التي تمر بها تونس اليوم.

 إعالن التدابير في بيان إلى الشعب3.

ينص الفصل 80 على أنه "يعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب". وفي مساء
 قيس سعيّد التدابير المذكورة آنفاً على شاشة أعلنيوم 25 تمّوز/يوليو 2021،

التلفزيون الوطني التونسي.

تقييم التدابير المطبَّقة في 25 تمّوز/يوليو 2021

حول تجميد أعمال مجلس نواب الشعب
تنص الفقرة الثانية من الفصل 80 من الدستور على أنه "يُعتبر مجلس نواب الشعب

في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حل
مجلس نواب الشعب". 

 خبراء القانون، ال سيما الجمعية التونسية للقانون الدستوري، قرار تجميد أعمال رفض
مجلس نواب الشعب، موضحين أن الفصل 80 يعني أن للمجلس دوراً في اإلدارة

الفعلية للحالة االستثنائية، وال يُستثنى منها. 

 على تفسير سعيّد للفصل القانوني، 15ومع ذلك، وافق خبراء وفقهاء قانون آخرون
معتبرين أنه قد تصرف في إطار االمتيازات المخولة إليه في ظل حالة استثنائية ألنه

ببساطة "جمد" نشاط البرلمان، بدالً من حله. 

يعتمد هذا التفسير على حقيقة أنه في حين أن الفلسفة والمعنى الواضح للفصل 80
يسعيان إلى ضمان أن الفروع الثالثة للحكومة تواجه مجتمعةً "الخطر الداهم"، استند
الرئيس في قراره إلى تأويل أوسع نطاقاً بناءً على السياق الحالي، وهو تأويل يقر أن

السلطة التشريعية والحكومة جزء من الخطر المذكور. 
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جاء هذا الوضع بصورة أساسية نتيجة أن عملية صياغة الدستور بأكملها قد أفسدها ما
أُطلق عليه في فلسفة المنظِّر السياسي األلماني كارل شميت "اتفاقات ارجائية"؛ مما

يعني صياغة ألفاظ مقبولة -في ذلك الوقت- من قِبل الجهات الفاعلة، لكنها أخفت
ورائها دوافع خفية متناقضة تم االتفاق ضمنياً على تأجيلها للمستقبل. 

 أن %19 فقط من دراسةووفقاً لوجهة نظرهم، جُرد البرلمان من الثقة، وأوضحت
 وعلى مدار الشهور القليلة الماضية 16المشاركين لديهم ثقة في السلطة التشريعية.
مسلسل العنف الذي ازداد تكرره فيتصاعدت مطالبات شعبية بحل البرلمان نتيجة

، "على الرغم من حقيقة أن البرلمان قد انتخب بحرية، إال أن البرلمان التونسي
المؤسسة ال تتمتع بقدر كبير من الثقة بين الشعب. ويُعدّ فشل البرلمان في مواجهة

التحديات االقتصادية في الدولة، إلى جانب تواصله الضعيف نسبياً مع األحزاب
 التقرير إن 17السياسية من العوامل الرئيسة التي أدت إلى ضعف مستوى الثقة فيه".

العام حول نتائج مراقبة تمويل الحمالت االنتخابية خالل االنتخابات الرئاسية السابقة
ألوانها واالنتخابات التشريعية لسنة 2019، ومراقبة مالية األحزاب، الذي صدر عن

محكمة المحاسبات، قد أوضح وجود إخالالت شابت الحسابات المالية وشرعية الموارد
والنفقات للمرشحين في االنتخابات الرئاسية والتشريعية لعام 2019. وفي السياق

نفسه، يزعم سعيّد وأنصاره أن البرلمان قد أصبح جزءاً من المشكلة.

حول إقالة رئيس الحكومة
قبل أسبوع من تلك األحداث، وفي غمرة األزمة الصحية المتفاقمة في الدولة، تم

تسريب صور لمجلس الوزراء داخل فندق فاخر في مدينة الحمامات التونسية؛ مما أثار
غضب الرأي المحلي، وحرَّض على مطالب بإقالة رئيس الحكومة وأعضائها. 

ال تتناول الفقرة الثانية من الفصل 80 سوى حالة تنحية رئيس الحكومة عن طريق
المجلس: "ال يجوز تقديم الئحة لوم ضد الحكومة". وال توجد امتيازات مماثلة مُنحت

لرئيس الجمهورية خالل هذه الوالية وال في األوقات العادية. لذا، لتبرير هذه اإلقالة، يجب
اعتبارها "تدابير تحتّمها الحالة االستثنائية". 

بدالً من اختيار تأويل واسع النطاق للفصل 80 من الدستور، كان من الممكن أن يصدر
الرئيس مرسوماً بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية لوقف العمل بأبواب الدستور

(البابان الثالث والرابع تحديداً بشأن السلطتين التشريعية والتنفيذية)، لتفادي الخالف
القائم حالياً (إصدار مراسيم رئاسية لتعديل الدستور).

حول االستحواذ على السلطات
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في أعقاب قرار الرئيس بتولي اإلشراف على النيابة العمومية، تلقى انتقادات لجمعه
 والقانون 18كل السلطات بيده ولتعدّيه على استقالل القضاء، وهو مبدأ يكفله الدستور

 19في الدولة.

مع ذلك، تخضع سلطة النيابة العمومية (الفصلين 22 و23 من مجلة اإلجراءات
 )، بموجب القانون، لسلطة وزارة العدل ومن ثَمّ للسلطة 20الجزائية التونسية

 21التنفيذية.

عالوة على ذلك، ينص الفصل 115 من الدستور على أن "النيابة العمومية جزء من
القضاء العدلي، […] ويمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي

إطار السياسة الجزائية للدولة". ويسمح الفصل 80 من الدستور للرئيس بـ"اتخاذ
التدابير التي تحتّمها الحالة االستثنائية"، بما في ذلك السياسات الجزائية. لكن هذا يثير

مخاوف حقيقية من عملية تحقيق الموازنة لسلطات الرئيس. 

 له أن "النيابة العمومية جزء من القضاء بيانوقد أكد المجلس األعلى للقضاء في
العدلي، يتمتع أفرادها بنفس الحقوق والضمانات الممنوحة للقضاء الجالس". ومع ذلك،

بدا واضحاً أن البيان يفتقر للكثير من الحقائق، ألنه لم يشر إلى الفصل 102 من
الدستور، الذي ينص على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية

الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات"، ولم يرفض أيضاً قرارَ الرئيس
تولي اإلشراف على النيابة العمومية. وال بد أن تكون هذه التدابير مؤقتة، لتأمين "عودة

السير العادي لدواليب الدولة". هذه قضية مصيرية تتمحور حول مَن سيقوم بتقييم
عودة السير العادي لألمور، وكيف سيتم ذلك.

هل هذا انقالب؟
ال بد أن نتذكر أن االنقالب هو استيالء غير شرعي على السلطة، وتعطيل تطبيق

الدستور، ونشر الجيش، وإسكات األصوات المعارضة. ولكن الرئيس أعلن بوضوح أنه
يعتمد في قراراته على الفصل 80 من الدستور، وبالتالي فإن إجراءاته -بالنسبة إليه-

ال تزال في نطاق الشرعية الدستورية. 

الميثاق األفريقيفي ظل غياب تعريف االنقالب في القوانين التونسية، نعود إلى "
" الذي يعرِّف االنقالب في المادة 23 منه بأنه: للديمقراطية واالنتخابات والحكم

"- كل استيالء على السلطة أو انقالب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطياً. - كل
تدخُّل من قِبَل مرتزقة الستبدال حكومة منتخبة ديمقراطياً. - كل تدخل من قِبَل

مجموعات من المنشقين المسلحين أو حركات متمردة لقلب حكومة منتخبة
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ديمقراطياً. - كل رفض من حكومة قائمة تسليمَ السلطة للحزب أو المرشح الفائز في
انتخابات حرة وعادلة ونزيهة؛ أو هو - كل تعديل أو مراجعة الدساتير والوثائق القانونية،

بالصورة التي تتعارض مع مبادئ التناوب الديمقراطي للحكومة." 

وفقاً لهذا التعريف، فما حدث ال يتوافق مع أيّ سيناريو انقالبي. فقد تبايَن توصيف
القرارات، فهناك من دعاها "انقالباً" وهناك من سماها "ثأراً مشروعاً للدولة

 23."انقالب الذكاء والبراعة بل إن بعض المحللين وصفوه بأنه "22والمجتمع"،

قد يتوافق ما حدث بصورة أفضل مع ما أسمته فلسفة كارل شميت "الدكتاتورية
الدستورية"، التي تشرعنها الظروف االستثنائية وتكون محدودة الوقت. 

فـ"الدكتاتورية الدستورية" تحدث حين يكون "لدى األفراد أو المؤسسات الحق في
اتخاذ أحكام وأوامر وقرارات ملزمة، وتطبيقها في ظروف محددة، دون عوائق من قيود
قانونية على سلطتهم. وهذه الدكتاتورية الدستورية تتسربل بكل سلطة الدولة ونفوذها

 24[…] وتخضع للعديد من القيود اإلجرائية والموضوعية المختلفة".

أثار هذا الحدث ردود فعل وطنية ودولية. فبينما أكد بعض المعلقين والشركاء األجانب
على ضرورة "الحفاظ على الجذور الديمقراطية للبالد، واحترام سيادة القانون

والدستور واإلطار التشريعي؛ مع اإلبقاء على االهتمام برغبات وطموحات الشعب
)، اتّخذ البعض مواقفَ أكثر حدة (مثل النائبة االتحاد األوروبيالتونسي" (وهو موقف

في الكونغرس األميركي إلهان عمر، التي وصلت إلى حد الدعوة إلى تعليق جميع
"). غير أن المنظمات منتهكي حقوق اإلنسانأشكال المساعدات األمنية لمَن أسمتهم "

الوطنية أكدت على أهمية "ضمان استقاللية القرار الوطني، ودون تدخل أي طرف
.( الهيئة الوطنية للمحامينأجنبي" (

خاتمة
يتعدّى النقاش حول هذا األمر مسألة قانونية التدابير ليتناول شرعيتها. يشهد على ذلك

مشاهد التونسيين يهتفون في الشوارع في كثير من أنحاء البالد مساء يوم 25
تمّوز/يوليو، في تحدٍّ لمخاطر وباء كورونا وحظر التجول، وذلك من أجل دعم سعيّد.

Emrhod) "وتظهر نتائج استطالعات الرأي التي أجرتها "إمرود لالستشارات
Consulting) 25.دّسعي لتدابير حقيقي شعبي دعم اآلن حتى هناك أن 

وقد استشهد بعض مَن دافعوا عن أفعال سعيّد باالقتباس الشهير عن شارل ديغول الذي
يقول إن "هناك فرنسا أوالً، ثم الدولة، وأخيراً -بعد تأمين المصالح العليا لكليهما-

 للمُحاججة أن الدستور، من حيث أهميته، يخضع للمصالح الوطنية. 26القانون"

    دستورية أم غير دستورية: هل هذا هو السؤال الذي يجب طرحه؟9

https://www.leaders.com.tn/article/32206-mohamed-kerrou-kais-saied-ou-la-revanche-legitime-de-l-etat-et-de-la-societe
https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2021/07/27/tunisia-declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu/
https://twitter.com/IlhanMN/status/1420051014833541125
https://www.facebook.com/OrdreNationalDesAvocatsDeTunisie/photos/pcb.4760567473973256/4760567313973272


المخاوف بشأن احتماالت االنجراف نحو االستبداد هي مخاوف مشروعة، ال سيّما أنه
ليست هناك ضمانات الحترام تقييد الحالة االستثنائية، وال ضوابط لقانونية التدابير

المتّخَذة. فقد وصف أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ القرارات التي اتخذها رئيس
الجمهورية خالل الحالة االستثنائية بأنها من "أعمال السيادة"، وهو ما تُعرّفه المحكمة

اإلدارية على أنه "يقصد به األعمال السياسية الهامة كحاالت الحرب والعالقات
الخارجية وعالقة الحكومة بالسلطة التشريعية"، حيث ال يقبل الطعن فيها بحجة

 ومع الصالحيات 27تجاوزها السلطة المخوَّلة لمَن اتخذ هذه اإلجراءات والتدابير.
المحدودة الممنوحة للهيئة المؤقتة المكلَّفة بمراجعة مدى دستورية القوانين، ال يمكن

إلغاء اإلجراءات التشريعية أيضاً. 

يعني هذا أن تونس قد دخلت مرحلة ليس فيها فصل بين السلطات، في ظل
"دكتاتورية دستورية". وفي هذا السياق، سيعتمد كثير من األمور على شخص الرئيس

قيس سعيّد ومدى التزامه بـ"معايير أو مبادئ أخالقية التي تشكل جزءاً من عقيدة
، ال سيّما احترام حقوق اإلنسان األساسية وكرامة مبادئَ فوقَ دستوريةسياسية" تُعتبر

األشخاص. إال أن المخاوف من "السيناريو المصري" في غير محلها أو تبدو مبالَغاً فيها.
فالمعارضون السياسيون يعبّرون عن أنفسهم وآرائهم بحرية، ولم يتولَّ الجيش إدارة
الدولة. والضمانات الوحيدة ضد االنتهاكات المحتملة هي متابعة الموقف عن كثب من

قِبَل وسائل اإلعالم الحر والمنظمات الرقابية القوية. 

وأخيراً، تبرز بعض المسائل، وهي على الترتيب التالي:

أوالً، يؤدي غياب خارطة طريق واضحة وتحديد الفريق المكلف باإلدارة
والتواصل، خالل هذا السياق المضطرب، إلى نفاد الصبر واإلحباط على

المستويَين الوطني والدولي.
ثانياً، هل تكفي مهلة الـ 30 يوماً لمعالجة "الخطر الداهم"؟ وهل تكفي للسماح

بـ"عودة السير العادي لدواليب الدولة"؟

منذ بداية هذه التطورات، كانت القرارات الرئاسية تمضي بوتيرة سريعة. وفي واقع
األمر، كانت النيابة العمومية قد بدأت في رفع قضايا ضد برلمانيين متهمين بارتكاب

جرائم انتخابية أو غيرها من الجرائم والجُنَح. سيناريو تغيُّر المشهد السياسي هو
سيناريو ممكن، بناءً على تقرير محكمة المحاسبات الذي يفيد بوجود إمكانية إسقاط

قوائم األحزاب السياسية المتهمة بارتكاب مثل تلك الجرائم (وهي حركة النهضة وقلب
تونس وعيش تونسي)، وإعادة توزيع مقاعدها (على األحزاب التالية لها في البرلمان)،

والعودة إلى العمل البرلماني بعد انتهاء مهلة التدابير االستثنائية. 

غير أن إحالة مدنيين (أعضاء البرلمان) إلى المحكمة االبتدائية العسكرية الدائمة بتونس
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تثير قلقاً كبيراً، خصوصاً مع إقالة النائب العام للدولة ومدير القضاء العسكري ووزير
الدفاع الوطني، دون تعيين بدائل لهم. فهذه القرارات تتعارض مع المبادئ الدستورية

 28والمواثيق الدولية.

إضافة إلى ذلك، فإن األمر الرئاسي الذي نص على أن "تُعلَّق كل اختصاصات مجلس
نواب الشعب … وترفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طيلة

مدة تعليق أعماله" صدَر مساء يوم 30 تمّوز/يوليو 2021 بالجريدة الرسمية، ونص
على "إمكانية التمديد في المدة المذكورة (أي مدة الشهر) بمقتضى أمر رئاسي" دون

تحديد عدد هذه التمديدات، بما يفتح الباب أمام تمديد غير محدود. وقد حذرت هيئات
 من "أيّ تمديد غير مشروع أو مبرَّر لتعطيل مؤسسات الدولة" 29ومنظمات وطنية

مؤكدة على "ضرورة االلتزام بمدة الشهر المعلنة والمنصوص عليها بالدستور". 

غير أن مأزقاً حقيقياً يلوح في األفق إذا "تقدَّم رئيس مجلس نواب الشعب أو ثالثون من
أعضائه بطلب إلى المحكمة الدستورية للبتّ في استمرار الحالة االستثنائية من عدمه"

بعد مرور ثالثين يوماً على سريان هذه التدابير. فقد نَصَّ األمر الرئاسي عدد 80 على أن
التمديد يكون بمقتضى أمر رئاسي، في تناقض واضح مع الفصل 80 من الدستور، الذي

يمنح الحق في البتّ في هذا التمديد للمحكمة الدستورية. 

تُظهِر صورة نشرتها الرئاسة التونسية الرئيسَ التونسي قيس سعيّد وهو يلوِّح لمؤيديه
خالل سيره، محاطاً بحرّاس األمن، في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية في

األول من آب/أغسطس 2021. فيما أشارت تقارير إلى أن نائبَين في البرلمان قد ألقيَ
القبض عليهما في اليوم ذاته، بما يرفع عدد النواب المعتقلين منذ أقال سعيّد المشيشي

وعلَّق أعمال البرلمان في 25 تمّوز/يوليو الماضي. وحين دعا وزير الخارجية األميركي
أنتوني بلينكن إلى العودة "إلى المسار الديمقراطي" في البالد، قال سعيّد إنه تصرف

في إطار الدستور.
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الحواشي
حتى 27 تمّوز/يوليو 2021، سجلت تونس 19132 حالة وفاة جراء اإلصابة بفيروس كورونا. كان القطاع الصحي يكافح1.

لمواجهة الزيادة في عدد اإلصابات، أضف إلى ذلك القرار "االرتجالي" بإعالن أيام مفتوحة في مراكز التلقيح خالل عيد
.هشام المشيشياألضحى، ليتضح أنه كان "قراراً شعبوياً وإجرامياً"، على حد وصف رئيس الوزراء السابق

العنف الجنساني والتطبيع مع ثقافة العنف (عبر منصات التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم التقليدية)، وما شابه ذلك.2.

رفض الرئيس قيس سعيّد السماح لبعض الوزراء الجدد بأداء اليمين الدستورية في ظل صراعٍ مستمر على السلطة بينه3.
وبين المشيشي، المدعوم من الغنوشي.

تعطل إرساء المحكمة الدستورية لسنوات -والتي كان من المفترض أن تتشكل في أجل أقصاه سنة من صدور الدستور4.
الجديد في 2014- بسبب عدم تمكن البرلمان من انتخاب ثلث أعضائها المُعينين من قبله (وفقاً للدستور: يُعين مجلس
نواب الشعب أربعة من أعضائها االثني عشر)، إذ حصل مرشح واحد فقط من األربعة على أغلبية الثلثين. جاءت أحدث

حلقة في تلك األزمة الدستورية عندما رفض الرئيس التصديق على التعديالت التي أدخلها البرلمان على قانون المحكمة
الدستورية، بسبب الخروقات الدستورية التي تشوبها، على حد وصفه.

تم تغيير الصياغة الحقاً بموجب األمر الرئاسي عدد 80 المؤرخ في 29 تمّوز/يوليو 2021 لتصبح "تعليق كل اختصاصات5.
مجلس نواب الشعب".

مع مراعاة أنه منذ 8 تمّوز/يوليو، كان حظر التجول يبدأ من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحاً.6.

خالل جلسة التصويت التي انعقدت في 12 كانون الثاني/يناير.7.

نص البند الخامس من الفصل 148 في الدستور على أن يتم إرساء المحكمة الدستورية في "أجل أقصاه سنة من8.
االنتخابات التشريعية".

"المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق9.
والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصالحياتها المقررة بالدستور". الفصل األول من القانون األساسي رقم 50 لعام 2015

المتعلق بالمحكمة الدستورية.

يعيّن كل من رئيس الجمهورية ومجلس نواب الشعب والمجلس األعلى للقضاء أربعة أعضاء (الفصل 118 من دستور10.
تونس الصادر عام 2014).

 من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس األعلى للقضاءتباعاًيرد في الفصل أنه "يتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية11.
ورئيس الجمهورية".

في القراءة الثانية لم يتغير شيء، وحافظ البرلمان على التعديالت نفسها التي تم إدخالها على القانون، والتي تجيز12.
للمجلس األعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية اختيار ثمانية من أعضاء المحكمة الدستورية دون انتظار البرلمان حتى

يستكمل انتخاب الثالثة أعضاء المتبقين من األربعة الذين ينتخبهم.

الفصل 72 من الدستور.13.

الفصل 106 من الدستور التونسي، الذي يؤكد على "الرأي المطابق"؛ إذ ينص على أن "يسمَّى القضاة بأمر رئاسي بناء14.
على رأي مطابق من المجلس األعلى للقضاء".

من بينهم أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ والمحامي الهادي كِرّو.15.

من الناحية المنهجية، "تستند هذه النتائج إلى استطالعات الرأي العام، الممثِّلة للجمهور على المستوى الوطني، التي16.
شملت حوالي 1800 مشارك. وقد تم اختيار المشاركين عشوائياً، مما يعني أن النتائج يمكن تعميمها على نطاق شعبي

أوسع. وتم ترجيح االستطالعات لتضع في الحسبان أي اختالفات عشوائية قد توجد حسب الجنس أو العمر أو مستوى
التعليم أو المنطقة الجغرافية. ويمثل هامش الخطأ في كل دولة أقل من ±3%".

البرنامج اإلقليمي لـ"مؤسسة كونراد أديناور" األلمانية لتعزيز الحوار السياسي في جنوب المتوسط. "الثقة في17.
المؤسسات السياسية في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا - (Survey PolDiMed KAS). شباط/فبراير 2021.

الفصل 102 من الدستور.18.
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https://www.webdo.tn/2021/07/21/hichem-mechichi-appeler-les-citoyens-a-se-faire-vacciner-le-jour-de-laid-est-une-decision-populiste-et-criminelle/#.YQF3oo5KjIU


على سبيل المثال، أحكام القانون األساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤرخ في 28 نيسان/أبريل 2016 بشأن المجلس19.
األعلى للقضاء.

 عدد 80-87 المؤرخ في 29 كانون القانونتجدر اإلشارة إلى أن منصب الوكيل العام للجمهورية قد ألغي بموجب20.
األول/ديسمبر لسنة 1987.

كذلك، تقع سلطة التفقدية العامة، وهي الهيئة المسؤولة عن تفقد جميع االختصاصات وجميع الخدمات والمنشآت التابعة21.
للوزارة باستثناء محكمة التعقيب، تحت سلطة الوزير مباشرة، بموجب الفصل 24 من األمر عدد 2010-3152 المؤرخ

في 1 كانون األول/ديسمبر لسنة 2010، بشأن تنظيم وزارة العدل.

.22 Mohamed Kerrou. “Kais Saied ou la revanche légitime de l’État et de la société”.Leaders . 28 
July 2021. Available

at-https://www.leaders.com.tn/article/32206-mohamed-kerrou-kais-saied-ou-la-revanche
legitime-de-l-etat-et-de-la-societe.

المصدر نفسه.23.

.24 Sanford Levinsont and Jack M. Balkinf. “Constitutional Dictatorship: Its Dangers and Its
Design”. Available

athttps://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1220&context=fss_papers.

وفقاً لنتائج االستطالع، فإن ٪87 من التونسيين يدعمون تدابير الحالة االستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد، فيما25.
يعارضها ٪3 فقط؛ وهناك ٪86 يؤيدون تعليق أعمال البرلمان، بينما يعارض ذلك ٪6 فحسب.

مقتبَس في:26.

المحكمة اإلدارية. القضية عدد 325 مؤرخة في 14 نيسان/أبريل 1981. بيار فالكون / وزارة الزراعة.27.

ينص الفصل 110 من الدستور على أن "المحاكم العسكرية محاكم متخصصة في الجرائم العسكرية"، فيما يدعو الفصل28.
149 من الدستور إلى أن "تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصالحيات الموكولة لها بالقوانين السارية المفعول إلى
حين تنقيحها بما يتماشى مع أحكام الفصل 110" المشار إليه آنفاً. وقد عرقل البرلمان، على مدى العامين الماضيين،

محاوالت تنقيح النصوص القانونية المنظِّمة الختصاص المحاكم العسكرية.

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان، واالتحاد العام التونسي للشغل،29.
والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، واتحاد القضاة التونسيين، والمنتدى التونسي

للحقوق االقتصادية واالجتماعية.
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https://www.justice.gov.tn/fileadmin/medias/ministere/musee/repertoire_musee/suppression_Procureur.pdf
https://www.leaders.com.tn/article/32206-mohamed-kerrou-kais-saied-ou-la-revanche-legitime-de-l-etat-et-de-la-societe
https://www.leaders.com.tn/article/32206-mohamed-kerrou-kais-saied-ou-la-revanche-legitime-de-l-etat-et-de-la-societe
https://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1220&context=fss_papers


الكاتب/ة

آية جراد
د. آية جراد باحثة وأستاذة مساعدة للدراسات األمنية والعدالة الجنائية في الجامعات

التونسية. حاصلة على دكتوراه في قانون العالقات الدولية (تخصص فرعي في
الدراسات األمنية) من كلية العلوم القانونية والسياسية واالجتماعية بجامعة قرطاج. من
بين اهتمامها البحثية الحوكمة وسيادة القانون، وإصالح قطاعي األمن والعدالة، الحدود،

والعنف والمرونة المجتمعية، في شمال افريقيا مع تركيز خاص على تونس.

عن مبادرة اإلصالح العربي
مبادرة اإلصالح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشراكة مع خبراء من

المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة من أجل السعي الى تحقيق تغيير
ديمقراطي. تلتزم المبادرة في عملها مبادئ الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين والعدالة
االجتماعية. وهي تقوم باألبحاث السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً لألصوات المتميّزة.

ننتج بحوث أصيلة يقدمها خبراء محليون، ونتشارك مع مؤسسات عربية ودولية لنشرها.

نشجع األفراد والمؤسسات على القيام بتطوير رؤيتهم الخاصة للحلول السياسية.

نعبئ األطراف المعنية لبناء تحالفات من أجل إنجاز التغيير.

هدفنا أن تشهد المنطقة العربية صعود وتنمية مجتمعات ديمقراطية عصرية.

تأسست ”مبادرة اإلصالح العربي“ عام 2005 ويشرف على عملها مجلس األعضاء والهيئة التنفيذية.

arab-reform.netcontact@arab-reform.net
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