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صادق أعضاء املجلس الوطني التأسييس ليلة يوم 26 جانفي 2014 
عىل الدستور التونيس الجديد بأغلبية واسعة تضم 200 صوتا من 
النتيجة، ثالث سنوات بعد اإلطاحة  217 عضـوا. تأتي هذه  جملة 
الدستور،  صياغة  عملية  انطالق  من  سنتني  بعد  و  عيل  بن  بنظام 
السياسية  الطبقة  أنجزته  الذي  للتوافق  التاريخي  البعد  لتؤّكد عىل 
الدستور عىل  املصادقة عىل  أخرى عرب  مّرة  تونس  تؤّكد  التونسية. 
وحقوق  الديمقراطية  قيم  يف  لالنخراط  االسرتاتيجي  اختيارها 
اإلنسان. يشّكل هذا الحدث بال شك مرحلة حاسمة من أجل مجتمع 
فريدريش  باسم مؤسسة  لنفيس،  وأكثر حرية. وأسمح  عدالة  أكثر 
إيربت بتونس، أن أهنّئ رشكاءنا و أصدقاءنا التونسيني عىل التزامهم 
لفخر كبري  إنه  التاريخية.  املرحلة  إىل هذه  الذي أوصلهم  املتواصل 
أني عشت معكم، أصدقائي و رشكائي، كل تلك اللحظات الصاخبة 
التي نجح يف توصيفها الخبري يف القانون الدستوري األستاذ غازي 
الغرايري عندما قال يف هذا الشأن: »إنّها لحظة حميمة لتونس مع 

مصريها«. 

لكن يف نهاية املطاف، تبقى معرفة الدستور بوصفها تجذيرا لثقافة 
الديمقراطية يف مسارها اليومي رضورية حتى نتمّكن من تنفيذه. 
محاولة  املجهر«  تحت  التونيس  »الدستور  املؤّلف  هذا  نرش  يعترب 
لتقديم دليل تعليمي لتعميق املعارف املتعلقة بالنص الدستوري من 
أشكر  أن  أوّد  أحكامه.  االجتماعية  الرشائح  تتمّلك مختلف  أن  أجل 
بشكل خاص السيدة فردوس تاج و السيد شوقي قّداس و السيدة 
جهودهم  عىل  »تونيليز«  من  قدورة  خليل  والسيد  الضيف  أحالم 
التي تمّكننا بفضلها من انجاز هذا العمل وأتمنّى لكم جميعا قراءة 

ممتعة. 

إليزابيت براون 

املمثلة املقيمة ملؤسسة فريدرش إيربت بتــونس.

الدستور التونسي تحت المجهر

تــوطئـة
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المسـار التـأسيسي
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المسار التأسيسي
تقديم

انطلق املسار التأسييس إثر فرار رئيس الجمهورية السابق زين العابدين بن 
عيل يف 14 جانفي 2011 وتأكد حالة الشغور عىل مستوى هرم السلطة كيفما 
املفروض،  من  وكان  املوايل.  اليوم  يف  الدستوري  املجلس  قبل  من  إعالنها  تم 
تطبيقا ألحكام دستور 1959، أن يتم انتخاب رئيس جديد خالل الستني يوما 
التي تيل تسلم الرئيس املؤقت لوظيفته. لكن تلك األحكام الدستورية كانت قد 
سطرت دون أخذ إرادة الشعب بعني االعتبار من حيث القطع نهائيا مع النظام 
القديم بعد دفع بن عيل إىل مغادرة البالد، فتعالت االحتجاجات وتفاقمت لتؤدي 
اىل اعتصامات بساحة الحكومة يف تونس تحت اسم القصبة 1 ثم القصبة 2. 
وأدى احتالل هذا املكان الرمزي من قبل الشباب القادم من جميع أنحاء البالد 
إىل سقوط حكومة الغنويش األوىل والثانية. وأمام تزامن توتر الشارع مع عدم 
االستقرار يف ليبيا، قرر الرئيس املؤقت تعليق العمل بالدستور وحل املجالس 
النيابية واملجلس الدستوري، كما قرر تعيني وزير أول جديد يف شخص السيد 
بإعالن  القصبة  شباب  رفعها  التي  للمطالب  واستجاب  السبيس  قائد  الباجي 
د يوم 24 جويلية 2011 تاريخا  تنظيم انتخابات لتكوين مجلس تأسييس ُحدِّ

لها.
وهكذا تم بقرار واحد محو كل أثر »للنظام القديم« فدخلت تونس فرتة انتقالية 
الثانية.  جديدة مرت خاللها بمراحل عديدة توجت بتبني دستور الجمهورية 
البناء صعبا ومحفوفا باملخاطر حتى تزعزعت ثقة التونسيني مرات  لقد كان 

عديدة وانتابهم الشك يف نجاح املسار.
ويف إطار استعداد البالد ملرحلة إرساء املجلس التأسييس، تم تركيز الهيئة العليا 
لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي برئاسة العميد 
عياض بن عاشور والتي كلفت بـ »دراسة النصوص القانونية املتعلقة بالتنظيم 
الديمقراطية«  والعملية  الثورة  أهداف  لتحقيق  اإلصالحات  واقرتاح  السيايس 
القانونية الالزمة  ككل، كما لعبت دور السلطة الترشيعية يف إعداد النصوص 
رئيس  إىل  بإحالتها  وقامت  عليها  وافقت  التي  الحكومة  إىل  وقدمتها  لالنتقال 

الدولة الذي أصدرها يف شكل مراسيم تملك قيمة القوانني.

انتخابات  تنظيم  عن  مسؤولة  لالنتخابات  مستقلة  عليا  هيئة  إرساء  تم  ثم 
املجلس الوطني التأسييس. وقد بارشت أعمالها يف أوائل ماي 2011، وهكذا تم 
وألول مرة يف تونس تجريد وزارة الداخلية من هذه املهمة. وصدر املرسوم عدد 
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35 الذي كان بمثابة قانون انتخابي سمح بتنظيم انتخابات 23 أكتوبر 2011 
التي اعتربت أول انتخابات ديمقراطية وحرة وتعددية يف تونس.

لم تسمح تركيبة املجلس الوطني التأسييس بتثبيت أغلبية نابعة عن حزب واحد. 
تكوين  إىل  اضطرته  نسبية  بأغلبية  اإلسالمي  النهضة  حزب  تمتع  الواقع،  يف 
معاضدة  اىل  التجأ  حيث  السلطة.  ملمارسة  موقعه  بتعزيز  له  يسمح  تحالف 
حزبي التكتل من أجل العمل والحريات واملؤتمر من أجل الجمهورية لتكوين ما 

سمي بالرتويكا وتركيز أغلبية قامت بإدارة البالد لثالث سنوات.

التحول  مسار  يف  هامة  مكانة  التأسييس  املجلس  داخل  لجنتان  احتلت 
الديمقراطي وتأطري املرحلة االنتقالية. أوالهما كانت مسؤولة عن صياغة النظام 
التنظيم  بصياغة  الثانية  تعهدت  حني  يف  التأسييس  الوطني  للمجلس  الداخيل 
املؤقت للسلط العمومية. وقد كان للرتويكا حضور هام يف إطار اللجنتني سمح 
لها بتمرير اختياراتها السياسية يف مرحلة الصياغة ثم يف طور املصادقة. من 
ناحية أخرى، سمحت االتفاقيات السياسية بني مكونات الرتويكا الثالث بتوزيع 
الرئاسات الثالث بينها: للتكتل رئاسة املجلس، للمؤتمر رئاسة الدولة وللنهضة 
عن  بالتغايض  أيضا  األغلبية  ذي  االئتالف  حجم  سمح  كما  الحكومة.  رئاسة 
االتفاق السيايس بشأن تحديد مدة صياغة الدستور واملربم بني أحد عرش حزبا 
املؤقت  التنظيم  أن  االنتقايل، ذلك  املسار  إطار إعالن  2011 يف  15 سبتمرب  يف 

للسلط العمومية لم يتضمن أي مقتضيات يف هذا االتجاه.

وقد كانت الحرية التي منحها املجلس لنفسه عىل املستوى الزمني سببا هاما 
صياغة  عن  املسؤولة  الدستورية  اللجان  أعمال  استغرقتها  التي  املدة  لطول 
مختلف بنود النص األسايس التي انطلقت يوم 13 فيفري 2012.  لكن عديد 
العوامل األخرى تظافرت لتجعل صياغة الدستور عملية عسرية، من ذلك عدم 
فهم النواب لطبيعة املرحلة التي تقتيض منهم االقتصار عىل صياغة الدستور 
دون تويل اإلصالح الشامل للدولة، ومنها عدم نضج الطبقة السياسية إضافة 
إىل عدم االستقرار السيايس واستبعاد الخربات الوطنية، عىل األقل يف أول مراحل 
العملية، وأخريا اللجوء اىل منهجية الورقة البيضاء، كما تزامنت هذه املرحلة مع 
االغتياالت السياسية التي راح ضحيتها كل من شكري بلعيد ومحمد الرباهمي. 
وبسبب هذا التأخري يف إنجاز النص الدستوري، ضغط املجتمع املدني ووسائل 
اإلعالم عىل املجلس الوطني التأسييس مما اضطر رئيسه لتقديم مواعيد متتالية 

لالنتهاء من الصياغة دون استشارة النواب أو املكتب يف بعض األحيان.

أعد املجلس الوطني التأسييس مسودات ثم مشاريع تم نرشها عىل موقع الواب 
الخاص به مما سمح ملنظمات املجتمع املدني والسيايس بتقييمها والتأثري عىل 

تعديلها وبعد ذلك عىل عملية املصادقة عىل الدستور.

انطالق  من  أشهر  ستة  بعد   ،2012 أوت   14 يوم  األوىل  النسخة  إصدار  تم 
أعمال اللجان. وظهرت النسخة الثانية يف 14 ديسمرب من نفس السنة، أي بعد 
حوايل أربعة أشهر من صدور املسودة األوىل. واستغرق اصدار النسخة الثالثة 
نفس املدة لتنرش للعموم يف 22 أفريل 2013. لكن هذه النسخة أثارت غضب 
النواب أعضاء اللجان الدستورية الذين شككوا فيها معتربين أن لجنة التنسيق 
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والصياغة قامت بتغيري اقرتاحاتهم مما حدا ببعضهم اىل القيام بدعوى قضائية 
الخيارات يف محتوى املرشوع  الرتاجع عن عدد من  املذكورة، فتم  اللجنة  ضد 
2013، وهو تاريخ  وصدر عن لجنة الصياغة املرشوع النهائي يف غرة جوان 

يتوافق مع يوم اصدار دستور 1959.

املدني  املجتمع  كان  التأسييس،  الوطني  املجلس  عن  نسخة  كل  صدور  ومع 
يسارع بتنظيم جلسات تقييمية تصحبها قراءة يف املرشوع. وإثر هذه امللتقيات 
املفتوحة للسياسيني واالعالم يتم نرش توصيات للعموم قصد تحسني النسخة 
املقرتحة. وقد وصلت بذلك هذه التوصيات ألعضاء املجلس الوطني التأسييس 
بطريقة غري مبارشة، ولوحظ أن النسخة املوالية عادة ما تأخذ املقرتحات بعني 
االعتبار وذلك بإدماجها كليا أو جزئيا. ويمثل الفصل 49 أبرز نموذج عىل ذلك، 
فقد تمت صياغته من قبل املجتمع املدني الذي اقرتحه يف إطار القراءة الثانية 

التي نظمت فعاليتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري.

لكن، وعىل الرغم من كل هذه الجهود، فإن املسودة النهائية لم تلب طموحات 
األحزاب السياسية واملجتمع املدني. فقد صدرت االنتقادات عن جميع االطراف 
االتهام خاصة نحو  للنص واتجهت أصابع  التوافقي  الطابع  التشكيك يف  وتم 
الرتويكا الحاكمة. وأدت أزمة الثقة داخل للمجلس الوطني التأسييس اىل انشاء 
لجنة يوم 18 جويلية 2013 تفتقد ألي أساس قانوني سميت بلجنة التوافقات، 
وكان من املفروض ان يتوىل أعضاؤها الثمانية عرش مناقشة املسائل الخالفية 

والوصول اىل توافقات يف أجل ثالثة أسابيع.

ولكن، يف يوم 25 جويلية املوافق للعيد الوطني للجمهورية، تم اغتيال عضو يف 
املجلس الوطني التأسييس وهو املرحوم محمد الرباهمي. فعم الغضب الشارع 
التونيس بمختلف أطيافه ومكوناته واملجتمع املدني والسيايس مما أدى ايل تعّطل 
العمل يف املجلس الوطني التأسييس عىل إثر تجميد نحو سبعني نائبا لنشاطهم 
باملجلس وتحولهم اىل االعتصام يف الساحة حيث مبنى املجلس. وبدأت مرحلة ما 
أطلق عليه اسم اعتصام الرحيل الذي ضم عددا من النواب املنسحبني بمساندة 
أحزابهم ومنظمات املجتمع املدني، حيث كانوا يطالبون يف البداية بحل املجلس 
التأسييس قبل أن تصبح مطالبهم مقترصة عىل رحيل الحكومة وعىل مراجعة 
منهجية العمل يف صياغة الدستور لتجنب فرض خيارات األغلبية. وتحت هذا 
الضغط، قرر رئيس املجلس يوم 6 أوت 2013 تعليق أنشطة الهيئة التأسيسية 

لفرتة غري محددة، فصار بذلك املسار التأسييس يف طريق مسدود وخطري.

إثر   2013 11 سبتمرب  يف  إالّ  أعماله  التأسييس  الوطني  املجلس  يستأنف  ولم 
مشاورات صعبة بني كل املتدخلني يف العملية. وكان من الرضوري إعادة تفعيل 
اللجنة  إطار  الخالفية يف  املسائل  توافقات حول  البحث عن  املسار عن طريق 
التي أحدثت لذلك الغرض. ووصل كل األطراف من ترويكا ومعارضة ومكونات 
املجتمع املدني واملنظمات غري الحكومية إىل اقتناع مفاده أن نص املرشوع غري 
للوضع  املحللني  العامة. كان خوف  الجلسة  ملناقشته واملصادقة عليه يف  قابل 
السيايس والقانوني هو من انعدام التوافق يف إطار للمجلس الوطني التأسييس 
عىل  للمصادقة  كافية  أغلبية  عىل  الحصول  عدم  اىل  حتما  سيؤدي  الذي  األمر 
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الذي يمكن أن يفيض إىل رفض  الدستور مما سيدفع نحو االستفتاء  مرشوع 
شعبي للمرشوع. 

املتألف من  املدني ما عرف بــ »الرباعي«  شكلت أربع منظمات من املجتمع 
االتحاد العام التونيس للشغل، واالتحاد التونيس للصناعة والتجارة والصناعات 
حقوق  عن  للدفاع  التونسية  والرابطة  للمحامني  الوطنية  والهيأة  التقليدية 
اىل حوار   2013 أكتوبر   5 يوم  النزاع  أطراف  املنظمات  هذه  اإلنسان، ودعت 
وطني. غري أن صعوبة تقريب وجهات النظر حالت دون انطالق أعماله حتى 
النظر  25 أكتوبر بمشاركة عرشين حزبا سياسيا. ومثل تقريب وجهات  يوم 
الهاجس األول يف إطار خارطة الطريق خاصة فيما يتعلق بالقضايا الخالفية يف 

الدستور واإلرساع يف املصادقة عليه من قبل املجلس الوطني التأسييس.

انتهي بنرش  ثم  باللجوء ايل خربات قانونية تونسية  الحثيث  العمل  اختتم هذا 
املؤسسني  لكن   .2013 ديسمرب   28 يوم  التوافقات  لجنة  قرارات  مجموعة 
ألعضاء  ملزمة  قانونية  قوة  تكتيس  ال  القرارات  هذه  كون  إىل  حينئذ  تفطنوا 
 2 الداخيل للمجلس يوم  النظام  اللجوء اىل تعديل  التأسييس. لذلك تم  املجلس 
41 الجديدة لرئيس املجلس التأسييس بإنشاء  2014. فسمحت املادة  جانفي 
اعتربت  اذ  صالحياتها   106 املادة  وحددت  استثنائية  بصفة  توافقات  لجنة 
مقرتحات خالل  تقديم  يف  وتستمر   ... الربملانية  للمجموعات  »ملزمة  قراراتها 

مناقشة مرشوع الدستور يف الجلسة العامة...«. 

بدأت الجلسة العامة اجتماعاتها املطَّردة يف 3 جانفي 2014. ويف مساء 26 من 
نفس الشهر وبعد مفاوضات طويلة وثابتة بني الجلسة العامة ولجنة التوافقات، 
صوت النواب عىل املرشوع فصال فصال قبل أن ينتهي املجلس إىل التصويت عىل 
217 نائبا. وانعقد حفل التوقيع  الدستور بأكمله بماءتي صوت عىل مجموع 
الرسمي عىل الدستور من قبل كل من الرؤساء الثالثة يف باردو يوم 27 جانفي 
الرائد  يف  الدستور  نرش  عىل  التأسييس  الوطني  املجلس  رئيس  وأعلن   .2014

الرسمي للجمهورية التونسية يوم 10 فيفري من نفس السنة.

منحت تونس لنفسها بعد دساتري قرطاج و1861 و1959 الدستور الرابع من 
التونيس إال تثمني نصه  2014. ولم يبق للشعب  تاريخها، دستور27 جانفي 
وتفهم معاني عباراته ومقاصده وخاصة استيعاب مضمونه وفرض احرتامه 
يضمن  أمان  صمام  ليظل  وإنما  ورق  عىل  حربا  يبقى  ال  حتى  واستمراريته 

التهدئة كلما حصلت تشنجات اجتماعية طامحة للتغيري.
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التوطئة والمبادئ العامة

تقديم

اعتزاز  يف  التونيس  الدستور  توطئة  انطلقت 
جزءا  أصبحت  التي  والكرامة  الحرية  بثورة 
 ،)4 )الفصل  الثانية  الجمهورية  شعار  من 
إكبارهم  بتقديم  الدستور  النواب  استهل  وقد 
ضد  فقط  ال  شعبهم،  وتضحيات  لنضاالت 
االستقالل  أجل  من  أيضا  بل  الدكتاتورية 
انتهوا -  2(، وبذلك  الدولة الحديثة )§  وبناء 
ضمن  الثورة  إدراج  إىل   - عميق  نقاش  بعد 
يف  ال  التونيس  التاريخي  السياق  استمرارية 
قطيعة معه. وتربز هذه االستمرارية جلية يف 
محافظة دستور 2014 عىل الفصل األول من 
نظرا  املراجعة  من  وتحصينه   1959 دستور 
عىل  القادرة  الوحيدة  الصيغة  يتضمن  لكونه 
الدولة  هوية  حول  األطراف  جميع  إرضاء 

املنبعثة من جديد )الفصل 1(.

قرارها  واستقالل  تونس  سيادة  مثلت  وقد 
من  نتبينه  للدستور،  األول  الهاجس  الوطني 
خالل السطور األوىل للتوطئة )§ 2(، ونلمسه 
)الفصل  الوطن  الدفاع عن  من خالل قدسية 
املتعلقة  الفصول  يف  مسطورا  نجده  كما   ،)9
وبالثروات   )10 )الفصل  العمومية  باملالية 
االستثمار  عقود  أصبحت  التي  الوطنية 
املتعلقة بها خاضعة للرقابة الربملانية بفضل 
ويعود   ،)13 )الفصل  النواب  بعض  إرصار 
ثروات  يف  الترصف  يشهده  كان  ما  إىل  ذلك 
أن  استهتار وفساد من جهة، وإىل  البالد من 
اإلضافة االقتصادية والحضارية ألي شعب ال 
تكون إال عىل أساس استقالل القرار الوطني 

)§ 6( من جهة أخرى.

وإذا كان حسن الترصف يف الثروات الوطنية 
ألنه  فذلك  املؤسسني،  لدى  حارضا  هاجسا 

رشط ال غنى عنه لحسن توزيع هذه الثروات 
أحد  مثلت  التي  االجتماعية  للعدالة  تكريسا 
واملدعومة  الثورة  خالل  املرفوعة  الشعارات 
تشق  جعلها  مما  النقابية  املركزية  من 
مقوما  لتستقر  املجلس  أعمال  طريقها خالل 
وهدفا   )5  §( الوطنية  الوحدة  مقومات  من 
)الفصل  تحقيقه  إىل  الدولة  تسعى  دستوريا 
12(، وإن بقيت آليات هذا السعي غامضة إىل 

حد كبري.

بالعدل  أيضا  االجتماعية  العدالة  وترتبط 
 )4 و§   12 )الفصل  الجهات  بني  والتوازن 
رسمتهما  دستوريني  هدفني  يمثالن  الذين 
املحرومة،  الداخلية  املناطق  من  انبثقت  ثورة 
 )14 )الفصل  الالمركزية  ما جعل دعم  وهذا 
لتحقيقهما التزاما يحظى بآليات عديدة مثل 
عىل  واالعتماد  التنمية  مؤرشات  إىل  االستناد 
وقد   .)12 )الفصل  اإليجابي  التمييز  مبدإ 
داخل  إجماع  محل  االختيارات  هذه  كانت 
هدف  إدراج  مثل  تماما  التأسييس  املجلس 
وتحقيق  والبيئة  املناخ  سالمة  عىل  املحافظة 

التنمية املستدامة )الفصل 12 و§ 6(.

الظلم  مع  القطع  قرر  قد  الدستور  دام  وما 
والحيف والفساد )§ 2(، فإن ذلك لن يستقيم 
البوصلة  بمثابة  هي  أساسية  مبادئ  عىل  إال 
وضع  ذلك  من  والقايض،  املرشع  من  لكل 
الدولة  والتزام  ومنصف،  عادل  جبائي  نظام 
األموال  يف  الترصف  حسن  عىل  بالحرص 
لذلك   ،)10 )الفصل  الفساد  ومنع  العمومية 
استنجدت التوطئة بمفهوم الحكم الرشيد )§ 
4( مما يحتم أن يكون تنظيم اإلدارة وعملها 
واستمرارية  واملساواة  الحياد  مبادئ  وفق 
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املرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة 
والنجاعة واملساءلة )الفصل 15(.

وتجدر اإلشارة يف هذا السياق، إىل أن مسألة 
بمكانة  تحظى  العمومية  الهياكل  حياد 
من  بالرغم  الدستور،  هذا  ضمن  جوهرية 
كان  فإذا  الرصامة.  يف  التفاوت  بعض 
التام  الحياد  الجيش واألمن خاضعني لواجب 
)الفصالن 18 و19(، فإن هذا الحياد يتحول 
تنظيمها  مبادئ  أحد  إىل  لإلدارة  بالنسبة 
وعملها )الفصل 15(، بينما يمثل ضمان حياد 
التوظيف  عن  واملساجد  الرتبوية  املؤسسات 
الحزبي واجبا يقع عىل عاتق الدولة )الفصالن 
يتم  أن ال  بذلك  املجلس  اختار  6 و16(. وقد 
املؤسسات  لهذه  »السيايس«  التوظيف  منع 

بالرغم من إرصار املعارضة.
وال يمثل الحياد سوى أحد أوجه إدراج القوات 
املسلحة وقوات األمن الداخيل ضمن الدستور 
)الفصل 17(، إذ يهدف هذا اإلدراج أيضا إىل 
القيم واملمارسات الديمقراطية لديها  ترسيخ 
عىل اختالف تقاليدها، فالجيش التونيس مدعو 
عن  بنفسه  النأي  يف  ُسنّته  عىل  املحافظة  إىل 
الحكم واحرتام السلطة املدنية، أما األمن الذي 
كان أداة مخيفة يف يد الدكتاتورية، فقد أصبح 

مدعوا إىل احرتام الحريات)الفصل 19(.
نظام  إرساء  تصور  يمكن  ال  أنه  والواقع 
جمهوري ديمقراطي تشاركي دون أن يكون 
مؤسسا عىل احرتام الحريات وحقوق اإلنسان 
مصدر  الشعب  سيادة  عىل  مرتكزا   )4  §(
وعلوية  واملواطنة   )3 )الفصل  السلطات  كل 
القانون )الفصل 2( الوضعي. ويف هذا اإلطار 
مثلت الصبغة املدنية للدولة )الفصل 2( أول 
التأسييس ضمن  الوطني  املجلس  ثبته   خيار 
نص الدستور)1( وجعله حجر أساس غري قابل 
عن  الثانية  الجمهورية  تميز  يجسد  للتحويل 
باقي الدول العربية. لكن هذا الخيار لم يكن 
املتعاقبة  النسخ  حملت  إذ  بديهيا،  أو  سهال 
معه،  متناقضة  تنصيصات  الدستور  ملرشوع 
)الفصل  للدولة  دينا  اإلسالم  إعالن  ذلك  من 
وتأسيس   )2013 جوان  مرشوع  من   141

)1(-  عىل اعتبار أن الفصل األول مقتطع من دستور 1959.

توطئة  من   3§( تعاليمه  عىل  الدستور  كتابة 
بعض  طالب  كما   ،)2013 جوان  مرشوع 
مصادر  من  مصدرا  الرشيعة  بجعل  النواب 
الترشيع. وقد تم التخيل عن كل هذه الخيارات 
جانب  إىل  املدني  املجتمع  من  هام  بتأثري 

استماتة نواب األقلية.

كوحدة  ويؤول  يفرس  أن  للدستور  كان  وإن 
توطئته  تشمل   )146 )الفصل  منسجمة 
يف  الدولة  مدنية  وضع  فإن   ،)145 )الفصل 
تفسري  الرضوري  من  يجعل  أحكامه  صدارة 
بدت  مهما  ضوئها  عىل  األخرى  الفصول 
الفصل  ذلك  من  مقتضاها.  مع  متناقضة 
للدين  الدولة راعية  الذي يجعل من  السادس 
وملتزمة بحماية املقدسات. ويتعزز التنصيص 
عىل مدنية الدولة بتكريس حرية الضمري ألول 
ما  مع  إسالمية  عربية  دولة  دستور  يف  مرة 
يستتبعه من منع دعوات التكفري والتحريض 

عىل الكراهية والعنف.

وعىل ضوء كل هذه االعتبارات، تحولت مسألة 
الخيارات  مستوى  من  بالدين  الدولة  عالقة 
النظام  بطبيعة  املتعلقة  الكربى  السياسية 
الخيارات  مستوى  إىل  وأسسه  السيايس 
الحضارية املتعلقة بالهوية. لكن الحسم هذه 
حيث  املحافظة،  األغلبية  اتجاه  يف  كان  املرة 
ظهرت ثنائية حادة بني الكونية والخصوصية 
الخصوصية  اعتبار  عن  التخيل  من  بالرغم 
كونية  قبول  يعوق  أن  يمكن  قيدا  الثقافية 
عىل  املؤسسون  وحرص  اإلنسان،  حقوق 
العربي اإلسالمي. كذلك  تكرار إعالن االنتماء 
حسمت الثنائية بني الهوية العربية اإلسالمية 
التنصيص  اتجاه إهمال  التونسية يف  والهوية 
التونيس يف  عىل هذه األخرية واختزال الشعب 
بعده العربي اإلسالمي، وإن كنا نجد إشارات 
الحضاري  والرصيد  الوطنية  للمكاسب 
دون  التاريخ  أحقاب  تعاقب  خالل  املتكون 

تعداد روافد هذا الرصيد )§3(.

تموقع  إعالن  رفض  تم  آخر،  مستوى  عىل 
الواقع  رغم  املتوسطي  الفضاء  ضمن  تونس 
بهذا  النواب  بعض  ومطالبة  الجغرايف 
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التنصيص. وتم يف املقابل تأكيد توجهها نحو 
والتكامل  العربية  والوحدة  املغاربية  الوحدة 
اإلفريقية  والشعوب  اإلسالمية  الشعوب  مع 
يغفل عن  أن  يمكن  ال  القارئ  أن  )§5(. عىل 
 1959 دستور  يف  مماثلة  تنصيصات  كون 
لم تمنع البالد من إرساء عالقات متميزة مع 
ومن  للمتوسط  الشمالية  الضفة  عىل  جريانها 
التعاون مع شعوب العالم والعمل عىل تحقيق 
العاملية والتضامن اإلنساني ومناهضة  السلم 
ومنارصة  والعنرصية  االحتالل  أشكال  كل 
حركات التحرر العادلة خاصة حركة التحرر 

الفلسطينية )§5 و6(.
العالم  عىل  االنفتاح  يف  الرغبة  إعالن  أن  عىل 
اإلضافة  قصد  مثمرة  دولية  عالقات  وإقامة 

واضحة  بمكانة  يتعزز  لم  الحضارية 
التونيس ال يكرس  الدويل. فالدستور  للقانون 
االعرتاف بالعرف الدويل، واليفصح عن مكانة 
كما  الفنية،  الصبغة  ذات  الدولية  االتفاقيات 
يضع املعاهدات املوافق عليها من قبل املجلس 
)الفصل  الدستور  أدنى من  النيابي يف مرتبة 
20(، وهو ما يبدو غري متالئم مع اتفاقية فيينا 
لقانون املعاهدات التي صادقت عليها تونس، 
تطبيق  رفض  يف  التفكري  ظله  يف  يمكن  إذ 
معاهدة متعلقة بحماية حقوق اإلنسان بحجة 
الدستور.  مقتضيات  إحدى  مع  تعارضها 
الدويل  القانون  مكانة  يساهم غموض  وهكذا 
يف تغذية مخاوف املدافعني عن حقوق اإلنسان 

يف تونس.
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التوطئة
نص الدستور

املجلس  أعضاء  التونيس،  الشعب  نواب  نحن 
الوطني التأسييس،

االستقالل  أجل  من  شعبنا  بنضال  اعتزازا 
وبناء الدولة والتخّلص من االستبداد استجابة 
إلرادته الحّرة، وتحقيقا ألهداف ثورة الحرية 
 14  - ديسمرب20    17 ثورة  والكرامة 
األبرار  شهدائنا  لدماء  ووفاء   ،2011 جانفي 
مّر  عىل  والتونسيات  التونسيني  ولتضحيات 

األجيال، وقطعا مع الظلم والحيف والفساد،

اإلسالم  بتعاليم  شعبنا  تمسك  عن  وتعبريا 
ومقاصده املتّسمة بالتفتّح واالعتدال، وبالقيم 
الكونية  اإلنسان  حقوق  ومبادئ  اإلنسانية 
الحضاري  رصيدنا  من  واستلهاما  السامية، 
حركاتنا  ومن  تاريخنا،  أحقاب  تعاقب  عىل 
مقّومات  إىل  املستندة  املستنرية  اإلصالحية 
الكسب  وإىل  اإلسالمية  العربية  هويتنا 
حّققه  بما  وتمّسكا  اإلنساني،  الحضاري 

شعبنا من املكاسب الوطنية،

ديمقراطي  جمهوري  لنظام  وتأسيسا 
فيها  السيادة  مدنية  دولة  إطار  يف  تشاركي، 
الحكم  عىل  السلمي  التداول  عرب  للشعب 
الفصل  الحرة وعىل مبدإ  االنتخابات  بواسطة 
بني السلطات والتوازن بينها، ويكون فيه حق 
اإلدارة،  وحياد  التعددية،  عىل  القائم  التنّظم 
والحكم الرشيد هي أساس التنافس السيايس، 
واحرتام  القانون  علوية  الدولة  فيه  وتضمن 

الحريات وحقوق اإلنسان واستقاللية القضاء 
جميع  بني  والواجبات  الحقوق  يف  واملساواة 

املواطنني واملواطنات والعدل بني الجهات،

وبناء عىل منزلة اإلنسان كائنا مكّرما، وتوثيقا 
العربية  لألّمة  والحضاري  الثقايف  النتمائنا 
الوطنية  الوحدة  من  وانطالقا  واإلسالمية، 
القائمة عىل املواطنة واألخّوة والتكافل والعدالة 
االجتماعية، ودعما للوحدة املغاربية باعتبارها 
خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية، والتكامل 
اإلفريقية،  والشعوب  اإلسالمية  الشعوب  مع 
وانتصارا  العالم،  شعوب  مع  والتعاون 
يف  الشعوب  ولحّق  مكان،  كّل  يف  للمظلومني 
العادلة  التحرر  ولحركات  مصريها،  تقرير 
الفلسطيني،  التحّرر  حركة  مقدمتها  ويف 

ومناهضة لكّل أشكال االحتالل والعنرصية،

املناخ  سالمة  يف  املساهمة  برضورة  ووعيا 
والحفاظ عىل البيئة سليمة بما يضمن استدامة 
اآلمنة  الحياة  واستمرارية  الطبيعية  مواردنا 
يف  الشعب  إلرادة  وتحقيقا  القادمة،  لألجيال 
العلم  بأن  مؤمنا  لتاريخه،  صانعا  يكون  أن 
والعمل واإلبداع قيم إنسانية سامية، ساعيا إىل 
الريادة، متطلعا إىل اإلضافة الحضارية، وذلك 
والسلم  الوطني،  القرار  استقالل  أساس  عىل 

العاملية، والتضامن اإلنساني،

هذا  الله  بركة  نرسم عىل  الشعب  باسم  فإننا 
الدستور. 
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الباب األول :
المبادئ العامة

نص الدستور

الفصل األول
سيادة،  ذات  مستقّلة،  حّرة،  دولة  تونس 
والجمهورية  لغتها،  والعربية  دينها،  اإلسالم 

نظامها.

ال يجوز تعديل هذا الفصل.

الفصل 2
تونس دولة مدنية، تقوم عىل املواطنة، وإرادة 

الشعب، وعلوية القانون.

ال يجوز تعديل هذا الفصل.

الفصل 3
ومصدر  السيادة  صاحب  هو  الشعب 
السلطات، يمارسها بواسطة ممثليه املنتخبني 

أو عرب االستفتاء.

الفصل 4
يتوسطه  أحمر،  التونسية  الجمهورية  علم 
قرص أبيض به نجم أحمر ذو خمسة أشعة 
يحيط به هالل أحمر حسبما يضبطه القانون.

هو  التونسية  للجمهورية  الرسمي  النشيد 
»حماة الحمى« ويضبط بقانون.

شعار الجمهورية التونسية هو »حرية، كرامة، 
عدالة، نظام«.

الفصل 5
الجمهورية التونسية جزء من املغرب العربي، 
تعمل عىل تحقيق وحدته وتتخذ كافة التدابري 

لتجسيمها.

الفصل 6

املعتقد  لحرية  كافلة  للدين،  راعية  الدولة 

ضامنة  الدينية،  الشعائر  وممارسة  والضمري 
التوظيف  عن  العبادة  ودور  املساجد  لحياد 

الحزبي.

والتسامح  االعتدال  قيم  بنرش  الدولة  تلتزم 
كما  منها،  النيل  ومنع  املقّدسات  وبحماية 
عىل  والتحريض  التكفري  دعوات  بمنع  تلتزم 

الكراهية والعنف وبالتصدي لها.

الفصل 7

وعىل  للمجتمع،  األساسية  الخلية  هي  األرسة 
الدولة حمايتها.

الفصل 8 

قوة فاعلة يف بناء الوطن.

الكفيلة  الظروف  توفري  عىل  الدولة  تحرص 
بتنمية قدرات الشباب وتفعيل طاقاته وتعمل 

عىل تحمله املسؤولية

االجتماعية  التنمية  يف  إسهامه  توسيع  وعىل 
واالقتصادية والثقافية والسياسية.

الفصل 9

الحفاظ عىل وحدة الوطن والدفاع عن حرمته 
واجب مقدس عىل كل املواطنني.

الصيغ  حسب  واجب  الوطنية  الخدمة 
والرشوط التي يضبطها القانون.

الفصل 10 

التكاليف العامة واجب  أداء الرضيبة وتحمل 
وفق نظام عادل ومنصف.

بضمان  الكفيلة  اآلليات  الدولة  تضع 
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استخالص الرضيبة، ومقاومة التهّرب والغش 
الجبائينْي .

املال  يف  الترصف  حسن  عىل  الدولة  تحرص 
العمومي وتتخذ التدابري الالزمة لرصفه حسب 
منع  عىل  وتعمل  الوطني  االقتصاد  أولويات 
بالسيادة  املساس  شأنه  من  ما  وكل  الفساد 

الوطنية.

الفصل 11

عىل كل من يتوىل رئاسة الجمهورية أو رئاسة 
مجلس  عضوية  أو  عضويتها  أو  الحكومة 
الدستورية  الهيئات  أو عضوية  الشعب  نواب 
املستقلة أو أي وظيفة عليا أن يرصح بمكاسبه 

وفق ما يضبطه القانون.

الفصل 12

االجتماعية،  العدالة  إىل تحقيق  الدولة  تسعى 
الجهات،  بني  والتوازن  املستدامة،  والتنمية 
استنادا إىل مؤرشات التنمية واعتمادا عىل مبدإ 
االستغالل  عىل  تعمل  كما  اإليجابي.  التمييز 

الرشيد للثروات الوطنية.

الفصل 13

التونيس،  للشعب  ملك  الطبيعية  الثروات 
تمارس الدولة السيادة عليها باسمه.

عىل  بها  املتعلقة  االستثمار  عقود  تعرض 
وت  الشعب.  نواب  بمجلس  املختصة  اللجنة 
عىل  شأنها  يف  تربم  التي  االتفاقيات  عرض 

املجلس للموافقة.

الفصل 14

واعتمادها  الالمركزية  بدعم  الدولة  تلتزم 
بكامل الرتاب الوطني يف إطار وحدة الدولة.

الفصل 15

والصالح  املواطن  خدمة  يف  العمومية  اإلدارة 
الحياد  مبادئ  وفق  وتعمل  نّظم  العامة 
ووفق  العام،  املرفق  واستمرارية  واملساواة 
قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة واملساءلة.

الفصل 16
عن  الرتبوية  املؤسسات  حياد  الدولة  تضمن 

التوظيف الحزبي.

الفصل 17
املسلحة، وقوات  القوات  إنشاء  الدولة  تحتكر 
القانون  بمقتىض  ذلك  الداخيل، ويكون  األمن 

ولخدمة الصالح العام.

الفصل 18
قوة  وهو  جمهوري  جيش  الوطني  الجيش 
عسكرية مسلحة قائمة عىل االنضباط، مؤلفة 
ويضطلع  القانون،  طبق  هيكليا  ومنظمة 
ووحدة  واستقالله  الوطن  عن  الدفاع  بواجب 
ترابه، وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش 
يضبطه  ما  وفق  املدنية  السلطات  الوطني 

القانون.

الفصل 19
مكلفة  قواته  جمهوري،  أمن  الوطني  األمن 
األفراد  وحماية  العام  والنظام  األمن  بحفظ 
يف  القانون،  وإنفاذ  واملمتلكات  واملؤسسات 
كنف احرتام الحريات ويف إطار الحياد التاّم .

الفصل 20
املجلس  قبل  من  عليها  املوافق  املعاهدات 
القوانني  من  أعىل  عليها،  واملصادق  النيابي 

وأدنى من الدستور.
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الحقوق والحريات

تقديم

واالضطهاد،  الظلم  من  للتونسيني  حماية 
للحقوق  ثريا  بابا  املؤسسون  خصص 
والحريات كان من أكثر أجزاء الدستور تطورا 
خالل املسار التأسييس بفضل التفاعل امللحوظ 
بني املجلس التأسييس واملجتمع املدني، فضال 
والخرباء  املالحظني  رضا  حاز  قد  كونه  عن 
أن  عىل  يؤكد  أغلبهم  كان  وإن  عام،  بشكل 
إعماله يبقى متوقفا عىل إرساء سلطة قضائية 
املدنية  الحقوق  حماية  يمكنها  مستقلة 
سياسات  رسم  وعىل  جهة،  من  والسياسية 
عامة موجهة بشكل واضح نحو ضمان باقي 

الحقوق من جهة أخرى.

أية  من  الدستور  خلو  إىل  اإلشارة  تجدر  و 
العامة  املبادئ  أو  الدويل  العرف  إىل  إشارة 
املتعلقة  الدولية  النصوص  أو  الدويل  للقانون 
فرصة  تنتهز  لم  فتونس  اإلنسان،  بحقوق 
رصاحة  لتعلن  الجديد  دستورها  صياغة 
املرتبطة  الدولية  التزاماتها  باحرتام  تعهدها 
أنها  من  بالرغم  اإلنسان  حقوق  باحرتام 
الجديد  السيايس  أهداف نظامها  اعتربته أحد 

)§4 من التوطئة(.

يف املقابل، احتوى الدستور التونيس الجديد ما 
الحقوق  يزيد عن خمسة عرش فصال تكرس 
املدنية والسياسية، وقد مثلت مساواة املواطنني 
واملواطنات يف الحقوق والواجبات أول املبادئ 
املجتمع  تقبل  ولنئ   ،)21 )الفصل  املكرسة 
اعتبار  عىل  بارتياح  الصياغة  هذه  املدني 
التنصيص الواضح عىل املساواة بني الجنسني، 
فقد نبه الخرباء إىل أن صياغة الفصل توحي 
نساء  املواطنني  عىل  املساواة  مبدإ  باقتصار 
عامة  اإلنسان  من حقوق  أنه  والحال  ورجاال 

ال املواطن خاصة مما يمنع التمييز يف التمتع 
بالحقوق األساسية بني املواطنني وغريهم من 
املطالبة  األصوات  وتعالت  الدولة.  متساكني 
دقيق  بشكل  التمييز  عدم  مبدإ  بتكريس 
يف  بها  املعمول  الصياغة  يضاهي  ومفصل 
تؤخذ  لم  لكنها  الدولية،  النصوص  مختلف 

بعني االعتبار.

يكرس الدستور التونيس أيضا الحق يف الحياة 
البرشية  الذات  كرامة  وحماية   )22 )الفصل 
التعذيب ويكرس عدم  وحرمة الجسد ويمنع 
 ،)23 )الفصل  به  املتعلقة  الجرائم  تقادم 
لكنه ال يتطرق إىل منع االستعباد واالسرتقاق 
كانت  تونس  أن  والحال  الجربي  والعمل 
الرق  ألغت  التي  العالم  يف  الدول  أوىل  من 
الحياة  حماية  كذلك  وُكرِّست   .1846 يف 
املراسالت  ورسية  املسكن  وحرمة  الخاصة 
يف  والحق  الشخصية  واملعطيات  واالتصاالت 
)الفصل  التنقل  وحرية  اإلقامة  مقر  اختيار 
الجنسية  فيمنع سحب   25 الفصل  أما   .)24
بينما  أوتسليمهم،  أوتغريبهم  التونسيني  من 
السيايس  اللجوء  حق   26 الفصل  يضمن 
كل  أن  والواقع  به.  املتمتعني  تسليم  ويحجر 
دستور  ضمن  مكرسة  كانت  الحقوق  هذه 
من  أفرغها  الدكتاتوري  النظام  لكن   1959

كل محتوى.

فصول  أربعة  خصصت  آخر،  مستوى  عىل 
حيث  وبعدها،  املحاكمة  قبل  املتهم  لحماية 
املحاكمة  يف  والحق  الرباءة  قرينة  أعلنت 
الدفاع  ضمانات  فيها  تكفل  التي  العادلة 
األحكام  هذه  قراءة  ويجب   ،)27 )الفصل 
بالتوازي مع مقتضيات الفصول 102 و103 
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و108 التي تكرس استقاللية القضاء وحياد 
العادلة  املحاكمة  يف  والحق  ونزاهته  القايض 
مبدإ  تكريس  غاب  املقابل،  ويف  وضماناتها، 
نفس  أجل  من  مرتني  املحاكمة  جواز  عدم 
الجرم بينما كرس مبدأ شخصية العقوبة وعدم 
رجعية النص الجزائي )الفصل 28(، وفصلت 
حقوق املوقوف بما يف ذلك الحق يف إنابة محام 
)الفصل 29(، وتم التشديد عىل حق السجني 
تنفيذ  مرحلة  وتأطري  اإلنسانية  املعاملة  يف 
مراعاة  برضورة  للحرية  السالبة  العقوبات 
السجني  تأهيل  عىل  والعمل  األرسة  مصلحة 

وإدماجه يف املجتمع)الفصل 30(.

املركزية  الفصول  أحد   31 الفصل  ويمثل 
الرأي  حرية  يحمي  حيث   ،2014 دستور  يف 
ويمنع  والنرش  واإلعالم  والتعبري  والفكر 
الرقابة السابقة عىل هذه الحريات، كما ُكرس 
املعلومة  إىل  النفاذ  يف  والحق  اإلعالم  يف  الحق 
والحق يف النفاذ إىل شبكات االتصال )الفصل 
32(، بينما ُكرست حرية الضمري واملعتقد يف 
العامة  املبادئ  باب  ضمن  املندرج   6 الفصل 
مما فتح الباب لتساؤالت عدة حول ما إذا كان 
ذلك سيؤدي إىل تمتعها بحماية مماثلة لباقي 
أن  إىل  التنبيه  تم  كما  والحريات،  الحقوق 
مهمة رعاية الدين وحماية املقدسات املسندة 
التمييز بني  إىل  أن ال تؤدي  ينبغي  الدولة  إىل 
بمختلف  التمتع  يف  املؤمنني  وغري  املؤمنني 
يف  املعلنة  تلك  خاصة  والحريات  الحقوق 
آخر  مستوى  وعىل   .31 والفصل   6 الفصل 
مثل تكريس الحريات األكاديمية ويف مقدمتها 
وجها   )33 )الفصل  العلمي  البحث  حرية 
خاصا ومتميزا لتكريس حرية الفكر يتجاوز 

ما كان مضمنا بدستور 1959. 

ويف ختام الحقوق املدنية والسياسية، يكرس 
الدستور حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح 
بتكريس  يتدعم  لم  ذلك  لكن   ،)34 )الفصل 
يضمن  الذي  االنتخاب  يف  املساواة  مبدإ 
القيمة  نفس  املواطنني  ألصوات  يكون  أن 
الخاص  الدويل  العهد  يف  عليه  واملنصوص 
لم  مبدأ  وهو  والسياسية،  املدنية  بالحقوق 

الوطني  املجلس  انتخابات  يف  به  األخذ  يتم 
تكوين  حرية  تكريس  تم  كما   . التأسييس 
ووضعت  والجمعيات  والنقابات  األحزاب 
شهدت  األحزاب  عاتق  عىل  هامة  التزامات 
الدستور  ملرشوع  املختلفة  النسخ  مع  تطورا 
أحكام  احرتام  عىل  االقتصار  إىل  وانتهت 
ونبذ  املالية  والشفافية  والقانون  الدستور 
الفصل  خصص  بينما   ،)35 )الفصل  العنف 

37 لحرية االجتماع والتظاهر.

اإلرضاب،  حق  ذلك  يف  بما  النقابي  الحق  أما 
فقد مثل موضوع نقاشات حادة ساهم فيها 
الحوار  خالل  خاصة  فعال  بشكل  النقابيون 
الوطني، وتم يف النهاية القبول بتكريس الحق 
 ،)36 القيود )الفصل  يف اإلرضاب مجردا من 
املرفق  استمرارية  إضافة  تمت  املقابل  ويف 
العام إىل مبادئ عمل اإلدارة )الفصل 15( مما 

يفرض رضورة التوفيق بني التنصيصني.
كانت  ثورة  قد كتب عقب  الدستور  هذا  وألن 
»الشغل  وأن  حق  الكرامة  أن  شعاراتها  أبرز 
استحقاق«، ُحقَّ عىل املؤسسني أن يولوا مكانة 
الثاني  الجيلني  من  اإلنسان  لحقوق  متميزة 
دستور  يف  مكرسا  كان  ما  تفوق  والثالث 
الترشيعية  النصوص  تجاوزت  الذي   1959
العمومية االجتماعية مقتضياته  والسياسيات 
الحق  املحتشمة بأشواط. وهكذا تمت دسرتة 
يف الصحة ووضعت التزامات هامة عىل عاتق 
الوقاية  بضمان  املطالبة  باعتبارها  الدولة 
والرعاية الصحية وتوفري اإلمكانيات الرضورية 
الصحية.  الخدمات  وجودة  سالمة  لضمان 
كذلك تمت دسرتة التغطية االجتماعية والحق 
هشاشة  األكثر  للفئات  املجاني  العالج  يف 
)الفصل 38(. وعىل مستوى آخر، ُكرس الحق 
يف العمل مع اشرتاط الظروف الالئقة واألجر 
العادل، كما تم توضيح معايري الوصول إليه 
القطع  إلعالن  واإلنصاف  الكفاءة  يف  املتمثلة 
تكريس  وتم   .)41 )الفصل  املحسوبية  مع 
)الفصل  الفكرية  وامللكية  امللكية  يف  الحق 
التجارة  حرية  عن  النص  سكت  بينما   ،)40

والصناعة وحرية املبادرة االقتصادية.
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وقد احتل الحق يف التعليم مكانة هامة وأثار 
إىل  ذلك  ويعود   )39 )الفصل  واسعا  جدال 
السياسات  مختلف  عرب  الراسخة  التقاليد 
العمومية منذ االستقالل حيث ما فتئ التعليم 
يستوعب وحده ما يزيد عن ربع ميزانية الدولة 
الدستوري  النص  لم يتجاوز  لذلك  التونسية. 
كافية  التشاريع من مبادئ كانت  ما وضعته 
لجعله يصل إىل أبعد مما كرسه العهد العاملي 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  للحقوق 
كامل  يف  العمومي  التعليم  مجانية  بتكريس 
الحق  تكريس  أن  مالحظة  تجدر  و  مراحله. 
بعض  لربوز  أخرى  مناسبة  مثل  التعليم  يف 
التوترات املتعلقة بالهوية، فبعد إضافة تعديل 
العربية  الهوية  يف  الناشئة  تأصيل  عىل  يؤكد 
اإلسالمية وترسيخ اللغة العربية، دفعت موجة 
من االحتجاجات املجلس التأسييس إىل إضافة 
والحضارات  األجنبية  اللغات  عىل  االنفتاح 
عىل  اإلنسان.  حقوق  ثقافة  ونرش  اإلنسانية 
عىل  أيضا  املؤسسون  حرص  آخر،  مستوى 
إدراج الحق يف الثقافة والتزام الدولة بحماية 
اإلبداع  حرية  ُكرست  كما  الثقايف،  املوروث 
بالرغم  خاصة  بحماية  اليوم  تتمتع  التي 
عىل  وذلك  التعبري  حرية  ضمن  اندراجها  من 
اعتبار خصوصيتها )الفصل 42(. ولم يغفل 
الدستور عن الحقوق البيئية حيث تم تكريس 
بيئة  يف  والحق   )44 )الفصل  املاء  يف  الحق 
الكفيلة  الوسائل  الدولة بتوفري  سليمة وإلزام 

بالقضاء عىل التلوث )الفصل 45(.

وقد حظي الفصل املتعلق بحقوق املرأة بعناية 
خاصة )الفصل 46(، وكان من أكثر الفصول 
املثرية للنقاش املحتدم أحيانا، إذ تركزت من 
خالله التناقضات بني املحافظني والتقدميني. 
التخيل  تم  أن  النقاش  هذا  نتائج  من  وكان 
عن اإلشارة لتكامل األدوار بني الرجل واملرأة 
داخل األرسة، وتم االنتهاء إىل تخصيص فصل 
املتعلق  الفصل  عن  مستقل  املرأة  لحقوق 
17( كما تم تكريس  بحماية األرسة )الفصل 
مبدإ مساواة املواطنني واملواطنات يف الحقوق 
كذلك   ،)21 )الفصل  بوضوح  والواجبات 

بحماية  فقط  ليس  ملتزمة  الدولة  أصبحت 
مما  بتطويرها  أيضا  بل  املرأة  ودعم مكاسب 
يعني تثبيت الحقوق التي حصلت عليها املرأة 
الشخصية  األحوال  مجلة  داخل  التونسية 
ومن  واإلسالمي  العربي  العالم  يف  الفريدة 
فتح  يعني  كما  الدولية،  االلتزامات  خالل 
املجال أمام التونسيات للحصول عىل مكاسب 
الدولة  أصبحت  أخرى،  جهة  ومن  جديدة. 
الرجل  بني  الفرص  تكافؤ  بتحقيق  ملتزمة 
املسؤوليات  مختلف  تحمل  يف  فقط  ال  واملرأة 
بل يف جميع مجاالت الحياة كما طالبت بذلك 
التزام  أضيف  وقد  املدني،  املجتمع  جمعيات 
تحقيق  إىل  السعي  الدولة  من  يقتيض  مرن 
املجالس  يف  والرجل  املرأة  بني  التناصف 
إىل  العودة  يمكن  ذلك،  انتظار  ويف  املنتخبة، 
عىل  بالعمل  الدولة  يلزم  الذي   34 الفصل 
ويف  املجالس.  هذه  يف  املرأة  تمثيلية  ضمان 
النهاية، ُوضع للدولة هدف دستوري يتمثل يف 
القضاء عىل العنف ضد املرأة باتخاذ التدابري 
الكفيلة بذلك، لكن لم يطلب منها اتخاذ تدابري 
للقضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد النساء 
بالرغم من مطالبة املجتمع املدني بذلك. وقد 
الطفل نقاشات  املتعلق بحقوق  الفصل  شهد 
مشابهة لتلك التي تتعلق بحقوق املرأة خاصة 
إطار  خارج  املولودين  األطفال  يخص  فيما 
الزواج. وانتهى املجلس إىل إقرار حماية هامة 
يف  فقط  األبوان  ال  الدولة  بها  تلتزم  لألطفال 
إطار مبدإ عدم التمييز ومبدإ اعتبار املصلحة 
يتجاوز  ولم   ،)47 )الفصل  للطفل  الفضىل 
الدستور يف ذلك ما أقرته النصوص الترشيعية 
يتجاوز  لم  كذلك  سنوات.  منذ  التونسية  
املعاقني  حول  النافذة  الترشيعات  الدستور 
يف  وإدماجهم  حمايتهم  واجب  وضع  حني 

املجتمع عىل الدولة )الفصل 48(.

تقدم حققه دستور  أهم  أن  يبدو  النهاية،  يف 
2014 يف مجال الحقوق والحريات هو إدراج 
تدخل  وضوابط  برشوط  املتعلق  الفصل 
أن  ذلك   ،)49 )الفصل  لتنظيمها  املرشع 
مشكلة التونسيني مع دستور 1959 لم تتمثل 
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يف غياب تكريس الحقوق والحريات األساسية 
دون  املرشع  ترصف  تحت  وضعها  يف  وإنما 
هام  بشكل  الخرباء  ساهم  وقد  ضوابط.  أي 
إحاطة  بأهمية  التأسييس  املجلس  توعية  يف 
الحقوق التي كرسها بضمانات تمنع االستهتار 
بها من قبل األغلبيات الربملانية القادمة، وأبدى 
املجلس استجابة لهذه الدعوات فمنع املرشع 
بصفة  وحدد  الحريات،  بجوهر  املساس  من 
من  يمكن  التي  املرشوعة  املصالح  حرصية 
مبدأ  أضاف  ثم  الحريات،  تلك  تقييد  أجلها 
ومبدأ  ديمقراطية  مدنية  دولة  يف  الرضورة 
كحد  وموجباتها  الضوابط  بني  التناسب 
يقف عنده تدخل املرشع. وبالتوازي مع ذلك 
التنصيصات  كل  حذف  الفصول  بجل  تم 
الحقوق  تنظيم  إمكانية  للمرشع  تتيح  التي 
والحريات والحد منها يف حني استثني الفصل 
الحسم يف  الحياة مما يرتك  بالحق يف  املتعلق 
مسألة عقوبة اإلعدام معلقا، والفصل املتعلق 
العزل  قرار  يبقي  مما  االنتخابات  بحقوق 
السيايس ممكنا، والفصل املتعلق بحق امللكية 
حماية لرضورة االنتزاع. كذلك أسندت حماية 
الحقوق والحريات من االنتهاكات إىل القايض 

بشكل  دوره كسلطة مضادة  لعب  إىل  املدعو 
كامل. عىل أنه تجدر اإلشارة إىل أن الدستور ال 
يضع حدودا لتعليق الحقوق والحريات خالل 
العهد  أن  والحال  االستثنائية،  الظروف  فرتة 
والسياسية  املدنية  بالحقوق  املتعلق  الدويل 
يفرض  التونسية  البالد  عليه  صادقت  الذي 
أن تكون الضوابط عىل الحقوق والحريات يف 
هذه الحاالت رضورية ومتناسبة مع أهدافها، 
مسبباتها  بزوال  تنتهي  مؤقتة  تكون  وأن 
الحق يف  الحقوق األساسية مثل  وأن ال تمس 
أو  للتعذيب  التعرض  عدم  والحق يف  الحياة 

لالسرتقاق.
املتعلق  الباب  من  األخرية  الفقرة  وتعكس 
الشعب  ممثيل  تقديس  والحريات  بالحقوق 
لحقوق  مشاربهم  مختلف  عىل  التونيس 
من  النيل  منع  احتوت  إذ  وحرياته،  اإلنسان 
مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة 
إىل  ترتقي  بجعلها  يوحي  مما  بالدستور، 
مرتبة فوق الدستور نفسه، و ربما يتفق هذا 
مع ما دعا إليه بعض الخرباء من فصل وثيقة 
ضمان الحقوق والحريات عن نص الدستور 

لتأسيس »عهد تونس للحقوق والحريات«.  
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الباب الثاني :
الحقوق والحريات

نص الدستور

الفصل 21
الحقوق  يف  متساوون  واملواطنات  املواطنون 
غري  من  القانون  أمام  والواجبات، وهم سواء 

تمييز.
تضمن الدولة للمواطنني واملواطنات الحقوق 
والحريات الفردية والعاّمة، وتهيئ لهم أسباب 

العيش الكريم.

الفصل 22
الحق يف الحياة مقدس، ال يجوز املساس به إال 

يف حاالت قصوى يضبطها القانون.

الفصل 23
وحرمة  البرشية  الذات  كرامة  الدولة  تحمي 
واملادي. وال  املعنوي  التعذيب  الجسد، وتمنع 

تسقط جريمة

التعذيب بالتقادم.

الفصل 24
تحمي الدولة الحياة الخاصة، وحرمة املسكن، 
واملعطيات  واالتصاالت  املراسالت  ورسية 

الشخصية.
لكل مواطن الحرية يف اختيار مقر إقامته ويف 

التنقل داخل الوطن وله الحق يف مغادرته.

الفصل 25
أي  من  التونسية  الجنسية  سحب  يحجر 
من  منعه  أو  تسليمه  أو  تغريبه  أو  مواطن 

العودة إىل الوطن.

الفصل 26
حق اللجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه 
باللجوء  املتمتعني  تسليم  ويحجر  القانون، 

السيايس.

الفصل 27
محاكمة  يف  إدانته  تثبت  أن  إىل  بريء  املتهم 
عادلة تكفل له فيها جميع ضمانات الدفاع يف 

أطوار التتبع واملحاكمة.

الفصل 28
العقوبة شخصية، وال تكون إال بمقتىض نص 
قانوني سابق الوضع، عدا حالة النص األرفق 

باملتهم.

الفصل 29
إال  به  االحتفاظ  أو  شخص  إيقاف  يمكن  ال 
ويعلم  قضائي،  بقرار  أو  التلبس  حالة  يف 
إليه، وله أن  فورا بحقوقه وبالتهمة املنسوبة 
ينيب محاميا. وتحدد مدة اإليقاف واالحتفاظ 

بقانون.

الفصل 30
تحفظ  إنسانية  معاملة  يف  الحق  سجني  لكل 

كرامته.
السالبة  العقوبات  تنفيذ  يف  الدولة  تراعي 
إعادة  عىل  وتعمل  األرسة،  مصلحة  للحرية 

تأهيل السجني وإدماجه يف املجتمع.

الفصل 31
الرأي والفكر والتعبري واإلعالم والنرش  حرية 

مضمونة.
هذه  عىل  مسبقة  رقابة  ممارسة  يجوز  ال 

الحريات.

الفصل 32
تضمن الدولة الحق يف اإلعالم والحق يف النفاذ 

إىل املعلومة.
إىل  النفاذ  يف  الحق  ضمان  إىل  الدولة  تسعى 

شبكات االتصال.
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الفصل 33
العلمي  البحث  وحرية  األكاديمية  الحريات 

مضمونة.
توفر الدولة اإلمكانيات الالزمة لتطوير البحث 

العلمي والتكنولوجي.

الفصل 34
والرتشح مضمونة  واالقرتاع  االنتخاب  حقوق 

طبق ما يضبطه القانون.
يف  املرأة  تمثيلية  ضمان  عىل  الدولة  تعمل 

املجالس املنتخبة.

الفصل 35 
والجمعيات  والنقابات  األحزاب  تكوين  حرية 

مضمونة.

يف  والجمعيات  والنقابات  األحزاب  تلتزم 
بأحكام  أنشطتها  ويف  األساسية  أنظمتها 
ونبذ  املالية  وبالشفافية  والقانون  الدستور 

العنف.

الفصل 36
اإلرضاب  حق  ذلك  يف  بما  النقابي  الحق 

مضمون.
وال ينطبق هذا الحق عىل الجيش الوطني.

الداخيل  األمن  قوات  اإلرضاب  حق  يشمل  وال 
والديوانة.

الفصل 37
حرية االجتماع والتظاهر السلمينّْي مضمونة.

الفصل 38
الصحة حق لكل إنسان.

لكل  الصحية  والرعاية  الوقاية  الدولة  تضمن 
مواطن، وتوفر اإلمكانيات الرضورية لضمان 

السالمة وجودة الخدمات الصحية.

السند،  لفاقدي  املجاني  العالج  الدولة  تضمن 
يف  الحق  وتضمن  املحدود.  الدخل  ولذوي 

التغطية االجتماعية طبق ما ينظمه القانون.

الفصل 39
التعليم إلزامي إىل سن السادسة عرشة.

العمومي  التعليم  يف  الحق  الدولة  تضمن 
توفري  إىل  وتسعى  مراحله،  بكامل  املجاني 
الرتبية  جودة  لتحقيق  الرضورية  اإلمكانيات 
تأصيل  عىل  تعمل  كما  والتكوين.  والتعليم 
الناشئة يف هويتها العربية اإلسالمية وانتمائها 
ودعمها  العربية  اللغة  ترسيخ  وعىل  الوطني 
اللغات  عىل  واالنفتاح  استخدامها  وتعميم 
ثقافة  ونرش  اإلنسانية  والحضارات  األجنبية 

حقوق اإلنسان.

الفصل 40
وتتخذ  ومواطنة،  مواطن  لكل  حق  العمل 
الدولة التدابري الرضورية لضمانه عىل أساس 
ومواطنة  مواطن  ولكل  واإلنصاف.  الكفاءة 

الحق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل.

الفصل 41
حق امللكية مضمون، وال يمكن النيل منه إال يف 
الحاالت وبالضمانات التي يضبطها القانون.

امللكية الفكرية مضمونة.

الفصل 42
الحق يف الثقافة مضمون.

حرية اإلبداع مضمونة، وتشجع الدولة اإلبداع 
تأصلها  يف  الوطنية  الثقافة  وتدعم  الثقايف، 
التسامح  قيم  يكرس  بما  وتجددها،  وتنوعها 
الثقافات  مختلف  عىل  واالنفتاح  العنف  ونبذ 

والحوار بني الحضارات.
حق  وتضمن  الثقايف  املوروث  الدولة  تحمي 

األجيال القادمة فيه.

الفصل 43
توفري  إىل  وتسعى  الرياضة،  الدولة  تدعم 
اإلمكانيات الالزمة ملمارسة األنشطة الرياضية 

والرتفيهية.

الفصل 44
الحق يف املاء مضمون.

واجب  استغالله  وترشيد  املاء  عىل  املحافظة 
عىل الدولة واملجتمع.
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الفصل 45
بيئة سليمة ومتوازنة  الحق يف  الدولة  تضمن 
واملساهمة يف سالمة املناخ. وعىل الدولة توفري 

الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل التلوث البيئي.

الفصل 46
تلتزم الدولة بحماية الحقوق املكتسبة للمرأة 

وتعمل عىل دعمها وتطويرها.
الرجل  بني  الفرص  تكافؤ  الدولة  تضمن 
واملرأة يف تحمل مختلف املسؤوليات ويف جميع 
التناصف  تحقيق  إىل  الدولة  تسعى  املجاالت. 

بني املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة.
عىل  بالقضاء  الكفيلة  التدابري  الدولة  تتخذ 

العنف ضد املرأة.

الفصل 47
ضمان  الدولة  وعىل  أبويه  عىل  الطفل  حقوق 

الكرامة والصحة والرعاية والرتبية والتعليم.
لكّل  الحماية  أنواع  جميع  توفري  الدولة  عىل 
الفضىل  املصالح  وفق  تمييز  دون  األطفال 

للطفل.

الفصل 48
تحمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كل 

تمييز.
لكل مواطن ذي إعاقة الحق يف االنتفاع، حسب 
له  تضمن  التي  التدابري  بكل  إعاقته،  طبيعة 
االندماج الكامل يف املجتمع، وعىل الدولة اتخاذ 

جميع اإلجراءات الرضورية لتحقيق ذلك.

الفصل 49
بالحقوق  املتعلقة  الضوابط  القانون  يحدد 
والحريات املضمونة بهذا الدستور وممارستها 
هذه  توضع  وال  جوهرها.  من  ينال  ال  بما 
مدنية  دولة  تقتضيها  لرضورة  إاّل  الضوابط 
أو  الغري،  حقوق  حماية  وبهدف  ديمقراطية 
ملقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، أو 
مع  وذلك  العامة،  اآلداب  أو  العامة،  الصحة 
احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباتها. 
الحقوق  بحماية  القضائية  الهيئات  وتتكّفل 

والحريات من أي انتهاك.
مكتسبات  من  ينال  أن  تعديل  ألّي  يجوز  ال 
هذا  يف  املضمونة  وحرياته  اإلنسان  حقوق 

الدستور.
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السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية
و العالقات بينهما

تقديم

كانت املطالبة بإسقاط النظام من أهم شعارات 
عن  التونسيون  عرب  إذ  التونسية،  الثورة 
رغبتهم يف القطع مع النظام الدكتاتوري الذي 
تتجمع فيه كل السلط بني يدي شخص واحد 
هو رئيس الجمهورية. وقد اعتقد التونسيون 
كان   1959 دستور  وضعه  الذي  النظام  أن 
نظاما رئاسيا فطالبوا بنظام برملاني اعتربوه 
مرادفا للتمثيلية والديمقراطية. ووضعت هذه 
واجب  أمام  التأسييس  املجلس  الطموحات 
س عىل  اختيار نظام سيايس ديمقراطي مؤسَّ
النظم  بني  من  السلط  بني  والتوازن  الفصل 
املعروفة اليوم وهي: النظام الرئايس، النظام 
الربملاني والنظام املختلط. وكان من الرضوري 
التأسيس لسلطة ترشيعية تملك اختصاصات 
حقيقية تبتعد بها عن صورة غرفة التسجيل 
التي كانت مرتبطة بالربملان السابق، كما كان 
من الرضوري تكريس سلطة تنفيذية تختلف 
السياسية  الساحة  عىل  املهيمنة  سابقتها  عن 

عىل املستويني القانوني والواقعي.

السيايس  النظام  اختيار  مسألة  بدت  مهما  و 
التفكري  إىل  أهميتها  ترتقي  ال  تقنية  مسألة 
الحقوق  يف  أو  للدستور  العامة  الفلسفة  يف 
مسألة  الواقع  يف  تمثل  فإنها  والحريات، 
جوهرية ذلك أن التكريس الدستوري للحقوق 
لم  إذا  حقيقية  فاعلية  دون  يبقى  والحريات 
يقوم  سيايس  نظام  بتأسيس  مدعوما  يكن 
 4§( بينها  والتوازن  السلط  بني  الفصل  عىل 
من التوطئة(. ويجدر القول أن فكرة الفصل 
بني السلط تشكل جزءا من اإلرث الدستوري 
مبادئ  وأحد   ،1861 دستور  منذ  التونيس 

الفكر السيايس التي حملتها الحركة الوطنية 
دستور  توطئة  يف  وكرستها  االستعمار  إبان 
آليات  وضع  ذلك  يستتبع  أن  دون   1959
مما جعل  السلط  بني  التوازن  لتحقيق  فعالة 
املمارسة الدستورية ال تبلغ مستوى ما أعلنته 

النصوص من مبادئ.

وقد ُخصص البابان الثالث والرابع يف دستور 
الترشيعية  للسلطتني   2014 جانفي   27
والتنفيذية، إذ تم فيهما تحديد طريقة تعيني 
بينهم،  والعالقات  واختصاصاتهم  الحكام 
النظام  عن  التخيل  عىل  اإلجماع  من  وبالرغم 
لعمل  اإلعالمية  التغطية  ومحدودية  الرئايس 
هذين  بصياغة  املكلفة  التأسيسية  اللجنة 
فإن  لعملها،  التقنية  للصبغة  بالنظر  البابني 
باختالفات  الواقع  يف  اتسم  أشغالها  تقدم 
لدقة  اعتبارا  النظر  وجهات  يف  عديدة 
تنجح  لم  أنها  حتى  وترابطها،  املقتضيات 
قبل  عليها  املطروحة  الخيارات  كل  حسم  يف 

تقديم املرشوع النهائي للدستور.

عكست الخيارات التي تم االنتهاء إليها صلب 
السياسية  القوى  موازين  تطور  الدستور 
انطلق  أن  فبعد  التأسيسية،  املرحلة  خالل 
املجلس من تصور يقرتب مما هو موجود يف 
يتطابق  و  العمومية  للسلط  املؤقت  التنظيم 
املدافع  كان  الذي  األغلبية  حزب  برنامج  مع 
عديد  أدخلت  الربملاني،  النظام  عن  الوحيد 
النظام املجليس  التغيريات لتجنب االنزالق إىل 
الذي أحس التونسيون بسلبياته خالل الفرتة 
خطر  يحمل  الربملاني  فالنظام  االنتقالية. 
الترشيعية  السلطة  عىل  األغلبية  حزب  هيمنة 
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وهذا   )89 )الفصل  منها  املنبثقة  والحكومة 
بعض  إقرار  إىل  التاسييس  املجلس  دفع  ما 
الحصول  منها  الربملانية  للمعارضة  الحقوق 
وأنشطة  هياكل  يف  مناسبة  تمثيلية  عىل 
املالية  لجنة  رئيس  واحتكار خطتي  املجلس، 
منحت  كما  الخارجية  العالقات  لجنة  ومقرر 
الحق يف إحداث وترؤس لجنة تحقيق كل سنة 
إقرار  تم  ذلك،  إىل  باإلضافة   .)60 )الفصل 
العام  باالقرتاع  الجمهورية  رئيس  انتخاب 
مما يمنحه رشعية توازي تلك التي يتمتع بها 
الربملان )الفصل 75( كما تم منحه صالحيات 
تتجاوز اإلطار الربوتوكويل الذي ينحرص فيه 
عادة تدخل الرئيس يف النظام الربملاني، وذلك 
يجسد  تعدييل  دور  بلعب  له  السماح  بقصد 
مكانته كرئيس للدولة ورمز لوحدتها وضامن 

الستمراريتها )الفصل 72(.

العادية  الظروف  خالل  الدستور  يفرتض 
الترشيعية  السلطة  بني  تعاون  عالقات  قيام 
الجمع  منع  من  بالرغم  التنفيذية  والسلطة 
مجلس  وعضوية  الحكومة  عضوية  بني 
لرئيس  يمكن  إذ  )الفصل90(،  الشعب  نواب 
الشعب  نواب  مجلس  مخاطبة  الجمهورية 
رئيس  من  لكل  يمكن  كما   )79 )الفصل 
اجتماع  طلب  الحكومة  ورئيس  الجمهورية 
دورة  يف  عطلته  أثناء  الشعب  نواب  مجلس 
التعاون  ويتجسد   .)57 )الفصل  استثنائية 
حيث  الترشيعي  املسار  مستوى  عىل  خاصة 
ورئيس  الجمهورية  رئيس  مشاريع  تتمتع 
الحكومة بأولوية النظر إزاء مقرتحات النواب، 
بينما يتمتع رئيس الحكومة باحتكار املبادرة 
عىل  املوافقة  قوانني  مشاريع  خصوص  يف 
)الفصل  املالية  قوانني  ومشاريع  املعاهدات 
62(. ويربز الدور التعدييل لرئيس الجمهورية 
القوانني  مشاريع  رد  يف  حقه  خالل  من 
ثانية  لقراءة  املجلس  قبل  عليها من  املصادق 
النصوص  إلصدار  له  املمنوح  األجل  خالل 
املجلس  عىل  الدستور  ويفرض  القانونية، 
النص بأغلبية معززة لتمريره  التصويت عىل 
)الفصل 81(. وبالنظر إىل أن آلية الرد ترتك 

يف النهاية الكلمة األخرية للمجلس الترشيعي، 
يتعلق  فيما  الجمهورية  لرئيس  ُسمح  فقد 
باملسائل الحساسة واملهمة -وهي املوافقة عىل 
واألحوال  اإلنسان  وحقوق  الدولية  املعاهدات 
عىل  النصوص  مشاريع  بعرض  الشخصية- 
يف  الفصل  القول  للشعب  جاعال  االستفتاء 
حق  عن  ومتخليا  النصوص  هذه  خصوص 

الرد )الفصل 82(.

ويجعل نص الدستور من السلطة الترشيعية 
أن  باعتبار   النظام  داخل  سلطة  أقوى 
 ،)95 )الفصل  أمامها  مسؤولة  الحكومة 
 )89 )الفصل  لبدء نشاطها  ثقتها  إىل  تحتاج 
النواب  ويتمتع   .)97 )الفصل  ومواصلته 
أو  كتابية  أسئلة  توجيه  بحق  اإلطار  هذا  يف 
شفاهية للحكومة )الفصل 96( وحق تكوين 
59(. ويبقى  لجان تحقيق ملراقبتها )الفصل 
السالح األهم يف يد السلطة الترشيعية هو حق 
التصويت عىل الئحة لوم ضد الحكومة رشط 
تقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يصادق 
عىل ترشيحه يف نفس التصويت )الفصل 98(، 
لكن الحكومة ال يمكنها يف املقابل حل الربملان 
يف حال حصول أزمة سياسية كما هو معمول 
بني  التوازن  يجعل  مما  األنظمة  عديد  يف  به 

الطرفني مختال.

رئيس  إعفاء  الترشيعية  للسلطة  يمكن  كما 
يمنحها   88 الفصل  أن  ذلك  الجمهورية، 
عىل  تتأسس  ذلك  يف  بالئحة  املبادرة  إمكانية 
الخرق الجسيم للدستور وتحال عىل املحكمة 
بعزله،  تحكم  أن  يمكنها  التي  الدستورية 
ستلعب  الدستورية  املحكمة  أن  نتبني  وبذلك 
دورا تحكيميا له انعكاسات سياسية هامة قد 
اآللية،  هذه  مقابل  ويف  تسييسها.  يولد خطر 
التصويت  طلب  حق  الجمهورية  رئيس  منح 
عىل الثقة يف مواصلة الحكومة لنشاطها، فإذا 
ما استجاب له الربملان ثم تعذر تكوين حكومة 
الجديدة  الحكومة  هذه  تحصل  لم  أو  جديدة 
عىل ثقة الربملان، كان لرئيس الجمهورية الحق 
يف حله )الفصل 99(، وبما أن هذه الفرضية 
مساهمة  فإن  الواقع  يف  الحدوث  مستبعدة 
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التوازن  إرساء  يف  بها  املتعلقة  املقتضيات 
الفرضية  وتبقى  مؤكدة.  غري  السلط  بني 
األكثر واقعية هي حصول أزمة سياسية بعد 
تشكيل حكومة  بتعذر  الترشيعية  االنتخابات 
يجعل  مما  الثقة  منحها  بتعذر  أو  جديدة 
دورا  الجمهورية  رئيس  منح  الرضوري  من 
تعديليا بتمكينه من حل الربملان  وهو ما يمكن 
أن يؤدي إىل دفع مختلف األطراف إىل البحث 

عن اتفاق لتجنب هذا الحل )الفصل 89(.

الربملان  هيمنة  منها  عديدة  عوامل  وبتظافر 
خالل  القائمات  عىل  االقرتاع  نظام  واختيار 
سياسية  ثقافة  وانتشار  الوطني  الحوار 
آخر،  إىل  حزب  من  النواب  انتقال  تستهجن 
مقدمتها  ويف  السياسية  األحزاب  دور  فإن 
النظام  داخل  أساسيا  يصبح  األغلبية  حزب 
رضورة  إىل  ذلك  ويؤدي  التونيس.  السيايس 
الجمهورية  لرئيس  التعدييل  الدور  تدعيم 
مسار  خالل  خاصة  الدستورية  واملحكمة 
التعديل الدستوري لتجنب املساس بالخيارات 
األساسية للسلطة التأسيسية من قبل األغلبية 
الربملانية. ونلمس أثرا لهذا الهاجس من خالل 
املحكمة  رقابة  تحت  التعديل  مسار  وضع 
تمنح  فلم  التعديل،  محتوى  أما  الدستورية، 
الرأي  إبداء  صالحية  سوى  شأنه  يف  املحكمة 
تعديله مما  بما ال يجوز  يتعلق  إذا كان  فيما 
للتعديل  القابلة  غري  املقتضيات  كل  يجعل 
الواقع. وعىل  غري متمتعة بحماية قضائية يف 
مستوى آخر، منح رئيس الجمهورية صالحية 
التعديل  بعرض  الشعب  لتحكيم  اللجوء 
االستفتاء  عىل  عليه  املصوت  الدستوري 

)الفصل 144(.

داخل  التوازن  يف  للنظر  انتقلنا  ما  إذا  أما 
رئيس  أن  نالحظ  فإننا  التنفيذية،  السلطة 
الحكومة يمثل حجر الزاوية بها، لكن توزيع 
عالقة  إقامة  يف  رغبة  يعكس  الصالحيات 
تعاون بينه وبني رئيس الجمهورية. واملسألة 
هنا عىل درجة كبرية من الدقة، إذ يتعلق األمر 
بتحقيق بعض التوازن دون املساس بفاعلية 
رئيس  يضبط  لذلك  الحكومي.  النشاط 

مراعاة  مع  للدولة  العامة  السياسة  الحكومة 
صالحيات،  من  الجمهورية  لرئيس  منح  ما 
كما   ،)91 )الفصل  تنفيذها  عىل  ويسهر 
يمارس السلطة الرتتيبية العامة )الفصل 94( 
وبإجراء  الوزراء  وإقالة  باختيار  ويختص 
املدنية  الوظائف  يف  واإلعفاءات  التعيينات 
العليا و يترصف يف اإلدارة العمومية )الفصل 
 .)93 )الفصل  الوزراء  مجلس  ويرتأس   )92
محافظ  الجمهورية  رئيس  يسمي  املقابل  يف 
رئيس  من  اقرتاح  عىل  بناء  املركزي  البنك 
الحكومة وبعد موافقة الربملان )الفصل 78(.

الخارجية  والعالقات  الدفاع  مجاالت  يف  أما 
يمارسان  الرئيسني  فإن  القومي،  واألمن 
رئيس  فيختص  مشرتكة،  صالحيات 
بعد  العامة  السياسات  بضبط  الجمهورية 
الذي  )الفصل77(  الحكومة  رئيس  استشارة 
الفنية  الصبغة  ذات  الدولية  االتفاقيات  يربم 
خصوص  يف  املبادرة  ويحتكر  )الفصل92( 
املعاهدات  عىل  املوافقة  قوانني  مشاريع 
الجمهورية  رئيس  يملك  التي   )62 )الفصل 
املصادقة  يف  حرصيا  اختصاصا  شأنها  يف 
)الفصل77(. ويختار رئيس الحكومة الوزراء 
إقالتهم  ويمكنه  املجاالت  بهذه  املكلفني 
بالتشاور مع رئيس الجمهورية )الفصالن 89 
و92( الذي يملك اختصاص التسمية واإلعفاء 
والدبلوماسية  العسكرية  العليا  الوظائف  يف 
واملتعلقة باألمن القومي بعد استشارة رئيس 
رئيس  يرتأس  كما  )الفصل78(.  الحكومة 
الجمهورية مجلس األمن القومي الذي يدعى 
نواب  مجلس  ورئيس  الحكومة  رئيس  إليه 
الشعب )الفصل 77( ويرتأس وجوبا مجلس 
املجلس  دعوة  لكن  املجاالت،  هذه  يف  الوزراء 
من  تبقى  أعماله  جدول  وتحديد  لالنعقاد 
 .)93 )الفصل  الحكومة  رئيس  اختصاص 
العليا  بالقيادة  الجمهورية  رئيس  ويختص 
إىل  قوات  إرسال  ويمكنه  املسلحة،  للقوات 
الشعب  الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب 
كما  املجلس،  رقابة  وتحت  الحكومة  ورئيس 
موافقته  بعد  السلم  وإبرام  الحرب  إعالن  له 
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)الفصل77(. ويتضح من خالل مختلف هذه 
العنارص أن التوزيع الدستوري لالختصاصات 
يفرتض إرادة قوية للتعاون بني رأيس السلطة 
تصبح  اإلرادة  هذه  غياب  ففي  التنفيذية، 

إدارتهما للشأن العام أمرا مستحيال.

و يف العموم، يبدو رئيس الحكومة الشخصية 
كونه  من  بالرغم  التنفيذية  السلطة  يف  األهم 
عىل  املفروضة  الرشوط  بمختلف  معني  غري 
الدين  حيث  من  الجمهورية  لرئاسة  املرتشح 
والجنسية والسن )الفصل 74(، كما يبدو دور 
املحكمة الدستورية هاما يف فض النزاعات بني 

إىل ضبابية  بالنظر   )101 )الفصل  الرئيسني 
األحكام  عديد  يف  املستخدمة  املصطلحات 
والتشاور  االستشارة  غرار  عىل  الدستور  من 

واملراعاة.

يف  إال  الجمهورية  رئيس  شخصية  تربز  وال 
له  يسمح  حيث  االستثنائية  الظروف  حالة 
دكتاتورية خالص وطني  بممارسة  الدستور 
باتخاذ كل التدابري الالزمة لتأمني عودة السري 
العادي لدواليب الدولة. لكن هذا الدور يبقى 
تبت  التي  الدستورية  املحكمة  رقابة  تحت 
عدمها  من  االستثنائية  الحالة  استمرارية  يف 

)الفصل 80(.
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الباب الثالث :
السلطة التشريعية

نص الدستور

الفصل 50

يمارس الشعب السلطة الترشيعية عرب ممثليه 
بمجلس نواب الشعب أو عن طريق االستفتاء.

الفصل 51

العاصمة،  تونس  الشعب  نواب  مجلس  مقّر 
وله يف الظروف االستثنائية أن يعقد جلساته 

بأي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 52

باالستقاللية  الشعب  نواب  مجلس  يتمتع 
اإلدارية واملالية يف إطار ميزانية الدولة.

الداخيل  نظامه  الشعب  نواب  مجلس  يضبط 
ويصادق عليه باألغلبية املطلقة ألعضائه.

تضع الدولة عىل ذمة املجلس املوارد البرشية 
واملادية الالزمة لحسن أداء النائب ملهامه.

الفصل 53

حق  الشعب  نواب  مجلس  لعضوية  الرتشح 
لكل ناخب تونيس الجنسية منذ عرش سنوات 
العمر ثالثا وعرشين سنة  بلغ من  األقل،  عىل 
أن ال يكون  تقديم ترشحه، رشط  يوم  كاملة 
التي  الحرمان  مشموال بأي صورة من صور 

يضبطها القانون.

الفصل 54

يعد ناخبا كل مواطن تونيس الجنسية بلغ من 
العمر ثماني عرشة سنة كاملة وفق الرشوط 

التي يحددها القانون االنتخابي.

الفصل 55

انتخابا  الشعب  نواب  مجلس  أعضاء  ينتخب 
عاما، حرا، مبارشا، رسيا، نزيها، وشفافا، وفق 

القانون االنتخابي.

االنتخاب  حق  االنتخابي  القانون  يضمن 
والتمثيلية للتونسيني بالخارج يف مجلس نواب 

الشعب.

الفصل 56

خمس  ملدة  الشعب  نواب  مجلس  ينتخب 
املدة  من  األخرية  الستني  األيام  خالل  سنوات 

النيابية.

إذا تعذر إجراء االنتخابات بسبب خطر داهم 
فإن مدة املجلس تمدد بقانون.

الفصل 57

يعقد مجلس نواب الشعب دورة عادية تبتدئ 
خالل شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خالل 
الدورة  بداية  تكون  أن  عىل  جويلية،  شهر 
األوىل من املدة النيابية ملجلس نواب الشعب يف 
أجل أقصاه خمسة عرش يوما من اإلعالن عن 
النتائج النهائية لالنتخابات بدعوة من رئيس 

املجلس املتخيل.

ويف صورة تزامن بداية الدورة األوىل من املدة 
النيابية ملجلس نواب الشعب مع عطلته تعقد 
دورة استثنائية إىل غاية منح الثقة للحكومة.

ويجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته يف 
دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية 
أعضائه  ثلث  من  أو  الحكومة  رئيس  من  أو 

للنظر يف جدول أعمال محدد.
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الفصل 58

يؤدي كل عضو بمجلس نواب الشعب يف بداية 
مبارشته ملهامه اليمني التالية:

»أقسم بالله العظيم أن أخدم الوطن بإخالص، 

التام  وبالوالء  الدستور  بأحكام  ألتزم  وأن 
لتونس«.

الفصل 59
ينتخب مجلس نواب الشعب يف أول جلسة له 

رئيسا من بني أعضائه.

يشّكل مجلس نواب الشعب لجانا قارة ولجانا 
عىل  فيها  املسؤوليات  وتتوزع  تتكون  خاصة 

أساس التمثيل النسبي.

لجان  تكوين  الشعب  نواب  ملجلس  يمكن 
يف  مساعدتها  السلطات  كافة  وعىل  تحقيق، 

أداء مهامها.

الفصل 60
نواب  مجلس  يف  أسايس  مكّون  املعارضة 
الشعب، لها حقوقها التي تمّكنها من النهوض 
بمهامها يف العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية 
مناسبة وفاعلة يف كل هياكل املجلس وأنشطته 
وجوبا  إليها  وتسند  والخارجية.  الداخلية 
مقرر  وخطة  باملالية  املكلفة  اللجنة  رئاسة 
كما  الخارجية،  بالعالقات  املكلفة  باللجنة 
سنة  كل  تحقيق  لجنة  تكوين  يف  الحق  لها 
النشيط  اإلسهام  واجباتها  ومن  وترؤسها. 

والبنّاء يف العمل النيابي.

الفصل 61
التصويت يف مجلس نواب الشعب شخيص وال 

يمكن تفويضه.

الفصل 62
تمارس املبادرة الترشيعية بمقرتحات قوانني 
من عرشة نواب عىل األقل، أو بمشاريع قوانني 

من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة.

مشاريع  بتقديم  الحكومة  رئيس  ويختص 
قوانني املوافقة عىل املعاهدات ومشاريع قوانني 

املالية. وملشاريع القوانني أولوية النظر.

الفصل 63

مقرتحات القوانني ومقرتحات التعديل املقدمة 
كان  إذا  مقبولة  تكون  ال  النواب  قبل  من 
إقرارها يخل بالتوازنات املالية للدولة التي تم 

ضبطها يف قوانني املالية.

الفصل 64
يصادق مجلس نواب الشعب باألغلبية املطلقة 
األساسية،  القوانني  مشاريع  عىل  ألعضائه 
مشاريع  عىل  الحارضين  أعضائه  وبأغلبية 
القوانني العادية، عىل أاّل تقل هذه األغلبية عن 

ثلث أعضاء املجلس.

عىل  األسايس  القانون  مرشوع  عرض  الي 
مداولة الجلسة العامة ملجلس نواب الشعب إال 
عىل  إحالته  من  يوما  عرش  خمسة  ميض  بعد 

اللجنة املختصة

الفصل 65
املتعلقة  النصوص  عادية  قوانني  شكل  تتخذ 

ب :
العمومية 	  واملنشآت  املؤسسات  أصناف  إحداث 

واإلجراءات املنظمة للتفويت فيها،

الجنسية،	 

االلتزامات املدنية والتجارية،	 

اإلجراءات أمام مختلف أصناف املحاكم،	 

املنطبقة 	  والعقوبات  والجنح  الجنايات  ضبط 
سالبة  لعقوبة  املستوجبة  املخالفات  وكذلك  عليها 

للحرية،

العفو العام،	 

ونسبها 	  واملساهمات  األداءات  قاعدة  ضبط 
وإجراءات استخالصها،

نظام إصدار العملة،	 

القروض والتعهدات املالية للدولة،	 

ضبط الوظائف العليا،	 

الترصيح باملكاسب،	 

الضمانات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني 	 
والعسكريني،

تنظيم املصادقة عىل املعاهدات،	 

عىل 	  واملصادقة  امليزانية  وغلق  املالية  قوانني 
مخططات التنمية،
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والحقوق 	  امللكية  لنظام  األساسية  املبادئ 
العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة 
والعمرانية  الرتابية  والتهيئة  والبيئة  العمومية 
والطاقة وقانون الشغل والضمان االجتماعي.تتخذ 
باملسائل  املتعلقة  النصوص  أساسية  قوانني  شكل 

التالية:

املوافقة عىل املعاهدات،	 

تنظيم العدالة والقضاء،	 

تنظيم اإلعالم والصحافة والنرش،	 

تنظيم األحزاب والنقابات والجمعيات واملنظمات 	 
والهيئات املهنية وتمويلها،

تنظيم الجيش الوطني،	 

تنظيم قوات األمن الداخيل والديوانة،	 

القانون االنتخابي،	 

التمديد يف مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام 	 
الفصل 56،

التمديد يف املدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75،	 

الحريات وحقوق اإلنسان،	 

األحوال الشخصية،	 

الواجبات األساسية للمواطنة،	 

السلطة املحلية،	 

تنظيم الهيئات الدستورية،	 

القانون األسايس للميزانية.	 

يدخل يف مجال السلطة الرتتيبية العامة املواد 
التي ال تدخل يف مجال القانون.

الفصل 66

وتكاليفها  الدولة  موارد  يف  القانون  يرخص 
بالقانون  عليها  املنصوص  الرشوط  حسب 

األسايس للميزانية.

مشاريع  عىل  الشعب  نواب  مجلس  يصادق 
الرشوط  طبق  امليزانية  وغلق  املالية  قوانني 
املنصوص عليها بالقانون األسايس للميزانية.

أجل  يف  للمجلس  املالية  قانون  يقدَّم مرشوع 
أجل  يف  عليه  ويصادق  أكتوبر   15 أقصاه 
أقصاه 10 ديسمرب. يمكن لرئيس الجمهورية 

أن يرّد املرشوع إىل املجلس لقراءة ثانية خالل 
ويف  عليه.  املجلس  ملصادقة  املواليني  اليومني 
ثانية  للتداول  املجلس  يجتمع  الرد،  صورة 

خالل األيام الثالثة املوالية ملمارسة حق الرد.

إليها باملطة األوىل من  يجوز لألطراف املشار 
املوالية  الثالثة  األيام  خالل   ،  120 الفصل 
ملصادقة املجلس للمرة الثانية بعد الرد أو بعد 
انقضاء آجال ممارسة حق الرد دون حصوله، 
قانون  أحكام  يف  الدستورية  بعدم  الطعن 
يف  تبت  التي  الدستورية  املحكمة  أمام  املالية 
أجل ال يتجاوز األيام الخمسة املوالية للطعن.

تحيل  الدستورية،  بعدم  املحكمة  قضت  إذا 
يحيله  الذي  الجمهورية  رئيس  إىل  قرارها 
كل  الشعب،  نواب  مجلس  رئيس  إىل  بدوره 
ذلك يف أجل ال يتجاوز يومني من تاريخ قرار 
املحكمة. ويصادق املجلس عىل املرشوع خالل 
املحكمة  بقرار  لتوصله  املوالية  الثالثة  األيام 

الدستورية.

عند إقرار دستورية املرشوع أو عند املصادقة 
آجال  انقضاء  عند  أو  الرد  إثر  ثانية  عليه 
حصول  دون  الدستورية  بعدم  والطعن  الرد 
مرشوع  الجمهورية  رئيس  يختم  منهما،  أي 
الحاالت  أجل يومني. ويف كل  املالية يف  قانون 

يتم الختم يف أجل ال يتعدى 31 ديسمرب.

إذا لم تتم املصادقة عىل مرشوع قانون املالية 
املرشوع  تنفيذ  يمكن  ديسمرب،   31 أجل  يف 
ثالثة  ذات  بأقساط  بالنفقات،  يتعلق  فيما 
رئايس،  أمر  بمقتىض  للتجديد  قابلة  أشهر 
وتستخلص املوارد طبقا للقوانني الجاري بها 

العمل.

الفصل 67

واملعاهدات  التجارية  املعاهدات  تعرض 
أو  الدولة  أو بحدود  الدويل  بالتنظيم  املتعلقة 
أو بحالة األشخاص  للدولة  املالية  بالتعهدات 
ذات صبغة ترشيعية عىل مجلس  بأحكام  أو 

نواب الشعب للموافقة.

املصادقة  بعد  إال  نافذة  املعاهدات  تصبح  ال 
عليها.
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الفصل 68

أو  مدني  قضائي  تتبع  أي  إجراء  يمكن  ال 
أو  الشعب،  نواب  بمجلس  جزائي ضد عضو 
اقرتاحات  أو  آراء  ألجل  محاكمته  أو  إيقافه، 
يبديها، أو أعمال يقوم بها، يف ارتباط بمهامه 

النيابية.

الفصل 69

إذا اعتصم النائب بالحصانة الجزائية كتابة، 
فإنه ال يمكن تتبعه أو إيقافه طيلة مدة نيابته 

يف تهمة جزائية ما لم ترفع عنه الحصانة.

يمكن  فإنه  بالجريمة  التلبس  حالة  يف  أما 
إيقافه، وي عل م رئيس املجلس حاال عىل أن 

ينتهي اإليقاف إذا طلب مكتب املجلس ذلك.

الفصل 70

يمكن  الشعب،  نواب  مجلس  حل  حالة  يف 
بالتوافق  مراسيم  إصدار  الجمهورية  لرئيس 
مصادقة  عىل  عرض  ت  الحكومة  رئيس  مع 

املجلس يف الدورة العادية التالية.

أخماس  بثالثة  الشعب  نواب  ملجلس  يمكن 
ال  محدودة  ملدة  بقانون  يفوض  أن  أعضائه 
رئيس  إىل  معني  ولغرض  الشهرين  تتجاوز 
مجال  يف  تدخل  مراسيم  إصدار  الحكومة 
املذكورة  املدة  انقضاء  حال  تعرض  القانون 

عىل مصادقة املجلس.

يستثنى النظام االنتخابي من مجال املراسيم.
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الباب الرابع :
 السلطة  التنفيذية

نص الدستور

الفصل 71
الجمهورية  رئيس  التنفيذية  السلطة  يمارس 

وحكومة يرأسها رئيس الحكومة.

القسم األول:
رئيس الجمهورية

الفصل 72
ورمز  الدولة،  رئيس  هو  الجمهورية  رئيس 
واستمراريتها،  استقاللها  يضمن  وحدتها، 

ويسهر عىل احرتام الدستور.

الفصل 73
تونس  الجمهورية  لرئاسة  الرسمي  املقر 
العاصمة، ويمكن يف الظروف االستثنائية أن 

ينقل إىل أي مكان آخر من تراب الجمهورية.

الفصل 74
لكل  حق  الجمهورية  رئيس  ملنصب  الرتشح 
ناخبة أو ناخب تونيس الجنسية منذ الوالدة، 

دينه اإلسالم.
أن  ترشحه  تقديم  يوم  املرتشح  يف  يشرتط 
يكون بالغا من العمر خمسا وثالثني سنة عىل 
األقل. وإذا كان حامال لجنسية غري الجنسية 
التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا 
الترصيح  عند  األخرى  الجنسية  عن  بالتخيل 

بانتخابه رئيسا للجمهورية.
تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء 
مجالس  رؤساء  أو  الشعب  نواب  مجلس 
الناخبني  أو  املنتخبة  املحلية  الجماعات 

املرسمني حسبما يضبطه القانون االنتخابي.

الفصل 75
أعوام  خمسة  ملدة  الجمهورية  رئيس  نتخب 
الرئاسية  املدة  الستني األخرية من  األيام  خالل 

انتخابا عاما، حرا، مبارشا، رسيا، نزيها، وشفافا، 
وباألغلبية املطلقة لألصوات املرصح بها.

ويف صورة عدم حصول أي من املرتشحني عىل 
تنظم دورة  األوىل،  الدورة  املطلقة يف  األغلبية 
عن  لإلعالن  التاليني  األسبوعني  خالل  ثانية 
النتائج النهائية للدورة األوىل، ويتقدم للدورة 
الثانية املرتّشحان املحرزان عىل أكثر عدد من 

األصوات يف الدورة األوىل.
أو  األوىل  الدورة  يف  املرتشحني  أحد  تويف  إذا 
أحد املرتشحنْي لدورة اإلعادة، يعاد فتح باب 
الرتشح وتحديد املواعيد االنتخابية من جديد 
وال  يوما.  وأربعني  خمسة  يتجاوز  ال  أجل  يف 
الدورة  أو  األوىل  الدورة  يف  باالنسحاب  يعتّد 

الثانية.

بسبب  موعده  يف  االنتخاب  إجراء  تعذر  وإذا 
خطر داهم، فإن املدة الرئاسية تمدد بقانون. 
من  ألكثر  الجمهورية  رئاسة  تويل  يجوز  وال 
دورتني كاملتني، متصلتني أو منفصلتني. ويف 
رئاسية  مدة  املدة  تلك  تعترب  االستقالة  حالة 

كاملة.
ال يجوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدورات 

الرئاسية ومددها بالزيادة.
الفصل 76

يؤدي رئيس الجمهورية املنتخب أمام مجلس 
نواب الشعب اليمني التالية:

استقالل  عىل  أحافظ  أن  العظيم  بالله  »أقسم 

دستورها  أحرتم  وأن  ترابها،  وسالمة  تونس 
ألتزم  وأن  مصالحها،  أرعى  وأن  وترشيعها، 

بالوالء لها«.
بني  الجمع  الجمهورية  لرئيس  يجوز  ال 

مسؤولياته وأية مسؤولية حزبية.
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الفصل 77
يتوىّل رئيس الجمهورية تمثيل الدولة، ويختص 
الدفاع  مجاالت  يف  العامة  السياسات  بضبط 
املتعلق  القومي  واألمن  الخارجية  والعالقات 
بحماية الدولة والرتاب الوطني من التهديدات 
الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس 

الحكومة. كما يتوىّل :
حّل مجلس نواب الشعب يف الحاالت التي ينّص 	 

عليها الدستور، وال يجوز حّل املجلس خالل األشهر 
بعد  املجلس  ثقة  أول حكومة  نيل  تيل  التي  الستة 
الستة  األشهر  خالل  أو  الترشيعية  االنتخابات 

األخرية من املدة الرئاسية أو املدة النيابية،

رئاسة مجلس األمن القومي ويدعى إليه رئيس 	 
الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب،

القيادة العليا للقوات املسلحة،	 

السلم بعد موافقة مجلس 	  الحرب وإبرام  إعالن 
أعضائه،  أخماس  ثالثة  بأغلبية  الشعب  نواب 
رئييْس مجلس  بموافقة  الخارج  إىل  قوات  وإرسال 
املجلس  ينعقد  أن  عىل  والحكومة،  الشعب  نواب 
للبت يف األمر خالل أجل ال يتجاوز ستني يوما من 

تاريخ قرار إرسال القوات،

 إتخاذ التدابري التي تحتمها الحالة االستثنائية، 	 
واإلعالن عنها طبق الفصل 80،

املصادقة عىل املعاهدات واإلذن بنرشها،	 

إسناد األوسمة،	 

العفو الخاص.	 

الفصل 78
يتوىل رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:

تعيني مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه،	 

التعيينات واإلعفاءات يف الوظائف العليا برئاسة 	 
هذه  وتضبط  لها،  التابعة  واملؤسسات  الجمهورية 

الوظائف العليا بقانون.

العليا 	  الوظائف  يف  واإلعفاءات  التعيينات 
القومي  باألمن  واملتعلقة  والدبلوماسية  العسكرية 
هذه  وتضبط  الحكومة،  رئيس  استشارة  بعد 

الوظائف العليا بقانون.

تعيني محافظ البنك املركزي باقرتاح من رئيس 	 
ألعضاء  املطلقة  األغلبية  مصادقة  وبعد  الحكومة، 
مجلس نواب الشعب. ويتّم إعفاؤه بنفس الطريقة 
الشعب  نواب  مجلس  أعضاء  ثلث  من  بطلب  أو 

ومصادقة األغلبية املطلقة من األعضاء.

الفصل 79
نواب  يخاطب مجلس  أن  الجمهورية  لرئيس 

الشعب.

الفصل 80
لرئيس الجمهورية يف حالة خطر داهم مهدد 
لكيان الوطن وأمن البالد واستقاللها، يتعذر 
يتخذ  أن  الدولة،  لدواليب  العادي  السري  معه 
الحالة االستثنائية،  التي تحتمها تلك  التدابري 
الحكومة ورئيس  رئيس  استشارة  بعد  وذلك 
املحكمة  رئيس  وإعالم  الشعب  نواب  مجلس 
إىل  بيان  يف  التدابري  عن  ويعلن  الدستورية، 

الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابري إىل تأمني عودة 
السري العادي لدواليب الدولة يف أقرب اآلجال، 
انعقاد  حالة  الشعب يف  نواب  ويعترب مجلس 
دائم طيلة هذه الفرتة. ويف هذه الحالة ال يجوز 
لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب 

كما ال يجوز تقديم الئحة لوم ضد الحكومة.

هذه  رسيان  عىل  يوما  ثالثني  ميّض  وبعد 
إىل  يعهد  ذلك،  بعد  وقت  كل  ويف  التدابري، 
الدستورية بطلب من رئيس مجلس  املحكمة 
يف  البت  أعضائه  من  ثالثني  أو  الشعب  نواب 
استمرار الحالة االستثنائية من عدمه. وترصح 
املحكمة بقرارها عالنية يف أجل أقصاه خمسة 

عرش يوما.
أسبابها.  بزوال  التدابري  بتلك  العمل  وينهى 
إىل  ذلك  يف  بيانا  الجمهورية  رئيس  ويوجه 

الشعب.

الفصل 81
ويأذن  القوانني  الجمهورية  رئيس  يختم 
بنرشها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 

يف أجل ال يتجاوز أربعة أيام من تاريخ:

الدستورية  بعدم  الطعن  آجال  انقضاء   -1
والرّد دون حصول أي منهما،

بعد  ممارسته  دون  الرّد  أجل  انقضاء   -2
صدور قرار بالدستورية أو اإلحالة الوجوبية 
وفق  الجمهورية  رئيس  إىل،  القانون  ملرشوع 

أحكام الفقرة الثالثة من الفصل 121،
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الدستورية  بعدم  الطعن  أجل  انقضاء   -3
رئيس  من  رّده  وقع  قانون  مرشوع  يف 
املجلس  قبل  من  عليه  واملصادقة  الجمهورية 

يف صيغة معّدلة،
عىل  تعديل  دون  ثانية  املجلس  مصادقة   -4
فيه  يطعن  ولم  لرّده،  تبعا  قانون  مرشوع 
بعدم الدستورية إثر املصادقة األوىل أو صدر 
رئيس  إىل  وجوبا  أحيل  أو  بدستوريته  قرار 
من  الثالثة  الفقرة  أحكام  وفق  الجمهورية 

الفصل 121.

أو  بالدستورية  املحكمة  قرار  صدور   -5
رئيس  إىل  القانون  ملرشوع  الوجوبية  اإلحالة 
الجمهورية وفق أحكام الفقرة الثالثة للفصل 
الجمهورية  رئيس  من  رده  سبق  إن   ،  121
معّدلة.  صيغة  يف  املجلس  عليه  وصادق 
الدستورية،  القوانني  مشاريع  باستثناء 
مع  املرشوع  رد  يف  الحق  الجمهورية  لرئيس 
التعليل إىل املجلس للتداول ثانية، وذلك خالل 

أجل خمسة أيام من تاريخ:

1- انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية دون 
حصوله وفق أحكام املطة األوىل من الفصل 120

اإلحالة  أو  بالدستورية  قرار  صدور   -2
رئيس  إىل  القانون  ملرشوع  الوجوبية 
من  الثالثة  الفقرة   أحكام  وفق  الجمهورية 
الفصل 121 يف حالة الطعن عىل معنى أحكام 

املطة األوىل من الفصل 120.

املطلقة  باألغلبية  الرّد،  إثر  املصادقة،  وتكون 
ألعضاء املجلس عىل مشاريع القوانني العادية 
عىل  املجلس  أعضاء  أخماس  ثالثة  وبأغلبية 

مشاريع القوانني األساسية.

الفصل 82
أجل  خالل  استثنائيا،  الجمهورية،  لرئيس 
الرد، أن يقرر العرض عىل االستفتاء مشاريع 
املعاهدات،  عىل  باملوافقة  املتعلقة  القوانني 
باألحوال  أو  اإلنسان،  وحقوق  بالحريات  أو 
مجلس  قبل  من  عليها  واملصادق  الشخصية، 
االستفتاء  عىل  العرض  ويعترب  الشعب.  نواب 

تخليا عن حق الرد.

فإن  املرشوع  قبول  إىل  االستفتاء  أفىض  وإذا 
يف  بنرشه  ويأذن  يختمه  الجمهورية  رئيس 
أيام من تاريخ اإلعالن  أجل ال يتجاوز عرشة 

عن نتائج االستفتاء.

إجراء  صيغ  االنتخابي  القانون  ويضبط 
االستفتاء واإلعالن عن نتائجه.

الفصل 83
القيام  عليه  تعذر  إذا  الجمهورية  لرئيس 
إىل  سلطاته  يفّوض  أن  وقتية  بصفة  بمهامه 
يوما  تزيد عن ثالثني  ال  ملدة  الحكومة  رئيس 

قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس نواب 
الشعب بتفويضه املؤقت لسلطاته.

الفصل 84

عند الشغور الوقتي ملنصب رئيس الجمهورية، 
ألسباب تحول دون تفويضه سلطاته، تجتمع 
الشغور  وتقر  فورا،  الدستورية  املحكمة 
رئيس  محل  الحكومة  رئيس  فيحل  الوقتي، 
الجمهورية. وال يمكن أن تتجاوز مدة الشغور 

الوقتي ستني يوما.

الستني يوما،  الوقتي مدة  الشغور  إذا تجاوز 
أو يف حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته

كتابة إىل رئيس املحكمة الدستورية، أويف حالة 
آخر  سبب  ألي  أو  الدائم،  العجز  أو  الوفاة، 
املحكمة  النهائي، تجتمع  الشغور  من أسباب 
النهائي،  الشغور  وتقر  فورا،  الدستورية 
الشعب  نواب  مجلس  رئيس  إىل  ذلك  وتبّلغ 
الجمهورية  رئيس  مهام  فورا  يتوىل  الذي 
بصفة مؤقتة ألجل أدناه خمسة وأربعون يوما 

وأقصاه تسعون يوما.

الفصل 85
القائم بمهام  النهائي يؤدي  الشغور  يف حالة 
أمام  الدستورية  اليمني  الجمهورية  رئيس 
أمام  االقتضاء  وعند  الشعب  نواب  مجلس 
حالة  يف  الدستورية  املحكمة  أمام  أو  مكتبه، 

حل املجلس.
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الفصل 86
يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خالل 
الشغور الوقتي أو النهائي، املهام الرئاسية. وال 
أو  الدستور،  تعديل  باقرتاح  املبادرة  له  يحق 
اللجوء إىل االستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب.

رئيس  ينتخب  الوقتية  الرئاسية  املدة  وخالل 
ال  كما  كاملة،  رئاسية  ملدة  جديد  جمهورية 

يمكن تقديم الئحة لوم ضّد الحكومة.

الفصل 87
طيلة  بالحصانة  الجمهورية  رئيس  يتمتع 
آجال  كافة  حقه  يف  وتعلق  الرئاسة،  توليه 
التقادم والسقوط، ويمكن استئناف اإلجراءات 

بعد انتهاء مهامه.
التي  األعمال  عن  الجمهورية  رئيس  يسأل  ال 

قام بها يف إطار أدائه ملهامه.

الفصل 88
الشعب  نواب  مجلس  أعضاء  ألغلبية  يمكن 
املبادرة بالئحة معللة إلعفاء رئيس الجمهورية 
ويوافق  للدستور،  الجسيم  الخرق  أجل  من 
أعضائه،  من  الثلثني  بأغلبية  املجلس  عليها 
املحكمة  إىل  اإلحالة  تقع  الصورة  هذه  ويف 
من  الثلثني  بأغلبية  ذلك  يف  للبت  الدستورية 
أن  الدستورية  للمحكمة  يمكن  وال  أعضائها. 
تحكم يف صورة اإلدانة إال بالعزل. وال يعفي 
االقتضاء.  عند  الجزائية  التتبعات  من  ذلك 
لحق  فقدانه  بالعزل  الحكم  عىل  ويرتتب 

الرتشح ألي انتخابات أخرى.

القسم الثاني:

الحكومة

الفصل 89

وكتاب  ووزراء  رئيس  من  الحكومة  تتكون 
دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع 
رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارت الخارجية 

والدفاع.

يف أجل أسبوع من اإلعالن عن النتائج النهائية 
لالنتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح 
عىل  املتحصل  االنتخابي  االئتالف  أو  الحزب 

الشعب،  نواب  بمجلس  املقاعد  من  عدد  أكرب 
مرة  يجدد  شهر  خالل  الحكومة  بتكوين 
املقاعد  عدد  يف  التساوي  صورة  ويف  واحدة. 
املتحصل  األصوات  عدد  للتكليف  عتمد  ي 
تكوين  دون  املحدد  األجل  تجاوز  عند  عليها. 
أو يف حالة عدم الحصول عىل ثقة  الحكومة، 
مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية 
مع  مشاورات  بإجراء  أيام  عرشة  أجل  يف 
لتكليف  النيابية  والكتل  واالئتالفات  األحزاب 
تكوين حكومة يف  أجل  األقدر من  الشخصية 

أجل أقصاه شهر.

األول،  التكليف  عىل  أشهر  أربعة  مرت  إذا 
الثقة  الشعب  نواب  أعضاء مجلس  يمنح  ولم 
حّل  يف  الحق  الجمهورية  لرئيس  للحكومة، 
انتخابات  إىل  والدعوة  الشعب  نواب  مجلس 
ترشيعية جديدة يف أجل أدناه خمسة وأربعون 

يوما وأقصاه تسعون يوما.

عىل  عملها  برنامج  موجز  الحكومة  تعرض 
املجلس  ثقة  لنيل  الشعب  نواب  مجلس 
الحكومة  املطلقة ألعضائه. عند نيل  باألغلبية 
فورا  الجمهورية  رئيس  يتوىل  املجلس  ثقة 

تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.

يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس 
الجمهورية اليمني التالية:

لخري  بإخالص  أعمل  أن  العظيم  بالله  »أقسم 

وأن  وترشيعها  دستورها  أحرتم  وأن  تونس 
أرعى مصالحها وأن ألتزم بالوالء لها«.

الفصل 90
وعضوية  الحكومة  عضوية  بني  الجمع  يمنع 
القانون  ويضبط  الشعب.  نواب  مجلس 

االنتخابي كيفية سّد الشغور.

ألعضائها  وال  الحكومة  لرئيس  يجوز  وال 
ممارسة أية مهنة أخرى.

الفصل 91
العامة  السياسة  الحكومة  رئيس  يضبط 
 ،  77 الفصل  مقتضيات  مراعاة  مع  للدولة، 

ويسهر عىل تنفيذها.
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الفصل 92

يختص رئيس الحكومة ب :

وكتابات  الوزارات  وحذف  وتعديل  إحداث 
الدولة وضبط اختصاصاتها وصالحياتها بعد 

مداولة مجلس الوزراء،

إقالة عضو أو أكثر من أعضاء الحكومة أو البّت 	 
يف استقالته، وذلك بالتشاور مع رئيس الجمهورية 

إذا تعلق األمر بوزير الخارجية أو وزير الدفاع،

إحداث أو تعديل أو حذف املؤسسات واملنشآت 	 
اختصاصاتها   اإلدارية وضبط  واملصالح  العمومية 
وصالحياتها بعد مداولة مجلس الوزراء، باستثناء 
أو  إحداثها  فيكون  الجمهورية  إىل رئاسة  الراجعة 

تعديلها أو حذفها باقرتاح من رئيس الجمهورية،

املدنية 	  الوظائف  التعيينات واإلعفاءات يف  إجراء 
بقانون.  العليا  املدنية  الوظائف  وتضبط  العليا. 
ويعلم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية بالقرارات 
يترصف  املذكورة.  اختصاصاته  إطار  يف  املتخذة 
رئيس الحكومة يف اإلدارة، ويربم االتفاقيات الدولية 
تنفيذ  عىل  الحكومة  وتسهر  الفنية.  الصبغة  ذات 
القوانني. ويمكن لرئيس الحكومة أن يفوض بعض 
الحكومة  رئيس  عىل  تعذر  إذا  للوزراء.  صالحياته 
إىل  يفوض سلطاته  وقتية،  بصفة  مهامه  ممارسة 

أحد الوزراء.

الفصل 93
رئيس الحكومة هو رئيس مجلس الوزراء.

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

الوزراء  مجلس  الجمهورية  رئيس  يرأس 
وجوبا يف مجاالت الدفاع، والعالقات الخارجية، 
واألمن القومي املتعلق بحماية الدولة والرتاب 
والخارجية،  الداخلية  التهديدات  من  الوطني 
وزراء.  مجالس  من  عداها  ما  يحرض  أن  وله 

وعند حضوره يرأس املجلس.

القوانني بمجلس  التداول يف كل مشاريع  يتم 
الوزراء.

الفصل 94
الرتتيبية  السلطة  الحكومة  رئيس  يمارس 
العامة، ويصدر األوامر الفردية التي يمضيها 
األوامر  وتسمى  الوزراء.  مجلس  مداولة  بعد 

الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.

الصبغة  ذات  لألوامر  املجاور  اإلمضاء  يتم 
الرتتيبية من قبل كل وزير معني.

القرارات  تأشري  الحكومة  رئيس  يتوىل 
الرتتيبية التي يتخذها الوزراء.

الفصل 95
الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

الفصل 96
لكل عضو بمجلس نواب الشعب أن يتقدم إىل 
ما  طبق  شفاهية  أو  كتابية  بأسئلة  الحكومة 

يضبطه النظام الداخيل للمجلس.

الفصل 97
يمكن التصويت عىل الئحة لوم ضد الحكومة، 
نواب  مجلس  لرئيس  يقدم  معلل  طلب  بعد 
يقع  وال  األقل.  عىل  األعضاء  ثلث  من  الشعب 
التصويت عىل الئحة اللوم إال بعد ميض خمسة 

عرش يوما عىل إيداعها لدى رئاسة املجلس.
موافقة  الحكومة  من  الثقة  لسحب  ويشرتط 
وتقديم  املجلس،  أعضاء  من  املطلقة  األغلبية 
عىل  دق  يصا  الحكومة  لرئيس  بديل  مرشح 
ترشيحه يف نفس التصويت، ويتّم تكليفه من 
قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة . طبق 

أحكام الفصل 89.

املذكورة،  األغلبية  تحقق  عدم  صورة  يف 
ضد  مجددا  اللوم  الئحة  تقدم  أن  يمكن  ال 

الحكومة إال بعد ميض ستة أشهر.
الثقة  سحب  الشعب  نواب  ملجلس  يمكن 
معلل  طلب  بعد  الحكومة  أعضاء  أحد  من 
عىل  األعضاء  ثلث  من  املجلس  لرئيس  يقدم 
األقل، عىل أن يتم التصويت عىل سحب الثقة 

باألغلبية املطلقة.

الفصل 98
استقالة  الحكومة  رئيس  استقالة  تعّد 
كتابة  االستقالة  وتقدم  بكاملها.  للحكومة 
رئيس  بها  يعلم  الذي  الجمهورية  رئيس  إىل 

مجلس نواب الشعب.
يمكن لرئيس الحكومة أن يطرح عىل مجلس 
نواب الشعب التصويت عىل الثقة يف مواصلة 
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باألغلبية  التصويت  ويتم  لنشاطها،  الحكومة 
فإن  الشعب،  نواب  مجلس  ألعضاء  املطلقة 
اعتربت  الحكومة  يف  الثقة  املجلس  يجدد  لم 

مستقيلة.
الجمهورية  رئيس  يكّلف  الحالتني  ويف 
طبق  حكومة  لتكوين  األقدر  الشخصية 

مقتضيات الفصل 89.

الفصل 99
مجلس  من  يطلب  أن  الجمهورية  لرئيس 
نواب الشعب التصويت عىل الثقة يف مواصلة 
خالل  األكثر  عىل  مرتني  لنشاطها،  الحكومة 
كامل املدة الرئاسية، ويتم التصويت باألغلبية 
فإن  الشعب،  نواب  مجلس  ألعضاء  املطلقة 
اعتربت  الحكومة  يف  الثقة  املجلس  يجدد  لم 
الجمهورية  رئيس  يكلف  وعندئذ  مستقيلة، 
أجل  يف  حكومة  لتكوين  األقدر  الشخصية 
األوىل  للفقرات  طبقا  يوما  ثالثون  أقصاه 

والخامسة والسادسة من الفصل89.
تكوين  دون  املحدد  األجل  تجاوز  عند 
أو يف حالة عدم الحصول عىل ثقة  الحكومة، 
الجمهورية  لرئيس  الشعب،  نواب  مجلس 
الحق يف حل مجلس نواب الشعب والدعوة إىل 
انتخابات ترشيعية سابقة ألوانها يف أجل أدناه 

خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
ويف حالة تجديد املجلس الثقة يف الحكومة، يف 

املّرتني، يعترب رئيس الجمهورية مستقيال.
الفصل 100

عند الشغور النهائي ملنصب رئيس الحكومة، 
ألي سبب عدا حالتْي االستقالة وسحب الثقة، 
الحزب  مرشح  الجمهورية  رئيس  يكلف 
خالل  حكومة  بتكوين  الحاكم  االئتالف  أو 
شهر. وعند تجاوز األجل املذكور دون تكوين 
الحكومة، أو يف حالة عدم الحصول عىل الثقة، 
األقدر  الشخصية  الجمهورية  رئيس  يكلف 
ليتوىل تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس 

نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89.

ترصيف  مهامها  املنتهية  الحكومة  تواصل 
يختاره  منها  عضو  إرشاف  تحت  األعمال 
مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إىل 

حني مبارشة الحكومة الجديدة مهامها.

الفصل 101
من  كل  باختصاص  املتعلقة  النزاعات  ترفع 
إىل  الحكومة  ورئيس  الجمهورية  رئيس 
املحكمة الدستورية التي تبت يف النزاع يف أجل 
أسبوع بناء عىل طلب يرفع إليها من أحرص 

الطرفني.
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السلطة القضائية
تقديم

الدستور  كرس   ،1959 دستور  عكس  عىل 
من  كل  كان  أن  بعد  القضاء  وحدة  الجديد 
واملايل  اإلداري  والقضاء  العديل  القضاء 
هيكل  إدراج  يتم  لم  بينما  بباب  مختصا 
الحقة  مرحلة  يف  إال  الدستورية  عىل  للرقابة 
ويف باب منفصل، أما اليوم فقد تم إدراج كل 
باب منفرد مما يعكس  القضائية يف  الهياكل 
سلطة  القضائية  السلطة  تكريس  يف  الرغبة 
الترشيعية  السلطة  غرار  عىل  وقوية  مستقلة 
أداء  من  تتمكن  حتى  التنفيذية  والسلطة 
يف   49 الفصل  بمقتىض  إليها  املسند  الدور 
انتهاك،  أي  من  والحريات  الحقوق  حماية 
إطار  يف  السابق  يف  استخدم  القضاء  أن  ذلك 
عىل  قادرا  يكن  ولم  االستبدادي  النظام 
الرضوري  من  يجعل  مما  املواطنني  حماية 
الحقوق  عن  للدفاع  محكمة  منظومة  إرساء 
عليها  التنصيص  يكفي  ال  التي  الحريات  و 
السلطة  الدستور.ولم يمنع تكريس وحدة  يف 
القضاء  خيار  عىل  املحافظة  من  القضائية 
الثنائية  عىل  املحافظة  تمت  حيث  املتخصص 
القضائية باإلبقاء عىل القضاء اإلداري كما تم 
بالرقابة  مختصة  دستورية  محكمة  إحداث 
تعدي  دون  للحيلولة  القوانني  دستورية  عىل 
الحريات  و  الحقوق  عىل  الترشيعية  السلطة 

املكفولة بالدستور.

رؤية  تكريس  بإعالن  الباب  استُهـل  وقد 
كان  ما  خالف  عىل  مستقلة  كسلطة  القضاء 
عند  الذي وقف   1959 األمر يف دستور  عليه 
خيار الهيأة القضائية.وتم تحديد دور القضاء 
يف ضمان إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة 
القانون، وحماية الحقوق والحريات، مما دفع 
البعض إىل إبداء بعض التخوف من أن تقيص 

صياغة الفصل قواعد القانون الدويل واملبادئ 
العامة للقانون )الفصل102(. وقد خال الباب 
من أي تنصيص عىل املعايري الدولية الستقالل 
القضاء خالفا للفصل 22 من التنظيم املؤقت 

للسلط العمومية .

الواجب  الرشوط  عىل  التنصيص  تم  كما 
ونزاهة  وحياد  كفاءة  من  القايض  يف  توفرها 
تكريس  وتم   )103 )الفصل  ومسؤولية 
مبادئ  من  له  توفرها  الواجب  الضمانات 
الخرباء  لتوصيات  وفقا  بالحصانة  متعلقة 
104( وبالتسمية التي أصبحت تتم  )الفصل 
بناء عىل رأي مطابق للمجلس األعىل للقضاء، 
يف  كان  التوافق  فإن  السامون،  القضاة  أما 
رئيس  مع  بالتشاور  تسميتهم  تتم  أن  اتجاه 
الحكومة بناء عىل ترشيح حرصي من املجلس 
األعىل للقضاء)الفصل 106(. كما تم تكريس 
يف  العزل  و  للنقلة  القايض  قابلية  عدم  مبدإ 
حدود الحاالت والضمانات القانونية )الفصل 
اإلعفاء فقد تم نقده  آلية  أما تكريس   ،)107
تمثل  أنها  عن  فضال  ضبابيتها  اعتبار  عىل 
تراجعا بالنسبة لبعض أصناف القضاة مثل 
املحاسبات  دائرة  وقضاة  اإلداريني  القضاة 

الذين لم يكونوا معرضني لإلعفاء.

عىل  التنصيص  عىل  املؤسسون  حرص  وقد 
عادلة  محاكمة  يف  كالحق  املتقايض  حقوق 
الدولية  املرجعية  عىل  التنصيص  دون  ولكن 
مما يدفع إىل التوجس خاصة وأن النصوص 
املحاكم  أمام  باإلجراءات  املتعلقة  الترشيعية 
املرشع  يمنح  مما  عادية  قوانني  شكل  تتخذ 
حرية الترصف يف ضمانات املحاكمة العادلة، 
ولقد تمت دسرتة حق الدفاع وتم تكريس الحق 
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املرشع  مما سيدفع  درجتني  عىل  التقايض  يف 
إىل مراجعة عديد النصوص املتعلقة بمختلف 
املبدإ،  لهذا  الخاضعة  غري  القضاء  أصناف 
القادرين  غري  مساعدة  عىل  التنصيص  وتم 
عىل التقايض للجوء إىل القضاء دون تكريس 
أما   .)108 )الفصل  التقايض  مجانية  مبدإ 
الفصل110 فقد تناول مسألة إحداث أصناف 
عىل  مؤكدا  أسايس  بقانون  تتم  التي  املحاكم 
يف  و  استثنائية  محاكم  وجود  إمكانية  عدم 
العسكرية نظرا  املحاكم  املقابل، تمت دسرتة 
متخصصة  محاكم  باعتبارها  وذلك  ألهميتها 
تحفظات  من  بالرغم  العسكرية  الجرائم  يف 
العديد من الخرباء لكون املعايري الدولية تعترب 
وجود املحاكم العسكرية خارج فرتات الحرب 
أمرا غري مربر باعتبارها محاكم استثنائية. أما 
الفصل 109 فقد حجرالتدخل يف القضاءلكن 
الفصل  حجر  بينما  تجريمه،  عن  التخيل  تم 
تعطيل  أو  األحكام  تنفيذ  عن  االمتناع   111
تنفيذها »دون موجب قانوني«، وهي صياغة 

قد تستغل لتعطيل تنفيذ األحكام. 

يف  يتمثل  املؤسسني  هدف  أن  من  وبالرغم 
مبدإ  بتكريس  إرساء سلطة قضائية حقيقية 
املجلس  لرتكيبة  أريد  فقد  الذاتي،  التسيري 
األول  القسم  من  األول  للقضاء)الفرع  األعىل 
جميع  و  القضاة  تمثيل  الخامس(  الباب  من 
يرتكب  حيث  القضائي  الشأن  يف  الرشكاء 
املجلس من أربعة هياكل هي مجلس القضاء 
ومجلس  اإلداري  القضاء  ومجلس  العديل 
للمجالس  العامة  والجلسة  املايل  القضاء 
القضائية الثالثة، ويرتكب كل هيكل من هذه 
منتخبون  أغلبهم  ثلثيه من قضاة  الهياكل يف 
إقرار  القضاة وتم  املتبقي من غري  الثلث  ويف 
املنتخبني  للقضاة  املوسعة  التمثيلية  مبدأ 
نصف  عن  يقل  ال  بما  االنتخاب  أساس  عىل 
املعايري  الرتكيبة و هو مبدأ متعارف عليه يف 
عربوا  قد  الخرباء  بعض  كان  وقد  الدولية. 
عن تخوفهم من أن يكون التسيري التشاركي 
مدخال لتسييس القضاء بعد تاريخ طويل من 
إلحاق  التدجني واالحتواء من خالل  محاوالت 

بالسلطة  العمومية  النيابة  و  اإلداري  القضاء 
املسار  عىل  األخرية  هذه  وسيطرة  التنفيذية 
أعمال  خالل  التوصل  فتم  للقضاة،  املهني 
القضاة  نسبة  يف  الرتفيع  إىل  التوافقات  لجنة 
.)112 )الفصل  املجلس  داخل  املنتخبني 
ضمانات  غياب  إىل  اإلشارة  تجدر  املقابل،  يف 
لتمثيل النيابة العمومية أواملحكمة الدستورية 
أو املحاكم العسكرية، كما لم تقع اإلشارة إىل 
رضورة أن يتم تحديد طريقة االنتخاب بشكل 

يضمن أكرب قدر من التمثيلية ملختلف الرتب.

وال يقف دور املجلس عند ضمان حسن سري 
إىل  يتجاوزه  بل  استقالله،  واحرتام  القضاء 
مشاريع  يف  الرأي  وإبداء  اإلصالحات  اقرتاح 
تعرض  التي  بالقضاء  املتعلقة  القوانني 
وجوباعىل الجلسة العامة للمجالس القضائية، 
تحديد  اختصاصات  للمجلس  تسند  لم  لكن 
معايري التعيني يف الخطط الوظيفية و معايري 
االنتداب ومسار التكوين و حاجيات املنظومة 
القضائية وتوزيع العمل داخلها. أما املجالس 
للقضاة ويف  املهني  املسار  القضائية فتبت يف 
من  املقدمة  االحرتازات  من  بالرغم  التأديب 
املقبول  غري  من  أنه  اعتبار  عىل  القضاة  قبل 
التدخل يف املسار املهني للقضاة من قبل غري 
القضاة  وخاصة بالرجوع إىل املعايري الدولية 
عن  التنفيذية  السلطة  تحييد  تقتيض  التي 
املسار املهني للقضاة بشكل تام، كما لم يتم 
القرارات  يف  الطعن  ضمان  عىل  التنصيص 
الفصل  يتم  لم  و  التأديبية  املادة  الصادرة يف 
هيكليا بني وظيفتي التحقيق والتتبع ووظيفة 

البت يف التتبعات التأديبية )الفصل 114(.

املجلس  منح  خيار  عن  التخيل  تم  وقد 
هيكل  أنه  اعتبار  عىل  القانونية  الشخصية 
يندرج ضمن الذات املعنوية األم وهي الدولة، 
الحكومة،  أو  الشعب  نواب  مجلس  غرار  عىل 
واملايل  اإلداري  باالستقالل  تمتيعه  تم  لكن 
مرشوع  إعداد  من  وتمكينه  الذاتي  والتسيري 
إذا  ما  113(،دون توضيح  )الفصل  ميزانيته 
سيترصف  التي  امليزانية  هذه  محتوى  كان 
وتجهيزاتها  املحاكم  يشمل  املجلس  فيها 
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ستبقى  النفقات  هذه  كانت  إن  أو  واألجور 
يتم  لم  أنه  كما  العدل،  وزارة  ترصف  تحت 
توفري  الدولة  واجب  من  أنه  عىل  التنصيص 
القضائية من  السلطة  لتمكني  الكافية  املوارد 
أداء مهامها و هذا الواجب هو من الضمانات 
أقرتها  التي  القضاء  الستقالل  األساسية 

منظمة األمم املتحدة.

العمومية  النيابة  عالقة  مسألة  مثلت  وقد 
إثارة  املسائل  أكثر  أحد  التنفيذية  بالسلطة 
للجدل داخل باب السلطة القضائية )الفصل 
115(، فالنيابة العمومية هي املؤسسة األخطر 
للمساس  معرضة  ألنها  العديل  الجهاز  داخل 
بالحقوق والحريات و الحال أن مهمة القضاء 
العديل هي الحفاظ عىل الحقوق و الحريات. 
وقد تم التأكيد عىل أن النيابة العمومية جزء من 
القضاء العديل تشملها الضمانات الدستورية 
النيابة  فصل  إعالن  يتم  لم  لكن  له،  املكفولة 
واستقاللها  التنفيذية  السلطة  عن  العمومية 
عنها والحال أن اإلرث القانوني التونيس طرح 
 97 الفصل  خالل  من  الخيارات  هذه  مثل 
من مرشوع دستور الجمهورية األوىل املؤرخ 
التأكيد  املقابل  يف  1958.وتم  جانفي   30 يف 
يف  يتم  العمومية  النيابة  قضاة  عمل  أن  عىل 
التي تحددها  للدولة  الجزائية  السياسة  إطار 
الخيارات  هذه  تطرح  و  التنفيذية.  السلطة 
السياسة  تطبيق  بني  الحدود  رسم  إشكال 
كما  الجزائية،  التتبعات  وتسييس  الجزائية 
تحت  العمومية  النيابة  إبقاء  مشكل  تطرح 
إمرة وزير العدل مما يجعل عالقتها به قائمة 
بالتعليمات  وااللتزام  التدرج  احرتام  عىل 
عىل  رصاحة  التنصيص  يتم  لم  وأنه  خاصة 
تعليمات  توجيه  من  التنفيذية  السلطة  منع 
كتابية أو شفوية إىل أعضاء النيابة العمومية، 
أعىل هرمها  يتم و وضعها تحت إرشاف  ولم 
وهو وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب 
يف  التذكري  ويجدر  القضاة.  بذلك  طالب  كما 
لحقوق  األوروبية  املحكمة  بأن  السياق  هذا 
العمومية  النيابة  اعتبار  رفضت  اإلنسان 
لتعليمات  خاضعة  كانت  إذا  للقضاء  منتمية 
بالتايل حقها يف إصدار  العدل، و نفت  وزارة 

تصدر  أن  يمكن  ال  إذ  للحرية  سالبة  قرارات 
مثل هذه القرارات إال عن القضاء.

املحافظة  املجلس  قرر  أخرى،  ناحية  من 
)الفصل  القضائية  االزدواجية  خيار  عىل 
قضاةاملحكمة  كفاءة  باعتبارأن   )116
السنوات  طوال  املتواصل  اإلداريةومجهودهم 
السابقة جعال من هذا الخيار  مكسبا ال يمكن 
التفريط فيه، إضافة إىل تحديد ميدان القضاء 
يمكن  التي  محوريته  ال  تركيز  و  اإلداري 
تحقيقها بصفة تدريجية، لكن لم تتم دسرتة 

مجلس تنازع االختصاص.

ويفرض إدراج القضاء اإلداري ضمن السلطة 
عىل  الحكومة  برئاسة  ارتباطه  فك  القضائية 
تمتيعه  و  والبرشية  املالية  املوارد  مستوى 
بالتسيري الذاتي بشكل تام و واضح. وقد تم 
اإلداري  القضاء  تقارير  نرش  عىل  التنصيص 
وذلك  للفاعلية  ودعما  للشفافية  ضمانا 
استجابة لطلب القضاة والخرباء يف قطيعة مع 
الصبغة الرسية لتقارير املحكمة التي الزمتها 
عىل  التنصيص  يتم  لم  لكن  إحداثها.  منذ 
عن  الصادرة  األحكام  تنفيذ  تعطيل  تحجري 
من  تنفيذها  عن  االمتناع  أو  اإلدارية  املحكمة 

قبل السلطة التنفيذية أو السلطة الترشيعية.

ويمارس القضاء اإلداري وظيفة قضائية تمتد 
إىل كل النزاعات اإلدارية ووظيفة استشارية، 
فيما  االختصاص  نزاعات  يف  البت  يتوىل  كما 
بني الجماعات املحلية من جهة وبني السلطة 
أخرى  جهة  من  املحلية  والجماعات  املركزية 

)الفصل 142(.  

كما تمت دسرتة القضاء املايل )الفصل117(، 
ملحكمة  العامة  الوالية  الدستور  وحدد 
املحاسبات املتمثلة يف مراقبة حسن الترصف يف 
املال العام باعتماد مرجعية تقوم عىل مبادئ 
الرشعية والنجاعة والشفافية دون اإلشارة إىل 
التي  النزاهة أو فكرة الحوكمة الرشيدة  مبدإ 
النجاعة  منها  مبادئ  بدورها منظومة  تشمل 
املحكمة  كلفت  وقد  والنزاهة،  والشفافية 
بتقييم طرق الترصف وزجر األخطاء املتعلقة 
التأسيسية يف  السلطة  به دون توضيح خيار 
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شأن بقاء دائرة الزجر املايل من عدمه. كما تم 
إسناد القضاء املايل مهمة مساعدة السلطتني 
الترشيعية والتنفيذية عىل رقابة تنفيذ قوانني 
امليزانية. ولم يتم توضيح عالقة  املالية وغلق 
هيأة الحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد مع 
محكمة املحاسبات و إمكانيات التنازع بينهما 

عىل مستوى االختصاصات.

الدستورية  املحكمة  إدراج  مثل  الختام،  يف 
من  واعيا  اختيارا  القضائية  السلطة  ضمن 
مالحظة  أمكن  وإن  التأسيسية،  السلطة  قبل 
بعض التناقض بني اعتبار القضاء الدستوري 
جزءا من السلطة القضائية وبني غياب تمثيل 
األعىل  املجلس  داخل  الدستورية  املحكمة 
املحكمة  مهام  أن  كما  القضائية  للسلطة 
أنها  بحكم  القضائية  الوظيفة  تتجاوز 
السلطات  بني  وتعديليا  تحكيميا  دورا  تلعب 
)الفصل 88 والفصل 101( إىل جانب مراقبة 
أو  نزاعا  تشمل  ال  رقابة  وهي  الدستورية، 
أطرافا بل تتمثل يف النظر عرب تحليل قانوني 

عميق متفرد يف عالقة النصوص ببعضها.

املحكمة  تتكون  أن  عىل  الرأي  استقر  وقد 
اثني عرش عضوا تسعة منهم  الدستورية من 
عن  خربتهم  تقل  ال  القانون  يف  مختصون 
عرشين سنة، وتم العدول عن تركيبة متكونة 
دفع  مما  القانون  يف  املختصني  من  حرصيا 
األعضاء  تسمية  معايري  للتساؤل عن غموض 
تسييس  مخاطر  من  يطرحه  وما  اآلخرين 
طريقة  خصوص  يف  أما  الهام.  الهيكل  هذا 
أعضاء  انتخاب  عن  العدول  تم  فقد  التسمية 
املحكمة من قبل املجلس الترشيعي خشية أن 
مما  االنتخاب العتبارات سياسية  هذا  يخضع 
قد يعطل تكوين املحكمة أو تجديد تركيبتها، 
من  كل  قبل  من  املبارش  التعيني  اختيار  وتم 
الشعب  نواب  ومجلس  الجمهورية  رئيس 
التعيني  فرتة  وتمتد  للقضاء.  األعىل  واملجلس 
إىل تسع سنوات غري قابلة للتجديد مما يقدم 
والنأي  املحكمة  الستقاللية  هامة  ضمانات 
السياسية  والتغيريات  التجاذبات  عن  بها 

)الفصل 118(.

)الفصل  املحكمة  اختصاصات  بشأن  أما 
مراقبة  يف  يتمثل  وأهمها  أولها  فإن   ،)120
العدول  تم  وقد  القوانني،  مشاريع  دستورية 
رئيس  قبل  من  اآليل  العرض  خيار  عن 
الجمهورية يف اتجاه فتح إمكانية طلب النظر 
الجمهورية  رئيس  قبل  من  الدستورية  يف 
وتنظر  نائبا.  ثالثني  أو  الحكومة  رئيس  أو 
املحكمة يف دستورية املعاهدات التي يعرضها 
لم  الدستور  لكن  الجمهورية  رئيس  عليها 
عىل  بالتحفظ  االكتفاء  يمكن  كان  إن  يوضح 
دستوريتها،  عدم  املحكمة  أعلنت  التي  البنود 
كما أنه لم يضع آليات خاصة النطالق مسار 
معينة  معاهدة  مع  تناغم  يف  الدستور  تعديل 
ما  غرار  عىل  االندماجية  املعاهدات  خاصة 
يف   1959 دستور  يف  عليه  منصوصا  كان 
وحدة  إطار  يف  املربمة  املعاهدات  خصوص 
احرتام  يف  املحكمة  وتنظر  العربي.  املغرب 
فيما  الرأي  وتبدي  الدستور  تعديل  إجراءات 
إذا كانت مقرتحات تعديله ال تمس املواد غري 
القابلة للتعديل. كمل تمثلت أهم إضافة قدمها 
يف   1959 بدستور  مقارنة  الجديد  الدستور 
تنظر  حيث  الدستورية  بعدم  الدفع  تكريس 
تحيلها  التي  القوانني  يف  الدستورية  املحكمة 
الدستورية  بعدم  للدفع  تبعا  املحاكم  عليها 
هذا  ويحمل  الخصوم،  أحد  من  بطلب 
االختصاص خطر إغراق املحكمة يف القضايا 
املطاعن،  للتثبت من جدية  آلية فرز  يف غياب 
املواطنني  منح  خيار  من  أفضل  يبقى  لكنه 
أمام  القوانني  يف  مبارشة  الطعن  يف  الحق 
اآلن  يف  وهو  املجلس  عنه  عدل  الذي  املحكمة 
املنظومة  تطهري  بتحقيق هدف  نفسه يسمح 
لصدور  السابقة  القوانني  من  القانونية 
الدستور املخالفة له. وعىل مستوى آخر، تبت 
املحكمة يف استمرار الظروف االستثنائية من 
80(وهو ما يضع عىل عاتقها  عدمه )الفصل 
باحرتام  وثيقا  ارتباطا  ترتبط  جسيمة  مهمة 

الحقوق والحريات.
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الباب الخامس :
السلطة القضائية

نص الدستور

الفصل 102
العدل،  إقامة  تضمن  مستقلة  سلطة  القضاء 
وحماية  القانون،  وسيادة  الدستور،  وعلوية 
الحقوق والحريات. القايض مستقل ال سلطان 

عليه يف قضائه لغري القانون.

الفصل 103
عليه  ويجب  الكفاءة.  القايض  يف  يشرتط 
االلتزام بالحياد والنزاهة، وكّل إخالل منه يف 

أدائه لواجباته موجب للمساءلة.

الفصل 104
يمكن  وال  جزائية،  بحصانة  القايض  يتمتع 
حالة  ويف  عنه،  ترفع  لم  ما  إيقافه  أو  تتبعه 
إيقافه وإعالم مجلس  التلبس بجريمة يجوز 
يف  يبت  الذي  بالنظر  إليه  الراجع  القضاء 

مطلب رفع الحصانة.

الفصل 105
إقامة  يف  تشارك  مستقلة  مهنة حرة  املحاماة 
العدل والدفاع عن الحقوق والحريات. يتمتع 
تكفل  التي  القانونية  بالضمانات  املحامي 

حمايته وتمكنه من تأدية مهامه.

القسم األول:

القضاء العديل واإلداري واملايل
الفصل 106

رأي  عىل  بناء  رئايس  بأمر  القضاة  يسمى 
مطابق من املجلس األعىل للقضاء.

يسّمى القضاة السامون بأمر رئايس بالتشاور 
مع رئيس الحكومة، بناء عىل ترشيح حرصي 
القانون  ويضبط  للقضاء.  األعىل  املجلس  من 

الوظائف القضائية السامية.

الفصل 107
ال ينقل القايض دون رضاه، وال يعزل، كما ال 
يمكن إيقافه عن العمل، أو إعفاؤه، أو تسليط 
وطبق  الحاالت  يف  إال  عليه،  تأديبية  عقوبة 

وبموجب  القانون،  يضبطها  التي  الضمانات 
قرار معّلل من املجلس األعىل للقضاء.

الفصل 108
أجل  عادلة يف  الحق يف محاكمة  لكل شخص 
معقول. واملتقاضون متساوون أمام القضاء.

حق التقايض وحق الدفاع مضمونان، وييرس 
لغري  ويكفل  القضاء  إىل  اللجوء  القانون 

القادرين ماليا اإلعانة العدلية.
ويضمن القانون التقايض عىل درجتني.

القانون  اقتىض  إذا  إال  املحاكم علنية  جلسات 
يف  إاّل  بالحكم  الترصيح  يكون  وال  رسيتها 

جلسة علنية.
الفصل 109

يحجر كل تدخل يف سري القضاء.
الفصل 110

تحدث أصناف املحاكم بقانون. ويمنع إحداث 
محاكم استثنائية، أو سّن إجراءات استثنائية 

من شأنها املساس بمبادئ املحاكمة العادلة.
متخّصصة  محاكم  العسكرية  املحاكم 
القانون  ويضبط  العسكرية.  الجرائم  يف 
اختصاصها وتركيبتها وتنظيمها واإلجراءات 

املتبعة أمامها والنظام األسايس لقضاتها.
الفصل 111

باسم  وتنفذ  الشعب  باسم  األحكام  تصدر 
عن  االمتناع  ويحجر  الجمهورية،  رئيس 
موجب  دون  تنفيذها  تعطيل  أو  تنفيذها 

قانوني.

الفرع األول: املجلس األعىل للقضاء

الفصل 112
يتكّون املجلس األعىل للقضاء من أربعة هياكل 
القضاء  العديل، ومجلس  القضاء  هي مجلس 
والجلسة  املايل،  القضاء  ومجلس  اإلداري، 

العامة للمجالس القضائية الثالثة.
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ثلثيه  يف  الهياكل  هذه  من  هيكل  كل  يرتكب 
من قضاة أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون 
بالصفة، ويف الثلث املتبقي من غري القضاة من 
املستقلني من ذوي االختصاص، عىل أن تكون 
املنتخبني.  من  الهياكل  هذه  أعضاء  أغلبية 
لفرتة  مهامهم  املنتخبون  األعضاء  ويبارش 

واحدة مدتها ست سنوات.

من  له  رئيسا  للقضاء  األعىل  املجلس  ينتخب 
بني أعضائه من القضاة األعىل رتبة.

من  هيكل  كل  اختصاص  القانون  يضبط 
وتنظيمه،  وتركيبته،  األربعة،  الهياكل  هذه 

واإلجراءات املتبعة أمامه.

الفصل 113
باالستقالل  للقضاء  األعىل  املجلس  يتمتع 
اإلداري واملايل والتسيري الذات، ويعّد مرشوع 
املختصة  اللجنة  أمام  ويناقشه  ميزانيته 

بمجلس نواب الشعب.

الفصل 114
سري  حسن  للقضاء  األعىل  املجلس  يضمن 
الجلسة  وتقرتح  استقالله.  واحرتام  القضاء 

العامة للمجالس

القضائية الثالثة اإلصالحات، وتبدي الرأي يف 
مقرتحات ومشاريع القوانني املتعلقة بالقضاء 
من  كل  ويبّت  وجوبا،  عليها  تعرض  التي 
للقضاة ويف  املهني  املسار  الثالثة يف  املجالس 

التأديب.

سنويا  تقريرا  للقضاء  األعىل  املجلس  يعّد 
يحيله إىل كل من رئيس الجمهورية، ورئيس 
يف  الحكومة  ورئيس  الشعب،  نواب  مجلس 
أجل أقصاه شهر جويلية من كل سنة، ويتم 

نرشه.

يناقش مجلس نواب الشعب التقرير السنوي 
عامة  جلسة  يف  قضائية  سنة  كل  مفتتح  يف 

للحوار مع املجلس األعىل للقضاء.

الفرع الثاني: القضاء العديل

الفصل 115
تعقيب،  محكمة  من  العديل  القضاء  يتكون 

ومحاكم درجة ثانية، ومحاكم درجة أوىل.

العديل،  القضاء  من  جزء  العمومية  النيابة 
بالدستور.  له  املكفولة  الضمانات  وتشملها 
مهامهم  العمومية  النيابة  قضاة  ويمارس 
املقررة بالقانون ويف إطار السياسة الجزائية 
للدولة طبق اإلجراءات التي يضبطها القانون.

تعّد محكمة التعقيب تقريرا سنويا تحيله إىل 
مجلس  ورئيس  الجمهورية،  رئيس  من  كل 
ورئيس  الحكومة،  ورئيس  الشعب،  نواب 

املجلس األعىل للقضاء، ويتم نرشه.

العديل،  القضاء  تنظيم  القانون  يضبط 
لديه،  املتبعة  واإلجراءات  واختصاصاته، 

والنظام األسايس الخاص بقضاته.

الفرع الثالث: القضاء اإلداري

الفصل 116
إدارية  محكمة  من  اإلداري  القضاء  يتكون 
ومحاكم  استئنافية،  إدارية  ومحاكم  عليا، 

إدارية ابتدائية.

تجاوز  يف  بالنظر  اإلداري  القضاء  يختص 
اإلدارية،  النزاعات  ويف  سلطتها،  اإلدارة 
ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون.تعّد 
تحيله  سنويا  تقريرا  العليا  اإلدارية  املحكمة 
إىل كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس 
ورئيس  الحكومة،  ورئيس  الشعب،  نواب 
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املجلس األعىل للقضاء، ويتم نرشه.

اإلداري،  القضاء  تنظيم  القانون  يضبط 
لديه،  املتبعة  واإلجراءات  واختصاصاته، 

والنظام األسايس الخاص بقضاته.

الفرع الرابع: القضاء املايل

الفصل 117
املحاسبات  محكمة  من  املايل  القضاء  يتكون 

بمختلف هيئاتها.
حسن  بمراقبة  املحاسبات  محكمة  تختّص 
العام، وفقا ملبادئ الرشعية  الترّصف يف املال 
حسابات  يف  وتقيض  والشفافية،  والنجاعة 
الترصف  طرق  وتقيّم  العموميني،  املحاسبني 
السلطة  به، وتساعد  املتعلقة  وتزجر األخطاء 
الترشيعية والسلطة التنفيذية عىل رقابة تنفيذ 

قوانني املالية وغلق امليزانية.
عاما  سنويا  تقريرا  املحاسبات  محكمة  تعّد 
تحيله إىل كل من رئيس الجمهورية، ورئيس 
الحكومة،  ورئيس  الشعب،  نواب  مجلس 
نرشه.  ويتم  للقضاء،  األعىل  املجلس  ورئيس 
االقتضاء  عند  املحاسبات  محكمة  تعد  كما 

تقارير خصوصية يمكن نرشها.

املحاسبات،  محكمة  تنظيم  القانون  يضبط 
لديها،  املتبعة  واإلجراءات  واختصاصاتها، 

والنظام األسايس الخاص بقضاتها.

القسم الثاني:

املحكمة الدستورية

الفصل 118
مستقلة  قضائية  هيئة  الدستورية  املحكمة 
ترتّكب من اثني عرش عضوا من ذوي الكفاءة، 
ثالثة أرباعهم من املختصني يف القانون الذين 

ال تقل خربتهم عن عرشين سنة.
ومجلس  الجمهورية،  رئيس  من  كل  يعنّي 
نواب الشعب، واملجلس األعىل للقضاء، أربعة 
من  أرباعهم  ثالثة  يكون  أن  عىل  أعضاء، 
لفرتة  التعيني  ويكون  القانون.  يف  املختصني 

واحدة مدتها تسع سنوات.

يجّدد ثلث أعضاء املحكمة الدستورية كّل ثالث 
تركيبة  يف  الحاصل  الشغور  ويسد  سنوات، 
مع  تكوينها  عند  املعتمدة  بالطريقة  املحكمة 

مراعاة جهة التعيني واالختصاص.

ينتخب أعضاء املحكمة من بينهم رئيسا ونائبا 
له من املختصني يف القانون.

الفصل 119
يحّجر الجمع بني عضوية املحكمة الدستورية 

ومبارشة أي وظائف أو مهام أخرى.

الفصل 120

سواها  دون  الدستورية  املحكمة  تختص 
بمراقبة دستورية:

رئيس 	  من  طلب  عىل  بناء  القوانني  مشاريع 
عضوا  ثالثني  أو  الحكومة  رئيس  أو  الجمهورية 
يف  إليها  يرفع  الشعب  نواب  مجلس  أعضاء  من 
أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة املجلس 
عىل  مصادقته  تاريخ  من  أو  القانون  مرشوع  عىل 
مرشوع قانون يف صيغة معّدلة بعد أن تم رّده من 

قبل رئيس الجمهورية،

يعرضها 	  التي  الدستورية  القوانني  مشاريع 
عليها رئيس مجلس نواب الشعب حسبما هو مقرر 
تعديل  إجراءات  احرتام  ملراقبة  أو   144 بالفصل 

الدستور،

املعاهدات التي يعرضها عليها رئيس الجمهورية 	 
قبل ختم مرشوع قانون املوافقة عليها،

للدفع 	  تبعا  املحاكم  عليها  تحيلها  التي  القوانني 
يف  الخصوم  أحد  من  بطلب  الدستورية  بعدم 

الحاالت وطبق اإلجراءات التي يقرها القانون،

الذي 	  الشعب  نواب  ملجلس  الداخيل  النظام 
املهام  تتوىل  كما  املجلس.   رئيس  عليها  يعرضه 

األخرى املسندة إليها بمقتىض الدستور.

الفصل 121
تصدر املحكمة قرارها يف أجل خمسة وأربعني 
الدستورية  بعدم  الطعن  تاريخ  من  يوما 

وباألغلبية املطلقة ألعضائها.
ينّص قرار املحكمة عىل أن األحكام موضوع 
ويكون  دستورية.  غري  أو  دستورية  الطعن 
قرارها معّلال وملزما لجميع السلطات، وينرش 
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بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يف صورة انقضاء األجل املقرر بالفقرة األوىل 
ملزمة  تكون  لقرارها،  املحكمة  إصدار  دون 

بإحالة املرشوع فورا إىل رئيس الجمهورية.

الفصل 122
إىل  الدستوري  غري  القانون  مرشوع  يحال 
نواب  مجلس  إىل  ومنه  الجمهورية  رئيس 
الشعب للتداول فيه ثانية طبقا لقرار املحكمة 
قبل  الجمهورية  رئيس  وعىل  الدستورية. 
للنظر  الدستورية  املحكمة  إىل  إرجاعه  ختمه 

يف دستوريته.
الشعب عىل  يف صورة مصادقة مجلس نواب 
رّده،  إثر  معّدلة  صيغة  يف  قانون  مرشوع 
وسبق للمحكمة أن أقرت دستوريته أو أحالته 
دون  اآلجال  النقضاء  الجمهورية  رئيس  إىل 
إصدار قرار يف شأنه، فإن رئيس الجمهورية 

املحكمة  إىل  الختم  قبل  وجوبا  يحيله 
الدستورية.

الفصل 123
عند تعهد املحكمة الدستورية تبعا لدفع بعدم 
عىل  يقترص  نظرها  فإن  قانون،  دستورية 
إثارتها، وتبّت فيها خالل  التي تمت  املطاعن 
مرة  املدة  لنفس  للتمديد  قابلة  أشهر  ثالثة 

واحدة، ويكون ذلك بقرار معّلل.
إذا قضت املحكمة الدستورية بعدم الدستورية 
ما  حدود  يف  بالقانون  العمل  يتّوقف  فإنّه 

قضت به.

الفصل 124

الدستورية  املحكمة  تنظيم  القانون  يضبط 
التي  والضمانات  لديها  املتبعة  واإلجراءات 

يتمتع بها أعضاؤها.
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الهيئات الدستورية المستقلة

تقديم

الدستور  1959، خصص  عىل خالف دستور 
التونيس الجديد بابا كامال للهيآت الدستورية 
يؤسس  إدارية  سلطا  تمثل  التي  املستقلة 
استقر  وقد  واستقالليتها.  لوجودها  الدستور 
دستورية  هيآت  خمس  إحداث  عىل  الرأي 
واالتصال  االنتخابات  مجاالت  يف  تختص 
والتنمية  اإلنسان  وحقوق  البرصي  السمعي 
والحوكمة  القادمة  األجيال  وحقوق  املستدامة 
الفصل  حدد  وقد  الفساد.  ومكافحة  الرشيدة 
125 املنطبق عىل مجموع هذه الهيآت الهدف 
من إحداثها وهو »دعم الديمقراطية«، وقد مثل 
هذا الهدف بالنسبة لللجنة الدستورية املختصة 
املعيار املحدد الختيار هذه الهيآت الخمس من 
مرشحة  كانت  هيأة  ثالثني  عن  يربو  ما  بني 
بمجال  يرتبط  ما  منها  الدستوري  للتكريس 
األمن ومنها ما اقرتح للعناية بقطاعات التعليم 

والثقافة إىل جانب املجلس اإلسالمي األعىل.

وتتمتع الهيآت الخمس بالشخصية القانونية 
انتخاب  ويتم  واملايل،  اإلداري  واالستقالل 
بأغلبية  الترشيعية  السلطة  قبل  أعضائها من 
معززة لضمان عدم سيطرة األغلبية الربملانية 
عليها، لكن يف املقابل تم التخيل عن الطريقة 
التشاركية يف تعيني أعضاء هذه الهيآت بالرغم 
الهيأة  تكوين  يف  ناجح  بشكل  اعتمادها  من 
والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا 
مدة  تحديد  تم  أخرى  ناحية  من  الحالية. 
تعيني األعضاء و التنصيص عىل عدم قابليتها 
ضمانات  من  البعض  يمنح  مما  للتجديد 
االستقاللية. لكن الدستور يخلو من أي إشارة 
إىل حاالت قطع املدة. وعىل العموم، تبدو هذه 
الذي  الربملان  أمام  مسؤولة  املستقلة  الهيآت 

تقدم له تقاريرها السنوية.

فيما  القانون  عىل  باإلحالة  الدستور  قام  وقد 
عىل  يضع  مما  الهيآت  هذه  تركيبة  يخص 
عاتق املرشع مهمة ضمان التنوع داخل هذه 
الرتكيبة مع اخذ بعض املقتضيات الدستورية 
بعني االعتبار ومنها الفصل 46 الذي يفرض 
بني  التناصف  لضمان  السعي  الدولة  عىل 
املرأة والرجل يف املجالس املنتخبة والفصل 8 
الذي يدعو الدولة إىل السماح للشباب بتحمل 
املسؤوليات. أما يف خصوص معايري التعيني، 
فإننا نجد تباينا بني مختلف الهيآت، إذ ينبغي 
جميع  اعضاء  يف  االستقاللية  معيار  توفر 
الهيآت ما عدا هيأة التنمية املستدامة وحقوق 
فيشرتط  الحياد،  معيار  أما  القادمة،  األجيال 
املستدامة  التنمية  هيأتي  عدا  ما  الجميع  يف 
فيما  الفساد،  ومكافحة  الرشيدة  والحوكمة 
أعضاء  يف  والنزاهة  الكفاءة  معيار  يشرتط  ال 
هيأة حقوق اإلنسان ولم يشرتط معيار الخربة 
إال يف خصوص أعضاء هيأة االتصال السمعي 

البرصي.

شهدت  فقد  االختصاصات،  حيث  من  أما 
إليها  أسند  ما  يف  استقرارا  الهيآت  مختلف 
خالل املسار التأسييس باستثناء هيأة االتصال 
السمعي البرصي التي كانت يف البداية مكلفة 
بتعديل كامل قطاع اإلعالم بما يف ذلك قطاع 
أن  الحال  و  واإللكرتونية  املكتوبة  الصحافة 
تعديل هذا القطاع يوكل تقليديا إىل املهنيني يف 
إطار نظام تعديل ذاتي، لذلك تم العدول عن 
هذه الصالحية وتركيز عمل الهيأة عىل اإلعالم 
وضمان  تطويره  قصد  البرصي  السمعي 
الهيأة  من  جعل  مما  ونزاهته،  تعدديته 
للهيأة  املبارشة  الوريث  الجديدة  الدستورية 
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العليا املستقلة لإلعالم السمعي البرصي التي 
تم تركيزها خالل الفرتة االنتقالية.

إحداث  شهدت  قد  االنتقالية  الفرتة  وكانت 
األوىل  أنشئت  لالنتخابات  مستقلتني  هيأتني 
يف 2011 إلدارة انتخابات 23 أكتوبر 2011 
وأنشئت الثانية من قبل املجلس التأسييس يف 
إلصدار  الالحقة  االنتخابات  لتنظيم   2013
دستور 27 جانفي 2014، وتجد هذه األخرية 
الفصل126  يف  لها  دستوريا  أساسا  اليوم 
منه. كما أحدثت خالل الفرتة االنتقالية لجنة 
وطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد 
ملكافحة  الوطنية  الهيأة  بعد  فيما  عوضتها 
أن  انتظار  يف   2011 سنة  املحدثة  الفساد 
تحل محلها هيأة الحوكمة الرشيدة ومكافحة 
من   127 الفصل  يكرسها  التي  الفساد 

الدستور.

املمنوحة ملختلف هذه  الصالحيات  وقد مثلت 
توافق  إىل  أدى  ثري  نقاش  موضوع  الهيآت 
حول رضورة تمتيعها باستقاللية عىل مستوى 
صياغة  يف  مشاركتها  وتأكيد  القرار  اتخاذ 
الخيارات التي تتبعها الدولة، لكن هذا التوافق 
لكل  لم يتجسد يف شكل صالحيات متساوية 
إقرار وجوبية استشارة جميع  إذ تم  الهيآت. 
الهيآت يف خصوص مشاريع القوانني املتعلقة 
بمجال اختصاصها باستثناء هيأة االنتخابات. 
التنمية  هيأة  استشارة  وجوبية  إقرار  وتم 

املستدامة يف خصوص مخططات التنمية كما 
منحت صالحية إبداء رأيها يف املسائل املتصلة 
اإلنسان  حقوق  هيأة  أما  اختصاصها  بمجال 
لتطوير  مقرتحات  تقديم  من  تمكينها  فتم 
لهيأة  سمح  بينما  اإلنسان  حقوق  منظومة 
سياسات  يف  باملساهمة  الرشيدة  الحوكمة 
الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وإذا كان 
لهذه الهيأة أن تستشار يف خصوص مشاريع 
هيأتي  فإن  بها،  املتعلقة  الرتتيبية  النصوص 
االنتخابات واالتصال السمعي البرصي منحتا 
سلطة ترتيبية، وقد مثل منح هذه الصالحية 
الهيأة  بذلته  مجهود  ثمرة  االتصال  لهيأة 
الحالية ومكونات املجتمع املدني إلقناع النواب 
أداة ال غنى عنها  بان السلطة الرتتيبية تمثل 
أما  للهيأة.  املوكلة  التعديلية  املهمة  ملمارسة 
هيأة حقوق اإلنسان وهيأة الحكومة الرشيدة 
بصالحيات  فتتمتعان  الفساد  ومكافحة 
واألهمية  الخصوصية  من  كبرية  درجة  عىل 
حاالت  يف  التحقيق  صالحية  األوىل  تملك  إذ 
إحالتها  أو  لتسويتها  اإلنسان  حقوق  انتهاك 
عىل الجهات املعنية بينما كلفت الثانية برصد 
والخاص  العام  القطاعني  يف  الفساد  حاالت 
عىل  وإحالتها  منها  والتحقق  فيها  والتقيص 
االختصاصات  هذه  وتطرح  املعنية،  الجهات 
النيابة  صالحيات  مع  تداخل  حصول  خطر 
وضوح  عىل  الحرص  يوجب  مما  العمومية 

التأطري الترشيعي. 
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الباب السادس :
الهيئات الدستورية المستقلة

نص الدستور

الفصل 125

دعم  عىل  املستقلة  الدستورية  الهيئات  تعمل 
الدولة  مؤسسات  كافة  وعىل  الديمقراطية. 

تيسري عملها.

القانونية  بالشخصية  الهيئات  هذه  تتمتع 
من  وتنتخب  واملالية،  اإلدارية  واالستقاللية 
معززة،  بأغلبية  الشعب  نواب  مجلس  قبل 
وترفع إليه تقريرا سنويا يناقش بالنسبة إىل 

كل هيئة يف جلسة عامة مخصصة للغرض.

يضبط القانون تركيبة هذه الهيئات والتمثيل 
وسبل  وتنظيمها  انتخابها  وطرق  فيها 

مساءلتها.

القسم األول:

هيئة االنتخابات

الفصل 126

تتوىل هيئة االنتخابات، وتسمى »الهيئة العليا 
االنتخابات  إدارة  لالنتخابات«،  املستقلة 
عليها  واإلرشاف  وتنظيمها،  واالستفتاءات 
املسار  سالمة  وتضمن  مراحلها،  جميع  يف 
وترّصح  وشفافيّته،  ونزاهته  االنتخابي 

بالنتائج.

مجال  يف  الرتتيبية  بالسلطة  الهيئة  تتمتع 
اختصاصها.

مستقلني  أعضاء  تسعة  من  الهيئة  ترتكب 
محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يبارشون 
سنوات،  سّت  مّدتها  واحدة،  لفرتة  مهامهم 

ويجّدد ثلث أعضائها كل سنتني.

القسم الثاني:

هيئة االتصال السمعي البرصي

الفصل 127

تتوىل هيئة االتصال السمعي البرصي تعديل 
وتطويره،  البرصي،  السمعي  االتصال  قطاع 
واإلعالم،  التعبري  حرية  ضمان  عىل  وتسهر 

وعىل ضمان إعالم تعددي نزيه.

مجال  يف  ترتيبية  بسلطة  الهيئة  تتمتع 
مشاريع  يف  وجوبا  وتستشار  اختصاصها 

القوانني املتصلة بهذا املجال.

مستقلني  أعضاء  تسعة  من  الهيئة  تتكون 
محايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، يبارشون 
سنوات،  ست  مدتها  واحدة،  لفرتة  مهامهم 

ويجّدد ثلث أعضائها كل سنتني.

القسم الثالث:

هيئة حقوق اإلنسان

الفصل 128

الحريات  احرتام  اإلنسان  هيئة حقوق  تراقب 
تعزيزها،  عىل  وتعمل  اإلنسان،  وحقوق 
حقوق  منظومة  لتطوير  تراه  ما  وتقرتح 
اإلنسان، وتستشار وجوبا يف مشاريع القوانني 

املتصلة بمجال اختصاصها.

تحقق الهيئة يف حاالت انتهاك حقوق اإلنسان 
لتسويتها أو إحالتها عىل الجهات املعنية.

أعضاء مستقلني محايدين  الهيئة من  تتكون 
من ذوي الكفاءة والنزاهة، يبارشون مهامهم 

لفرتة واحدة، مدتها سّت سنوات.
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القسم الرابع:

األجيال  وحقوق  املستدامة  التنمية  هيئة 
القادمة

الفصل 129

وحقوق  املستدامة  التنمية  هيئة  تستشار 
القوانني  مشاريع  يف  وجوبا  القادمة  األجيال 
واالجتماعية  االقتصادية  باملسائل  املتعلقة 
وللهيئة  التنمية.  مخططات  ويف  والبيئية 
بمجال  املتصلة  املسائل  يف  رأيها  تبدي  أن 

اختصاصها.

الكفاءة  ذوي  من  أعضاء  من  الهيئة  تتكون 
واحدة  لفرتة  مهامهم  يبارشون  والنزاهة 

مدتها سّت سنوات.

القسم الخامس:

هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
الفصل 130

ومكافحة  الرشيدة  الحوكمة  هيئة  تسهم 
ومنع  الرشيدة  الحوكمة  سياسات  يف  الفساد 
ونرش  تنفيذها  ومتابعة  ومكافحته  الفساد 
والنزاهة  الشفافية  مبادئ  وتعّزز  ثقافتها، 

واملساءلة.

تتوىل الهيئة رصد حاالت الفساد يف القطاعني 
والتحقق  فيها،  والتقيّص  والخاص،  العام 

منها، وإحالتها عىل الجهات املعنية.

القوانني  مشاريع  يف  وجوبا  الهيئة  تستشار 
املتصلة بمجال اختصاصها.

الرتتيبية  النصوص  يف  رأيها  تبدي  أن  للهيئة 
العامة املتصلة بمجال اختصاصها.

أعضاء مستقلني محايدين  الهيئة من  تتكون 
من ذوي الكفاءة والنزاهة، يبارشون مهامهم 
لفرتة واحدة، مّدتها سّت سنوات، ويجّدد ثلث 

أعضائها كل سنتني.
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السلطة المحلية

تقديم

كان التباين بني الجهات عىل مستوى التنمية 
وتوزيع الثروات سببا من أسباب زعزعة ثقة 
تعلقت  لذلك  املركزية.  السلطة  يف  املواطنني 
الشعارات املرفوعة يف املناطق الداخلية خالل 
الثورة بالحق يف التنمية  والعدل بني الجهات. 
قد  التنمية  مجهود  تكافؤ  عدم  أن  والواقع 
املدن  نحو  هامة  نزوح  حركة  يف  تسبب 
عديدة  انتفاضات  فتيل  أشعل  كما  الساحلية 
بسكان  ودفع  املنجمي  الحوض  يف  خاصة 
ظواهر  تنامي  من  التذمر  إىل  املدن  بعض 
التلوث وسوء الترصف يف التجمعات العمرانية 

الكربى.

صوتا  الجهات  منح  رضورة  برزت  هنا  من 
وسائل  من  وتمكينها  مشاغلها،  عن  به  تعرب 
خاصة  مستقبلها  مالمح  لرسم  القرار  اتخاذ 
واالجتماعي.  االقتصادي  املستويني  عىل 
بإحداث  الرضورة  لهذه  املجلس  واستجاب 
العمومية  بالجماعات  خاصة  تأسيسية  لجنة 
جديدة  رؤية  صياغة  يف   مهمتها  تمثلت 
تحويل  الرؤية  هذه  اقتضت  وقد  للالمكزية، 
تلتزم  إذ  دستوري  واجب  إىل  الالمركزية 
الرتاب  كامل  عىل  وتعميمها  بدعمها  الدولة 
 ،)14 )الفصل  الدولة  الوطني يف إطار وحدة 
املحلية  السلطة  أساس  نفسه  اآلن  يف  وهي 
عن  املؤسسون  تخىل  حيث   )131 )الفصل 
الرؤية اإلدارية التقنية الضيقة لإلدارة املحلية 
واضحة  سياسية  شحنة  تحمل  أن  واختاروا 
يتحدث  الذي  السابع  الباب  عنونة  خالل  من 

عن : السلطة املحلية.

واملالحظ أنه وبالرغم من إحداث بلدية تونس 
منذ سنة 1858، فإن دستور 1861 لم يرش 

املجلس  أشغال  أما  املحلية.  الجماعات  إىل 
الوطني التأسييس األول، فلم تشهد حرصا عىل 
تكريس الالمركزية نظرا لغلبة النزعة القبلية 
وسعي  التاريخ  ذلك  يف  التونيس  املجتمع  عىل 
إدارة  من  الناشئة  الدولة  لتمكني  املؤسسني 
االقتصادية  سياساتها  إلنجاح  قوية  مركزية 
 1959 دستور  احتوى  وهكذا  واالجتماعية، 
املحلية  للجماعات  عىل فصل وحيد مخصص 
ويكرس  بها  خاصة  بمصالح  لها  يعرتف 
التسيريية ويحدد  لهياكلها  املجلسية  الصبغة 
املحيل  املستوى   : للالمركزية  مستويني 
يكرس  لم  الدستور  لكن  الجهوي.  واملستوى 
مبدأ  وال  املحلية  الجماعات  استقاللية  مبدأ 
انتخاب أعضاء مجالسها، وساهم هذا الصمت 
عىل  السيطرة  من  املركزية  السلط  تمكني  يف 
الجهوي  املستوى  عىل  خاصة  املجالس  هذه 
متناقضني  دورين  يلعب  الوايل  كان  حيث 
املركزية  السلطة  ممثل  نفسه  اآلن  يف  كان  إذ 
الجهوي ويتمتع بصالحيات  املجلس  ورئيس 
عىل  الفعلية  السلطة  منه  جعلت  واسعة 

مستوى الجهة. 

تحديد ثالث  تم  فقد  الجديد،  الدستور  أما يف 
البلديات  يف  تتمثل  للالمركزية  مستويات 
املرشع  تمكني  مع  واألقاليم،  والجهات 
الجماعات  من  جديدة  أصناف  إحداث  من 
اإلمكانية  وهذه   )131 )الفصل  املحلية 
بالعديد  مقارنة  تونسية  خصوصية  تمثل 
الرؤية  مثلت  وقد  العالم.  عرب  الدساتري  من 
الشمولية التي تقوم عىل تغطية كامل الرتاب 
الجماعات  أصناف  من  صنف  بكل  الوطني 
املحلية إعالنا النتهاء تهميش الفضاء الريفي، 
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لكن واقعية هذه الرؤية بدت محل شك بالنظر 
الالمركزية،  هياكل  لرتكيز  العالية  الكلفة  إىل 
خاصة  االختصاص  توزيع  لصعوبة  ونتيجة 
املؤسسون  حاول  واألقاليم.وقد  الجهات  بني 
عىل  التنفيذية  السلطة  سيطرة  تجنب 
إحداثها  صالحية  بإسناد  املحلية  الجماعات 
الرتاب  تقسيم  يتوىل  الذي  املرشع  لفائدة 
الوطني، وهو ما يقطع مع الوضعية السابقة 
حيث كان صمت الدستور مربرا لوضع مصري 
البلديات والجهات بني يدي السلطة التنفيذية 
كما لو كان أمر إحداثها وحذفها ال يمثل سوى 

عملية تقسيم إداري.

يف  الجديد  الدستور  إضافات  أهم  وتتمثل 
توسيع تمثيلية الجماعات املحلية عرب تكريس 
 1959 مبدإ االنتخاب وتعميمه. ففي دستور 
التنصيص  قصدا  أهملوا  قد  املؤسسون  كان 
مما  املرشوع  يف  حضوره  رغم  املبدإ  هذا  عىل 
تجنب  من  بعد  فيما  املركزية  السلط  مكن 
الجهوية.  املجالس  خصوص  يف  تطبيقه 
كل  أن  يعلن   133 الفصل  فإن  اليوم،  أما 
مجالس  قبل  من  تدار  املحلية  الجماعات 
منتخبة، إذ تنتخب املجالس البلدية والجهوية 
انتخابا مبارشا بينما تنتخب مجالس األقاليم 
والجهوية.  البلدية  املجالس  أعضاء  قبل  من 
لكن نص الدستور ال يمنح أي توضيح بشأن 
بشأن  أو  اعتمادها  الواجب  االقرتاع  طريقة 
املقابل  ويف  الشباب.  تمثيلية  ضمان  آليات 
االنتخاب  مبدإ  دسرتة  أن  عىل  التأكيد  يمكن 
ستمنع املرشع من السماح للسلطة التنفيذية 
الحال  املنتخبة كما هو  بحل املجالس املحلية 
لالستقاللية  هامة  مما سيمثل ضمانة  اليوم، 

املحلية.

ملمارسة  مدرسة  املحلية  الجماعات  تمثل  وال 
أيضا  بل هي  التمثيلية فحسب،  الديمقراطية 
املخترب الذي اختاره املؤسسون لرتكيز النظام 
عنه  أعلنت  الذي  التشاركي  الديمقراطي 
التوطئة )الفقرة 4(، فالفصل 139 يفرض عىل 
الديمقراطية  آليات  اعتماد  املحلية  الجماعات 
التشاركية ومبادئ الحوكمة املفتوحة لضمان 

املدني  واملجتمع  للمواطنني  أوسع  مساهمة 
الرتابية  والتهيئة  التنمية  برامج  إعداد  يف 
لم  التأسييس  املجلس  لكن  تنفيذها،  ومتابعة 
املبادرة  يف  الحق  املواطنني  ملنح  رضورة  ير 
انطالقا من العرائض الشعبية أو االستشارات 

أو االستفتاءات املحلية.

رصاحة  الدستور  يقر  لم  آخر،  مستوى  عىل 
املحلية  الجماعات  لفائدة  االستقاللية  مبدأ 
الذي يقتيض منحها صالحيات فعلية لتسيري 
جزء هام من الشؤون العامة لفائدة املتساكنني 
تتحمل بشأنها املسؤولية يف إطار القانون، ويف 
املقابل تم تكريس مبدإ التدبري الحر )الفصل 
للجماعات  االعرتاف  يفرتض  الذي   )132
املحلية بحق يف القرار يمكنها مواجهة السلط 
املحلية به. عىل أن املسافة بني األمرين يمكن 
أن تصبح أقرص مما تبدو عليه إذا ما أرسيت 
السلط  اختصاصات  استقاللية  تدعم  تقاليد 

املحلية.

بتوزيع  القيام  الرضوري  من  يصبح  وعندئذ 
الفصول  تضع  واملوارد  لالختصاصات  دقيق 
134 و135 و136 يف شأنه املبادئ األساسية. 
ذاتية  صالحيات  املحلية  الجماعات  تملك  إذ 
املركزية  السلطة  مع  مشرتكة  وصالحيات 
توزيع  ويقع  منها.  منقولة  وصالحيات 
الصالحيات املشرتكة وفق مبدإ التفريع ال وفق 
آلية كتل االختصاص. وال يمكن أن نفهم من 
الصالحيات  صنف  إقرار  أهمية  مدى  النص 
تتحول  صالحية  كل  أن  والحال  املنقولة 
بمجرد نقلها إىل صالحية خاصة. وقد حرص 
املؤسسون عىل منح الجماعات املحلية السلطة 
الرتتيبية التي تمثل األداة الرضورية لتجسيد 
قراراتها وممارسة صالحياتها دون حاجة إىل 
تأهيل ترشيعي لذلك، كما خصصت لقراراتها 
املحلية)الفصل  للجماعات  رسمية  جريدة 
القضاء  إىل  االختصاص  منح  تم  وقد   .)134
التي  االختصاص  نزاعات  شأن  يف  اإلداري 
يمكن أن تنشب بني مختلف السلط املحلية أو 

بينها وبني السلطة املركزية )الفصل 142(.

وبالنظر إىل أن توسيع اختصاصات الجماعات 
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تم  فقد  مواردها،  مراجعة  يفرتض  العمومية 
موارد   : املوارد  من  أصناف  بثالثة  تمتيعها 
املحلية،  الجباية  من  خاصة  تتأتى  ذاتية 
)الفصل  املركزية  السلطة  من  محالة  وموارد 
135( وموارد إضافية تتكفل السلطة املركزية 
)الفصل  التضامن  ملبدإ  تكريسا  بتوفريها 
136(. وقد وضع الدستور مبدأ التناسب بني 
املوارد والصالحيات كما اشرتط اقرتان إحداث 

أو نقل الصالحيات بما يناسبهما من موارد.

اختصاص  من  بقي  آخر،  مستوى  عىل 
املرشع تحديد النظام املايل للجماعات املحلية 
)الفصل135( تماما مثل الجباية املحلية مما 
للتأثري عىل  هامة  أداة  املركزية  السلطة  يمنح 
وخياراتها،  العمومية  الجماعات  ميزانيات 
توفرها  التي  اإلضافية  املوارد  تساهم  كما 
التسوية  آلية  باعتماد  السلطةاملركزية  
بني  والعدل  التوازن  تحقيق  يف  والتعديل 
الجهات استنادا إىل مؤرشات التنمية واعتمادا 
عىل مبدإ التمييز اإليجابي)الفقرة الرابعة من 
السلطة  حرصت  وقد   .)12 الفصل  التوطئة، 
السلطة  مجهودات  كل  إبقاء  عىل  التأسيسية 
عندما  خاصة  الدولة  وحدة  إطار  يف  املحلية 
املداخيل  من  جزء  بتخصيص  األمر  يتعلق 
الطبيعية  الثروات  استغالل  من  املتأتية 
املستوى  عىل  الجهوية  بالتنمية  للنهوض 
هذا  تفضيل  تم  إذ   ،)136 )الفصل  الوطني 
بالتمتع  للجهات  السماح  خيار  عىل  الخيار 

مبارشة بنسبة من هذه املداخيل.

أما باقي املوارد، فتتمتع الجماعات املحلية يف 
باتباع  ملزمة  وهي  الترصف،  بحرية  شأنها 
قواعد الحوكمة الرشيدة فضال عن الخضوع 
لرقابة القضاء املايل الذي التقف مرجعيتهاعند 
الرشعية بل تتجاوزها إىل النجاعة والشفافية 
مشكل  بالتايل  ويطرح   ،)117 )الفصل 
تملك  املحلية  الجماعات  كانت  إذا  ما  معرفة 
ترصف  لتأمني  الالزمة  والقدرات  الوسائل 
مايل سليم. ويكتيس هذا السؤال أهمية بالغة 
مكلفة  املركزية  السلط  أن  إىل  بالنظر  خاصة 
بالعمل عىل التكافؤ بني املوارد واألعباء املحلية 

)الفصل 136(، وال يعني ذلك أن استخدام آلية 
التسوية والتعديل سيؤدي إىل إنقاذ جماعات 
محلية وصلت إىل صعوبات مالية بسبب سوء 
عملت  محلية  جماعات  حساب  عىل  الترصف 
املايل.  التوازن  إىل  الوصول  عىل  ونزاهة  بجد 
اآلليات  عن  للتساؤل  العنارص  هذه  وتدعو 
كلفت  ما  ألداء  املركزية  للسلطة  منحت  التي 
واألعباء،  املوارد  بني  التكافؤ  خصوص  يف  به 
التي ستمول  الدولة،  أن  الصعب تصور  فمن 
الجهوية  التنمية  مشاريع  املوارد  تحويل  عرب 
املصممة من قبل الجهات، لن تتمتع بأي حق 
يف الرقابة عىل الترصف والحال أن مصالحها 
اليوم هي األكثر كفاءة لتقييم جدوى مختلف 
املشاريع وتأثريها وتقدم إنجازها. لكن هذا ال 
يمكن أن يكون دون احرتام مبدإ التدبري الحر 
 )137 )الفصل  باملوارد  يتعلق  فيما  خاصة 
التي  اإلرشاف  رقابة  تكون  أن  يفرض  مما 
قبلية  ال  بعدية  املركزية  السلطة  بها  تتمتع 

)الفصل 138(. 

أنشطة  بني  املطلوب  التنسيق  إىل  وللوصول 
مختلف الجماعات املحلية، تم إحداث مجلس 
يمثل   )141 )الفصل  املحلية  للجماعات  أعىل 
ومقره  املحلية  الجماعات  جميع  مجالس 
خارج العاصمة. وال تتجاوز صالحياته اإلطار 
املسائل  يف  بالنظر  مكلف  فهو  االستشاري 
الجهات  بني  والتوازن  بالتنمية  املتعلقة 
املتعلقة  القوانني  مشاريع  يف  الرأي  وبإبداء 
لكن  املحلية.  واملالية  وامليزانية  بالتخطيط 
املالحظ أن التمفصل بني دور املجلس ووظيفة 
مجلس نواب الشعب لم يوضح بالقدر الكايف 
فالوسيلة الوحيدة لالتصال املبارش بينهما هي 
إمكانية دعوة رئيس املجلس األعىل للجماعات 
الترشيعي.  املجلس  مداوالت  لحضور  املحلية 
والواقع أن إحداث هذا املجلس يذكرنا بمجلس 
 2002 تعديل  بمقتىض  املحدث  املستشارين 
لدستور 1959 والذي كان ثلث أعضائه املمثل 
من  املنتخبني  األعضاء  من  متكونا  للجهات 
إىل مالحظة  ذلك  ويدفعنا  املحلية،  الجماعات 
الربملانية  الثنائية  املؤسسني عن خيار  إحجام 
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إضافيا  مستوى  يحقق  أن  يمكن  كان  الذي 
لتمثيلية الجماعات املحلية يمكنها من التأثري 
مستوى  عىل  خاصة  الوطنية  الخيارات  عىل 

مخططات التنمية.

الصبغة  أن  نالحظ  أن  يمكننا  الختام،  يف 
املقتضبة للمقتضيات الدستورية ضمن الباب 
الدستور تستوجب تدخال رسيعا  السابع من 
لفاعلية  كافية  للمرشع ملنح ضمانات  ودقيقا 
لكن  الدستور.  يف  املعلنه  املبادئ  واستمرارية 
السلطة  أولويات  ضمن  يبدو  ال  التدخل  هذا 
األحكام  قراءة  بذلك  توحي  مثلما  التأسيسية 

تركت  إذ  املحلية  بالسلطة  املتعلقة  االنتقالية 
ضبط  دون  كليا  املرشع  إلرادة  السلطة  هذه 
املتعلقة  األحكام  عكس  عىل  دقيقة  مواعيد 
والقضائية  والتنفيذية  الترشيعية  بالسلط 
حيث تم تحديد مواعيد دقيقة )الفصل 148(، 
ديمومة  إىل  الصمت  هذا  يؤدي  أن  ويمكن 
تتجاوز  قد  مدة  خالل  الخصوصية  النيابات 
أصبحت  دولة  إطار  يف  يقبل  أن  يمكن  ما 
املحلية بشكل واضح يف  الديمقراطية  تكرس 

دستورها.
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الباب السابع :
السلطة المحلية

نص الدستور

الفصل 131

تقوم السلطة املحلية عىل أساس الالمركزية.

تتجسد الالمركزية يف جماعات محلية، تتكون 
من بلديات وجهات وأقاليم، يغطي كل صنف 
تقسيم  وفق  الجمهورية  تراب  كامل  منها 

يضبطه القانون.

خصوصية  أصناف  بقانون  تحدث  أن  يمكن 
من الجماعات املحلية.

الفصل 132

تتمتع الجماعات املحلية بالشخصية القانونية، 
وباالستقاللية اإلدارية واملالية، وتدير املصالح 

املحلية وفقا ملبدإ التدبري الحر.

الفصل 133

تدير الجماعات املحلية مجالس منتخبة.

انتخابا  والجهوية  البلدية  املجالس  تنتخب 
عاما، حرا، مبارشا، رسيا، نزيها، وشفافا.

أعضاء  قبل  من  األقاليم  مجالس  تنتخب 
املجالس البلدية والجهوية.

الشباب يف  االنتخابي تمثيلية  القانون  يضمن 
مجالس الجماعات املحلية.

الفصل 134

ذاتية  بصالحيات  املحلية  الجماعات  تتمتع 
املركزية  السلطة  مع  مشرتكة  وصالحيات 
الصالحيات  توزع  منها.  منقولة  وصالحيات 
إىل  استنادا  املنقولة  والصالحيات  املشرتكة 

مبدإ التفريع.

يف  ترتيبية  بسلطة  املحلية  الجماعات  تتمتع 
قراراتها  وتنرش  صالحياتها،  ممارسة  مجال 
الرتتيبية يف جريدة رسمية للجماعات املحلية.

الفصل 135

للجماعات املحلية موارد ذاتية، وموارد محالة 
إليها من السلطة املركزية، وتكون هذه املوارد 

مالئمة للصالحيات املسندة إليها قانونا.

كل إحداث لصالحيات أو نقل لها من السلطة 
مقرتنا  يكون  املحلية،  الجماعات  إىل  املركزية 

بما يناسبه من موارد.

املحلية  للجماعات  املايل  النظام  تحديد  يتم 
بمقتىض القانون.

الفصل 136

تتكفل السلطة املركزية بتوفري موارد إضافية 
التضامن  ملبدإ  تكريسا  املحلية  للجماعات 

وباعتماد آلية التسوية والتعديل.

تعمل السلطة املركزية عىل بلوغ التكافؤ بني 
املوارد واألعباء املحلية.

يمكن تخصيص نسبة من املداخيل املتأتية من 
استغالل الثروات الطبيعية للنهوض بالتنمية 

الجهوية عىل املستوى الوطني.

الفصل 137

املصادق  امليزانية  إطار  يف  املحلية  للجماعات 
عليها حرية الترصف يف مواردها حسب قواعد 
الحوكمة الرشيدة وتحت رقابة القضاء املايل.

الفصل 138

تخضع الجماعات املحلية فيما يتعلق برشعية 
أعمالها للرقابة الالحقة.

الفصل 139

الديمقراطية  آليات  املحلية  الجماعات  تعتمد 
املفتوحة،  الحوكمة  ومبادئ  التشاركية، 
واملجتمع  للمواطنني  أوسع  إسهام  لضمان 
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املدني يف إعداد برامج التنمية والتهيئة الرتابية 
ومتابعة تنفيذها طبقا ملا يضبطه القانون.

الفصل 140

يمكن للجماعات املحلية أن تتعاون وأن تنشئ 
إنجاز  أو  برامج  لتنفيذ  بينها  فيما  رشاكات 

أعمال ذات مصلحة مشرتكة.

عالقات  ربط  املحلية  للجماعات  يمكن  كما 
خارجية للرشاكة والتعاون الالمركزي.

يضبط القانون قواعد التعاون والرشاكة.

الفصل 141

املجلس األعىل للجماعات املحلية هيكل تمثييل 
خارج  مقره  املحلية  الجماعات  ملجالس 

العاصمة.

يف  املحلية  للجماعات  األعىل  املجلس  ينظر 
بني  والتوازن  بالتنمية  املتعلقة  املسائل 
القوانني  مشاريع  يف  الرأي  ويبدي  الجهات، 
املتعلقة بالتخطيط وامليزانية واملالية املحلية، 
ويمكن دعوة رئيسه لحضور مداوالت مجلس 

نواب الشعب.

للجماعات  األعىل  املجلس  تركيبة  تضبط 
املحلية ومهامه بقانون.

الفصل 142

النزاعات  جميع  يف  اإلداري  القضاء  يبت 
فيما  تنشأ  التي  االختصاص  بتنازع  املتعلقة 
بني الجماعات املحلية، وبني السلطة املركزية 

والجماعات املحلية.
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الباب الثامن :
تعديل الدستور

نص الدستور

الفصل 143

لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب حّق املبادرة باقرتاح تعديل الدستور، 
وملبادرة رئيس الجمهورية أولوية النظر.

الفصل 144

كّل مبادرة لتعديل الدستور تعرض من قبل رئيس مجلس نواب الشعب عىل املحكمة الدستورية 
إلبداء الرأي يف كونها ال تتعلق بما ال يجوز تعديله حسبما هو مقرر بهذا الدستور.

ينظر مجلس نواب الشعب يف مبادرة التعديل للموافقة باألغلبية املطلقة عىل مبدإ التعديل.

الجمهورية  لرئيس  ويمكن  الشعب.  نواب  مجلس  أعضاء  ثلثي  بموافقة  الدستور  تعديل  يتم 
بعد موافقة ثلثي أعضاء املجلس أن يعرض التعديل عىل االستفتاء، ويتم قبوله يف هذه الحالة 

بأغلبية املقرتعني.



الدستور التونيس تحت املجهر- 2014 90

األحكام الختامية واألحكام االنتقالية

تقديم

بأغلبية  التونيس  الدستور  املصادقة عىل  تمت 
التأسييس  الوطني  املجلس  ألعضاء  ساحقة 
تاريخية  عامة  يف جلسة  الجميع  حيث حرض 
يوم 26 جانفي 2014 وتم تجاوز الخالفات 
السياسية وُردد النشيد الوطني يف لحظة فارقة 
أعلن فيها انبعاث الدولة التونسية من جديد. 
قبل  من  الدستور  ختم  تم  التايل،  اليوم  ويف 
الرؤساء الثالث خالل جلسة خارقة للعادة ثم 
التأسييس بنرشه  الوطني  املجلس  أذن رئيس 
يف عدد خاص من الرائد الرسمي للجمهورية 
التونسية صدر يوم 10 فيفري 2014 تاريخ 

دخوله حيز النفاذ )الفصل147(.

حيز  الدستور  بأهمية  نص  دخول  إن 
فرتكيز  اآلني،  أو  البسيط  باألمر  ليس  النفاذ 
التي  تلك  خاصة  الدستورية  املؤسسات 
تفرتض تنظيم انتخابات هو يف الواقع مسار 
العارش  الباب  خصص  لذلك  ومعقد.  طويل 
واألخري من الدستور لألحكام االنتقالية، وهذا 
وبدايته  الدستور  نهاية  يمثل  الذي  الباب 
بالرغم  و  بالغة.  أهمية  يكتيس  نفسه  اآلن  يف 
االنتقالية  األحكام  التفكري يف  يتم  لم  ذلك  من 
وتوزيع  التأسيسية  اللجان  تشكيل  عند 
التأسيسية  اللجان  وواصلت  بينها،  املهام 
التطرق  دون  شهرا  عرش  ستة  طوال  عملها 
أدرج  للدستور  العام  املقرر  لكن  املسألة،  إىل 
االنتقالية خالل صياغة  باألحكام  بابا خاصا 
املرشوع األخري للدستور، غري أن هذه األحكام 
الربملانية  الكتل  مختلف  بقبول  تحظ  لم 
سواء من حيث محتواها أو من حيث طريقة 

تكليف  إىل  االنتهاء  وتم  األحادية.  صياغتها 
الباب  هذا  صياغة  بإعادة  التوافقات  لجنة 

بأكمله مع االستعانة بالخرباء.

وبقراءة األحكام االنتقالية، يتضح منذ البداية 
الدستور  أبواب  بعض  إىل  اإلشارة  غياب 
وباب  العامة  املبادئ  وباب  التوطئة  وهي 
الدستور  تعديل  وباب  والحريات  الحقوق 
االنتقالية.  واألحكام  الختامية  األحكام  وبابا 
ويعني ذلك أن هذه األبواب التي ال تحتاج إىل 
أحكام انتقالية قد دخلت حيز التنفيذ منذ 10 
تالؤم  مشكل  يطرح  ما  وهو   ،2014 فيفري 
مقتضيات  مع  النافذة  الترشيعية  النصوص 
األبواب املذكورة خاصة تلك املتعلقة بالحقوق 

والحريات.

االنتقالية فهي  املشمولة باألحكام  األبواب  أما 
وبالسلطة  الترشيعية  بالسلطة  املتعلقة  تلك 
وبالهيئات  القضائية  وبالسلطة  التنفيذية 
توجب  وقد  املحلية.  وبالسلطة  الدستورية 
املقتضيات  تحديد  الدستوري  النص  عىل 
التي ستبقى نافذة من التنظيم املؤقت للسلط 
كما   2011 ديسمرب   16 يف  املؤرخ  العمومية 
املؤسسات  أهم  تركيز  آجال  تحديد  توجب 

الدستورية.

ووفقا لذلك، واصل املجلس الوطني التأسييس 
واالنتخابية  الترشيعية  مهامه  ممارسة 
والرقابية حتى انتخاب مجلس نواب الشعب، 
تم  فقد  الترشيعية  املبادرة  خصوص  يف  أما 
حرص اختصاص النواب يف مقرتحات القوانني 
منظومة  أو  االنتخابي  باملسار  املتعلقة 
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كل  عن  املنبثقة  الهيئات  أو  االنتقالية  العدالة 
الوطني  املجلس  عليها  صادق  التي  القوانني 
بتطبيق  الدولة  التزام  تعزيز  وتم  التأسييس، 
منظومة العدالة االنتقالية التي تأخر تركيزها 
يقبل  ال  أنه  عىل  تؤكد  خاصة  بمقتضيات 
أو  القوانني  رجعية  بعدم  الدفع  سياقها  يف 
بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء 
أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن 
املعني  للترشيع  دستوريا  تحصينا  يمثل  مما 
من كل املآخذ التي كان يمكن أن تجد يف النص 
الدستوري سندا لها خاصة من زاوية حقوق 

اإلنسان املكرسة به.

وقد وضع املؤسسون نهاية سنة 2014 تاريخا 
مما  الترشيعية  االنتخابات  لتنظيم  أقىص 
تطلب تدعيم الهيأة العليا املستقلة لالنتخابات 
التي انتخب أعضاؤها يوم 08 جانفي 2014، 
والتصويت عىل القانون االنتخابي الذي انكب 
املجلس عىل إعداده منذ دخول الدستور حيز 
النفاذ. غري أن ذلك لم يكن ليتم دون إخضاع 
مما  الدستورية  عىل  الرقابة  إىل  القانون  هذا 
جعل املجلس ينظر بصورة موازية يف مرشوع 
قانون إحداث الهيأة الوقتية ملراقبة دستورية 
الخيار  إحداثها  مثل  التي  القوانني  مشاريع 
املهمة  بهذه  اإلدارية  املحكمة  لتكليف  البديل 
حتى تركيز املحكمة الدستورية وذلك بالنظر 
إىل التحفظ الذي أصبح يسود تقييم املجلس 
لعمل املحكمة بالنظر لتأثري قراراتها املتعلقة 
الهيأة  الرتشحات لعضوية  بأعمال لجنة فرز 
حرص  تم  وقد  لالنتخابات.  املستقلة  العليا 
مشاريع  يف  الوقتية  الهيأة  اختصاص  مجال 
القوانني الالحقة لصدور الدستور مما يجعل 
القوانني السابقة بمنأى عن كل رقابة بالنظر 

إىل منع سائر املحاكم من النظر يف املسألة.

يف  توضيح  أي  االنتقالية  األحكام  تقدم  ولم 
الترشيعية  االنتخابات  تزامن  خصوص خيار 
املسألة  ترك حسم  مما  والرئاسية  من عدمه 
واصل  الحاالت  كل  ويف  التأسييس،  للمجلس 
وفق  وظيفته  مبارشة  املؤقت  الرئيس 
العمومية  للسلط  املؤقت  التنظيم  مقتضيات 

الجديد.  الجمهورية  رئيس  انتخاب  حتى 
وظائفها  مبارشة  واصلت  فقد  الحكومة  أما 
للسلط  املؤقت  التنظيم  مقتضيات  وفق  أيضا 
التأسييس  املجلس  لرقابة  خاضعة  العمومية 
حتى  للبقاء  ضمانة  بأي  تتمتع  لم  لكنها 
تكوين أول حكومة بعد االنتخابات الترشيعية 

القادمة.

وبعد االنتخابات الرئاسية والترشيعية وتركيز 
حكومة جديدة طبق مقتضيات البابني الثالث 
تركيز  االنتقالية  األحكام  تفرتض  والرابع 
األربع يف أجل  للقضاء بهياكله  املجلس األعىل 
االنتخابات  تاريخ  من  أشهر  ستة  أقصاه 
الترشيعية، ثم يحني دور املحكمة الدستورية 
يف أجل أقصاه سنة من تاريخ االنتخابات. ويف 
أثناء هذه املدة تواصل الهيأة الوقتية لإلرشاف 
إىل جانب  بمهامها  القيام  العديل  القضاء  عىل 
مشاريع  دستورية  ملراقبة  الوقتية  الهيأة 
العسكرية  املحاكم  تواصل  كما  القوانني، 
حني  إىل  لها  املوكلة  الصالحيات  ممارسة 

تنقيح القوانني السارية )الفصل 149(.

تنظيم  أن  املقتضيات  هذه  خالل  من  ويبدو 
وتركيز  والرئاسية  الترشيعية  االنتخابات 
يف  بما  القضائية،  السلطة  هياكل  مختلف 
أولويات  أهم  مثل  الدستوري،  القضاء  ذلك 
املجلس الوطني التأسييس عىل خالف الهياكل 
شأنها  يف  غاب  التي  األخرى  الدستورية 
وصارمة.  واضحة  آجال  عىل  التنصيص 
ويتضح ذلك يف خصوص الباب السابع املتعلق 
الذي  املرشع  لتقدير  املرتوك  املحلية  بالسلطة 
الرتابي  بالتقسيم  املتعلقة  القوانني  سيتخذ 
وغريها،  املحلية  واملالية  املحلية  واالنتخابات 
الدستورية  الهيآت  خصوص  يف  يتضح  كما 
املستقلة. ويكتفي الفصل 148 بتحديد قواعد 
و  الدستورية  للمحكمة  الجزئي  التجديد 
االنتخابات  هيأة  الدستورية:  الهيآت  ملختلف 
وهيأة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. كما 
لالتصال  املستقلة  الهيأة  أن  الدستور  وضح 
إىل  بمهامها  القيام  تواصل  البرصي  السمعي 
حني انتخاب هيأة االتصال السمعي البرصي.
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الباب التاسع :
األحكام الختامية

نص الدستور

الفصل 145

توطئة هذا الدستور جزء ال يتجّزأ منه.

الفصل 146

تفرسَّ أحكام الدستور ويؤّول بعضها البعض كوحدة منسجمة.

الفصل 147

بعد املصادقة عىل الدستور برمته وفق أحكام الفصل الثالث من القانون التأسييس عدد 6 لسنة 
2011 املؤرخ يف 16 ديسمرب 2011 واملتعلق بالتنظيم املؤقت للسلط العمومية، يعقد املجلس 
الدستور  فيها ختم  يتم  للعادة  عامة خارقة  أسبوع جلسة  أقصاه  أجل  التأسييس يف  الوطني 
من قبل رئيس الجمهورية ورئيس املجلس الوطني التأسييس ورئيس الحكومة. ويأذن رئيس 
التونسية.  للجمهورية  الرسمي  الرائد  من  خاص  عدد  يف  بنرشه  التأسييس  الوطني  املجلس 
تاريخ  التأسييس عن  الوطني  املجلس  النفاذ فور نرشه. ويعلن رئيس  الدستور حيز  ويدخل 

النرش مسبقا.
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الباب العاشر :
 األحكام االنتقالية

نص الدستور

الفصل 148

 6 و   5 الفصول  بأحكام  العمل  يتواصل   -1
للسلط  املؤقت  التنظيم  و 8 و 15 و 16 من 
نواب  مجلس  انتخاب  حني  إىل  العمومية 

الشعب.

يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من التنظيم 
انتخاب  حني  إىل  العمومية  للسلط  املؤقت 
مجلس نواب الشعب، غري أنه بداية من دخول 
الدستور حيز النفاذ، ال يقبل أي مقرتح قانون 
باملسار  متعلقا  كان  إذا  إال  النواب  من  يقدم 
أو  االنتقالية  العدالة  منظومة  أو  االنتخابي 
الهيئات املنبثقة عن كل القوانني التي صادق 

عليها املجلس الوطني التأسييس.

الفصول 7 و 9 إىل  العمل بأحكام  ويتواصل 
للسلط  املؤقت  التنظيم  من   26 والفصل   14
انتخاب رئيس الجمهورية  العمومية إىل حني 
وفق أحكام الفصل 74 وما بعده من الدستور.

ويتواصل العمل بأحكام الفصول 17 إىل 20 
التنظيم املؤقت للسلط العمومية إىل حني  من 

نيل أول حكومة ثقة مجلس نواب الشعب.

القيام  التأسييس  الوطني  املجلس  يواصل 
واالنتخابية  والرقابية  الترشيعية  بصالحياته 
بالتنظيم  املتعلق  التأسييس  بالقانون  املقررة 
املؤقت للسلط العمومية أو بالقوانني السارية 
املفعول إىل حني انتخاب مجلس نواب الشعب.

2- تدخل األحكام اآلت ذكرها حيز النفاذ عىل 
النحو التايل:

بالسلطة 	  املتعلق  الثالث  الباب  أحكام  تدخل 
 ،  55 و   54 و   53 الفصول  باستثناء  الترشيعية 
والقسم  الثاني من الباب الرابع املتعلق بالحكومة 

النتائج  عن  اإلعالن  يوم  من  بداية  النفاذ  حيز 
النهائية ألول انتخابات ترشيعية.

الرابع 	  الباب  من  األول  القسم  أحكام  تدخل 
 74 الفصلني  باستثناء  الجمهورية  برئيس  املتعلق 
و 75 حيز النفاذ بداية من يوم اإلعالن عن النتائج 
النهائية ألول انتخابات رئاسية مبارشة. وال يدخل 
الفصالن 74 و 75 حيز النفاذ إال بخصوص رئيس 

الجمهورية الذي سينتخب انتخابا مبارشا.

الخامس 	  الباب  من  األول  القسم  أحكام  تدخل 
املخصص للقضاء العديل واإلداري واملايل باستثناء  
عند  النفاذ  حيز   111 إىل   108 من  الفصول 

استكمال تركيبة املجلس األعىل للقضاء.

الخامس 	  الباب  من  الثاني  القسم  أحكام  تدخل 
املتعلق باملحكمة الدستورية باستثناء الفصل 118 
حيز النفاذ عند استكمال تعيني أعضاء أول تركيبة 

للمحكمة الدستورية.

بالهيئات 	  املتعلق  السادس  الباب  أحكام  تدخل 
نواب  مجلس  انتخاب  بعد  النفاذ  حيز  الدستورية 

الشعب.

بالسلطة 	  املتعلق  السابع  الباب  أحكام  تدخل 
املذكورة  القوانني  دخول  حني  النفاذ  حيز  املحلية 

فيه حيز النفاذ.

3- تجرى االنتخابات الرئاسية والترشيعية يف 
مدة بدايتها أربعة أشهر من استكمال إرساء 
أن  دون  لالنتخابات  املستقلة   . العليا  الهيئة 

تتجاوز يف كل الحاالت موىف سنة 2014

4- تتم التزكية يف أول انتخابات رئاسية مبارشة 
من عدد من أعضاء املجلس الوطني التأسييس 
وفق العدد الذي يضبط ألعضاء مجلس نواب 
الشعب أو من عدد من الناخبني املرسمني، وكل 

ذلك حسبما يضبطه القانون االنتخابي.
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5- يتم يف أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ 
األعىل  املجلس  إرساء  الترشيعية  االنتخابات 
هذه  من  سنة  أقصاه  أجل  ويف  للقضاء، 

االنتخابات إرساء املحكمة الدستورية.

إىل  بالنسبة  الجزئي  التجديد  يف  يراعى   -6
كل من املحكمة الدستورية وهيئة االنتخابات 
وهيئة  البرصي  السمعي  االتصال  وهيئة 
الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد أن يكون 
يف املرة األوىل والثانية بالقرعة من بني أعضاء 

أول تركيبة ويستثنى الرئيس من القرعة.

7- يحدث املجلس الوطني التأسييس بقانون 
ختم  تيل  التي  الثالثة  األشهر  خالل  أسايس، 
بمراقبة  تختص  وقتية  هيئة  الدستور، 

دستورية مشاريع القوانني وتتكّون من:

الرئيس األول ملحكمة التعقيب رئيسا	 

الرئيس األول للمحكمة اإلدارية عضوا، 	 

الرئيس األول لدائرة املحاسبات عضوا، 	 

القانوني 	  االختصاص  ذوي  من  أعضاء  ثالثة 
رئيس  من  كل  بينهم  وبالتساوي  تباعا  يعينهم 
الجمهورية  ورئيس  التأسييس  الوطني  املجلس 

ورئيس الحكومة.

ملراقبة  مخّولة  غري  املحاكم  سائر  وتعترب 
دستورية القوانني.

املحكمة  بإرساء  الهيئة  مهام  تنتهي 
الدستورية.

عىل  لإلرشاف  الوقتية  الهيئة  تواصل   -8
حني  إىل  بمهامها  القيام  العديل  القضاء 

استكمال تركيبة مجلس القضاء العديل. 

السمعي  لالتصال  املستقلة  الهيئة  وتواصل 
البرصي القيام بمهامها إىل حني انتخاب هيئة 

االتصال السمعي البرصي.

العدالة  منظومة  بتطبيق  الدولة  تلتزم   -9
الزمنية  واملدة  مجاالتها  جميع  يف  االنتقالية 
يف  يقبل  وال  بها،  املتعلق  بالترشيع  املحددة 
أو  القوانني  رجعية  بعدم  الدفع  السياق  هذا 
بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء 
أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن.

الفصل 149

ممارسة  العسكرية  املحاكم  تواصل 
السارية  بالقوانني  لها  املوكولة  الصالحيات 
مع  يتماىش  بما   تنقيحها  حني  إىل  املفعول 

أحكام الفصل 110.

والله ويل التوفيق
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