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 ؟ 2014 جانفي  27بر دستور ◌ُ هل ق : 2021جو�ل�ة   25إعالن 

 1د. وحید الفرش�شي 

 

 
Crédit photos AP 

[یوم اإلعالن عن الجمهور�ة التونس�ة    2021  جو�ل�ة  25مساء  ق�س سعّید  �إعالن رئ�س الجمهور�ة التونس�ة  

في   الملك�ة  الفصل  1957جو�ل�ة    25و�لغاء  تفعیل  قراره  �الحالة    80]  المتعلق  التونسي  الدستور  من 

االستثنائ�ة، دخلت تونس مرحلة غموض دستوري وقانوني خطیر على المسار الد�مقراطي وعلى الحقوق  

 2021جو�ل�ة    26من    انطالقاهور�ة والتي صدرت في شكل أوامر  فالقرارات األولى لرئ�س الجم  .والحر�ات

 تدعونا إلى طرح عدید التساؤالت و�لى التعبیر عن مخاوف عدیدة تتزامن دائما مع الحاالت االستثنائ�ة. 

 

 ؟ 80) هل فّعل الرئ�س حق�قة الفصل 1

  التزام من الدستور ونالحظ مدى    80لإلجا�ة عن هذا السؤال سنتعرض لكل الشروط التي حّتمها الفصل  

 . 2021جو�ل�ة  26نطالقا من وامر الرئاس�ة التي صدرت ت�اعا ارئ�س الجمهور�ة بها في إعالنه وفي األ

 
وحید الفرشیشي أستاذ مبرز في القانون العام بجامعة قرطاج مدیر قسم القانون العام و مسؤول عن ماجستیر حقوق  1

. االنسان و منسق العیادة القانوني حول العنف على أساس  الجندر بكلیة العلوم القانونیة و السیاسیة و االجتماعیة بتونس  
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ه السیر العادي لدوالیب  في وجود خطر داهم مهّدد لك�ان الوطن أو أمن البالد أو استقاللها یتعّذر مع  -

تقدیره لرئ�س الجمهور�ة وهو  الدستورهذا الشرط األساسي الذي تنطلق معه الحالة االستثنائ�ة جعل    الدولة:

 ما �ان. 

نواب    - مجلس  ورئ�س  الحكومة  رئ�س  استشارة  وجوب  إعالن    الشعب:في  رئ�س    جو�ل�ة  25في  أكد 

االستشارة  شكل  عن  تفاصیل  دونما  الحكومة،  ولرئ�س  الشعب  نواب  مجلس  لرئ�س  استشارته  الجمهور�ة 

النواب نفاه جملة وتفصیال رئ�س مجلس  الحكومة    ومضمونها وهو ما  أو یؤ�ده رئ�س  ینفه  هشام  ، ولم 

 صفحته، منه إال رسالة على  والذي لم تصدر    2021جو�ل�ة    25الـ  منذ لیلة    تواري عن األنظارالمالمش�شي  

هذا الشرط إذ نكون أمام إستحالة    انعدم�انعدام المحكمة الدستور�ة    الدستور�ة:في إعالم رئ�س المحكمة    -

 .رئ�سها ولم �كن ممكنا إعالم  ة.ماد�ّ 

  نعقاد دائم طیلة فترة الحالة االستثنائ�ة: أصدر رئ�س الجمهور�ة مجلس نواب الشعب في حالة ا  اعت�ار في    -

المؤرخ في    80سي عدد  [األمر الرئا   2021جو�ل�ة    29ولكنه لم ینشره إال في    2021جو�ل�ة    25أمره یوم  

مجلس نواب الشعب لمدة شهر، وهو ما یتعارض تماما مع    اختصاصات ] القاضي بتعلیق  2021جو�ل�ة29

ى منع المجلس  الذي یوجب انعقاد المجلس �صفة دائمة. وقد عمل رئ�س الجمهور�ة عل  80منطوق الفصل  

   .فعالهذا األمر وهو ما �ان  �إنفاذوتكل�ف األمن والج�ش من االنعقاد �غلق مقر المجلس أمام النواب 

على منع تعطیل عمل الحكومة، و�ما أنها    80في عدم جواز تقد�م الئحة لوم ضد الحكومة یؤ�د الفصل    -

رى أال �قوم  الة االستثنائ�ة ومن �اب أولى وأح الح تزّ�ى من قبل مجلس النواب فال �حق له إقالتها في فترة  

[الفصل   الدستور  �موجب  الحكومة  على  له  سلطان  الذي ال  الجمهور�ة  رئ�س  رئ�س   ].89بذلك  أّن  إال 

 2021جو�ل�ة    26في    69الجمهور�ة �ادر �إصدار أّول أمر له في حالة االستثناء هذه [األمر الرئاسي عدد  

�ما تّم ذلك في ظروف غامضة    الدستوري؟فما هو سنده    ).وأعضاء الحكومة  یتعلق �إعفاء رئ�س الحكومة

 . الیومة إلى �جو�ل 25 ذعن العالم من وانقطاعهرئ�س الحكومة  �اختفاءجّدا أحاطت 
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منها إال شرطین  الجمهور�ة  لم �طّبق رئ�س    80التي وضعها الفصل  العشرة  شروط  �المحّصلة و�الّرجوع إلى ال

��ف توصف    .إعالن التدابیر في ب�ان إلى الشعب وتحدید المدة بثالثین یوما مع إمكان�ة التمدیدشكلیین:  

   ؟الحالة إذا

 عموما؟خصوصا والدستور  80ا زلنا تحت طائلة الفصل ) هل م2

الفصل   توفر شروط  "  80�عدم  مترجمة  الرئاس�ة  األوامر  الشرع�ة  لشرع�ةتكون  فلماذا    الدستور�ة." غیر 

�صفة    لْ إن ما نالحظه هو �حث الرئاسة عن شرع�ة دستور�ة �حّدها األدنى إن لم نقُ   ؟80التمسك �الفصل  

 ذلك ال �ستق�م تماما وذلك نظرا للسببین التالیین: إال أن غیر.شكل�ة ال 

   .سبق وهو ما ذ�رناه ف�ما  80أّوال عدم االلتزام �شروط الفصل  -

من ناح�ة ومع �ق�ة أحكام الدستور    80فسه صالح�ات تتضارب تماما مع الفصل  ا إسناد الرئ�س لنثان�ّ   -

 وروحه. 

ة إصدار المراس�م في هذه الفترة وهو ما یتعارض تماما مع الفصل  أقّر الرئ�س لنفسه صالح�ّ   ،فمن ناح�ة 

 عي. نعقاد دائم ل�شرع بل ل�ضاعف عمله التشر�ن �كون مجلس نواب الشعب في حالة اوالذي یوجب أ 80

من ناح�ة ثان�ة أقّر الرئ�س لنفسه برئاسة السلطة التنفیذ�ة وحقه في تسم�ة رئ�س حكومة �عمل تحت إشرافه  

الذي یوجب مواصلة الحكومة لعملها وال �مكن إعفاؤها أو حتى    80ألحكام الفصل    وفي ذلك خرق واضح

 .االستثنائ�ةإصدار الئحة لوم ضدها في فترة الحالة  

جو�ل�ة ولكن لم �صدر    25ثالثة أقّر الرئ�س لنفسه رئاسة الن�ا�ة العموم�ة وهو ما ورد في ب�ان  من ناح�ة  

اآلن، وهي سا�قة خطیرة جّدا، لم �قترفها أي رئ�س جمهور�ة أو حكومة سا�قة ولو في أحلك    ف�ه أمر حّتى

  .والد�تاتور�ة فترات االستبداد 

 السلطات؟ نفسه فیها بتجم�ع �ل ك�ف نوّصف هذه الوضعّ�ة التي �قّر الرئ�س ل
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حالة   أمام  نحن  اعتقادنا  أحكامه    انقالبفي  في  الدستور  وأقلّ على  وضعّ�ة غصوروحه  أمام  نحن  ب  ه 

رئاسي "رفع الحصانة البرلمان�ة  أمر  موصوف للسلطة. و�تأّكد ذلك في نظرنا �إقرار الرئ�س لنفسه و�موجب  

لسنة   80  من األمر الرئاسي عدد  2الفصل  تعلیق أعماله" (ب الشعب طیلة مدة  عن �ّل أعضاء مجلس نوا 

اإلجراء على  ال شيء یبّرر هذا    لذلك؟، فما هو السند القانوني أو الدستوري  )2021جو�ل�ة    29في    2021

 القانوني. المستوى 

، وتجعلنا على  2014خرجنا تماما من أحكام دستور  ت  2021جو�ل�ة    25إن هذه اإلجراءات المعلنة في  

جو�ل�ة وسیتواصل إلى حین عودة السیر  25في  انطلق ة لط العموم�ّ طبیق أمام تنظ�م مؤقت للسّ وى التّ مست

 . الدولةالعادي لدوالیب 

 ؟الدولةأي عودة للسیر العادي لدوالیب  )3

لط العموم�ة" في تصر�حه أمام  ت للسّ لقد استعمل رئ�س الجمهور�ة ذاته هذه الع�ارة "نحن في تنظ�م مؤقّ 

في   بورقی�ة  الحبیب  هاّمة  .2021جو�ل�ة    25جماهیر  دالالت  الفترة    : وللع�ارة  أن  بذلك  المقصود  فهل 

العودة    انتظار لط في  أم أّن لرئ�س الجمهور�ة تصّوره لتنظ�م السّ   لط؟للسّ ا  م تنظ�ما استثنائ�ّ االستثنائ�ة تحتّ 

 العودة؟إلى الوضع العادي و��ف ستكون هذه 

من   انطالقا بتجم�ع السلط في ید رئ�س الجمهور�ة    2014في تنظ�م مؤقت للسلط خارج دستور   -

: هذا األخیر 2014مع دستور    لط في تعارض تامّ نا في تنظ�م للسّ نالحظ �أنّ   ،2021جو�ل�ة    25

كانه إعفاؤها، ا معّدال تخضع ف�ه الحكومة لرقا�ة البرلمان الذي �منحها ثقته و�إمبرلمان�ّ   ما ا ظ أقّر ن 

فعلي لنظام رئاسوي یذ�ر [بل یتجاوز "الحالة االستثنائ�ة" هو إرساء    انطالق ما �حصل منذ    إال أنّ 

  14  -2010د�سمبر    17في تونس إلى حدود ثورة    افي أوجه عدة] النظام الرئاسي الذي �ان سائد

ذا التمشي یتأكد مع . ه2011و�سقاطه سنة    ، ذلك النظام الذي أدى إلى الثورة عل�ه 2011جانفي  

  .1959ما �ان أعلنه رئ�س الجمهور�ة منذ فترة في رغبته في العودة إلى دستور األّول من جوان 
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  العودة؟��ف ستكون هذه  ؟العاديهل هذه األحداث واألوامر تطرح علینا سؤال العودة إلى الوضع 

وتعلیق عمل مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن �ّل    جو�ل�ة  25من    انطالقا �خروجنا من الدستور  

إننا   ؟2014هل �مكن العودة إلى أحكام دستور    ، أعضائه و�قالة الحكومة و�عالن ترؤس الن�ا�ة العموم�ة 

بتواصل إحالة النواب على القضاء إما    إنه  نعتقد أنه لن �كون من ال�سیر العودة إلى الدستور الحالي بل

القضاء العسكري خاصة �عد إعفاء وز�ر الدفاع [األمر الرئاسي  ق معهم ومواصلة تفعیل  إل�قافهم أو التحقی 

عفاء و�یل الدولة العام مدیر القضاء العسكري  [األمر الرئاسي  � و ] 2021جو�ل�ة  26المؤرخ في  69عدد 

 25فإن مجلس نواب الشعب لن �كون على ما هو عل�ه قبل    ،]2021جو�ل�ة    23المؤرخ في    68عدد  

ما س�صدر عن الرئ�س من مراس�م فإننا ننتظر نّصا سینظم مؤقتا السلطات    انتظاروفي    2021جو�ل�ة  

واالنطالق �موجب االستفتاءات في تغییر النظام    2014العموم�ة، إلى حین إنهاء العمل تماما بدستور  

   .الس�اسي واالنتخابي �لّ�ا

 ذلك؟فما هي المخاطر التي قد تنجّر عن  .2014أّننا خرجنا تماما من دستور  اعتقادنا راسخ

 

 الدستور) في مخاطر الخروج عن 4

ة إلى حین تعو�ضه  الرئ�س �ستعمله �مظلة مؤقتّ   والزال  2014نا خرجنا عن دستور  رات تؤ�د أنّ كل المؤشّ 

 ؟ ذلكفما هي مخاطر   آخر.بنّص 

إن آل�ات الد�مقراط�ة التي أعطت    :تونسفي خطورة الخروج عن الدستور على االنتقال الد�مقراطي في    -

عدید أحكامه [إرساء الهیئات العموم�ة والمحكمة الدستور�ة والمساواة بین   ذوالذي لم یتّم إنفا   2014دستور  

...] وهي    مال مسار العدالة االنتقال�ة واستك  المواطنین والمواطنات وحما�ة الحقوق والحر�ات العامة والفرد�ة

ة مهّددة الیوم �إ�قاف العمل بدستور جاء نت�جة ثورة ودماء  شار��ّ ة والتّ ة التمثیل�ّ �مقراط�ّ ت الدّ �األساس آل�اّ 

هذا التهدید للمسار الد�مقراطي نراه جلّ�ا حین   .شكري بلعید �محمد البراهمي  منهمأ�طال وزعماء س�اسیین  
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هي و الجمهور�ة و�ل التجارب السا�قة (  سات وتجّمع �ل السلطات في ید شخص واحد رئ�س�ل المؤسّ   تجّمد

إّن   واحد.�عد تجم�ع السلط في ید شخص    اجتماعينظام س�اسي د�مقراطي    أي تفرز  لم    )تعّد �العشرات 

الضمانة لالنتقال الد�مقراطي حتى و�ن �ان متعثرا، بینما    يأهمّ�ة إرساء المؤسسات وعملها �مؤسسات ه

 ل الخطر على الحرّ�ات. ة وهو ما س�شكّ لط في ید واحدة لن �كون إال مدخال لالستبداد والد�كتاتور�ّ تر�یز السّ 

�ل   الحرّ�ات،  تهدید  رئ�س   الحر�ات:في  تأكید  رغم  للحر�ات،  �كون ضامنا  أن  السلط  لتجم�ع  �مكن  ال 

في �ل تدخالته مع ممثلي المنظمات والجمع�ات واإلعالمیین واإلعالم�ات على عدم المساس    الجمهور�ة 

 إال أن ما �حصل یدعو إلى االحت�اط والر��ة.  .ة والعامة�الحر�ات الفرد�ّ 

وهو ما �عّرض �ل حقوقهم    .دون أي سند دستوري لذلكمن  رفع الحصانة عن النواب �أمر رئاسي    :أّوال

بدأنا نلمسه �إ�قاف النائبین �اسین الع�اري وماهر ز�د و�صدار �طاقات جلب ضّد  وهو ما    .للخطروحر�اتهم  

 النواب محمد العفاس وغیره من نواب �تلة الكرامة. 

عتبره  نتفعیل دور القضاء العسكري في دولة مدن�ة و�قحام الج�ش في الح�اة الس�اس�ة والشأن العام،    :ثان�ا 

ة وأن تدخل الج�ش والقضاء العسكري سیؤدي  ضر�ا لمدن�ة الدولة وخطرا محدقا �الحقوق والحر�ات خاّص 

العلي   األمر  �موجب  [الصادرة  العسكر�ة  والعقو�ات  المرافعات  مجلة  تطبیق  في  اإلى  جانفي    10لمؤرخ 

أن األصل في هذه المجلة هو االنض�اط    حیث  ] وهي من أشّد النصوص عداوة للحقوق والحر�ات1957

المبن�ّ  المدن�ة  �الح�اة  لها  الهرم�ة وال عالقة  للسلطة  الحر�ّ العسكري والخضوع  ة واالختالف  ة أساسا على 

 والمساواة. 

الحر�ات    :ثالثا المدن�ّ   األساس�ة:ضرب  للحقوق  الدولي  العهد  على  التونس�ة  الجمهور�ة  مصادقة  ة  رغم 

الرّ ة وتحدیدا مادتّ والس�اس�ّ  �الحاالت االستثنائ�ةه  إنطالقا من    ،ا�عة والمتعلقة  المعلنة  التدابیر  أن    25إال 

تتعارض تماما مع أحكام العهد. هذا األخیر �قّر في مادته الرا�عة �أنه في الحاالت االستثنائ�ة    2021  جو�ل�ة

عذیب إال أّن ة المعتقد ومنع ممارسة التّ لمي و�حر�ّ ظاهر السّ م والتّ نظ الحق في التعبیر والتّ ال �جب المساس � 
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جو�ل�ة    30في    المؤرخ  83مر عدد  والذي تأكد �موجب األ  2021جو�ل�ة    26المؤرخ في    70األمر عدد  

ة والخاصة والعامة �الفضاءات المفتوحة أو المغلقة" وهو جمعات العائل�ّ تظاهرات والتّ ة الّ فا �"�منع    2021

  والتجمهر! ما �مثل ضر�ا صارخا لحق التظاهر السلمي 

إنقال�ا،    توص�فه:   و�قطع النظر عن  2021جو�ل�ة    25�المحصلة إن ما �حصل في تونس إنطالقا من  

ستور�ة  سات الدّ ة خطیرة ال عهد لتونس بها تضرب المؤسّ للدستور، �مثل وضع�ّ   اخطیر   اللسلطة، تجاوز   ا غص�

البرلمان، الحكومة، القضاء وتمّس من الحقوق والحر�ات األساس�ة وتزّج �المؤسسة العسكر�ة في الح�اة    كافة:

   .الدولةالس�اس�ة وفي الشأن العام مّما یهّدد مدن�ة 

األّ�ام القادمة لن �كون معها ممكنا العودة إلى    هذه الوضع�ة الخطیرة والتي ستتوضح معالمها تدر�جّ�ا في

الذي �ستعّد رئ�س الجمهور�ة لقبره تماما �عد أن أعلن مرارا وتكرارا رفضه لهذه الوث�قة التي    2014دستور  

 . الجمهور�ةجاءت لتعلن الحقوق والحر�ات ولتمّكنه من رئاسة 

 


