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تمهيد :

كرث وسائل الدفاع النفيس  عندما نواجه حقيقة مخيفة، كثريا ما نلجأ إىل اإلنكار، أ
بدائّية وفعالية يف اآلن ذاته. هكذا تعامل جزء كبري من الّنخب التونسّية، وال يزال، 
مع مرشوع البناء القاعدي. قبل الدور األول من االنتخابات الرئاسية لسنة 2019، 
الرغم من  يحمله، على  الذي  واملــرشوع  للمرشح قيس سعّيد  يبا  تقر أحد  ينتبه  مل 
يحَظ  مل  ــرأي.  ال الستطالعات  األوىل  املراتب  يف  وسنوات،  بل  أشهر،  طيلة  تواجده 
املرشوع حينها بالدراسة ومل يكن محّل نقاش عاّم. ببساطة، مل يؤخذ على محمل 
الجّد. حّت خالل الدور الثاين مل تسنح الفرصة للتداول يف املرشوع. تحّول النقاش، 
الزناهة  بني  االستفتاء  يشبه  ما  إىل  سعّيد،  لقيس  كمنافس  القروي  نبيل  بوجود 
بمظهر مرّشح  إظهار سعّيد  ركّزوا حملتهم على  القروي، فقد  أنصار  أّما  والفساد. 
يف  للرئيس.  النشطة  املساندة  موقع  إىل  سنتني  بعد  غالبّيتهم  ليتحول  النهضة، 
االستثنائّية«،  »الحالة  باسم  السلطات  بكّل  سعّيد  استفرد   ،2021 جويلية   25
ليميض يف األشهر املوالية خطوة خطوة يف هدم مؤّسسات دستور 2014 تمهيدا 
يّة جديدة« على أنقاضه. أنجز سعّيد »استشارة« على مقاس  لتأسيس »جمهور
البناء القاعدي، تشّبث بنجاحها على الرّغم من ضعف املشاركة فيها. قّيد »اللجنة 
وما  الدستور،  مــرشوع  يف  األخــرية  الكلمة  لنفسه  تاركا  بمخرجاتها،  يّة«  االستشار
الّنخب  من  الكثري  يــزال  ال  إذ  تواصلت،  اإلنكار  حالة  لكّن  مراسيم.  من  سيعقبه 
فيه خالصا  يرى  الــذي  املــرشوع  ببساطة عن  أّن قيس سعّيد سيتخّلى  يعتقدون 

ليس فقط لتونس، بل لإلنسانّية قاطبة.

يوم 22 جوان 2021، أي قبل شهر بالكاد من إعالن الحالة االستثنائّية، استقبل 
سعّيد يف قرص قرطاج رضا شهاب امليّك، أحد أبرز رفاق املرشوع. تناول اللقاء، حسب 
أثبتت  كرث من 10 سنوات واليت  أ تداولها منذ  اليت تم  الرئاسة، »التصورات  بالغ 
يف  ال  للوضع  مالءمتها  واالقتصادي  السيايس  املستويني  على  املتالحقة  األحــداث 
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تونس فحسب بل يف العامل بأرسه«، والقضايا »املتعّلقة بالنظام السيايس ونظام 
االقرتاع اللذْين مل يحّققا اآلمال اليت سعى إليها الشعب التونيس«. كان ذلك أبرز 
يّة ليصبح  إحالة من سعّيد على مرشوع البناء القاعدي، منذ أدائه اليمني الدستور
يّة. منذ 25 جويلية 2021، بدأ االهتمام اإلعالمي بمرشوع البناء  رئيسا للجمهور
القاعدي، عرب بعض املقاالت الصحفّية والبحثّية اليت حاولت تفكيك املرشوع وتناوله 
السمعية- اإلعــالم  وسائل  يف  التفسرييّة«  »الحملة  ممثلي  بعض  ظهر  بالنقد. 

البرصيّة ليدافعوا عنه، يف حني حرص الرئيس على عدم تبّن مرشوع البناء القاعدي 
ير  بطريقة مبارشة، سعيا لتحسني رشوط تزنيله داخلّيا وخارجّيا. فّضل سعّيد تمر
مكتفيا  العاّم،  النقاش  على  بوضوح  عرضه  عوض  واملــواربــة،  بالتقسيط  مرشوعه 
بإشارات ضمنّية قابلة للتأويل، كالوعد ب »ديمقراطية حقيقّية« و«حقبة تاريخّية 
جديدة«. من جهتهم، ركّز املعارضون نقدهم على املخاطر االستبداديّة والفوضويّة 
للبناء القاعدي، وعلى مقارنته بتجربة اللجان الشعبّية يف الجماهرييّة الليبّية. ظّل 
يّة  النقاش عرضّيا، جدالّيا، مجزتأً، فال املقاالت الصحفّية وال الربامج اإلذاعّية والتلفز
وال وسائل التواصل االجتماعي، على أهّمية دورها يف النقاش العاّم، تسمح بتناول 

املوضوع بالعمق الكايف.

إّن ما نطمح له من خالل هذه الدراسة، هو املساهمة يف نقاش فكري ملرشوع البناء 
القاعدي، يف سياق سيايس استثنايئ يف تاريخ تونس. نحن ال نّدعي حياًدا، وال نرى 
الديمقراطّية  التجربة  بها  تمرّ  اليت  التاريخّية  الرهانات  عن  انعزال  يف  العمل  هذا 
التونسّية. لكّننا حاولنا على األقّل أن نأخذ على محمل الجّد هذا املرشوع، ونسائله 
مكافحته  عرب  أيضا  وإنّما  املوجودة،  الديمقراطّية  التجارب  إىل  بالنظر  فقط  ليس 
 النوايا لدى أصحاب املرشوع 

ِ
بالشعارات ذاتها اليت يرفعها. فحت لو افرتضنا صدق

عن  التعبري  أدوات  للشعب  »تعيد  حقيقّية«  »ديمقراطّية  تحقيق  يف  وإرادتــهــم 
إرادته«، فإن ذلك ال يعن التسليم بأّن من شأن املرشوع املطروح أن يصل إىل هذه 
تماما، وكان ثمنها على  لها  برّرت ممارسة مناقضة  نوايا صادقة  الغاية. فكم من 

الشعوب باهظا جّدا.

الدستور يف 30 جوان 2022,  الدراسة قبل نرش مرشوع  أبــواب هذه  ُكِتبت جّل 
كّد هذا املرشوع نّية سعّيد يف استكمال تمرير مخططاته. وهذا ما نستشّفه  وقد أ
بوضوح كّلي من خالل حذف رشط االنتخاب املبارش ملجلس نواب الشعب، مما يمّهد 
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كيد الطابع  لتزنيل مالمح البناء القاعدي عرب مرسوم انتخايب. كما نستشّفه من تأ
 هذه الدراسة قبل االستفتاء 

ِ
الرئاسوي للبناء القاعدي. وقد بذلنا ما يف وسعنا لنرش

على مرشوع الدستور، إسهاًما مّنا يف االرتقاء بالنقاش العاّم حوله يف اتجاه نقاش 
املضامني والبحث يف عمقه، عوض منطق التضليل واالبزتاز السيايس. ونأمل تالًيا 
أن تساهم هذه الدراسة، على الرّغم من أنّها ليست تعليقا على مرشوع الدستور، 
يف إنارة القارئ حول خياراته يف مجال النظام السيايس، وانعكاساتها ومخاطرها. 
فإذا كان الرئيس يتفادى بعناية عرض مرشوعه كامال وبوضوح على النقاش العاّم، 

فإّن من صميم دورنا مقاومة هذه املواربة، ومناقشة املرشوع يف كلّيته.

يبقى أّن الفائدة من هذا العمل تتجاوز سياق النقاش حول االستفتاء الدستوري أو 
مرشوع البناء القاعدي. فهي فرصة ملساءلة بعض األفكار الجاهزة وأحيانا املضّللة 
النظام  قضايا  حول  العاّم  بالنقاش  والنهوض  مهيمن،  خطاب  إىل  تحّولت  اليت 
هذه  تجاوز  أخرى  جهة  من  حاولنا  كما  والديمقراطّية.  االقــرتاع  ونظام  السيايس 
يعرّب  اليت  الديمقراطي  واالنتقال  الثورة  القاعدي داخل جدلّية  البناء  لنضع  األطر، 
عنها، وأيضا داخل السؤال حول أزمة الديمقراطية التمثيلّية يف العامل، اليت تشكّل 
الظاهرة الشعبويّة يف اآلن ذاته نتيجة وتحّديا لها، واليت يتصّور أنصار البناء القاعدي 

مرشوعهم تجاوزا تاريخّيا لها. فعىس أن تكون نجحنا يف هذه املحاولة. 
 





.I
البناء القاعدي،   

مشروع أم نبّوة ؟ 
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»إّن السبيل للتعبري عن إرادتكم الحقيقية هو إعادة البناء من القاعدة، من املحلي 
ودرجاتها  أصنافها  اختالف  على  كلها  والترشيعات  القوانني  تكون  املركز، حت  نحو 
معرّبة عن إرادتكم، حاملة آلمالكم، صدى ملطالبكم وتطلعاتكم، مّتسقة مع االنفجار 

الثوري الذي انطلق من املعتمديّات والقرى قبل أن يبلغ ذروته يف املركز.
املرحلة  ينطلق من قراءة لهذه  يريد«  الجديد تحت شعار »الشعب  التأسيس  إن 
التاريخّية، ال يف تونس فحسب، بل يف العامل بأرسه. فقد دخلت اإلنسانّية مرحلة 
هذا  بفعل  تحّولت  بالية  بمفاهيم  تنظيمها  باإلمكان  يعد  مل  تاريخها  من  جديدة 
التطّور إىل عقبة أمام فكر سيايس جديد صنعته الشعوب وتجاهله الكثريون ممن ال 
زالوا يعتقدون أنهم صفوة الصفوة ونخبة النخبة اليت تحّدد بمفردها أقوم املسالك 
إلدارة شؤون املمالك، فاملسلك فتحه الشعب التونيس. )...( معامل الطريق الجديدة 
يفهم  أال  أراد  ملن  إال  الفهم  باملستعصية على  ليست  التونيس  الشعب  اليت شّقها 
أصال أو أراد أن يفهم طبق مصالحه ومل يتخلص من طموحه الشخيص وأطماعه 

وهواه«1.

ليس أفضل لتقديم مرشوع البناء القاعدي، من أن نبدأ من كالم سعّيد نفسه يف 
املقتطف، الذي يلّخص األفكار  بيانه االنتخايب لرئاسيات 2019. تكفي قراءة هذا 
يتعّلق  بأّن األمر ال  يكرّرها سعّيد وبقّية أصحاب املرشوع منذ 2011، لنفهم  اليت 
بما  وإنّما  الذين يصّدقونه«،  إاّل  يلزم  الناخبني و«ال  لتعبئة  انتخايب يصلح  بربنامج 
يشبه النبّوة. مل يكتب سعّيد وأصحابه املرشوع، وإنّما اكتفوا باكتشاف الطريق اليت 
خّطها الشعب يف ثورته، تماما كاألنبياء. فهي رسالة تاريخّية تلقوها من الشعب، 
واآلليات  املفاهيم  يتجاوز  جديد  سيايس  فكر  وهــي  تبليغها،  على  دورهــم  يقترص 
»البالية« اليت انتهى زمانها. وكما األنبياء، ال يوّجه سعّيد الرسالة إىل شعبه فقط، 
وإنما يرى فيها خالص العامل بأرسه. أّما من يعارض هذه الرسالة، فال يحرّكه يف ذلك 

رأي حرّ أو نّية صادقة، وإنّما بالرضورة مصلحته الخاّصة. 

1 / مرشوع يأىب أن يكتمل

لنئ بدأ مرشوع البناء القاعدي يتشكّل منذ 2011، بلقاء مدرّس القانون الدستوري 
ينّي املنضوين تحت لواء »قوى تونس الحرّة«، إاّل أنّه، كغالبّية  مع زمرة من اليسار

مقتطف من البيان االنتخايب للمرشح قيس سعّيد، ورد يف خليل عباس، الديمقراطية اآلن. قراءة يف ظاهرة قيس سعّيد، منشورات جمعية . 1
نشاز، دار كلمات عابرة، 2019، ص. 76. مهدي العش، االقرتاع على األفراد: حّل ملغوم ألزمة الحكم، نرش يف العدد 17 من املفكرة القانونية.
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يمكن  ونــهــايئّ  واضــح  نــّص  يف  اآلن  إىل  للعموم  ينرش  مل  إذ  ُيسكتمل.  مل  الــنــبــّوات، 
التعليق عليه، وإنّما ظّلت معامله تتناقل وتناقش يف نشاطات الحمالت التفسرييّة، 
وتفاصيله تتطّور من حني آلخر. فإذا ما استثنينا الحوارات الصحفية لسعّيد، اليت 
قّدم من خاللها مقومات مرشوعه وبعض تفاصيله، يوجد مرجعان فقط منشوران 
للعموم؛ األّول بيان باسم قيس سعّيد نرش بتاريخ 3 أوت 2013، بعد أسبوع من 
التأسييس  الوطن  املجلس  دعا من خالله  الرباهمي،  املؤسس دمحم  النائب  اغتيال 
إىل إنهاء وجوده القانوين وحّل نفسه، وإىل انتخاب »مجلس وطن شعيب« على 
ينّي  اليسار الشباب  أحد  عّباس،  لخليل  كتاب  فهو  الثاين،  أّما  القاعديّة.  الطريقة 
وكان يف  لسنة 2019  الرئاسّية  االنتخابات  بعيد  ُنرش  املــرشوع،  انخرطوا يف  الذين 
األصل مداخلة ألقاها يف لقاءات جمعّية نشاز، وهو مرجع مفيد جّدا لفهم الفلسفة 
اليت يقوم عليها املرشوع. يؤكّد خليل عباس نفسه أّن املرشوع »مل يستكمل بعد«، 

وأنه ال يشكّل »فكرة نهائّية وجاهزة«، وإنّما »وثيقة للنقاش«2. 

بني 2013 و2019، تعّددت التسميات، من »البناء الجديد«، إىل »البناء القاعدي«، 
مرورا ب »التأسيس الجديد«، من دون أن تتغرّي فلسفة املرشوع وال معامله الكربى. 
تقوم هذه األخرية على إجراء االنتخابات يف مستوى العمادات وفق نظام االقرتاع 
كّل  مستوى  على  محلّية  مجالس  املنتخبون  ليشكّل  دورتـــني،  يف  األفـــراد  على 
معتمدية، ُيضاف إليهم ممّثل عن ذوي اإلعاقة، ثّم يصعد من كّل مجلس محّلي، 
يف  وممّثل  الوالية،  مستوى  على  الجهوي  املجلس  يف  ممّثل  القرعة،  أسلوب  عرب 
املجلس الوطن، مع خضوعهم جميعا المكانّية سحب الوكالة من ِقَبل ناخبيهم. 
كما بقيت فكرة عضويّة »مديري اإلدارات املحّلية« يف هذه املجالس، من دون الحّق 
يف التصويت. لكّن بعض التفاصيل تغرّيت، كرشوط الزتكيات للرتشح لالنتخابات3، 
أو التخّلي عن فكرة إخضاع تعيني »املرشف على األمن« إىل اقرتاح أغلبية أعضاء 
املجلس املحّلي. ظّل البناء القاعدي يف تطّور مستمرّ حّت بعد انتخابات 2019، إذ 
وردت أفكار جديدة يف مداخالت أصحاب املرشوع يف ندوة »لنفكّر ديمقراطيتنا« يف 
يّة يف سبتمرب 2021، أبرزها مبدأ التصويت اإلجباري، لكن من دون تفاصيل  الكبار

حول العقوبات اليت تنتظر من يتخّلف عن االقرتاع.

 خليل عباس، سبق ذكره، ص. 72.. 2
كان يشرتط يف النسخة األوىل أن يكون نصف املزكني من الشباب الذين يقّل عمرهم عن 35 سنة، وربعهم من أصحاب الشهائد العليا املعطلني . 3

عن العمل، ثم يف النسخة الثانية، أصبحت الزتكيات بالتناصف بني الرجال والنساء، على أن يكون الرّبع من الشباب.
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من  ومكتملة  نهائّية  نسخة  إصــدار  من  ورفاقه  سعّيد  منع  الــذي  ما  نــدري  لسنا 
أنّها  يفرتض  مرّة،  إعالنه ألول  بعد مرور سنوات عديدة من  مرشوعهم، خصوصا 
كافية إلنضاج األفكار وتذليل الصعوبات والوصول إىل مرشوع متناسق ومكتمل. 
النقاش  أّن أصحابه تفادوا عرضه على  أو  ربّما كان العمل على املرشوع متقّطعا، 
املتمركزين يف  املختّصني  بعيدا عن  املعتمديات،  األفكار يف  وفّضلوا »تفسري«  العاّم 
تغرّي  وأّن  املرشوع واضحة،  عليها  يقوم  اليت  الكربى  األفكار  أّن  يبقى  الكربى.  املدن 
ونتناوله  املــرشوع  نفكّك  أن  قبل  ومناقشتها.  دراستها  من  يمنعنا  ال  التفاصيل 
بالنقد يف األبواب املوالية، سنحاول يف هذا الباب األّول وضعه يف سياقه التاريخي 

والسيايس والنظري، لنفهم الفلسفة اليت يقوم عليها.

2 / ترجمة قانونية للثورة

مل يكن تغيري تاريخ إحياء ذكرى الثورة، من 14 جانفي إىل 17 ديسمرب، قرارا اعتباطّيا 
وتحويل  الــثــورة،  »إجــهــاض«  يــخ  تــار يــرى يف 14 جانفي  هــو  الرئيس سعّيد.  مــن 
»بضاعة  سوى  ليس  ديمقراطي«  »انتقال  لصالح  األحــزاب4،  طرف  من  وجهتها 
اليت  النخبة«  »نخبة  من  الشعب  على  فرضت  الغربّية5،  الدوائر  من  مستوردة« 
»الربملان  كــان  القصبة  اعتصام  أّن  من  الرغم  فعلى  عليه.  وصّية  نفسها  نّصبت 
الحقيقي الوحيد الذي شهدته تونس«، فإّن »قصبة األحزاب« انترصت وفقه على 
الديمقراطي  االنتقال  داخل  باحتوائه  الثوري  املسار  وأوقفت  الشباب«6،  »قصبة 
بمثابة رسقة  الديمقراطي  االنتقال  تعترب خيارات  اليت  النظرة  أولوياتها. هذه  وفق 
للثورة وإسقاط ملقاربات مستهلكة ومستوردة، هي ذاتها اليت ترى يف مرشوع البناء 

القاعدي الرتجمة الحقيقية للطريق اليت خّطها الشعب يف ثورته.

مرشوع البناء القاعدي هو قبل كّل يشء وليد مخاض األشهر األوىل للثورة. كان 
قيس سعّيد، مدرّس القانون الدستوري الذي مل تعرف له مواقف معارضة يف زمن 
نهائيا مع  بالقطع  املطالبني  أّول  كان من  للثورة.  املتحّمسني  أشّد  االستبداد، من 
دستور 1959 وصياغة دستور جديد، أسوة بأساتذة آخرين كرشيدة النيفر والصادق 
يّة.  بلعيد، على عكس معظم زمالئه الذين كانوا يفّضلون االكتفاء بتعديالت دستور

 أسماء ساليمية، »من ثورة 14 جانفي إىل ثورة 17 ديسمرب: ملن يثأر قيس سعّيد؟«، نرش يف موقع املفكرة القانونية، ديسمرب 2021.. 4
  سمنار حول حوار الباجي قايد السبيس يف سبتمرب 2017 بمشاركة كّل من قيس سعّيد وأحمد بن مصطفى ونوفل سالمة بتاريخ 23 سبتمرب . 5

2017، ورد يف عبد الجليل التميمي )إرشاف(، مرصد الثورة التونسية، املجلد الثامن، ص. 19.
املصدر ذاته.. 6
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انتخابات  إجــراء  فكرة  عن  التخلي  فــرض  حيث  األمــر،   2 القصبة  اعتصام  حَسَم 
بالدستور يف  العمل  تعليق  بعد  تأسيسّية  انتخابات  رئاسّية سابقة ألوانها، لصالح 
مرسوم 23 مارس 2011. لكّن سعّيد عارض بشّدة خيار نظام االقرتاع النسيب 
واالنتقال  السيايس  واإلصالح  الثورة  أهداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  اعتمدته  الذي 
الديمقراطي، ورأى فيه رسقة للثورة من طرف األحزاب، فطالب باعتماد االقرتاع 
ينّي،  على األفراد يف املعتمديّات7. بالتوازي مع ذلك، أّسست مجموعة من اليسار
أبرزهم رضا شهاب امليك وسنية الرشبطي، مجموعة »قوى تونس الحرّة«. بدأت 
النظام  مع  النهايئ  »بالقطع  مطالبة   ،2011 جانفي  منذ  بيانات  تصدر  املجموعة 
يّة   والمؤسساتيّة«،  الدستور وبنيته  واالقتصاديّة  السياسيّة  اختياراته  ومع  البائد 
بينها  الخلط  عرب  الثورة«  على  االلتفاف  تحاول  اليت  »اإلصالحّية  بالقوى  ومنّددة 
األرضّية  يف  كرب  أ بوضوح  الفكرة  تعود  اإلصــالحــي«8.  االحتجاجي  »الخطاب  وبني 
الثورة  ُتحّلل  حيث    ،2011 فيفري   26 بتاريخ  الــحــرّة9،  تونس  لقوى  السياسية 
كتحالف بني املهمشني، وُهم القلب النابض للثورة، وطبقات اجتماعّية أخرى كانت 
بن  رحيل  بعد  املوالية  األيــام  يف  عقده  انفرط  تحالف  السيايس.  االستبداد  ضحّية 
علي، لتنقسم قوى الثورة إىل ثالث: فئة أوىل إصالحية ال تريد القطع مع دستور 
1959 وتسعى فقط إىل االنقضاض على السلطة، لتتحول إىل دائرة قوى الثورة 
املضاّدة؛ فئة ثانية تطالب بانتخاب مجلس وطن تأسييس تنبثق عنه هياكل الدولة 
الجديدة، وهي بذلك »تّتجه إىل بناء الدولة بدءا من أعلى الهرم حّت الوصول إىل 
قاعدته، دون مراعاة إرادة الشعب«؛ أّما الفئة الثالثة، اليت تعرّب عنها قوى تونس 
يّة«، وأّن لجان  الحرّة، فهي اليت تعترب أّن الثورة »قادرة على تشكيل هيئاتها الثور
حماية الثورة اليت تشكّلت »يف القرى واملدن وداخل اإلدارات واملؤّسسات العمومّية 
فقط حماية  ال  وقــرار، هدفها  مداولة  »لجان  إىل  التحّول  على  قــادرة  والخاّصة« 
الثورة بل مواصلتها واستكمال أهدافها«. فإذا كانت الفئتان األوىل والثانية تعرّبان، 
الطبقة  الذي حملته  السيايس  االنفتاح  على مطلب  اختالفهما،  النظر عن  بغّض 

املتوسطة، وحدها الفئة الثالثة تمّثل العمق االجتماعي للثورة.

نجد تحليال مشابها لدى خليل عّباس الذي يمّي بني فئيت »الخارجني عن اإلنتاج« 
الذين كان هدفهم »تغيري الدولة«، والطبقة الوسطى اليت كانت تسعى »الستعادة 
أنتج  انفصلتا مما  ثّم  الفئتان يف 14 جانفي إلسقاط بن علي،  التحمت  الدولة«. 

أنظر التفاصيل أسفله، باب نظام اقرتاع ملغوم.. 7
قوى تونس الحرّة، بيان عدد 3 بتاريخ 6 فيفري 2011.. 8
األرضية السياسية لقوى تونس الحرّة، موقع نواة، 16 مارس 2011.. 9
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ْين: املسار الثوري ومسار االنتقال الديمقراطي10. وإذا  »رشخا سياسّيا« بني مسار
التغيريي لديه، واقتصاره على شعارات  الثوري يف غياب املرشوع  أزمة املسار  كانت 
ويعّوض  الفراغ،  يمأل هذا  القاعدي يسعى ألن  البناء  فإّن  أو قضايا جزئّية،  عاّمة 
فكما  الــثــورة.  من  نابعة  بديمقراطية  و«املستهلكة«،  »املــســتــوردة«  الديمقراطية 
انطلقت الثورة من املعتمديات، وصوال إىل املركز، وجب أن يكون البناء من تحت إىل 
فوق، من أصغر الدوائر وصوال إىل املركز. ومثلما مل يحتْج الشعب إىل األحزاب يك يقوم 
بثورته، فهو ال يحتاج إليها يك يمارس الديمقراطّية. لذلك يقوم املرشوع على أساس 
املاكينات  البساط من تحت  الذي يسحب  الدوائر،  األفــراد يف أصغر  االقــرتاع على 
الحزبّية. وكما خلقت الثورة تلقائّيا شكلها التنظيمي، وهو »لجان حماية الثورة«، 
يجب أن تبىن الديمقراطية على النموذج ذاته، وذلك عرب »املجالس املحلّية« يف كّل 

معتمديّة.

هذه النظرة الرومنسّية للجان حماية الثورة، اليت تسقط تجارب املجالس العمالية 
يف القرن العرشين يف روسيا وأملانيا وإيطاليا واملجر على لجان مل يتجاوز عمرها بضعة 
أسابيع وكانت وظيفتها األساسّية تأمني األحياء أمام انسحاب قوات األمن، كانت 
حارضة يف جّل بيانات قوى تونس الحرّة. سقطت فكرة تأبيد لجان حماية الثورة 
من  اللجان  هذه  انحسار  بفعل  واقعيا،  السلطة،  تمارس  مجالس  إىل  وتحويلها 
بيد  أداة  الثورة« اليت رسعان ما تحّولت إىل  إرث يذكر، وبروز »روابــط حماية  دون 
األوىل  املرحلة  يف  والحقوقية  السياسّية  النخب  وانخراط  وحلفائها،  النهضة  حركة 
من االنتقال الديمقراطي داخل الهيئة العليا اليت ترأسها عياض بن عاشور. لكّن 
اليوتوبيا املجلسّية لقوى تونس الحرّة التقْت مع مقرتحات قيس سعّيد بخصوص 

نظام االقرتاع، لتنتج مرشوع البناء القاعدي. 

3/ مقاربة جديدة للديمقراطية؟  

املــرشوع، يف  اكتمال  إىل عدم  باإلضافة  اإللهام قد ساهمت،  ازدواجّية  تكون  ربّما 
االلتباسات اليت تحيط به. فهل يتعّلق األمر بطريقة جديدة إلرساء سلطة تأسيسّية، 
أْي بمرحلة استثنائّية تسمح للشعب يف سياق ثورة بأْن يرسم بنفسه نظام الحكم، 
س يفرتض أن يدوم؟ وإذا كان األمر يتعّلق بنظام حكم ال  أم بشكل سيايس مؤسَّ
بطريقة اقرتاع فقط، ما هي مكانة السلطة التنفيذية فيه؟ من يمارسها وملاذا ُتغّيب 

خليل عباس، سبق ذكره، ص. 20 و21.. 10



22   | البناء القاعدي، مشروع أم نبّوة ؟

تماما عند تقديم املرشوع؟ وهل يتعّلق األمر بديمقراطّية مبارشة كما نقرأ يف كثري 
من األحيان؟ أم بديمقراطية تمثيلية يف صيغة مختلفة؟ هل هي استعادة ليوتوبيا 
الديمقراطية املجالسّية؟ أسئلة والتباسات كثرية مل تحَظ بالتحليل الالزم، ومل يبذل 

أصحاب املرشوع أنفسهم الجهد الالزم لـ »تفسريها«.

ممارسة  على  تقوم  األخــرية  هــذه  املــبــارشة.  بالديمقراطية  املــرشوع  بعالقة  فلنبدأ 
يف  الديمقراطّية  وهــي  ممثلني،  إىل  الحاجة  دون  من  السلطة،  مبارشة  الشعب 
قابلة  غري  أصبحت  ثّم  اإلغريقّية،  املدن  يف  كما ظهرت  والتاريخي  األصلي  معناها 
الذين  املواطنني  عدد  ارتفاع  أّولها  مختلفة  ألسباب  الحديثة،  الــدول  يف  للتطبيق 
يشكلون الجسم السيايس للدولة-األّمة. لكّن مرشوع البناء القاعدي ال يتخّلى عن 
االنتخاب، وبالتايل عن التمثيل، سواء عرب انتخاب ممثلي العمادات الذين سيصعد 
يّة  الجمهور رئيس  انتخاب  عرب  أو  الوطن،  الترشيعي  املجلس  أعضاء  بينهم  من 
مبارشة. يقحم املرشوع بعض آليات الديمقراطية املبارشة، باألخّص سحب الوكالة، 
التمثيلّية  املبارشة. فالديمقراطية  الديمقراطية  لتصنيفه ضمن  يكفي  لكّن ذلك ال 
كاالستفتاء،  عرضّية،  بصفة  املبارشة  الديمقراطية  آليات  بعض  استعمال  تقيص  ال 
ولكن العربة هي يف طريقة املمارسة اليومّية واملتواصلة للسلطة. يقرّ خليل عباس 
اليشء  يبالغ بعض  لكّنه  ليست ديمقراطية مبارشة،  القاعدية«  أّن »الديمقراطية 
مبارشة،  ديمقراطية  آلّية  ليست  فالقرعة  آلياتها.  على  اعتماد مرشوعهم  يف مدى 
وإنما آلية تمثيلّية بديلة عن االنتخاب، واألهّم، هو أّن استعمالها يف البناء القاعدي 

كطريقة للتصعيد من بني املنتخبني يفرغها من جوهرها، كما سرنى الحقا11.

من  كثريا  تقرتب  القاعدي  البناء  عليها  يقوم  الــيت  ــة  والــرديّ الخطاب  أّن  يبقى 
التمثيلّية  الديمقراطّية  تعترب  اليت  التاريخانّية  فاملقاربة  املجالسّية«.  »الديمقراطية 
بأحزابها وبرملاناتها التقليديّة يف عداد املايض، وأّن الزمن الحايل يفرض آليات جديدة 
الفكر  يف  بقّوة  حــارضة  فاعلني،  يكونوا  بــأن  للمواطنني  تسمح  السلطة  ملمارسة 
املجاليس منذ بدايات القرن املايض. كما يشرتك البناء القاعدي مع الفكر املجاليس 
سواء  الــوحــدات،  أصغر  من  االنطالق  أْي  األســفــل«،  من  »الديمقراطية  فكرة  يف 
يّة )العمادات( كما يف البناء القاعدي، أو اقتصاديّة كما يف املجالس  كانت جغرا-إدار
املجاليس يف عدم  الفكر  القاعدي مع  البناء  ويلتقي  والرشكات(.  )املصانع  العّمالّية 

سنعود ملوضوع سحب الوكالة باستفاضة يف الباب الثاين أسفله. 11
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إىل  باإلضافة  اإللزامّية  الوكالة  بما يشبه  تقييده  االنتخاب، مع  التمثيل عرب  إقصاء 
آلّية سحب الوكالة. لكّن ذلك ال يجي، حسب رأينا، تصنيف البناء القاعدي ضمن 

»الديمقراطية املجالسّية«، لسببني على األقّل.
كرث من إشكال. إذ ال  األّول أّن صنف »الديمقراطية املجالسّية« يطرح يف حّد ذاته أ
يّة مل  يتعّلق األمر بنموذج ديمقراطي معرتف به، وإنما بتجارب تاريخّية، يف سياقات ثور
تُدم ما يكفي من الزمن. وعلى الرّغم من أّن هذه التجارب نالت من الدرس والتنظري 
مثال  أبرز  ولعّل  املاركسّية.  األطر  داخل  باألساس  حولها  النقاش  ظّل  هاًما،  حًيا 
على ذلك، الجدال بني روزا ليكسمبورغ ولينني. ارتبط الفكر املجاليس بمجموعات 
ديمقراطّية  نظرية  صياغة  اتجاه  يف  يتطور  ومل  املــاركــيس،  اليسار  داخــل  هامشية 
ياديس وكلود  مجالسّية12. فال محاوالت التنظري السيايس للمجالسّية لدى كاستور
لوفور وحّنة أرندت، على تمايزها عن بعضها البعض، وال االهتمام النظري املستجّد 
بها يف السنوات األخرية، يمكن اعتبارها قد بلغت هذه املرحلة. نحن إذن إزاء يوتوبيا 
ين الالمعني واملناضلني الصادقني، لكّنها بعيدة  أثارت وال تزال اهتمام بعض املفكّر

عن أن تكون نموذجا ديمقراطيا قابال للتطبيق.
إغفاله  على  فعالوة  القاعدي.  البناء  بمرشوع  فيّتصل  واألهــّم،  الثاين  السبب  أّما 
تماما فكرة الديمقراطية االقتصادية وحّق العّمال يف املشاركة يف أخذ القرار داخل 
يّة  مؤسساتهم، اليت تشكّلت حولها تاريخيا التجربة املجالسّية، توجد فوارق جوهر
يّة املجالسّية. فإذا كانت املجالس يف هذه األخرية ُتمسك  بني مرشوع سعّيد والنظر
وأيضا  القاعدي،  البناء  يف  املحّلية  املجالس  سلطة  فإّن  السلطة13،  كّل  بالسلطة، 
كرث من سؤال. فإذا كان  سلطة املجالس الجهويّة وصوال إىل املجلس الوطن، تطرح أ
دور املجلس املحلي، حسب الوثيقة املوزّعة يف الحملة االنتخابّية، هو »صياغة املنوال 
التنموي«، ودور املجلس الجهوي هو التأليف بينها واملتابعة، ودور املجلس الوطن 
بصالحياتها  التنفيذية،  السلطة  فــإّن  الترشيع،  إىل  باإلضافة  التأليف،  بــدوره  هو 
يّة. حّت املجلس  الواسعة وخطر استبدادها، تبقى ممركزة بني يدْي رئيس الجمهور
أعضاؤه خاضعني  املستقّلني، وظّل  األحــزاب لصالح  فيه  إذا أضعفت  الترشيعي، 
والتصّدي  التنفيذيّة  السلطة  مراقبة  على  قــادر  غري  يصبح  فإنه  الوكالة،  لسحب 
بالرضورة  هو  وظيفة،  أم  سلطة  سميناه  ســواء  التنفيذي،  فالجهاز  النحرافاتها. 
احتكار  باسم  السلط،  بقّية  إضعاف  العاّمة.  والــقــّوة  اإلدارة  يمتلك  ألنــه  سلطة، 

12 . Benjamin Ask Popp-Madsen, Visions of council democracy. Castoriadis, Lefort, Arendt, Edinburgh.
.university press, 2021, p. 8

باستثناء مقاربة كلود لوفور، الذي يقرتح نوعا من الرصاع املؤسسايت بني املجالس واألحزاب والنقابات، الذي يسمح بالتوّق من الخطر الكلياين . 13
الذي ينجر عن تمركز كّل السلطة يف مؤسسة واحدة وانحصار اإلرادة الشعبّية يف تعبرية واحدة. أنظر املصدر السابق، ص. 99 وما يليها. 
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الشعب للسلطة، ال يمكن إال أن يزيد من خطر استبداد السلطة التنفيذيّة، وهو ما 
يتناىف كّليا مع الديمقراطّية.

البناء  لوصم  يستعمل  ما  كثريا  الذي  الليبّية،  الجماهرييّة  مثال  على  ذلك  يحيلنا 
فكرة  يا،  نظر يتضّمن،  الشعبّية  واملــؤتــمــرات  اللجان  نظام  أّن  صحيح  القاعدي. 
االنطالق من القاعدة، وتصعيد الربملان الوطن بطريقة غري مبارشة عوض انتخابه 
مبارشة، باإلضافة إىل تجريم التحزّب الذي يقارن البعض بينه وبني االعتقاد الذي 
يرّدده سعّيد بانتهاء عهد األحزاب. ال يعن ذلك بالرضورة استلهام البناء القاعدي 
إخفاء  وهو  بينهما،  أســايس  شبه  وجه  ينفي  ال  ذلك  لكّن  القدافّية،  التجربة  من 
السلطة املمركزة بني يدي القائد/الرئيس، ب«المركزيّة« مفرطة للسلطة الترشيعّية، 
وبشعارات ديمقراطّية تزايد على أعت ديمقراطيات العامل. فهي »مجالسّية« ال تفتقر 
يّة  فقط أليّ سلطة فعلّية، وإنّما أيضا مسقطة من فوق، مل تنبع من ديناميات ثور
يّة وخلق توازن معها، بْل من إرادة األمري. محّلية قادرة على منافسة السلطة املركز

يد يد ويعرف ما ير 4/ الرئيس ير

فقد  يريد«.  »الشعب  شعار  استعمال  على  الفت  بشكل  سعّيد  الرئيس  يحرص 
جعل منه عنوان حملته »التفسرييّة«، وختم توطئة مرشوع الدستور بإشارة إليه. 
هذا الهوس بشعار »الشعب يريد« يعكس ليس فقط إيمانا بأنّه بصدد »تصحيح 
إخفاء  الرغبة يف  أيضا،  وإنّما  ديمقراطي،  انتقال  الذي »انحرف« يف  الثورة«  مسار 
الطابع االنفرادي والفوق، ملرشوع يحمل شعار القاعديّة وإعادة السلطة للشعب. 

 
حرص سعّيد، منذ 25 جويلية 2021، على عدم تبن مرشوعه مبارشة، وتمريره 
اليت  الوطنية،  االستشارة  جــاءت  الشعبّية.  اإلرادة  رداء  إلباسه  مع  بالتقسيط، 
)نظام  الكربى  خياراته  املــرشوع يف  على مقاس  أسئلتها،  مبارشة يف صياغة  تحكّم 
رئايس، سحب الوكالة من النواب، واالقرتاع على األفراد(، وفلسفته، وهي الحلول 
املحّلية للمشاكل االقتصاديّة. ترجم مرشوع الدستور هذه الخيارات، بوضعه نظاما 
يف  حّت  مسؤوّلية،  أي  دون  من  التنفيذيّة،  السلطة  الرئيس  فيه  يحتكر  رئاسويّا، 
صورة الخرق الجسيم للدستور، مقابل إضعاف بقّية السلط املضاّدة والتنصيص 
املــرشوع  بقّية  تزنيل  أمــام  الطريق  فَتح  الــنــواب.  من  الوكالة  سحب  امكانّية  على 
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املبارش ملجلس نواب الشعب، على عكس  املراسيم، عرب حذف رشط االنتخاب  عرب 
يّة اليت كان من شأنها  يّة. َرَفع سعّيد بذلك األغالل الدستور انتخاب رئيس الجمهور
أن تعّطل تزنيل املرشوع، وأبقى يف أحكامه االنتقالّية على السلطة الترشيعّية بني 
املاّدة االنتخابّية، مما يسمح له باستكمال  يديه، من دون أيّ قيد بما يف ذلك يف 

مرشوع البناء القاعدي يف جزئه املتعّلق بنظام االقرتاع. 

قد يكون الرئيس صادقا يف اعتقاده يف ديمقراطّية حقيقّية، من شأنها أن »تصّحح 
يعتمده  الذي  األسلوب  لكّن  الدستور.  توطئة مرشوع  كما ورد يف  التاريخ«،  مسار 
مع  تتالءمان  ال  وانــفــراديّــة  فوقّية  ويعكس  املــواربــة،  على  قــام  مــرشوعــه  تمرير  يف 
الرئيس. ليس  إرادة  إرجاع السلطة للشعب. فإرادة الشعب ليست سوى  اّدعاء 
ذلك جديدا، فالزنعات االستبداديّة، اليت ال مفرّ منها لدى من ُيسمك بالسلطة، 
تتخّفى يف كثري من األحيان وراء شعارات ديمقراطّية. يف كّل النبوات، يختلط الوازع 
الشخيص بالرسالة. ولعّل أخطر ما يف النبّوات، هو اعتقادها يف حقيقة مطلقة ال 
تقبل النقاش، وقدرتها على تربير ما ال يمكن تربيره. فالغاية تربّر الوسيلة، حت إن 

كانت هذه األخرية مناقضة ملبادئ الرسالة.
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كرب البقايا. يف النهاية استقرّ الخيار . 14 كرب املتوسطات أو مع أ اقرتحت لجنة الخرباء حينها مرشوعني، االقرتاع على األفراد على دورتني، والنسبية مع أ
كرب وتساهم يف تمثيلية األحزاب الصغرى واملتوسطة. أنظر صربية السخريي زروق، انتخاب ومهام  كرب البقايا، اليت تضمن تنوعا أ على النسبية مع أ

املجلس الوطن التأسييس التونيس، مركز النرش الجامعي، 2014، ص. 93.
15. Michael Lieckefett, “La Haute instance et les élections en Tunisie : du consensus au Pacte politique ?”, in 
Confluences Méditerranée, N° 82, Été 2012, p. 135.

جريدة الصباح، 13 أفريل 2011، ص. 9.. 16
جريدة الرشوق، حوار مع قيس سعّيد، 13 أفريل 2011، ص. 5.. 17
جريدة الصباح، 13 أفريل 2011، ص. 8. 18

إذا كان نظام االقرتاع عامال مؤثرا يف دراسة األنظمة السياسّية، فإّن مكانة االقرتاع 
على األفراد ضمن مرشوع البناء القاعدي تتجاوز ذلك. فهو ضلع أسايس للفكرة، 
حول  النقاش  خضّم  يف  القاعدي  البناء  فكرة  ُولــدت  فقد  األصلّية.  ونواتها  بل 
نظام االقرتاع املناسب لالنتخابات التأسيسّية، الذي تمحور يف ربيع 2011، داخل 
الديمقراطي،  واالنتقال  السيايس  واإلصــالح  الثورة  أهــداف  لتحقيق  العليا  الهيئة 
الهيئة خيارها بالتصويت  حول خيارْي النسبية واالقرتاع على األفــراد14. حسمت 
البقايا15.  كــرب  أ مع  النسيب  االقــرتاع  نظام  لصالح  واسعة  بأغلبية  أفريل   11 يــوم 
القانون  تاريخ  ليعلنه »يوما أسود يف  الصباح  خرج قيس سعّيد على منرب جريدة 
تواصاًل  النسبّية  خيار  يف  الدستوري  القانون  ُمــدرّس  رأى  التونيس«16.  الدستوري 
سيطرة  الثورة  قبل  يضمن  كان  الــذي  القائمات،  على  األغليب  االقــرتاع  نظام  مع 
الفكرتني  بني  التناقض  إىل  يتفّطن  أن  ودون  لكّنه،  الربملان.  على  الواحد  الحزب 
كتب يف املقالة ذاتها أّن النسبّية ستؤدي إىل نوع من االقرتاع على األفراد، بما أّن 
رئيس القائمة يحتكر تقريبا حظوظ الفوز. اتّهم سعّيد أعضاء الهيئة العليا بتنصيب 
استفتاء  إىل  داعيا  االستبداد«،  الشعب، ومواصلة »طبائع  على  أوصياء  أنفسهم 
الشعب مبارشة يف القانون االنتخايب، الذي اعتربه »أهّم نّص على اإلطالق يف هذه 
املرحلة«17. هذا املوقف من الهيئة العليا وخيار االقرتاع النسيب شاطره إيّاه حينها 
العميد الصادق بلعيد، الذي دعا يف العدد ذاته من الجريدة، الحكومة إىل التدّخل 
»إليقاف الخزعبالت واملؤامرات الحزبّية«، اليت ستؤدي إىل »إنتاج مجلس تأسييس 
إىل  الرتشح  من  بلعيد  الصادق  ذلك  يمنع  مل  هزيل«18.  و »دستور  متناسق«  غري 
يف  ليفشل  »الكفاءة«،  سّماها  مستقلة  قائمة  رأس  على  التأسيسّية  االنتخابات 
االقــرتاع  بــأن  االستنتاج  لديه  ويرتّسخ  عــروس،  بن  دائــرة  مقعد يف  على  الحصول 

النسيب نافر للكفاءة.

مل يتوّقف النقاش حول نظام االقرتاع على املرحلة األوىل من االنتقال الديمقراطي. 
فقد صمدت النسبية مع أفضل البقايا ومن دون عتبة، اليت كان اختيارها يقترص 
يف األصل على االنتخابات التأسيسية بهدف تفادي استفراد طرف سيايسّ واحد 
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الترشيعية  االنتخابات  أجريت  تغيريها19.  محاوالت  أمــام  يّة،  الدستور بالخيارات 
2014 و2019 وفق نظام االقرتاع ذاته، مما وّلد شبه إجماع على اعتباره سببا 
يف ترشذم املشهد الربملاين وعدم استقراره وأنّه أحد أبرز مالمح أزمة الحكم. ُوضعت 
املــرور إىل  أو  انتخابية  إدخــال عتبة  أبرزها  االقــرتاع،  لتعديل نظام  مقرتحات عديدة 
كرب املتوسطات. مقرتحات هدفت، باإلضافة إىل حسابات الربح والخسارة  طريقة أ
االنتخابّية، إىل ترشيد التنوع السيايس داخل الربملان وتسهيل الوصول إىل األغلبية 
من دون املساس بفلسفة التمثيل النسيب القائمة على عدالة التمثيل. فمن بني 
آليات  على  انفتاحها  األفــراد،  على  االقــرتاع  مع  باملقارنة  النسبية،  األنظمة  مــّيات 
تعديلية عديدة تسمح باملوازنة بني مختلف األهداف والتقليص من اآلثار السلبية 

عند التطبيق.

عادت فكرة االقــرتاع على األفــراد يف دورتــني إىل الــربوز قبيل انتخابات 2019 عرب 
فاعلنْي مختلفنّي. األول ائتالف »صمود«، الذي قّدم سنة 2018 مقرتحا حمله 
الراحل  الرئيس  وتبناه  الديمايس،  بلعيد وأمني محفوظ وحسني  الصادق  الثاليث 
رأيه. كان الهدف املعلن ضمان وجود  الباجي قائد السبيس20 قبل أن يعدل عن 
املــرور بدور  أّن  افــرتاض  النهضة على  أغلبّية قــادرة على الحكم، مع تحجيم حركة 
الفاعل  أّمــا   . الفرنيس21  بالنموذج  أســوة  املتطرفة،  القوى  إقصاء  إىل  يفيض  ثــان 
للرئاسية  االنتخابّية  الحملة  خالل  دافــع  الــذي  سعّيد،  قيس  املرشح  فكان  الثاين، 
عن مرشوع البناء القاعدي، الذي يقوم على االقرتاع على األفراد باسم اسرتجاع 
الشعب السلطة اليت رسقتها منه األحزاب، انسجاما مع الثورة ومع حركة التاريخ. 
يف الحالتني، مل تنبع الفكرة من تقييم للتجربة وتشخيص مواطن ضعفها، بقدر ما 
كانت استئنافا لرصاع األشهر األوىل من االنتقال الديمقراطي بني أساتذة القانون 
العاّم يف الجامعة التونسية. رصاع امزتجت فيه االعتبارات املوضوعية بالطموحات 
الذاتية، وكان محوره غري املعلن حسب قراءة األستاذ املولدي القسومي22، رئاسة 
الهيئة العليا اليت توالها العميد عياض بن عاشور، وكانت بمثابة القيادة الترشيعية 

للمرحلة األوىل من االنتقال الديمقراطي.
يبقى أنه، بني من يرنو إىل مشهد حزيب واضح وقويّ ومستقرّ، ومن يبرّش بديمقراطية 

أبرزها كان سنة 2019، حني صادق الربملان على مرشوع قانون يتمضن عتبة ب3 % على مستوى الدائرة، باإلضافة إىل تعديالت عديدة مّست . 19
رشوط الرتّشح واعتربت حينها على مقاس قوى سياسّية كقلب تونس وعيش تونيس والدستوري الحرّ القصائها، لكّن الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبيس مل يختمه، وسط شكوك حول مدى تمّتع األخري حينها بملكة القرار يف ظّل حالته الصّحية أياما قبل وفاته.
حسان العيادي، مبادرة تعديل القانون االنتخايب: الباجي قائد السبيس يتبىن املبادرة، املغرب، 21 مارس 2018.. 20
مهدي العش، االقرتاع على األفراد: حّل ملغوم ألزمة الحكم، نرش يف العدد 17 من املفكرة القانونية. . 21
  املولدي القسومي، يف مواجهة التاريخ. صدى الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة يف مسار اإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي يف تونس، . 22

دار دمحم علي الحامي، 2021، ص. 191 وما يليها.
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املنتظرة من االقرتاع على األفراد متناقضة. ولعّل  النتيجة  من دون أحزاب، تبدو 
السبب األهّم يف هذا التناقض، هو عدم اقرتان التفكري يف نظام االقرتاع بدراسة 
اقرتاع  نظام  آثار  أن  إذ  تونس.  يف  االنتخابية  والسوسيولوجيا  الحزبية  للمنظومة 
معنّي قد تختلف من واقع حزيب وانتخايب إىل آخر، بل وقد تتغري داخل نفس الدولة 
بتغرّي موازين القوى من انتخابات إىل أخرى. لألمانة، ال يقترص األمر على مساندي 
الدراسات  من  النوع  هــذا  يف  الكبري  للفقر  نتيجة  هو  وإنما  األفـــراد،  على  االقــرتاع 
رجــال ونساء  يقترص على  يكاد  االقــرتاع  نظام  النقاش حول  تونس، مما جعل  يف 
كامل مسؤولية  البقايا  كرب  أ مع  النسبية  يحّمل  الذي  التشخيص  القانون. فحت 
الترشذم الربملاين، كثريا ما يهمل العامل األهّم يف هذا الترشذم، وهو ضعف األحزاب 
السياسّية، سواء يف انتشارها الرتايب ونتائجها االنتخابّية، كما يف برملان 2019، 23 أو 
الدفاع على  24 .لسنا نقصد بذلك  برملان 2014  يف تماسكها واستقرارها، كما يف 
الحزبّية  املنظومة  أهّمية تشخيص حالة  كيد على  التأ وإنّما  الحايل،  االقرتاع  نظام 
املوجودة وكذلك السوسيولوجيا االنتخابّية املحلّية يف أيّ نقاش حول نظام االقرتاع. 
ولعّل ما سنسوقه يف الفقرات التالية من مطاعن ضّد االقرتاع على األفراد، نابع 
والسوسيولوجي،  واالنتخايب  الحزيب  الواقع  التفكري يف هذا  باألساس من محاولة 
باالستناد إىل التجارب االنتخابية السابقة وإىل دراسات وتجارب مقارنة. ففي ظّل 
يف  األفــراد  على  االقــرتاع  شأن  من  االنتخابّية،  والتقاليد  الحزبية  املنظومة  ضعف 
دوائر ضّيقة أن يفرز عددا هاّما من النواب املنتصبني لحسابهم الخاّص، ويخدم 
االقــرتاع  عملّية  ويجعل  الحزيب،  ــزتام  االل أصحاب  حساب  على  املحلّية  البارونات 
محكومة بالروابط الزبائنّية والعائلّية والعروشّية. فالدوائر الصغرى، على عكس ما 

يبرّش به منّظرو املرشوع، لن تحّد من الفساد االنتخايب.

عن  بوضوح  يتمايز  القاعدي  البناء  مــرشوع  ضمن  االقــرتاع  نظام  تصّور  أن  يبقى 
مقرتح ائتالف صمود وعن التجربة الفرنسّية يف عّدة مستويات، تطرح هي األخرى 
إشكاالت عديدة. فأمام معضلة تقسيم الدوائر، اليت كانت من أسباب استبعاد نظام 
االقرتاع على األفراد يف 2011، يعتمد البناء القاعدي على التقسيم اإلداري املوجود، 
وبالتحديد العمادات واملعتمديات، كقاعدة للتمثيل االنتخايب بغّض النظر عن وزنها 
يا مع املساواة بني املواطنني. من جهة أخرى،  الديمغرايف، وهو ما يتعارض جوهر

مجموع أصوات الحزبني األول والثاين يف انتخابات 2019 )حركة النهضة وقلب تونس( ثلث األصوات، أي أقّل مما تحصل عليه الحزب األول . 23
وحده يف 2011 )حركة النهضة( وأيضا يف 2014 )نداء تونس(

كرث من 71 % من املقاعد، باإلضافة . 24 يف انتخابات 2014، حاز حزبا نداء تونس والنهضة، مراكمة، على قرابة ثليث األصوات، أعطتهما لوحدهما أ
إىل كتلتني سياسّيتني وازنتني وهما االتحاد الوطن الحرّ والجبهة الشعبّية. لكّن حرب الشقوق داخل حزب نداء تونس الذي تشظى تدريجيا يف 

عّدة أحزاب هي اليت أدت إىل تشتت املشهد الربملاين.
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الوطن،  واملجلس  الجهويّة  املجالس  إىل  املحلية  املجالس  من  التصعيد  فكرة  تثري 
عرب القرعة، إشكاالت عديدة، وتفضح يف اآلن ذاته الضعف النظري للمرشوع الذي 

استورد »مقاربات جديدة« دون استبطان معانيها.

1/ نظام اقرتاع قلّما تحبّذه الديمقراطيات

يف الوقت الذي يشّدد فيه مفّرو البناء القاعدي على الطابع التجديدي والثوري 
ملرشوعهم، الذي يستجيب يف اآلن ذاته إىل روح العرص )zeitgeist( اليت انتهى معها 
الثورة التونسية اليت انطلقت من معتمديات الداخل، فإنّهم  دور األحزاب، وروح 
وبريطانيا  املتحدة  كالواليات  عريقة  ديمقراطية  تجارب  إىل  االستناد  يــرتّددون يف  ال 
وفرنسا يف معرض دفاعهم عن نظام االقرتاع على األفراد. فإذا كان شعار املرشوع 
األفــراد، مستوحاة من ديمقراطيات  االقــرتاع على  أي  األوىل،  نواته  فإّن  تجديديا، 
ليربالية تقليديّة، بل هي أقدُم أنظمة االقرتاع تاريخّيا. أهّمية حّجة التجارب املقارنة 
تأثّر جزء  أيضا  تفّر  وإنما  القاعدي،  البناء  املفارقة يف مرشوع  تقترص على هذه  ال 
أقّل  وبدرجة  الفرنسّية  التجربة  على  السياسّية  ثقافتها  تقترص  اليت  الّنخب،  من 
النسبّية  كادت  األفراد، حت  االقرتاع على  بفكرة  والربيطانية،  األمريكية  التجربتني 

تبدو على لسان البعض شذوذا تونسيا عن املبادئ الديمقراطية.
تاريخّيا، ظهر االقرتاع على األفراد قبل الديمقراطية الحديثة، أي قبل تعميم حّق 
االقرتاع الذي ظّل لفرتة طويلة حكرا على أصحاب قدر معنّي من الرثوة. ساهم 
إقرار االقرتاع العاّم )الذكوري( يف معظم الدول األوروبية يف القرن 19 يف بروز أحزاب 
تشكّل  إىل  فشيئا  شيئا  أّدى  مما  السفلى،  االجتماعية  الطبقات  مصالح  تمّثل 
منظومة حزبّية يف كّل دولــة25. بذلك، كان االقرتاع على األفــراد، بصيغه املختلفة، 
سابقا تاريخيا لتشكّل األحزاب يف مفهومها الحديث، اليت تتوّفر على حّد أدىن من 
بدأت  فقد  النسبية،  أّمــا  الــوطــن26.  الــرتاب  كامل  على  منترشة  وتكون  الديمومة 
القرن  اعتمادها يف فجر  والسويد يف  وفنلندا  بلجيكا  مثل  األوروبية  الــدول  بعض 
20، قبل أن تنترش بعد الحرب العاملية األوىل، وباألخّص بعد الحرب العاملية الثانية، 
لتتبناها جّل الدول امللتحقة حديثا بركب الديمقراطّية. برز التمثيل النسيب كأفضل 
األّمــة«27،  الربملان مرآة  املقاعد، »ليكون  يع  توز الناخبني يف  طريقة لرتجمة أصوات 
25. Philippe Lauvaux, Les grandes démocraties contemporaines, 2ème édition, 1998, PUF, p. 63.
26. Louis Massicotte, “Les systèmes électoraux dans les pays démocratiques”, L’Actualité économique, 
Revue d’analyse économique, vol. 93, nos 1-2, mars-juin 2017, p. 25.
27. Anne Chemin, La proportionnelle ou le rêve d’un Parlement “miroir de la nation”, Le Monde, 27 mai 
2022.
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وليك يكون التصويت على القناعات السياسّية والربامج، ال على الروابط العائلية 
واملال والوجاهة. 

الديمقراطيات  غالبية  العريقة،  الثالث  الديمقراطيات  مثال  به  يوحي  قد  ملا  خالفا 
كاملة وفق  ديمقراطية  املختلط28. فمن بني 21  أو  النسيب  التمثيل  تعتمد  اليوم 
كونوميست«، 4 فقط تعتمد االقرتاع على األفراد. نجد النسبة ذاتها  مؤرش »ذي أ
يبا كّل هذه الدول  تقريبا )⅕( إذا ما وّسعنا البحث إىل »الديمقراطيات املعيبة«. تقر
تعتمد االقرتاع على األفراد يف دورة واحدة أسوة بالنموذج الربيطاين، وهو ما يمكن 
أّما  الكومنولث.  إىل  وتنتمي  العظمى  للمملكة  مستعمرات  كانت  بأنها  يفّر  أن 
االقرتاع على األفراد يف دورتني، فيكاد يكون استثناء فرنسيا29 ، ألن معظم الدول 
اليت اعتمدته يف القرن 19 تخّلت عنه لصالح األنظمة النسبّية أو املختلطة30. ومل 
يتوّقف هذا التوجه نحو اعتماد األنظمة النسبية أو املختلطة، وصوال إىل الشيلي، 
إىل  األقــرب  )وهــو  األزواج  على  االقــرتاع  نظام  قليلة  منذ سنوات  استبدلت  الــيت 
كرب املتوسطات، يف حني ال نكاد نجد ديمقراطية  االقرتاع على األفراد(، بالنسبية مع أ

انتقلت من النسبّية إىل االقرتاع على األفراد.

موجة  أمام  األمريكية  املتحدة  والواليات  كربيطانيا  عريقة  ديمقراطيات  صمود  إّن 
الفرقاء،  مختلف  من  ومقبولة  راسخة  وانتخابية  سياسّية  بتقاليد  يفّر  النسبّية 
ثنائّية حزبية مستقرّة31. فاالقرتاع على  القائمتني على  الحزبيتني،  وبمنظومتيهما 
األفراد يف دورة واحدة، الذي يؤدي إىل فوز املرشح الذي يأيت أوال يف دائرته االنتخابية، 
بغّض النظر عن نسبة األصوات اليت نالها، يؤدي إىل إقصاء األحزاب اليت تمتلك 
تمثيال وطنّيا وازنا، لكن من دون قدرة على الفوز بدوائر ترابية32. لكن، كّلما كانت 
املنظومة الحزبية قائمة على الثنائية، ضعفت أهمية هذا اإلشكال، وفقدت النسبية 
الربيطاين  النظام  املثال األمرييك إشكاال يذكر، على عكس  فائدتها. لذلك ال يطرح 
ليست  املتحدة  اململكة  الحزبية يف  الثنائية  التمثيل، ألن  أحيانا خلال يف  ينتج  الذي 

األنظمة املختلطة هي اليت تمزج االقرتاع األغليب باالقرتاع النسيب، إّما يف مستويني مختلفني لالقرتاع لكّل منهما عدد مقاعد محّدد ال يرتبط بنتائج . 28
يع النهايئ  املستوى اآلخر، كما يف اليابان، أو العتماد نتائج االقرتاع النسيب كطريقة الصالح خلل نتائج االقرتاع على األفراد كما يف أملانيا، حيث يكون التوز
للمقاعد مطابقا لنتائج االقرتاع النسيب. هنالك أيضا نظام الصوت الواحد القابل للتحويل، الذي يشكل يهدف إىل تمثيل نسيب لكنه ليس قائما 

على القائمات، ولكّنه يصّنف عادة ضمن عائلة األنظمة النسبّية.
بقّية الدول اليت تعتمد االقرتاع على األفراد على دورتني يف انتخابات ترشيعّية هي أنظمة اوتوقراطية، كالبحرين وكوبا والكونغو، باستثناء تشيكيا اليت . 29

تعتمده فقط النتخاب مجلس الشيوخ )الغرفة العليا من الربملان(، وتعتمد النظام النسيب يف انتخابات مجلس النواب.
موريس ديفرجيه، األحزاب السياسية، ترجمة علي مقلد وعبد املحسن سعد، الهيئة العاّمة لقصور الثقافة، القاهرة، 2011، ص. 249.. 30
يف الواليات املتحدة األمريكية، الثنائية الحزبية تكاد تكون مطلقة، إذ يحتكر الحزبان الديمقراطي والجمهوري التمثيل االنتخايب وينحرص التنافس . 31

كرث ليونة، إذ تشارك أحزاب أخرى يف االنتخابات وتنال عددا من املقاعد، لكّن النسبة األكرب  السيايس داخلهما. أّما الثنائية الحزبية الربيطانية، فهي أ
من املقاعد يحتكرها دائما الحزبان املحافظ والعمايل.

كرث من 12 % . 32 على سبيل املثال، يف االنتخابات العامة الربيطانية لسنة 2015، نال حزب UKIP مقعدا وحيدا من أصل 650، رغم حصوله على أ
من األصوات، يف حني تحّصل الحزب االستقاليل االسكتالندي على 56 مقعدا بأقّل من %5 من األصوات، نظرا لقوة انتشاره يف الدوائر االسكتلندية.
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مطلقة. يبقى أّن نظام االقرتاع يساهم هو اآلخر يف الحفاظ على الثنائّية الحزبية، 
فالعالقة بني املنظومتني الحزبية واالنتخابية هي كما يقول موريس دوفرجي، الذي 
 dépendance(33  كان أّول وأبرز املنظرين يف هذا املجــــــال، عالقة ارتـــباط متبادل
يع املقاعد،  réciproque(. فنظام االقرتاع ينتج ليس فقط تأثريا »ميكانيكيا« عند توز
وإنما أيضا تأثريا سيكولوجيا على الناخبني، عرب التصويت املفيد أو االسرتاتيجي، مما 
يدفع يف حالة االقرتاع على األفراد يف دورة واحدة، إىل الحفاظ على الثنائية الحزبّية. 
وإذا كان كالهما يؤثر بال شّك يف اآلخر، فإّن اعتبار أحدهما نتيجة لآلخر هو أشبه 

باإلجابة عن سؤال البيضة أو الدجاجة34.
ال شّك يف أّن التمثيل النسيب ال يساعد على إنتاج ثنائية حزبّية. لكّن هذه األخرية 
ليست رشطا ديمقراطّيا، إذ تقوم معظم الديمقراطيات على نظام متعّدد األحزاب 
)multipartisme(. كما أّن االقرتاع على األفراد يف دورتني، املعمول به يف فرنسا، 
يفرز  وإنما  واحــدة،  دورة  كــان يف  لو  كما  حزبّية  ثنائية  اتجاه  اآلخــر يف  يدفع هو  ال 
نظاما متعّدد األحزاب، دائما حسب دوفرجي35. لكّن الفرق األسايس بني النسبية 
»املتطرفة«  األحـــزاب  تحجيم  دورتـــني، هــو يف هاجس  األفـــراد يف  واالقـــرتاع على 
النسبية  التخلي عن  وراء  األسايس  السبب  يمّثل  الذي  املعتدلة،  األحــزاب  لصالح 
كرث من مرّة. يبقى أّن االستقطاب الثنايئ الذي  يف فرنسا على الرغم من تجربتها أ
شكّل الحياة السياسية الفرنسية طيلة عقود، بني أحزاب اليمني وأحزاب اليسار، 
إشكال  إىل  ذلك  أّدى  ثــاليث.  ثّم  رباعي  لصالح مشهد  األخــرية،  السنوات  يف  انهار 
تمثيلي، مع تعّمق الفرق بني توزع أصوات الناخبني يف الدور األول من الترشيعّية 
)ويف بقية االستحقاقات االنتخابّية(، وبني الرتكيبة الربملانية اليت تنتج عنها، مما زاد 
أّن املرشحني الذين  يف استفحال أزمة نظام االقرتاع على األفراد يف دورتني. حّت 
األخــرية، جميعهم يساندون  الرئاسية  االنتخابات  األوىل يف  الثالث  املراتب  حّلوا يف 
املرور إىل النظام النسيب. أي أّن االستثناء الديمقراطي الذي تمّثله فرنسا، بوصفها 
الديمقراطية الوحيدة اليت تعتمد االقرتاع على األفراد يف دورتني النتخاب مجلسها 

الترشيعي، قد تكون نهايته قريبة.

لكّن ما يجمع بني الديمقراطيات اليت تعتمد االقرتاع على األفراد، هو وجود منظومة 
كرث. فاالقرتاع على األفراد يف  حزبّية قوية، سواء كانت قائمة على حزبني فقط أو أ
يع املقاعد،  هذه الدول، بغّض النظر عّما يثريه من اختالل بني نتائج األصوات وتوز

موريس ديفرجيه، سبق ذكره، ص. 250. 33
34. B. Dolez, A. Laurent, Modes de scrutin et système de partis, in Pouvoirs N°163, 2017/4, p. 58.
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ُيبقي التمثيل الربملاين حكرا على األحزاب. أّما يف تونس، فاملنظومة الحزبية ضعيفة 
على عكس  يأيت،  التونسية  الديمقراطية  أمــراض  أهّم  أّن  بل  وغري مستقرّة.  جّدا 
انعكس  األحــزاب ال من هيمنتها.  العاّم، من ضعف  املــزاج  املهيمن يف  التشخيص 
ذلك ليس فقط يف االنتخابات البلدية، اليت حاز املستقلون فيها على املرتبة األوىل، 
والرئاسية اليت أوصلت شخصية مستقّلة إىل قرص قرطاج، وإنما أيضا يف االنتخابات 
حزب  فاز  حني  و2014،   2011 بني  يا  جذر الربملاين  املشهد  تغرّي  فقد  الترشيعّية. 
احتلت  اليت  األحــزاب  تأسيسه، مقابل خروج معظم  بعد سنتني من  تونس  نداء 
املراتب األوىل يف االنتخابات التأسيسية من املشهد، باستثناء حركة النهضة. وتكرّرت 
الظاهرة ذاتها بني 2014 و2019، إذ تراجع حزب نداء تونس من 86 إىل 3 مقاعد 
فقط، يف حني ظهرت قوى جديدة لتحتّل املراتب األوىل. حت حركة النهضة، اليت 
استطاعت الحفاظ على تمثيلّية برملانية وازنة، عرفت تراجعا حاّدا يف عدد األصوات، 
الذي مرّ من مليون ونصف سنة 2011 إىل 561 ألف صوتا فقط سنة 2019. 
كما شهدت التجارب االنتخابية السابقة ترّشح عدد كبري من القائمات املستقّلة، اليت 
انتخابات 2019  يف  أقصاها  الظاهرة  بلغت  وقد  بمقاعد،  الفوز  بعضها  استطاع 

بوصول 11 مرشحا مستقال إىل الربملان36.

قبل  تظهر  وإنما  االنتخابّية،  نتائجها  الحزبية فقط يف  املنظومة  تتجّلى هشاشة  ال 
على  وال  الشارع  على حشد  لألحزاب  قــدرة  ال  ميداين، حيث  كّل يشء يف ضعف 
التأثري يف الرأي العاّم وال على صياغة رؤى وبرامج.  استقطاب منخرطني وال على 
كما تتجّلى يف ضعف اآلليات الديمقراطّية داخل األحزاب، اليت بقيت يف معظمها 
النماذج  أزمــة  يف  عاملية ساهمت  عوامل  أّن  ال شّك  املــؤّســس37.  بالزعيم  مرتبطة 
التقليدية لألحزاب السياسية وبروز أشكال جديدة من التنّظم الحزيب، لكّن ضعف 
املنظومة الحزبّية لدينا هو قبل كل يشء ناتج عن تصّحر سيايس طيلة عقود، منذ 
دخول البالد يف نظام الحزب الواحد يف بداية ستينات القرن املايض، ثم قمع كّل 
املحاوالت السياسية يسارا ويمينا، حّت تلك اليت نشأت من رحم الحزب الدستوري 
نفسه. ربّما ساهم نظام االقرتاع الحايل يف عدم استقرار املشهد الحزيب، لكّن املشكل 
يكون ترشيعّيا، على  أن  املشكل، سيايس قبل  بكثري من ذلك. فالحّل، كما  أعمق 
الرغم من وجود مقرتحات إصالحات قد تساهم يف تمتني املشهد الحزيب، منها ما 

النظر عن شكلها . 36 2019 اليت تعترب قوى سياسّية، بغّض  الكرامة وعيش تونيس يف  ائتالف  أو   2011 العريضة الشعبية يف  مل نحتسب قائمات 
التنظيمي عند ترشحها لالنتخابات.

أنظر املولدي لحمر، االنتخابات الترشيعية التونسية من 2011 إىل 2019، تحديات ملفاهيم الشعبوية والحزب والزعامة، املجلة التونسية للعلوم . 37
السياسية، عدد خاّص بانتخابات 2019، ص. 121.
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يّتصل بنظام االقرتاع، أو يتجاوزها كمسألة التمويل العمومي لألحزاب السياسّية 
على قاعدة نتائجها االنتخابية، املعمول به يف جّل الديمقراطيات، والذي من شأنه 
أن يدعم استقرارها ويقّلص من تبعّيتها لرؤوس األموال، خاّصة إذا ما اقرتن برقابة 

ناجعة على مالية األحزاب38.

إّن االنتقال إىل اقرتاع على األفراد يف دوائر ضّيقة سيسمح، يف ظّل ضعف املنظومة 
كرب من املستقّلني إىل الربملان، وُيضفي طابعا محّليا  الحزبّية يف تونس، بوصول عدد أ
القريبة  األحــزاب  اتحاد  اتجاه  قويّا يف  دافعا  يكون  لن  كما  االنتخابية.  املعركة  على 
يا وعقلنة املشهد الحزيب، ألّن تفتيت االنتخابات على عدد كبري من الدوائر يدفع  فكر
األحزاب إىل التحالف مع وجاهات محّلية، بدل إجراء تحالفات وطنية قد ال تزيد 
حظوظها يف الدوائر الصغرى، حت إذا تّمت بني الدور األّول والثاين، يف ظّل ضعف 
والربملاين،  الحزيب  املشهد  عقلنة  الهدف  كــان  فــإذا  وناخبيها.  األحــزاب  بني  الرابط 
فالحّل ليس يف تغيري نظام االقرتاع يف اتجاه االقرتاع على األفراد يف دوائر صغرى، 
وإنما يف تعديل النظام النسيب بإضافة عتبة وطنية مثال، تقيص القائمات واألحزاب 
اليت ال تمتلك حّدا أدىن من االنتشار الوطن، وتحرص التمثيل يف عدد معقول من 
القوى السياسّية39. فلنئ كان من املعقول يف الديمقراطيات تعديل نظام االقرتاع 
قبل  القاعدي،  البناء  مــرشوع  يقرتحه  ما  فــإّن  االستقرار،  كرب من  أ درجــة  بحثا عن 
كبري من  عدد  بتصعيد  أثره عكسيا،  يكون  أن  املرجح  التفاصيل، من  ندخل يف  أن 
املستقّلني املنتصبني لحسابهم الخاّص. كما يذهب على عكس التوجه العاملي يف 
معظم الديمقراطيات، الذي يتخلى عن االقرتاع على األفراد لصالح النسبية أو على 
األقّل األنظمة املختلطة. فالرأي املساند لالقرتاع على األفراد هو يف نشاز واضح مع 

السياق الديمقراطي العاملي، ومع إشكاالت الواقع الحزيب واالنتخايب التونيس.

2/ املعتمدية كدائرة انتخابية: صوت يضاهي ثالثني صوتا

واالنتقال  السيايس  واإلصــالح  الثورة  أهــداف  لتحقيق  العليا  الهيئة  ناقشت  حني 
الديمقراطي فكرة االقرتاع على األفراد، كان عائق تقسيم الدوائر من أهّم الحجج 
اليت حسمت األمر يف اتجاه اعتماد النسبّية. فاالقرتاع على القائمات يسمح باعتماد 
التقسيم اإلداري للواليات كدوائر انتخابّية، مع إسناد عدد مقاعد يف كّل دائرة حسب 

 ملزيد من التفاصيل، أنظر : مهدي العش، فشل املنظومة السياسية: مواطن الخلل وسبل اإلصالح، نرش يف العدد 23 من مجلة املفكرة القانونية . 38
- تونس، زلزال ديمقراطية فتّية.

مهدي العش، فشل املنظومة السياسية: مواطن الخلل وسبل اإلصالح، سبق ذكره.. 39
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حجمها الديمغرايف. أّما االقرتاع على األفراد، فيحتاج دوائر متوازنة ديمغرافيا، وهو 
ما مل يكن متوّفرا.

كان موقف مدرّس القانون الدستوري قيس سعّيد، حينها، هو استعمال املعتمديّة 
يعتمد  الــذي  القاعدي،  البناء  مــرشوع  لتشكّل  الفكرة  تطّورت  انتخابّية40.  كدائرة 
دوائر من درجتني. دائرة من درجة أوىل تجرى فيها االنتخابات، وهي العمادة اليت 
تشكّل أصغر تقسيم إداري يف تونس، ودائرة من درجة ثانية تمّثل بعضو يف الربملان، 
وهي املعتمديّة، عن طريق تصعيد أحد ممثلي العمادات عرب القرعة. هذه الفكرة 
الكبري بني 1945 و1954،  هي على األرجح مستوحاة من نظام اقرتاع املجلس 
األفراد  اقرتاع على  الذي كان يقوم على  املسلمني،  للتونسيني  املخّصص  يف جزئه 
على مستوى املشيخات )اليت أصبحت بعد االستقالل العمادات( ثّم يجتمع ممثلو 
الوطن41.  الربملان  يف  نائبا  بينهم  من  لينتخبوا  انتخابّية  منطقة  كّل  يف  املشيخات 
برملان  من  استوحى  الدستوري  القانون  بتاريخ  الشغوف  الجامعي  أّن  يبدو  هكذا 
االستعمار الفرنيس مبادئ انتخابه، معّوضا فقط االنتخاب باألغلبية املطلقة يف درجة 

ثانية بالقرعة، يف إطار »املقاربات الجديدة«.

لكّن هذا املرشوع يصطدم بقيمة أساسّية، ال يمكن القفز عليها عند التفكري يف نظام 
االقرتاع، وهي املساواة بني املواطنني. حسب أرقام املعهد الوطن لإلحصاء لسنة 
و147  مطماطة،  يف  ساكن   4000 بني  املعتمديات  سكّان  عــدد  يــرتاوح   ،2019
ألف ساكن يف معتمديّة سكّرة. تمثيل املعتمديات يف الربملان بغّض النظر عن وزنها 
الديمغرايفّ يعن أّن الصوت يف مطمامة يساوي 36 مرّة الصوت يف سكّرة. ال يتعّلق 
واحــدة  دائــرة  يف  توحيدها  الحالة،  حسب  يمكن،  معتمديات  ببضعة  فقط  األمــر 
تماما يصعب جّدا  بتوزيع ديمغرايفّ مختّل  دائــرة، وإنما  كرث من  أ أو قسمتها على 
تعديله بمثل هذه العمليات. فإذا كان معّدل عدد سكّان املعتمديات يساوي 42 
أّن  يعن  مما  ألفا،  يفوق 28   )écart type( املعياري  االنحراف  فإّن  ألف ساكن، 
معامل االختالف )coefficient de variance( يفوق 68 %، أي أنّنا أمام أرقام 
متفاوتة جّدا معظمها بعيد عن املعّدل. يشمل التفاوت الديمغرايف أيضا العمادات، 
اليت يقرتحها البناء القاعدي كدائرة انتخابّية من درجة أوىل، إذ نجد يف والية تونس 

 حوار مع قيس سعّيد، جريدة الرشوق، األربعاء 13 أفريل 2011، ص. 5.. 40
أمر علي مؤرخ يف 15 سبتمرب 1945 يتعلق باملجلس الكبري للبالد التونسية. من املؤكد أن قيس سعّيد مطلع على هذا النّص، بما أنه جّمعه مع عبد . 41

الفتاح عمر يف كتاب نصوص ووثائق سياسّية تونسية، مركز الدراسات والبحوث والنرش، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، 1987، ص. 118.
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الطيب  عمادة  مقابل  عن 400  عدد سكانها  يقّل  اليت  السبخاء  عمادة  وحدها، 
املهريي اليت يقارب عدد سكانها 30 ألفا42. تمثيل العمادتني بنفس الطريقة يعن 

أّن الصوت يف عمادة قد يساوي يف القيمة 85 مرّة الصوت يف عمادة أخرى.

مــن خطاباته،  كثري  يظهر يف  الــذي  األرقـــام  رهــاب  مــن  الــرّغــم  يكن سعّيد، على  مل 
جاهال بهذا اإلشكال. على العكس، هو يعترب أن التفاوت الديمغرايف سبب إضايفّ 
القاعدة  على  »االعتماد  أّن   2011 أفريل  يف  رصّح  فقد  الجغرايفّ.  املعيار  العتماد 
يف  املوجودة  العالية  السكانية  الكثافة  ذات  املناطق  تغليب  إىل  سيؤدي  السكانية 
لإلقصاء  ضحية  زالــت  وال  كانت  الــيت  الجهات  تهميش  وإىل  الساحلي،  الرشيط 
كثافة  لها  اليت  املعتمديات  معظم  أّن  هو  سعّيد،  إليه  ينتبه  مل  ما  والتهميش«43. 
ال  اليت  الكربى،  املدن  يف  الفقر  وأحزمة  الشعبّية  األحياء  من  تتكون  عالية  سكانّية 
االقرتاع  الدوائر يف  تقسيم  إشكال  يجد  الداخل. هكذا،  مناطق  تهميشا عن  تقّل 
على األفراد حّله يف قراءة للثورة، بوصفها ثورة الهامش الذي تمّثله حرصا الجهات 
الداخلية ضّد املركز بكثافته السكانية العالية واحتكاره السلطة. نظرة اخزتالّية للثورة 
تسمح بتجاوز الديمقراطية بما تقتضيه من مساواة بني أصوات جميع املواطنني 
إىل  املساواة  لتحّول  والديمقراطية،  الثورة  جدلية  تعود  الشكل،  بهذا  واملواطنات. 
استحقاق ال بني املواطنني بغّض النظر عن مكان سكناهم، وإنما بني املعتمديات 

بقطع النظر عن وزنها الديمغرايف.

مثال  استعمل  انتخابّية،  كدوائر  املعتمديات  خيار  عن  دفاعه  معرض  يف  سعّيد، 
مجلس الشيوخ األمرييك الذي يتكّون من نائبني عن كل والية، بغّض النظر عن 
الدستوري،  القانون  غابت هنا عن مدرّس  العلمية  األمانة  لكّن  الديمغرايف.  وزنها 
يف  ســوى  يكون  ال  الديمغرايف،  املعيار  على  الجغرايف  املعيار  إعــالء  أّن  تناىس  الــذي 
الربملانات املكونة من غرفتني، ودائما يف الغرفة العليا، أي مجلس الشيوخ، اليت ال 
تمتلك الكلمة الفصل يف املسألة الترشيعية. أّما الغرفة األهّم ترشيعيا، فتكون يف 
جميع الديمقراطيات منتخبة باالقرتاع العاّم واملبارش، وتقّسم الدوائر فيها حسب 
املعيار الديمغرايف. وقد كرّس فقه القضاء الدستوري يف فرنسا، اليت تعتمد االقرتاع 
كرث  على األفراد يف دورتني النتخاب الجمعّية الوطنّية، مبدأ املساواة يف االقرتاع يف أ
ديمغرافّية  قاعدة  على  تنتخب  أن  »يجب  الوطنية  الجمعية  أّن  معتربا  قــرار،  من 

ية والوسط، ص. 34.. 42 املعهد الوطن لإلحصاء، التعداد العاّم للسكان والسكىن 2014، العدد األول: السكان واملساكن واألرس حسب الوحدات اإلدار
حوار مع قيس سعّيد، جريدة الرشوق، األربعاء 13 أفريل 2011، ص5. 43
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باألساس«، وأّن األخذ بمقتضيات املصلحة العاّمة اليت قد تخّفف من نطاق هذه 
القاعدة يجب أن يكون بطريقة محدودة44.

مرشوع  ضمن  االقـــرتاع،  يف  كاملساواة  ديمقراطي  رشط  إقصاء  يف  السهولة  هــذه 
يّدعي تجذير الديمقراطية، ال تفّر فقط بقراءة معّينة للثورة. إنّما قد تعرّب أيضا عن 
كرث من مرّة عند الحديث عن املساواة بني  موقف أعمق من قيمة املساواة، ظهر أ
املرأة والرجل. إذ مل يرتّدد سعّيد، يف معرض االحتفال بالعيد الوطن للمرأة يف 13 
ألنّها  الليربايل«،  الفكر  بلورتها يف  تّمت  املساواة »كما  انتقاد فكرة  أوت 2020، يف 
اإلرث، حسب  به«. فاملساواة يف  اإليهام  تقوم على  بقدر ما  العدل  تقوم على  »ال 
أرىس  الــذي  الــقــرآين«  »النّص  حسمها  وقــد  مفتعلة،  قضّية  هي  سعّيد،  الرئيس 
منظومة مواريث »قائمة على العدل واإلنصاف«45. ولنئ كان من املرشوع انتقاد 
»املساواة الشكلية«، فإّن سعّيد ال يفعل ذلك دفاعا عن املساواة الفعلية، مما ينجرّ 
عنه سياسات عمومية نشيطة إلعادة توزيع الرثوة، وإنما على العكس، دفاعا عن 

الوضع القائم، وعن نظام قانوين تمييي تجاوزه التاريخ واملجتمع. 

بأّن  يتحّججون  انتخابية،  كدوائر  املعتمديات  خيار  عن  املدافعني  بعض  أّن  يبقى 
النظام الحايل ليس قائما هو اآلخر على املساواة، عرب مقارنة قيمة املقعد يف دائرة 
من املدن الكربى، وما يقابله يف دوائر التونسيني بالخارج أو يف أقىص جنوب البالد. 
بالخارج وتنفيل  التونسيني  بإشكاليتني مختلفتني، هما تصويت  األمر هنا  يتعّلق 
بعض دوائر الداخل الضعيفة سكانيا بمقاعد إضافّية. يف الحالتني، سرنى أّن املقارنة 
ال تجوز أصال مع ما يقرتحه مرشوع البناء القاعدي. فلنئ كان ضعف نسب مشاركة 
أّن  إاّل  أصوات ضئيلة،  بعدد  نجاح مرشحني  إىل  أحيانا  يؤدي  بالخارج  التونسيني 
العملية  املشاركني فعليا يف  السكّان، ال عدد  يكون على قاعدة عدد  املقاعد  يع  توز
كرث من ُعرش املواطنني،  االنتخابّية. وقد كان التونسيون بالخارج يمثلون يف 2011 أ
نسبتهم  أّن  الــربملــان، وال شــّك  لهم يف  املخّصصة  املقاعد  نسبة  قليال من  كــرث  أ أي 
التفكري يف طريقة  إعــادة  ذلــك رضورة  ينفي  ال  األخــرية.  السنوات  كــرث يف  أ ارتفعت 
عنها،  يرشح  اليت  اللوجستية  الصعوبات  إىل  بالنظر  بالخارج،  التونسيني  انتخاب 
سواء للهيئة أو للناخبني. قد يكون التصويت اإللكرتوين أو عرب الربيد حالّ ناجعا. كما 

44.  Conseil constitutionnel, Décision 86-208 DC - 02 juillet 1986 - Loi relative à l›élection des députés et 
autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales.

ية، 13 أوت 2020.. 45 رئيس الجمهورية قيس سعّيد يرشف على موكب االحتفال بالعيد الوطن للمرأة، املوقع الرسمي لرئاسة الجمهور
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يجدر التفكري يف توحيد بعض دوائر الخارج اليت تتكّون من مقعد واحد )أملانيا( أو 
كرب، يك نحافظ على فلسفة التمثيل  مقعدين، مع بعضها البعض، لتشكيل دوائر أ

النسيب.

التنفيل  آلية  اعتماد  أيضا  يفّر  النسيب  التمثيل  فلسفة  على  املحافظة  هاجس 
األضعف  للواليات  مقعدْين  أو  مقعد  إضافة  إىل  تــؤدي  الــيت  الــدوائــر،  تقسيم  يف 
املحرومة.  الجهات  لفائدة  اإليجايب  التميي  السيايس  كان عنوانها  واليت  ديمغرافّيا، 
يشكّل  ــر46،  ــدوائ ال تقسيم  عند  ساكن  ألــف   60 لكّل  مقعد  قاعدة  اعتماد  فمع 
اليت  أي  ألفا،   270 عن  سكانها  عدد  يقّل  اليت  الواليات  لفائدة  استثناء  التنفيل 
إضافيني.  بمقعدين  فتتمتع  أربعة،  لها  ستسند  كانت  اليت  املقاعد  عدد  يتجاوز  ال 
أّما الدوائر اليت يرتاوح عدد سكانها بني 270 ألف و500 ألفا، فُيسند لها مقعد 
إضايف واحد. كثريا ما ينتقد هذا االستثناء بوصفه عّد على مقاس حركة النهضة، 
نظرا لقّوتها االنتخابية يف الجنوب. لكّن العودة إىل األرقام تنّسب كثريا هذا القول: 
فالدوائر اليت استفادْت من مقعد إضايف واحد تشمل مناطق يصعب اعتبارها من 
معاقل النهضة، كالشمال الغريب والساحل47. أّما الدوائر الخمسة املستفيدة من 
نعيد  أن  مقعدْين إضافينْي، وهي زغوان وسليانة وتطاوين وتوزر وقبّلي، فيكفي 
النهضة مل  أّن حركة  التنفيل، لرنى  املقاعد فيها مع افرتاض غياب  يع  توز احتساب 
تستِفد إال من مقعدين فقط من املقاعد العرشة اإلضافّية. بقّية املقاعد ذهبت إىل 
الشعب، ونداء  )مقعدْين(، وقائمتني مستقلتني، وكّل من حركة  الحرّ  الدستوري 

تونس، ومرشوع تونس، وتحيا تونس48.

النقاش.  يقبل  وأنــه  املــســاواة  ملبدأ  استثناء  التنفيل  أّن  تنفي  ال  االعــتــبــارات  هــذه 
بعضهما  مع  السكان  قليليت  مجاورتني  دائرتني  دمج  مثال  األفضل  من  يكون  قد 
صفاقس،  )تونس،  سكانا  األكــرث  الواليات  تقسيم  مع  يا  تواز كــرب،  أ دائــرة  لتشكيل 
نابل( إىل دائرتني يك ال يتجاوز عدد مقاعدها 10. فالتنفيل ليس فقط ترجمة ملبدأ 
التميي اإليجايب، وإنما يهدف أيضا إىل املحافظة على فلسفة التمثيل النسيب اليت 
كرث من 5 مقاعد(. فلنئ كان التنفيل ينبع، جزئيا، من  تقتيض دوائر كبرية نسبيا )أ

هذا املعيار مل يتطور منذ 2011، على الرغم من تطور عدد السكان، خاّصة بعد التعداد السكاين لسنة 2014. يحّتم ذلك إّما مراجعة تقسيم . 46
يادة يف عدد مقاعد الربملان، أو، وهذا األقضل، مراجعة املعيار نفسه. سنة 2018، اقرتحت  الدوائر والزيادة يف عدد مقاعد عدد منها، مما يحتم ز

حكومة يوسف الشاهد مرشوع قانون يف هذا املجال، لكّن مناقشته مل تكن ممكنة حسب القانون االنتخايب على بعد أقّل من سنة من موعد 
االنتخابات.

يانة، منوبة، باجة، جندوبة، الكاف، القرصين، املنستري، املهدية، . 47   الدوائر املستفيدة من مقعد إضايف حسب أرقام السكان لسنة 2011 هي أر
سيدي بوزيد، قابس ومدنني.

يف زغوان وسليانة، استفاد الحزب الدستوري الحر وقائمة مستقلة من املقعدين اإلضافيني، يف تطاوين حركة النهضة ومرشوع تونس، يف توزر . 48
حركة الشعب ونداء تونس، ويف قبلي حركة النهضة وتحيا تونس.
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يّة،  جذر بطريقة  القاعدي  البناء  عنه  يعرّب  الذي  املحرومة  الجهات  تمثيل  هاجس 
ومحاولة توفيقّية يف القانون االنتخايب لجدلّية الوطن واملحّلي49، فإن املقارنة بينهما 
ال تستقيم. فاألّول استثناء محدود ملبدأ املساواة بني املواطنني يف التمثيل، يف حني 
التفاوت  رغم  املعتمديات  بني  املساواة  لصالح  تماما  املبدأ  إلغاء  يقتيض  الثاين  أّن 

الصارخ يف وزنها الديمغرايف.

3/ األولوية للزبائنية والعروشية

منذ أن ُطرحت فكرة االقرتاع على األفراد يف ربيع 2011، كانت الحّجة األبرز لدى 
معارضيها هي خطر إذكاء النعرات العروشّية والرّوابط الزبائنية والرّشاوى االنتخابّية، 
الذي يكرب كّلما كانت الدوائر صغرية، وكّلما انحرصت املنافسة بني أفراد. فاالقرتاع 
على األفراد ُيخرج إىل املنافسة السياسّية أسوأ ما يف املجتمع التونيس50، يف حني 
أنّنا يف حاجة إىل التأسيس لعادات انتخابية وسياسية مدنّية مبنّية على القناعات. 
كانت إجابة الخبري قيس سعّيد حينها، أّن الزنعات القبلية حارضة ال محالة مهما 
كان نظام االقرتاع، وأّن الدوائر الصغرى تكون مراقبتها أسهل، بشكل يمكّن من 

فضح الرشاوي االنتخابّية والفساد. 

فلنبدأ أّوال باملسألة العروشّية. لسنا يف حاجة إىل التذكري بأّن االنتماء القبلي ال يزال 
مؤثرا يف بعض املناطق يف تونس، وأّن دولة االستقالل، رغم مجهوداتها يف مجال كر 
كرث  الروابط القبلّية51، مل تنجز املهّمة بشكل كامل. وقد حصلت يف السنوات األخرية أ
من حادثة اقتتال بني عروش متخاصمة، سقط فيها ضحايا52. ال شّك أّن االنتماء 
العرويش قد لعب دورا يف بعض الدوائر االنتخابّية53، وأّن مرشحني قد استفادوا 
منه، لكّن املقارنة ال تجوز مع االقــرتاع على األفــراد يف دورتــني. فالقائمات الحزبّية 
وعروشات  عائالت  من  مرشحني  فتشمل  املعطى،  هذا  االعتبار  بعني  تأخذ  عــادة 
مختلفة، وهو ما ال يتوّفر يف الرتشحات الفرديّة. كما أّن املنافسة تكون أساسا بني 
كرث من اسم رئيس  يافطات حزبّية، فيكون اسم الحزب يف معظم الدوائر محّددا أ

49.  Eric Gobe, “De la dialectique du » local « et du » national « dans les lois électorales tunisiennes ou 
comment représenter le » peuple « dans la Tunisie post-Ben Ali”, L’Année du Maghreb, 2017, p. 153.
50.   Eric Gobe, “Système électoral et Révolution : la voie tunisienne”, Pouvoirs N°156, Seuil, 2016, p. 73. 
51. Walid Achouri, “L’évolution du maillage administratif du centre-ouest tunisien”, in, Maillages territo-
riaux, Démocratie et élections, Actes du Colloque, Monastir, 2016, p. 19.

يف ديسمرب 2020 على سبيل املثال، اندلع اقتتال بني عرش الحوايا )بن خداش( واملرازيق )دوز( حول ملكية أرض »العني السخنة«، سقط فيه . 52
قتلى وجرحى. 

  عبد اللطيف الحنايش، التعبئة االنتخابية وموقع الوالءات التحتية، الفصل الثالث يف مجموعة مؤلفني، التعبئة االنتخابية يف تونس: دراسة . 53
كتوبر 2016، ص. 115. حالة االنتخابات الترشيعية لسنة 2014، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، أ
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القائمة. ولعّل الخطر األكرب يف االقرتاع على األفراد يف دورتني، هو فرضية دور ثان 
يجمع مرشحني من عرشني مختلفني، قد يكون بينهما إشكال عقاري أو عائلي. 
مثل هذه املنافسة قد تتحول بسهولة إىل رصاع مسّلح يف عدد من الدوائر وتشكّل 
خطرا أمنيا. يف األردن، حيث حصلت تغيريات متكررة يف نظام االقرتاع، أّدى حرص 
يز العصبّية القبلّية وتحّول املنافسة  حّق الناخب يف التصويت ملرّشح واحد إىل »تعز
أو مناطقّية«، وهو ما  االنتخابات من منافسة سياسّية إىل منافسة عشائرية  يف 
أّدى يف كثري من األحيان إىل أحداث عنف سواء يف الحملة االنتخابّية أو عند إعالن 

النتائج، وصلت إىل حّد إطالق النار54.
 

ولنئ كانت الزنعات العروشّية ال تقلق كثريا أصحاب مرشوع البناء القاعدي، إذ تندرج 
ضمن »املجتمع األهلي« الذي يفّضلونه على املجتمع املدين، فإّن خطر الزبائنّية يف 
كرث الحجج اليت ُتزعجهم. علمّيا، أجريْت دراسات عديدة  االقرتاع على األفراد هو أ
حول عالقة نظم االقرتاع والفساد، اعتمادا على نماذج رياضّية ومؤرشات رقمّية 
االقرتاع  دائما متناسقة55. فنظام  نتائجها  تكن  الديمقراطيات، ومل  حول عدد من 
الدائرة  حجم  وهــي  منسجمة،  بــالــرضورة  آثــارهــا  تكون  ال  عديدة  عوامل  يشمل 
يع املقاعد، الخ.  االنتخابّية، ومدى إمكانية اختيار األشخاص وترتيبهم، وطريقة توز
النسبّية،  أّن  التسعينات  يف  دولــة   80 شملت  دراســة  يف  جــاء  املثال،  سبيل  على 
السياسّيني  الناخبني على معاقبة  بما تفرتضه من قائمات مغلقة، تضعف قدرة 
الفاسدين56. لكّن الدراسة ذاتها اعتربْت أّن الدوائر الفرديّة الصغرية تضعف حظوظ 
السياسّيني الزنهاء. فرضّية العالقة املتالزمة بني ضيق الدوائر والفساد السيايس 
أثبتتها أيضا دراسة أخرى شملت 50 ديمقراطّية يف التسعينات، واستنتجت على 
عكس األوىل أّن االقرتاع النسيب أقّل تشجيعا على الفساد من األنظمة األغلبّية57.

فاالفرتاض الذي يستند إليه املدافعون على االقرتاع على األفراد يف دوائر صغرى، 
يعكس  ونزاهة،  كفاءة  األكــرث  انتخاب  إىل  تــؤّدي  باملرشحني  الشخصّية  املعرفة  بــأّن 
األولية،  فالروابط  املقارنة.  وبالتجارب  السوسيولوجي  باملعطى  إملامهم  محدوديّة 
يكون  الزبائنية،  العالقات  على  املبنية  اآلنّية  املاّدية  واملصالح  والعشرية،  العائلة  أي 

دمحم الحسين، األثر االجتماعي للنظام االنتخايب األردين، ورقة سياسات، مؤسسة فريدريش ابرت، عّمان، 2014، ص. 8.. 54
55. Umberto G. Mignozzetti, Electoral systems, competition, and incentives for corruption, http://dx.doi.
org/10.2139/ssrn.2415060, 2014.
56.   T. Persson, G. Tabellini and F. Trebbi, “Electoral rules and corruption”, Journal of the European econo-
mic association 1)4(, pp. 958-989.
57. V. Verardi, “Electoral systems and corruption”, Revista Latinoamericana de Desarrollo Económico, La 
Paz, 2004, pp.117-150.
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دورها محّددا كلما ضاقت الدائرة الجغرافّية وكّلما ضُعف الُبعد السيايس للعملّية. 
املال  بقدرة  وإنما  للكلمة،  الضّيق  باملعىن  أصــوات،  بــرشاء  بالرضورة  األمــر  يتعّلق  ال 
تقديم  االنتخابية، سواء عرب  الحظوظ  يــادة  وز الوالء  الشخيص على رشاء  والنفوذ 
الخدمات أو التدّخل لدى اإلدارات أو إغداق املساعدات أو حت االستثمار يف البنية 
عندما  نجاعة  كرث  أ يصبح  الواسع  بمعناه  االنتخايب  فاملال  العاّمة.  واملرافق  التحتية 
يرتكّز يف منطقة جغرافّية ضّيقة، وحني تكون املنافسة االنتخابّية ذات طابع محّلي. 

يف  ذلك.  يوّضح  األخــرية  االنتخابّية  االستحقاقات  من  مثاال  نأخذ  أن  باستطاعتنا 
األعمال يف  رجــال  أبــرز  إثنان من  ترّشح  دائــرة صفاقس 1،  ترشيعيات 2019، يف 
البالد، بّسام لوكيل وماهر شعبان، على رأس قائمتني، واحدة مستقّلة واألخرى 
كرث من أنفق انتخابّيا  حزبّية )نداء تونس(. كان املرشحان، حسب معظم املتابعني، أ
يف هذه الدائرة. لكّنهما مل يحّصال سوى 2،2 و1،4 % من األصوات تباعا، ففشال 
يف الفوز بأحد املقاعد السبعة للدائرة، اليت ذهبت إىل أحزاب النهضة وقلب تونس 
الرهان  أّن  هنا  فالواضح  الشعب.  وحركة  الحرّ  والدستوري  الديمقراطي  والتيار 
التأثري. بعد  املال على  االنتخابّية، أضعفا قدرة  الدائرة  السيايس من جهة، وحجم 
أقّل من سنتني، يف جوان 2021، أجريت انتخابات بلديّة جزئّية يف ساقية الدائر، 
النيفر يف األشهر السابقة  إحدى بلديات صفاقس1. استثمر رجل األعمال فتحي 
املعاقل  أبرز  أحد  يف  النتائج  شكّلها  اليت  املستقّلة  القائمة  فاكتسحْت  لالنتخابات، 
االقــرتاع  حسب  تجرى  البلدية  االنتخابات  أّن  صحيح  النهضة.  لحركة  التاريخّية 
النسيب على القائمات، لكن الذي يهّمنا هنا هو تأثري حجم الدائرة يف نجاعة اإلنفاق 

االنتخايب.

أّن  إلثبات  سعّيد  أنصار  لها  يستند  اليت  األخــرية،  الرئاسية  االنتخابات  مثال  حّت 
االنتخاب على األفراد يف دورتني يؤدي إىل فوز األكرث نزاهة، فباالمكان قراءته بشكل 
مختلف. ال ننفي طبعا دور البعد الشخيص، وسمعة املرشحنْي بخاّصة مع دخول 
نبيل القروي السجن يف الفرتة االنتخابّية، يف تصوير الدور الثاين يف شكل استفتاء 
بني الزناهة والفساد. لكن ما ساهم يف فوز قيس سعّيد بتلك النتيجة الساحقة 
هو  واملالّية،  اإلعالمية  املاكينة  صاحب  القروي  نبيل  على  مــاّديــة،  إمكانيات  دون 
حجم الدائرة االنتخابّية )تونس كدائرة واحدة(، والُبعد السيايس والوطن بامتياز 
لالنتخابات الرئاسية. لو تنافس سعّيد والقروي يف انتخابات محّلية لنيابة عمادة أو 
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كرب. كّلما وّسعنا الدائرة االنتخابية،  معتمدية، ربما لكانت حظوظ القروي يف الفوز أ
طغى الرهان الوطن ومعه الُبعد السيايس، وكّلما ضيقناها، خاّصة يف ظّل ضعف 
الشخصّية،  والروابط  املحّلي  الُبعد  طغى  السياسّية،  والتقاليد  الحزبّية  املنظومة 

سواء كانت عروشّية58، زبائنّية، أو غريها.

لقد كانت السوسيولوجيا االنتخابّية يف تونس شبه منعدمة قبل الثورة. إذ مل تكن 
االنتخابات، مع استثناءات نادرة جّدا يف بعض البلديات، تشهد تنافسا يذكر. لكّن 
دوال أخرى قريبة نسبيا عرفت انتخابات تنافسّية قبل 2011، يمكن أن نستخلص 
الكثري من تجاربها. يف مرص، ساهم االنتقال إىل نظام االقرتاع على األفراد يف دوائر 
طغيان  يف  صعب،  واقتصادي  اجتماعي  سياق  يف  الثمانينات،  أواســط  يف  ضّيقة 
منطقة  يف  املنتصب  األعمال  صاحب  هو  النائب  نموذج  فكان  الزبائنّية.  الروابط 
معّينة، أو اإلقطاعي مالك األرايض، الذي يغدق األموال والخدمات واالستثمارات 
برزت قبل  االنتخابات يك يضمن مقعده59. وقد  واملــدارس قبل  العبادة  أماكن  يف 
ثورة يناير ظاهرة »مستقلي الحزب الوطن«، الذين مل ينجحوا يف نيل ترشيح الحزب 
حّت  املحّلية،  االقتصادية  سلطتهم  بفضل  عليه  وفــازوا  ضــّده  فرتشحوا  الحاكم 
الثورة،  بعد  الشعب.  كرثيّة مقاعد مجلس  أ انتخابات 2005 على  أنّهم حازوا يف 
منهم  النسيب، سعيا  االقــرتاع  نظام  اعتماد  على  السياسّية  القوى  اتفقت معظم 
للحّد من الظاهرة الزبائنية. يف األردن، ساهم التصويت على األشخاص أيضا يف 
كرث من ثلث الناخبني أشاروا يف  تكريس الطابع الزبائن للعملّية االنتخابّية، حت أّن أ

استطالع للرأي أّن صوتهم يذهب للمرشح األقدر على توفري خدمات60. 

إّن االنتقال إىل االقرتاع على األفراد يف دوائر صغرى لن يزيد فقط من عدد املنتصبني 
لحسابهم الخاّص واملعّولني على نفوذهم االقتصادي يف املجالس املنتخبة. وإنّما 
أن  شــّك  ال  فــوزهــا.  رشوط  لتحسني  ترشيحهم  إىل  كرث  فأ كــرث  أ ــزاب  األحـ سيدفع 
مجليْس 2014 و2019 اشتمال على نواب من هذا النوع. لكّن تغيري نظام االقرتاع 
بهذا الشكل قد يضاعف عددهم بشكل كبري، سواء كمستقّلني، أو حت كنواب عن 
أحزاب. إضعاف األحزاب يف هذا النظام قد يكون مضاعفا، من جهة عرب تصعيد 

هذا ال ينفي طبعا أّن العامل العرويش، أو على األقّل الجهوي، يلعب يف االنتخابات الرئاسّية، حيث عادة ما يحرز املرشحون على نسب قياسّية يف . 58
موطن والدتهم. يف الدور األول من انتخابات 2019، حاز الصايف سعيد على نصف األصوات يف قفصة، يف حني حاز لطفي املرايحي على 46% 

يف القرصين.
59. Tewfic Albert Aclimandos, “Comment les législatives se négocient : quelques réflexions sur les élec-
tions égyptiennes”, in Confluences méditerranéennes, 2012/3, N°82, p. 73.

دمحم الحسين، سبق ذكره، ص. 8.. 60
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عدد كبري من املستقّلني إىل الربملان، ومن جهة أخرى، عرب إجبارها على اللجوء إىل 
مناضليها.  ترشيح  بدل  زبائنية،  وعالقات  مايل  نفوذ  وأصحاب  محّلية  وجاهات 
يف نظام اقــرتاع على األفــراد، يكون املرشح أقــوى من الحزب، وهــذا، على عكس 
ما يعتقد أنصار البناء القاعدي، من شأنه أن يزيد الفساد االنتخايب61. أّما اعتماد 
كما  والنفوذ  املــال  ألصحاب  السيايس  الطموح  من  يحّد  فلن  للتصعيد،  القرعة 
يتوّهم أصحاب مرشوع البناء القاعدي، وإنّما على العكس، سيشكّل عامال إضافيا 
ملزيد إضعاف الُبعد السيايس لالنتخابات، القائم على الرصاع بني مشاريع متقابلة 
والحسم الديمقراطي. فهو إضعاف للديمقراطية االنتخابّية من دون أيّ معالجة ملا 
يعاب عليها من نزعة أوليغارشّية، بما أّن استعمال القرعة يف البناء القاعدي مخالف 

تماما لفلسفتها كآلية بديلة للتعبري عن اإلرادة العاّمة.

4/ القرعة للتصعيد: »استالب« املقاربات الجديدة من دون 
فهمها

إذا كان مبدأ »التصعيد« مستوحى، على األرجح، من نظام اقرتاع املجلس الكبري 
بعد سنة 1945، وال يشّذ عن صنف االنتخابات غري املبارشة املعمول بها عادة يف 
بعض الغرف الترشيعية العليا )مجالس الشيوخ(، فإّن اآللّية املعتمدة للتصعيد هي 
اليت قد تبدو، لوهلة أوىل، مبتكرة. لقد أصبحت فكرة القرعة يف الفرتة األخرية تالق 
يا وعمليا مزتايدا، كأحد الحلول املمكنة ألزمة املرشوعّية الديمقراطية.  اهتماما فكر
األوليغارشية  لنوع من  الديمقراطية من صعود  إليه  آلت  ملا  نقد  تنطلق من  فهي 
كأصحاب  معّينة  فئات  على  حكرا  كرث  فأ كــرث  أ إليها  النفاذ  يصبح  الــيت  التمثيلية 
يتحول  الذين  السياسة  ومحرتيف  املرموقة،  االجتماعية  واملكانة  الجامعي  التكوين 
االلزتام السيايس لديهم إىل مسار مهن. هذا االنحراف تعرّب عنه جّيدا عبارة »طبقة 
مشرتكة  ماّدية  مصالح  وجود  إىل  تحيل  اليت  سياسّية(،  ُنخب  )عوض  سياسية« 
الطبقة  هذه  بني  عزلة  وجــود  وإىل  السياسية،  والقناعات  املنافسة  على  تعلو  قد 

واملواطنني.

للديمقراطّية  املوّجه  النقد  بهذا  تأثّروا  قد  القاعدي  البناء  منّظري  أّن  الواضح  من 
التمثيلّية. هذه األخرية تنتج بالرضورة، حسب خليل عباس، طبقة سياسّية، تقوم 

61. D. Lederman, N. Loayza, R. Reis Soares, “Accountability and corruption. Political institutions matter”, 
Policy research working paper, The World Bank, 2001, p. 7.
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الشعب  ممارسة  دون  تحول  ممثليها«62،  تغرّي  رغــم  باقية  »اسرتاتيجيات  على 
ناقدي  لدى  رواجا  األكرث  األفكار  إحدى  أن يستعريوا  ليس مفاجئا  لذلك  سلطته. 
لكّن  القرعة.  وهي  حقيقّية«،  »ديمقراطية  عن  والباحثني  التمثيلية  الديمقراطية 
ينتقدها63،  سعّيد  انفّك  ما  الــيت  االســتــالب«  »ثقافة  إىل  أقــرب  كانت  االستعارة 
واملتمّثلة يف استرياد مفاهيم وآليات من الخارج »الستعمالها دون أن نكّلف أنفسنا 

النظر يف محتواها« وإسقاطها من دون استبطان فلسفتها.

فالقرعة هي حسب منظريها طريقة بديلة عن االنتخاب، تسمح بتمثلّية حقيقّية، 
هكذا،  االعتباطية.  على  وإنّــمــا  سياسّية،  عــروض  بني  من  االختيار  على  ال  تقوم 
يصبح »أيّ كان« ممثال لإلرادة الشعبية، طاملا تّم اختياره عرب القرعة القائمة على 
االعتباطّية. وهي عودة إىل األصل األغريقي للديمقراطية، حيث كانت القرعة آلية 
ديمقراطية أساسية الختيار معظم املسرّيين، إىل جانب االنتخاب الذي يمّثل حسب 
أرسطو آلية أوليغارشية، واملجلس الذي يلتئم فيه كامل الجسم السيايس وتمارس 
يف  الحاكمني  الختيار  أيضا  القرعة  استخدمت  تاريخيا،  املبارشة.  الديمقراطية  فيه 
يبا  يات اإليطالية يف القرون الوسطى وعرص النهضة، لكّنها زالت تقر بعض الجمهور
يات الحديثة بعد الثورتني األمريكية والفرنسّية، ليقترص استعمالها على  مع الجمهور

مجال العدالة الجزائية، عرب هيئات املحّلفني64.

بدأت آلية القرعة تعود إىل املجال السيايس يف العقود األخرية، خصوصا يف املسائل 
الكندية  املقاطعة  تجربة  يف  كما  االنتخابّية  أو  الربلينية،  التجربة  يف  كما  املحّلية، 
»كولومبيا الربيطانية«، حيث تشكّل سنة 2004 مجلس مواطن بالقرعة القرتاح 
نظام اقرتاع جديد، بدل االقرتاع على األفراد يف دورة واحدة. لكّن التطور األبرز جاء 
سنة 2010، حني اعتمد االيسلنديون، الذين سخطوا على الطبقة الحاكمة بعد 
األزمة املالية، على القرعة لتشكيل مجلس مواطن لتحديد املحاور الكربى لإلصالح 

الدستوري65. 
تعبري  إلنتاج  القرعة  اعتمادها  يف  يكُمن  التجارب،  هــذه  بني  املشرتك  القاسم  إّن 
عن اإلرادة الشعبّية ال يمرّ عرب االقرتاع. طبعا، ال يعن ذلك يف أيّ منها تخليا عن 

خليل عباس، سبق ذكره، ص. 84.. 62
سمنار حول حوار الباجي قايد السبيس يف سبتمرب 2017 بمشاركة كّل من قيس سعّيد وأحمد بن مصطفى ونوفل سالمة بتاريخ 23 سبتمرب . 63

2017، ورد يف عبد الجليل التميمي )إرشاف(، مرصد الثورة التونسية، املجلد الثامن، ص. 18.
64.  Yves Sintomer, Petite histoire de l’expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique 
d’Athènes à nos jours, La Découverte, 2011. Ibid. p. 183. Ibid. p. 183.
65. Ibid. p. 183.
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عادة طابعا  تأخذ  إضافية،  نافذة  ولكنها  التمثيلية،  الديمقراطية  أو عن  االنتخاب 
محّليا أو استثنائّيا، وتكمن ميتها يف أنّها تقوم على مواطنني عادينّي، من دون أن 

يكون لديهم تنّظم أو طموح.

نواب  بني  من  واحــد  الختيار  االنتخاب،  بعد  تأيت  فالقرعة  القاعدي،  البناء  يف  أّمــا 
االنتخابات،  إىل  الرتشح  أّوال  تشرتط  أنّها  أي  وطنيا.  أو  جهويا  ممثال  العمادات، 
الحّظ،  لعبة  عرب  املنتخبني  بني  من  تفرز  ليك  السيايس،  الطموح  يفرتض  ما  وهو 
تقوم عليها  اليت  كان«  أيّ  لفكرة »ُحكم  إًذا مناقضة  )أو جهويا(. هي  نائبا وطنيا 
فلسفة القرعة66. ُقرعة البناء القاعدي تنتج تشويها للتمثيل االنتخايب، بما أنّها تلغي 
أنفسهم،  املنتخبني  أغلبية وأقّلية من بني  يفرز  الذي قد  الديمقراطي  االستحقاق 
ثانية بعد  من دون تعويضه بتمثيل من نوع آخر. فالقرعة كآلية اختيار من درجة 
االنتخاب يف درجة أوىل، ُتفقد املنافسة السياسّية معناها، إذ يمكن ملن حاز مقعدا 
واحدا أن يكون هو النائب يف الربملان الوطن، على حساب الحزب الذي فاز بأغلبية 
املقاعد داخل املجلس املحلي. وهي متناسقة إىل حّد ما مع مثال ديمقراطية من 
مقاربة  أعمق على  تعبري  أيضا  لكّنها  املــرشوع.  يحمله أصحاب  الــذي  أحــزاب  دون 
عالقة  يف  وتخزتلها  متقابلة،  مشاريع  بني  الــرصاع  جوهر  تماما  تلغي  للسياسة، 
الثقة الشخصّية بني الناخب واملنتخب. فال معىن لحسابات األغلبية واألقلّية ألن 
املرشوعية الديمقراطية لنائب عمادة، تساوي مرشوعية بقية نظرائه مجتمعني. وال 
كانت  فــإذا  ناخبيهم.  ثقة  نالوا  املنتخبني  جميع  ألّن  املتصارعة،  يع  املشار بني  فرق 
القرعة تحيل، حسب املفكّر الفرنيس بيري روسانفالون، على مقاربة للمساواة ك »ال 
تمايز« أو »ال فرق«67، فإّن استعمالها داخل مجلس منتخب ُيفقد االنتخاب معناه 
كآلية حسم ديمقراطي، من دون تعويضه بآلية اختيار وتمثيل بديلة. فهي استالب 

»ملقاربة جديدة« مع إفراغها من بداعتها وفائدتها.

يتكرّر منطق االستالب أيضا يف مرشوع البناء القاعدي، تحديدا يف مجال الزتكيات، 
انتقد  محّلهما. سعّيد  غري  يف   )quota( والحّصة  التناصف  فكرتا  تستعمل  حيث 
التناصف منذ 2011، حني وقع نقاشه داخل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة 
واإلصالح السيايس واالنتقال الديمقراطي، واعتربه »مّسا من كرامة املرأة«68. ولنئ 

66. Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique, Éditions du Seuil, 2020, p. 248.
67 . égalité-capacité( واملساواة كقدرة على الالتمايز )égalité-singularité( املصدر ذاته. يمّي روسانفالون بني املساواة كفرديّة 

d›indifférence(، والكلمة هنا ال تعن »الالمباالة«. املقاربة األوىل للمساواة هي اليت تربّر سياسات إعادة توزيع الرثوة والتميي اإليجايب، يف 
حني تحيل الثانية على تجانس الجسم السيايس.

  جريدة الفجر )الناطقة باسم حركة النهضة(، حوار مع قيس سعّيد، 5 أوت 2011، ص. 11. . 68
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التناصف و«الكوتا«،  أحيانا خلطا بني  التناصف يعكس  كان حديث سعّيد حول 
كما تفّطن لذلك املولدي القسومي69، فإن استعمالهما يف مجال الزتكيات يكشف 
عدم إدراك املغزى منها. إذ يشرتط مرشوع البناء القاعدي على أيّ مرشح أن يأيت 
من  املزكني  نصف  يكون  أن  على  والــرجــال،  النساء  بني  مناصفة  تزكيات،  بقائمة 
الشباب الذين يقّل عمرهم عن 30 سنة، وربعهم من أصحاب الشهائد العليا70. 
فإذا كان التناصف والحّصة يهدفان إىل تشجيع أو ضمان تمثيلية فئات معّينة يف 
يع املقاعد  املجالس املنتخبة، سواء عرب القواعد املنظمة للرتشح )التناصف( أو يف توز
)الحّصة(، فإّن اعتمادها يف الزتكيات ال يخدم باملرّة هذا الهدف. إذ يمكن أن يكون 
الحصول  السّن، دون أن يمنعهم ذلك من  املرشحني رجاال ومتقّدمني يف  جميع 
على تزكيات من نساء وشباب. فاشرتاط تزكية النساء والشباب وأصحاب الشهائد 
تمثيلية.  أيّ  تخصيصها،  جــدوى  عن  النظر  بغّض  الفئات،  لهذه  يضمن  ال  العليا 
ولكّنه يعّقد العملّية االنتخابّية بشكل كبري، ويعّر مهّمة الهيئة املرشفة عليها، اليت 
سيكون عليها التثّبت من آالف )وربما عرشات آالف( قائمات الزتكيات. هنا أيضا، 
تستعار أفكار جديدة لتعقيد وتشويه العملية االنتخابية، من دون تحقيق أيّ فائدة.
القاعدي،  البناء  ملرشوع  الداخلي  التهافت  تكشف  التفاصيل  مثل هذه  كانت  إذا 
فإنّها ال يجب أن تنيس الخطورة األصلية اليت يكتسيها االقرتاع على األفراد يف دوائر 
ضّيقة، يف مجتمع مل تنضج تقاليده السياسّية بعد، ومل تستقرّ لديه منظومة حزبّية. 
اعتماد االقرتاع على األفراد يف العمادات أو املعتمديات من شأنه أن يرضب ال فقط 
العملّية السياسّية، بوصفها رصاعا  الديمقراطية يف االقرتاع، وإنما جوهر  املساواة 
بني مشاريع تعرّب عن انقسامات املجتمع واملصالح املتناقضة ملختلف فئاته. فبدل 
كرث  أن يكون الربملان تعبريا عن هذه التناقضات وفضاًء للرصاع الديمقراطي، يصبح أ
ية  رئيس جمهور قبالة  الزبائنّية،  الخدمات  وإسداء  الفرديّة  يع  للمشار مكانا  كرث  فأ

يحتكر املرشوعّية الشعبّية املبارشة، والسلطة التنفيذيّة.

  املولدي القسومي، سبق ذكره، ص. 214. . 69
كتوبر 2021.. 70   آمنة املرناق، البناء الديمقراطي القاعدي : ماهو مرشوع قيس سعيد للدولة؟، نرش على موقع انكفاضة، 6 أ
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أحد األوجه األساسّية يف مرشوع البناء القاعدي هو النظام السيايس اّلذي يدافع 
عنه قيس سعّيد وأنصاره. مل نتمكن من إيجاد نص يفّصل هذا الجزء من املرشوع 
تنبٍّ  عــرّبت عن  اّلــيت  املفّرين  الرئاسّية ومن جمهور  اإلشــارات  ولكن عديدة هي 
واضح ملقولة »النظام الرئايس«. تقتيض األمانة التذكري بأّن الدعوة ملثل هذا النظام 
انطلقت غداة تبّن دستور 2014 وذلك حّت قبل بداية تطبيقه. أغلب من نادى 
بهذا التعديل كانوا سياسيني »كالسيكيني«. الباجي قايد السبيس ومحسن مرزوق 
وأحمد نجيب الشايّب أبرزهم. كان مدرّس القانون الدستوري قيس سعّيد حينها، 
اإلعــالم مت  الدستور يف وسائل  يقوم برشح  القاعدي،  البناء  بموازاة نرش مرشوع 
حصل خالف تأويلي. الفتوى األبرز اّليت قدمها كانت اعتباره أن الفصل 80 ينطبق 
الحبيب  حكومة  إقالة  حول  النقاش  بمناسبة   2016 صيف  الطوارئ  حالة  على 

الصيد. 
يّة قيس سعّيد ورئيس حكومته هشام  كان الخالف الناشب بني رئيس الجمهور
املّشييش نقطة بداية إعالن واضح من قبل الرئيس عن تفضيله النظام الرئايس، 
حّجته يف ذلك أّن النظام الدستوري لسنة 2014 وضع إلضعاف الدولة ولتحطيم 
ال  الــرأي،  هذا  مثل  على  الوحيد  وليس  عّله،  داخلها.  التنفيذي  القرار  تسلسلّية 
بالرضورة من  الدولة ليس  أّن رأس  السلطة وقبول فكرة  يستسيغ فكرة تقاسم 
يحدد مصريها كامال. منذ ذلك الحني، تعالت أصوات أنصار الرئيس األستاذ املنادية 
بنظام رئايس يصاحب البناء القاعدي. ولكن، يبدو أن هذه الدعوات وأصحابها غري 
مدركني لطبيعة النظام الرئايس. هذا يف أحسن الحاالت. أسوأها هو دعوة لسلطة 
مطلقة بيد رئيس الدولة دون أي سلطة مضادة مع وضع العنوان الخطأ على هذا 

النظام.

ييك يصعب تقليده 1/ النظام الرئايس: استثناء أمر

وجب إذن التذكري هنا ببعض األساسيات اّليت يدرسها طلبة السنة األوىل حقوق يف 
مادة األنظمة السياسّية.

إّن املعيار األسايس اّلذي تصّنف على قاعدته األنظمة السياسّية هو طريقة الفصل 
والفصل  الربملاين  النظام  ينتج  املرن  الفصل  والتنفيذيّة.  الترشيعّية  السلطتني  بني 
الحاّد أو الجامد هو رشط النظام الرئايس. على هذا األساس فإّن النظام الرئايس 
هو نظام توازن مطلق بني السلطتني ال يمكن فيه أليّ منهما أّن تتفّوق على األخرى. 
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السلطة  رأس  انتخاب  اثنني،  انتخابني  ينّظم  الرئايس  النظام  أن  هو  ذلك  سبب 
يّة، وانتخاب أعضاء برملانه، أصحاب سلطة الترشيع.  التنفيذيّة، أي رئيس الجمهور
تفويضهما،  مصدر  حيث  مــن  الــقــّوة  متعادليْت  سلطتني  الرشعيات  تـــوازي  ُينتج 
اإلرادة الشعبّية وأمامها فقط ُتساءل السلطتان بمناسبة االنتخابات. يعن هذا أن 
يّة هي فقط أمام الناخبني وكذلك  مسؤولّية السلطة التنفيذيّة أي رئيس الجمهور
األخرى  أمام  السلطتني  لكلتا  أي مسؤولّية  غياب  نتيجة ذلك  للمرشّعني.  الحال 
وهو ما يرتتّب عنه حتما غياب أيّ وسيلة ضغط متبادل بينهما. يف النظام الرئايس 
يمكن  وال  كاملة  انتخابّية  لوالية  يّة  الجمهور رئيس  ينتخب  ثابتة.  سلطة  كّل  مدد 
إسقاطه نتيجة مسؤوليته السياسّية وكذلك الشأن للربملان اّلذي ال يمكن حّله من 
اختصاص  عنه  ينتج  السلطتني  بني  املطلق  التوازن  التنفيذيّة. هذا  السلطة  قبل 
ومصادقة  ونقاشا  اقــرتاحــا  القوانني  بوضع  تختّص  الترشيعّية  السلطة  مطلق. 
ويهتّم الرئيس بالجانب التنفيذي دون امكانّية للربملان للتدخل فيها وتعديلها. هذا 
إذا ما استثنينا إمكانّية حجز تمويل هذه السياسات عن طريق قانون املالّية. هذا 
الواقع دفع شّقا من الفقه الدستوري اىل اعتبار أّن ما يمّي النظام الرئايس ليس 

الفصل بني السلطتني بقدر ما هو التوازن املطلق واملساواة بينهما.
السيايس، وهو  نظامهم  األمريكّية  املتحدة  للواليات  املؤّسسون  اآلباء  تصّور  هكذا 
الدستوري  القانون  دراسة  الرئايس يف مجال  النظام  ورسم  لفهم  املرجعي  النظام 

والعلوم السياسّية.
حاولت عديد البلدان استنساخ التجربة األمريكّية. كذلك كان الشأن يف فرنسا يف إثر 
يّة الثانية وكان نظامها رئاسّيا. مصري هذه  ثورة فيفري 1848 اّليت أسست للجمهور
يّة كان االنقالب عليها من قبل رئيسها لويس نابليون بونابرت اّلذي أّسس  الجمهور
يّة الفرنسّية الثانّية. وبقي الفرنسيون معادين من حينها لالنتخاب املبارش  لإلمرباطور
توليفة بني  بعدها  لينتجوا  العرشين  القرن  يّة إىل حدود ستينات  الجمهور لرئيس 

النظام الرئايس والنظام الربملاين، ال تبتعد كثريا عن توليفة دستور 2014 التونيس.
عملّية  لكّن  أفريقيا.  ولبلدان  األمريكّية  القارّة  بلدان  ألغلبّية  الشأن  كان  كذلك 
عن  مختلفا  مشّوها  سياسّيا  نظاما  الحاالت  غالبية  يف  أنتجْت  هذه  االستنساخ 
ذاك املطّبق يف الواليات املتحدة مع ميل كاسح نحو التسلطّية. النظام املسخ اّلذي 
تّم إنتاجه تعارف على وصفه بالنظام الرئاسوي اّلذي يقول تعريفه األكرث بساطة 
يّة. هذا  بأنه نظام رئايس ممزوج باختالل توازن السلطات لصالح رئيس الجمهور
االختالل مرّده نوعان من األسباب، القانونّية التقنّية من جهة والسياسّية من جهة 
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أخرى. 
يّة صالحيات واسعة تنفي التوازن مع السلطة  النوع األّول أعطى رئيس الجمهور
الترشيعّية كإمكانّية حّل الربملان مثال أو التدخّل يف املسار الترشيعي عن طريق تقديم 
حقل  يف  الرئيس  تدخل  إمكانية  أو  الجزيئ  الترشيعي  الفيتو  أو  القوانني  يع  مشار
القانون عن طريق املراسيم وسحب عدد من التقنيات الرقابّية من أيدي الربملانات. 
أّما النوع الثاين من األسباب فمتعلق باملنظومات السياسّية لتلك البلدان. ويمكن 
إضعافا  سّبب  مــا  فيها  اإلفـــراط  أو  الحزبّية  التعدديّة  غياب  مثال  منها  نعدد  أن 
للربملانات يف مواجهة السلطة التنفيذيّة أو هيمنة مطلقة على التعيينات ليس فقط 
يّة مما يجعل بريوقراطّية الدولة خاضعة تماما لسلطة  السياسّية وانّما كذلك اإلدار
ير أول أو رئيس للحكومة اّلذي يصبح بمثابة  الرئيس أو كذلك استحداث منصب وز
املقرّرة من قبل  املنجزة  السياسات  تحّمل مسؤولّية  الحكومي مع  للعمل  منسق 
يحمي  إىل مخّفف صدمات  املنصب  تحول هذا  ومــؤدى ذلك هو  الدولة.  رئيس 
الرئيس من املحاسبة االنتخابّية ومن تحمل نتائج فشل السياسات اّليت قرّرها هو 

ذاته. 
ال عجب والحال هكذا أن ساهم تبن دساتري تحاول محاكاة النظام األمرييك يف 
يبا كّل سلطويات فرتة ما  إقامة أنظمة تسلطّية استبداديّة. وال عجب كذلك أن تقر
كيد جّدا أنّه ال  بعد التحرّر الوطن إىل اليوم رسمت معامل نظم اّدعت أنها رئاسّية. أ
توجد عالقة سببّية بني النظام السيايس وشكل املنظومة السياسّية، تسلطّية كانت 
أو ديمقراطّية. لكّن شكل النظم السياسية هو حتما عامل مساعد على تمتني بناء 

الديمقراطّية أو على العكس، تثبيت خطى إقامة االستبداد.
ولكن ملاذا نجح النظام الرئايس يف الواليات املتحدة وفشل يف ما عداها؟

يف حديثه عن الدستور األمرييك، يعّدد جون أدامز، أحد اآلباء املؤّسسني للواليات 
ليمنع  األمــريــيك  الدستور  خلقها  وحــدود  موانع  ثمانية  الــثــاين،  ورئيسها  املتحدة 
اإلستبداد بالسلطة: سلطة الواليات وسلطة الحكومة الفيدرالّية، مرشّعو الواليات 
النّواب  الناخبون واملمثلون، مجلس  الثانية،  املراحل  والكونغرس، الشعب وناخبو 
الشيوخ  مجلس  التنفيذيّة،  والسلطة  الترشيعّية  السلطة  الشيوخ،  ومجلس 
والرئيس، السلطة القضائّية وبقّية السلط71. إذا ما أضفنا لهذا كّله الثنائّية الحزبّية 
على  منفتحة  نخب سياسّية  ووجود  الربملانّية  لألغلبيات  الدائم  والتجديد  املطلقة 

71. Correspondence de John Adams “From John Adams to John Taylor, 29 July 1814”                          
https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-6322 
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بالقيم  تتعّلق  ال  دائرة وسط  السيايس يف  التنافس  وتمركز  والتوافقات  التفاوض 
السيايس  النظام  استنساخ  بــأّن  الجزم  بامكاننا  فانه  للديمقراطّية  التأسيسّية 
الرئايس الديمقراطي ال يمكن أن يحدث ااّل باستنساخ كّل هذه الرشوط متالزمة. 
هذا ما يفّر كذلك أّن األغلبّية الساحقة للمنظومات اّليت تصنف كديمقراطيات ال 

تتبىن النظام الرئايس.

إضافة ملا سبق، يمكن كذلك أن نضيف النقد اّلذي وّجهه أستاذ العلوم السياسّية 
خوان ليزن لتبن النظام الرئايس يف فرتات االنتقال الديمقراطي أو يف مراحل تمتينها 

واّلذي لّخصه يف النقاط الخمس التالّية72:

بني  رصاع  مــن  ذلــك  عــن  ينجرّ  أن  يمكن  بما  مختلفَتنْي  ــَتــنْي  رشعــيَّ وجـــود    .1
مع  بخاّصة  الــدولــة،  لسري  تــاّم  تعطيل  إىل  االخــتــالف  هــذا  ــؤّدي  ي قد  الرشعيََّتنْي. 
غياب آلّيات تحكيمية بني السلطَتنْي. يزيد الطني بّلة يف هذه الحال انفراد كّل من 
ل بدون قدرة األخرى على منازعتها فيه. مثال على ذلك،  السلطتني بمجال تدخُّ
يمكن للربملان حجب التمويالت عن الخطط التنفيذية للرئيس كما يحدث أحياناً يف 

الواليات املّتحدة.
 

على  تعديالت  وقــوع  احتماالت  من  تجعل  قد  الرئاسية  للفرتة  الثابتة  ــّدة  امل   .2
األحــوال يف  حال من  بأيّ  يمكن  ال  منعدمة.  العاّمة شبه  والتوّجهات  السياسات 
النظام الرئايس، وبالنسبة أليّ شخص حامل لقناعة ديمقراطية، املّس من رشعّية 
الرئيس ومّدته. وال يمكن منازعة سياساته، خصوصاً يف ظّل برملان منارص له طوال 
فرتة توّليه املنصب. يف هذه الصورة، تصبح إمكانّية تجاوز األزمات، مهما كان شكلها، 
شبه مستحيلة أمام عدم إمكانّية تغيري املسؤول األّول عن رسم السياسات. هذه 
الوضعّية تحّول األزمات السياسية إىل أزمات نظام: األزمات يف النظام الربملاين ويف 
ُيطَرد من موقع  أمان  رئيسها صّمام  فيها  يكون  أزمات حكومات  املختلط  النظام 
الحكم مت ساء الوضع أو تنتج حاّلً للربملان لتحكيم املواطنني يف الخالفات. مقابل 
ذلك، وألّن املدد الرئاسية ثابتة قد تتحّول مواجهة األزمات إىل إرادة إسقاط كامل 
ل أطياف ال يجب بتاتاً أن تقرتب من  البناء املؤّسسايت كما يمكن أن تفتح أبواب تدخُّ

اإلدارة املدنية للدولة.

72. Juan J. Linz, The Perils of Presidentialism, Journal of Democracy, Volume 1, Number 1, Winter 1990, 
pp. 51-69.
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تعقيدات سياسّية  فإّن  املؤّسساتية،  الصفرية: عالوة على اإلشكاالت  املعادلة    .3
قد تصاحب كذلك تأسيس نظام رئايس. عّلة ذلك أّن طبيعة نمط التصويت على 
األفراد )رئاسياً أو ترشيعياً( تحمل يف جوهرها معادلة صفرية على قاعدة أّن الرابح 
كرث  أ واحد  صوت  على  املتحّصل   .)winner takes all outcome( بالكّل  يفوز 
من نصف عدد املقرتعني يتمكّن من السلطة كاملة بما يعنيه ذلك من إقصاء يف 
التمثيلّية لجزء واسع من الناخبني، ولكن أيضاً من إفراط يف تمثيل األغلبّية. قد 
تنطبق القاعدة نفسها على فرضّية فوز لون سيايس واحد باألغلبّية الربملانية. ولكن 
املعارضات قائمة مع دور رقايب مهّم. ويبقى  الحالة، تبقى إمكانّية تمثيل  يف هذه 
العنرص األخطر، يف ما يخّص هذا املعطى، غياب أيّ حاجة لدى الرئيس وإدارته أو 
حكومته إىل بناء توافقات أو مفاوضات أو تنازالت، ذلك أنّه ال يحتاج إىل أيّ شكل 
ضة له فهذا يعود 

ِ
من أشكال التحالف يف حكمه. أّما إذا كانت األغلبّية الربملانية معار

بنا إىل إمكانّية االنسداد املؤّسسايت.

4.  يف املجتمعات اليت تخّلصت حديثاً من منظومات استبدادية، يبقى الحنني إىل 
الحكم الفردي قائماً يف األذهان ُمشكِّاًل عنرص مقاومة لعملّية التحرّر الديمقراطي. 
كرث من غريه من األنظمة من خالل اختالق  يناسب النظام الرئايس هذا الحنني أ
زعيم مرّة كّل أربع أو خمس سنوات. وجود هذا الزعيم يزنع الجانب العقالين املجرَّد 
عّما تفرتضه الديمقراطّية ِمن حكم املؤّسسات لتنتقل إىل صيغة أخرى مشخصنة 
عملّية  من  يحّدان  ْيــن  اآلخــَر النظاَمنْي  فــإّن  ذلــك،  مقابل  يف  والرشعّية.  للسلطة 
الشخصنة هذه، وذلك إّما عرب اقتسام السلطة التنفيذية بني شخَصنْي يف النظام 
املختّلط وإّما عرب وجود شخص مزنوع الصالحّيات لكّنه ذو مكانة معنوية ورمزية 
الربملانية. وال حاجة ملّحة يف هذه  الفعلية يف األنظمة  س السلطة 

ِ
أعلى من ممار

الربوع بقدر تلك املتعّلقة بزنع هالة القدسّية واألبويّة والوالئّية عن متدبّري الشأن 
العاّم على رأس دول مل ترتّسخ لديها بعد التقاليد الديمقراطّية.

5. يفتح نمط تنظيم االنتخابات يف النظام الرئايس باباً واسعاً ملرّشحني من خارج 
بشخصّيات  لتأيت  النظام  داخــل  مهّمة  اخــرتاقــات  لتحقيق  التقليدية  املنظومات 
الشخصّيات  هذه  مثل  قدوم  سعيِّد.  أو  ترامب  أو  زيلنسيك  أو  فوجيموري  مثل 
السياسية  املنظومة  الستقرار  عنيفاً  يحمل معه رضباً  الدولة  ل يف  األوَّ املنصب  إىل 
ولعنارص ديمومتها ويجعل الرصاع مع النخب التقليدية دائماً. وهو يحمل كذلك 
معاداة لقيم الديمقراطّية واألجسام الوسيطة والتعديلية ويساهم يف إضعاف دور 
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األحزاب السياسية.
ذلك  عن  الــرصف فضال  الــرئــايس  النظام  من  التوّجس  يجعل  التحليل  هــذا  كــّل 
املنحرف نحو الشكل الرئاسوي حّقا لكّل من يرى أّن الديمقراطّية ليست خريا بل 

يّة. رضورة تاريخّية وحضار

2/ رداء قاعدي لبناء رئاسوي

نظامه  جانب  يف  األقــل  على  أو  القاعدي  البناء  مــرشوع  وإىل  تونس  إىل  بالعودة 
مكتوبة  وثيقة  أيّ  بغياب  نجزم  بأننا  أخرى  مرّة  التذكري  من  بّد  ال  فانّه  الدستوري، 
التحّصل  أمكننا  ما  كّل  النظام.  تتحّدث عن تصّور قيس سعّيد ومفريه لشكل 
يف  الحقا  اّلــيت سنناقشها  للفرضيات  أّدت  اّلــيت  املعطيات  من  مجموعة  هو  عليه 
الرئاسّية  لالنتخابات  سعّيد  قيس  ترّشح  يف  تتلخص  املعطيات  هذه  النص.  هذا 
دون السعي للحصول على دعم برملاين ويف ترديد إعجابه الشديد بدستور 1959 
أنّه كان من أوائل املطالبني بمجلس تأسييس سنة 2011( ويف ترصيحات  )رغم 
بعض  مع  فرديّة  نقاشات  وأخــريا  جويلية   25 بعد  ما  وقيسّي  املفّرين73  بعض 
األنصار الحاملني للمرشوع. املمّي لهذه املصادر هو غياب تصّور موّحد لشكل النظام 
السيايس لدى أصحاب »املرشوع« وخاّصة تفادي الحديث عن تفاصيله مرجئني 

هذا الجزء ملا سيعلنه زعيمهم يف دستوره اّلذي سيعرض على االستفتاء.
ما خلصنا إليه بعد كل ما سبق هو أّن النظام املقرتح سيكون نظاما منحرفا وشاّذا 
هذا  فرضيات  نقاش  وقبل  ولكن،  الدولة.  رئيس  لدى  استبدادي  ملنحى  ومعزّزا 
حّل  امكانّية  يفرتض  ال  الرئايس:  النظام  بأّن  أخرى  مرّة  التذكري  من  بّد  ال  النظام، 
الربملان، ال يفرتض تدّخل السلطة التنفيذيّة يف املسار الترشيعي، ال يفرتض إمكانية 
رئيس  وجــود  يفرتض  ال  التنفيذيّة،  السلطة  قبل  مــن  ترشيعّية  مراسيم  إصـــدار 
يّة أمام الربملان، يفرتض وجود  للحكومة، ال يفرتض أيّ نوع من أنواع املسؤولّية الوزار

مؤّسسة برملانّية قويّة بإمكانيات ماديّة وسياسية ضخمة.
هل أّن نظاما رئاسّيا سليما هو ما يقرتحه صاحب »املرشوع« وأصحابه؟

لصالح  السلطات  تــوازن  يف  شديد  اختالل  على  يقوم  املتخّيل  النظام  ال.  قطعا 
يوجد  أن  األحــوال  من  حال  بــأيّ  يمكن  ال  االنتخاب.  طريق  عن  بداية  التنفيذيّة. 

أهّم مداخلة بهذا الصدد هي تلك اّليت قّدمها عبد السالم حمدي صحبة سنية الرشبطي خالل ندوة بعنوان »لنفكّر ديمقراطيتنا« حول »مقرتح . 73
كتوبر 2021 املرشوع املتعّلق بتنظيم كّل من السلطة التنفيذيّة والسلطة الترشيعّية. نرش فيديو املداخلة بتاريخ 1 أ

https://www.facebook.com/watch/?v=428706808684910  
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توازن بني رئيس منتخب انتخابا مبارشا وبني برملان يتّم تصعيده بالقرعة من بني 
ممثلي العمادات واملعتمديات. فارق كبري بني سلطة منتخبة مبارشة وأخرى تستمّد 
جزءا من رشعيتها من بركة دعاء الوالدين ولعبة الحّظ. من شأن هذا التفاوت أن 
يوجد اختالال سياسّيا شديدا. ولن يكون الوضع أفضل كثريا إذا ما تخّلى الرئيس 
عن تصعيد ممثلي الشعب من القاعدة اىل القّمة لصالح االنتخاب املبارش ألعضاء 
كرث مّما كان عليه  الربملان عن طريق اإلقرتاع على األفــراد. الربملان سيكون متذرّرا أ
الوضع يف برملان 2019 عكس األسطورة القائلة بأّن نظام اإلقرتاع األغليب سينتج 
الوحيدة  الكتل  االقــرتاع(.  بنمط  املتعّلق  الجزء  )انظر  نيابّية واضحة  أغلبيات  حتما 
قواعد  من  عليه  للمتعارف  وخاضعا  ومنظما  ممكنا  معها  التعامل  سيكون  اّلــيت 
 

ٍ
مَخاطب وجود  األساسّية هي  إيجابيتها  الحزبّية،  الكتل  والنقاش هي  التفاوض 

وحيد معها. الحوار مع بقّية أعضاء الربملان سيكون شبه مستحيل، وإن صار ممكنا 
فسيكون باهظ الجهد وخاّصة منتجا لزبونّية خطرية للنواب تجاه السلطة: وعود 
ولكن،  الربملان.  يف  بـ«نعم«  التصويت  مقابل  الفرديّة  الدوائر  يف  جزئّية  بسياسات 
سنوات  فــرتة  على  فخامته  يعيبه  مّما  والتوافقات  واالتــفــاق  التفاوض  أولــيــس 

الديمقراطّية العرش السابقة النتخابه؟ 
طبيعة الفصل بني السلطات يف النظام الرئايس والتجّدد الدوري لألغلبيات الربملانّية 
ملسار  مهّمة خاضعة  الترشيع  عملّية  النظام جعل  األمريكّية من هذا  النسخة  يف 
الترشيعّية  السلطة  بني  فقط  ليس  والتعديالت،  والتنازالت  التفاوض  من  مرهق 
والسلطة التنفيذيّة بل كذلك يف ما بني الغرفتني ويف ما بني الحزبني. هل مسار 
القدرة  السياسّية  الطبقة  لــدى  هل  تونس؟  يف  حالّيا  للتطبيق  قابل  هــذا  مثل 
الرئيس ومفروه، مستعدون  أنصار  الجديد،  الوافد  الفعل؟ هل  على مثل هذا 
للنقاش؟ اإلجابة عن كّل ما سبق يف نظرنا هي بالنفي. يف هذه الحالة، كيف يمكن 
يّة يف النظام الجديد أن يحكم؟ إحدى اآلليات األساسّية للحكم  لرئيس الجمهور
هي النصوص الترشيعّية )مهما كان شكلها(. أمام برملان ذي أغلبّية موالية للرئيس، 
الفرضية األقل احتماال للوقوع مهما كان شكل طريقة اإلقرتاع، لن يحدث إشكال 
الثالث  الفرضيات  أمام  وحدتها.  على  األغلبّية  تحافظ  أن  الذكر، رشيطة  يستحق 
األخرى، أغلبّية مخاصمة للرئيس وغياب أغلبّية واضحة مع وجود كتل برملانية كربى 
وبرملان متذرّر مع وجود عدد هام من املستقلني، ستكون العملّية الترشيعّية عمال 
الرئايس  النظام  محاكاة  حاولت  اّليت  األنظمة  لجأت  اإلشكال،  هذا  أمام  هرقليا. 
األمرييك إىل تقنيتني: حّل الربملان أو الترشيع بمراسيم. هذا االنتقال يؤدي مبارشة 
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إىل تصنيفها يف خانة النظام الرئاسويّ ألن التقنيتني ترضبان مبدأ توازن السلطتني 
كون الربملان سيكون اّما تحت التهديد الدائم من قبل السلطة التنفيذيّة دون قدرة 

على الرّد أو أنّه سيكون مجرّدا من وظيفته األساسّية أي سّن القوانني. 

النظام  آخر.  تناقضا سياسّيا  الرئايس وممارسته  املــرشوع  يحمل  أخــرى،  من جهة 
الرئايس يقوم على برملان ذي إمكانيات ضخمة توضع على ذّمة أعضائه. عّلة ذلك 
أن السلطة الحقيقّية هي تلك اّليت بيد الحكومة. اإلدارة واألجهزة األمنّية والقوات 
التنفيذي وفكرة تحديد مجال  الجهاز  بيد  كلها  الرتتيبّية  السلطة  املسّلحة ومجال 
السلطة خلقت من أجل أن ال يستبّد هذا الجهاز. ولهذا أعطيت الربملانات يف كّل 
أمام  السيايس.  النظام  شكل  كان  مهما  للتحرّك  واسعة  مجاالت  الديمقراطيات 
معاداة الربملان السائدة، نتساءل حول امكانّية تحقيق مثل هذا يف تونس. النقد 
املوّجه من قبل الرئيس ومن قبل أجزاء كبرية من النخب للربملان ال يشمل فقط 
نقدها. هو  الحّق يف  الكثري من  ولديهم  اّليت شهدها مجلس 2019،  املمارسات 
يتجاوز مشهدا سياسّيا بعينه ليذهب إىل حدود رضب فكرة الربملان ذاتها. من حّق 
l’anti- »من يدافع عن نظام ديمقراطي أن يستذكر التيارات »املناهضة للربملانّية
parlementarisme السائدة منذ القرن التاسع عرش واّليت نجحت يف الوصول 
للسلطة يف كّل من إيطاليا وأملانيا يف عرشينات القرن العرشين. نقد األوليغارشيات 
املؤسسات  يــرضب  ــايل  امل الزبائن  واالنــحــراف  الخطأ  يحتمل  ال  صــواب  املجلسّية 
التمثيلّية يف كّل أرجاء العامل الديمقراطي وتهم الفساد تالحق عددا ال بأس به من 
النواّب اّلذين يحق وصفهم بالنوائب. يقاوم كّل هذا بتعزيز دور املؤّسسة القضائّية 
وإطالق يدها يف مالحقة املفسدين وبتعزيز دور األجهزة الرقابّية واملالّية وارتقاء العمل 
األجهزة  قبل  رقابّيا  جهازا  نفسها  التنظيمات  تجعل  درجــة  إىل  والحزيب  السيايس 
بل  العام  املجال  تنقّية  محاولة  ليس  للربملانّية  املعادي  الخطاب  يمّي  ما  الرسمّية. 
معاداة الوظيفة التداولّية للربملانات والحرص على تعزيز قدرات وسلطات الزعيم 
اليمينّية  خاّصة  للربملانّية  املناهضة  التيارات  مّي  ما  هذا  املخّلص.  امللهم  السيايس 
منها. وهذا ما يمّي األجواء السائدة اليوم يف تونس. إن قيامة نظام سيايس سليم، 
يّة للربملان وخلق وظيفة  مهما كان شكله، يفرتض ترسيخ االستقاللّية املالّية واإلدار
يز الحصانة الربملانّية ال  عمومّية برملانّية متمايزة عن الوظيفة العمومّية العاّمة وتعز
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املاّدي  التنفيذية74، وتعزيز االستقرار  للربملانيني من بطش السلطة  إلغاؤها حماية 
للربملانني ال اإلنقاص منها وتقوية سلطات رؤساء الربملان داخل أسواره )واضعافها 
يز  خارجه( ووضع إمكانّية ماديّة ال محدودة على ذّمة لجان التحقيق الربملانّية وتعز
فضاًء  يصبح  حّت  النيايب  للمجلس  يّة  املعمار الهندسة  وتغّيري  النّواب  عمل  فرق 
للعمل وليس فقط مكانا النعقاد الجلسات العاّمة. ال تبدو النّية متجهة نحو مثل 
هذا التميش يف عالقة بالربملان لدى صاحب مرشوع البناء القاعدي ومشجعيه وال 
لدى بقّية النخب السياسّية املرتعدة خوفا من رأي عاّم شعيبّ ال يطالب فقط بحّل 

الربملان بل بإلغاء املؤّسسة الترشيعّية كلّية.
هذا املنحى املعادي للربملانّية يتجّسد يف نقطة مهّمة يف مرشوع البناء القاعدي، فكرة 

سحب الوكالة من املنتَخبني. وإنها لكلمة حّق يراد بها باطل.

3/ سحب الوكالة: سيف دموقليس على رقاب النواب

لدى  إمكانّية  أيّ  غياب  هو  اليوم  التمثيلّية  الديمقراطّية  على  املؤاخذات  أهم  إّن 
الناخبني ملمارسة رقابة على ممثليهم، بأيّ شكل من األشكال على امتداد املّدة اّليت 
تّم توليتهم إيّاها. عدم رىض الجماهري عن ممارسات ممثليهم ال تفرتض بالرضورة 
تغيري نمط االنتخاب أو سلطة رقابّية شعبّية عليهم وإنّما تحسني نوعّية التمثيلّية. 
كرث من تلك اّليت  هذه العملّية قابلة للتحقيق أساسا عن طريق آليات رقابة قبلّية أ

تأيت بعد االنتخاب. ولكن هذا حديث آخر.
لها  خّصص  وقــد  الــقــاعــدي،  البناء  يف  يـّـة  مــركــز مكانة  الــوكــالــة  سحب  آلية  تحتّل 
سؤال ضمن االستشارة الوطنية، لكن فقط كمبدأ من دون أيّ تفاصيل. وحَدها 
يّة يف سبتمرب 2021  مداخالت أعضاء الحملة التفسريية يف الندوة املنظمة يف الكبار
بعنوان ’’لُنفكّر ديمقراطيتنا’’، تضّمنت تفاصيل اجرائّية حول طريقة تطبيق سحب 
الوكالة. تأيت املبادرة عرب عريضة ممضاة من طرف 30 ٪ من عدد الناخبني املسّجلني 
بالعمادة، تفيض إىل إجراء عملية اقرتاع، دائما على مستوى العمادة. إذا ما أفضت 
هذه االنتخابات إىل أغلبية مع سحب الثقة، يفقد النائب صفته مهما كان املوقع 
املــرشوع حــدودا على حّق  أدرج أصحاب  وقد  القرعة.  بفضل  عليه  تحّصل  الــذي 

يجدر التذكري بأّن نظام الحصانة يف دستور 2014 يقوم على تميي بني حصانة وظيفية مطلقة، تشمل املهاّم الربملانية، وبني حصانة جزائّية قابلة . 74
للرفع وفق اجراءات علنّية وشفافة. لكّن ما حصل منذ انتخابات 2014، هو اختالق ثغرة تتمثل يف عدم حضور النائب املعن لدى الجهات 
العدلّية وعدم تمّسكه كتابة بالحصانة، ومن ثّم تعّمد لجنة النظام الداخلي والحصانة رفض البّت يف ملفات رفع الحصانة لغياب ما يثبت 

التمّسك بالحصانة. هذه الثغرة يسهل تالفيها عرب تنقيح النظام الداخلي )واملرشوع الذي تعّطلت املصادقة عليه يف 2021 تضّمن حالّ( ومجلة 
اإلجراءات الجزائّية. كما توجد شكوك يف تعّمد رئيس الربملان، منذ انتخابات 2019، عدم إحالة ملفات طلب رفع الحصانة على اللجنة، استنادا 

إىل الفارق بني األرقام الصادرة عن الجهات العدلّية وتلك اليت يعلنها الربملان، وترصيحات عدد من نواب املعارضة آنذاك.
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سحب الوكالة، إذ ال يمكن تقديم عرائض يف السنة األوىل بعد انتخاب النائب، كما 
ال يمكن تكرار املحاولة، إذا ما فشلت عريضة أوىل يف نيل األغلبّية، قبل مرور ستة 
أشهر بالنسبة للنائب املوجود يف املجلس املحلي والجهوي وقبل مرور سنة بالنسبة 

للنائب يف املجلس الترشيعي الوطن.

حّق سحب الوكالة ليست وليدة عقول أصحاب املرشوع بل هي تقنّية تّم ارساؤها 
يف عدد من األنظمة املقارنة. بأشكال متعّددة، وبمستويات تمثيل مختلفة، نجد هذه 
الواليات  بوليفيا واألرجنتني وكولومبيا واملكسيك والبريو وبعض  اآللية يف كّل من 
القائمة  هذه  الحال  بطبيعة  الشمالّية.  وداكوتا  ومينيسوتا  ككاليفورنيا  األمريكية 
التجارب، ومهما  به من هذه  بأس  أّن عددا ال  املالحظ هو  ولكّن  ليست شاملة. 
كانت مّدة التنصيص على هذا الحّق للناخبني، تلجأ اليوم إىل مراجعة هذه التقنية 
إّما بإلغائها نهائّيا أو عن طريق وضع مزيد من القيود عليها. يقّدم املدافعون عن 
سحب الوكالة عددا من الحجج اّليت تبدو ذات معقولّية عالية خاّصة يف إطار تجديد 
كرث حرصا على  املمثلني سيكونون أ أّن  التمثيلّية. لعّل أهمها  الديمقراطّية  أنفاس 
العناية بشؤون ناخبيهم وأن هذه اآللّية ستعزّز فكرة الخضوع للمحاسبة الدائمة 
ليس فقط عن طريق االنتخاب اّلذي يحصل مرّة كّل أربع أو خمس سنوات وأنها 
سوف تحّد حتما من تخصيص املّدة النيابية لخدمة مصالح شخصّية للممثلني أو 
للداعمني الكبار لهم وأنها ستدفع بالرضورة الناخب العادي إىل مزيد متابعة الشأن 

العام لقدرته على نزع الوكالة منه مت رأى انحرافا عن وظيفته.
هذه الحجج اّليت يتم التداول فيها سياسّيا لدى النخب األكاديمّية والسياسّية اّليت 
تحاول تجديد الديمقراطية دولّيا، تغيب عن رسديّة الرئيس. املالحظ يف الدفاع عن 
هذه اآللّية لديهم هو الرتكي على الصورة املشينة اّليت بعثها مجلس 2019. لكّن 
وربما  النظر عن ضعف حّجة حامليها  بغّض  نقاشا هادئا  الفكرة تستحق  أهمية 
بمعزل حت عن هؤالء. مرّة أخرى، تستحق الديمقراطّية التمثيلّية تجديدا باتجاه 
يّة، ولكن سحب الوكالة يمكن  جانبها الشعيب مع الحفاظ على كّل مكتسباتها التحرر
كونهما ضمانة  التحرّري يف  والجانب  الديمقراطي  الجانب  ذاته  اآلن  أن يرضب يف 
سحب  فــإّن  املــرشوطــة،  الوالية  وبــني  بينها  النظري  التمّيي  رضورة  مع  لالستقرار. 
الوكالة مدخل مخيف اللزتام املمثلني بما يمليه عليهم ناخبوهم. ليس املجال هنا 
اّليت  للديمقراطّية  معادية  آلية  حتما  ولكنها  الحتمّية  أو  املرشوطة  الوكالة  لنقاش 
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تفرتض استقاللّية املمثلني عن رشوط ناخبيهم75. كذلك فإن تقنية سحب الوكالة 
سوف تجعل املنتخبني رهينة إرادة الخارسين السيئني اّلذين سيلجؤون حتما لها 
يف محاولة منهم لتغيري املعادلة السياسية طوال الفرتة اإلنتخابّية. سيؤدي هذا إىل 
جعل املدة النيابية فرتة انتخابّية متواصلة مع ما تحمله هذه الفرتات من قطبّية 
وعنف لفظي واستثمار يف املشاعر واألحاسيس الشعبّية بعيدا عن الرزانة والربود 
ورضورة االستقرار اّليت يستوجبها الحكم واملعارضة على حّد سواء. بطبيعة الحال 
متعددة  محلّية  استفتاءات  تنظيم  يستوجبه  اّلــذي  املــاّدي  الثمن  عن  فضال  هذا 
والقبلي  والجهوي  والقطاعي  املايل  الفساد  أمام  املجال  فتح  النواب وخاّصة  ضّد 
خلق  من  خالله  من  تمكن  صلبا  سياسيا  توجها  يمثل  من  كــّل  ضــّد  والوجائهي 

اخرتاق مكنه من التمثيلّية الشعبّية.
حملة  يتحدث  بــدايــة،  إثــنــني.  نقدين  نضيف  أن  فيمكن  التونيس  ــار  اإلطـ يف  أّمــا 
يّة،  »املرشوع« عن سحب الوكالة من النّواب مهملني الحديث عن رئيس الجمهور
كد يف االستشارة اإللكرتونية أيضا. فهل هو معنّ بهذه اآللّية أم ال؟ اإلنكار  وهو ما تأ
التام لإلجابة عن هذا السؤال يعزّز مخاوف إرساء نظام تسلطي عن طريق القانون. 
ولكن، ومهما كان الرّد، فإّن اآللية حاملة لدرجة عالية من املخاطر. إن تّم استثناء 
الرئيس فهذا دليل على إرادة إضعاف الربملان وإن تّم إدراجه ضمنها فهذا تهديد 

الستقرار الحكم بناًء على الحجج املقّدمة أعاله. 
قبل  من  منهم،  املعارضني  خاّصة  للنّواب،  الــدائــم  بالتهديد  يتعّلق  الثاين  النقد 
السلطة التنفيذيّة. ففي إطار عملية البناء الديمقراطي أو يف إطار ترسيخ منظومة 
استبداديّة، تصبح امكانّية تسخري مقدرات الدولة وشبكاتها الزبونّية فرضّية قائمة 
إللهاء كّل من يعارض الرئيس عن دوره النيايب وإشغاله بالدفاع عن وكالته. وما 
يعزّز هذا الخطر، هو أّن التوجه إلضعاف السلط املضاّدة ال يقترص على الربملان، وإنما 

يكاد يشملها جميعا.

4/ أيّ مصري للسلط املضاّدة؟ 

خالصة ما تقّدم هو أن مرشوع البناء القاعدي يف جانبه املتعّلق بالنظام السيايس 
أبعد ما يكون عن وعده الديمقراطي يمكن، دون كثري شّك، القول بأّن هذا املرشوع 
يحمل راية النظام الرئايس ولكنه يف الحقيقة ال يتماهى مع هذا النظام كما أوردته 

75. Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, Paris 2012, pp. 209-214.



62   | نظام سياسّي رئاسوي

مراجع القانون الدستوري والعلوم السياسّية إاّل لجهة التسمية. إنما هو يف حقيقة 
األمر رئايس بمعىن تمليك الدولة لرئيسها، وليس تنظيم السلطات العمومّية بما 
القرار يف مجالها ومنع تجاوزات  يضمن استقالليتها وتوازنها وخاّصة قدرتها على 

نظرياتها حني تخرج الزّنعات اإلستبداديّة. 
يف ذات اإلطار، ال يقّدم املرشوع إجابات عن بقّية السلطات املضادة. لكّن صمت 
املرشوع، من جهة، واملمارسة السياسّية للرئيس منذ 25 جويلية 2021، مؤرشات 
كافية على التوّجه إىل تحجيمها أو إلغائها. يف خطاب رئيس الدولة، ال يمّثل القضاء 
سلطة مكتملة الخصائص تقوم على مراقبة أعمال الدولة وممثليها بل هو مجرد 
مرفق عام خاضع »للدولة«، أي فعليا إلرادة الرئيس يف تتّبع من يريد والتساهل 
مع آخرين محّددا املسارات املهنّية للقضاة حسب معلوماته الخاّصة. كما ال ندري 
نشاطات خاّصة  على سحب  إحداثها  فلسفة  تقوم  اّليت  املستقّلة  الهيئات  مصري 
من تحت ارشاف السلطة التنفيذيّة على غرار تنظيم اإلنتخابات أو تنظيم وسائل 
مع  شكال  عليها  الحفاظ  أو  تماما،  حذفها  يقع  ربّما  البرصيّة.  السمعّية  اإلعــالم 
إخضاعها بالكامل لسلطة الرئيس، كما حصل مؤخرا مع هيئة االنتخابات. النتيجة 
هي ذاتها، تفكيك سلط مضاّدة يف مجاالتها ومزيد تركي السلطة بني يدي رئيس 
ية وتكريس الطابع الرئاسوي للنظام. ال توجد كذلك إجابة واضحة حول  الجمهور
يّة تخضع  ما إذا كان النظام السيايس »للمرشوع« قد فكّر يف إحداث محكمة دستور
الليربالية. مصري  الديمقراطيات  غرار  على  منتخبة  لرقابة هيئة غري  املُنَتَخبني  إرادة 
يع القوانني قد يكون مدخال مهما الستنتاج ما  يّة مشار الهيئة الوقتية ملراقبة دستور
يّة. أّما الالّمركزية، فما يقرتحه البناء القاعدي هو  سيحدث حتما للمحكمة الدستور
النقيض تماما من فلسفتها، إذ يقوم على تفتيت للسلطة الترشيعّية )اّليت تفرتض 

تدعيم مركزيتها ووحدتها( مقابل مركزة مطلقة للسلطة التنفيذيّة76. 
ينتمي قيس سعّيد لحالة سياسية تجتاح العامل منذ أمد ليس بالقصري تحمل يف 
خطابها وعدا بتحطيم املؤسسات السياسّية القائمة لبناء أخرى بديلة ترّسخ سيادة 
بتعزيز سطوة السلطة  أّن شعار سيادة الشعب كثريا ما يقرتن  الشعب. واملفارقة 
الشعبويّة  برملانّية. هذه  أم  كانت  املضاّدة، قضائّية  السلط  التنفيذية على حساب 
يّة تمكنت من الدولة يف املجر وتركيا وغريهما ويخىش أن تمتد إىل مزيد من  الدستور

الدول يف مقدمتها تونس. 

ياد كريشان، يف عمق مرشوع قيس سعيد »البناء الديمقراطي القاعدي« ووهم إرجاع السلطة إىل الشعب: عندما نلغي السياسة نؤسس . 76 ز
للفاشية، نرش يف جريدة املغرب، 29 سبتمرب 2021.
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السلطة  »إعـــادة  فكرة  يف  القاعدي  للبناء  الديمقراطي  الوعد  نلّخص  أن  يمكن 
ألصحابها الحقيقيني«. بهذا الشكل، يقرتح البناء القاعدي حسب أصحابه مفهوما 
ية الرصاع من أجل الوصول إىل السلطة، لصالح  جديدا للسياسة، يقطع مع مركزّ
رأْينا يف  لتحقيقها.  السلطة  أدوات  الشعب من  يكفي تمكني  اليت  العدالة77  قيمة 
ما سبق كيف أّن هذا الوعد الديمقراطي ينقلب إىل نقيضه إذا ما حّولنا النظر إىل 
السلطات، وإىل خطر  بقية  بينها وبني  التوازن  التنفيذية واختالل  السلطة  يّة  مركز
االقــرتاع  عرب  األحــزاب  تهميش  من  األمــوال  وأصحاب  املحلّية  البارونات  استفادة 
كرث يف مفهوم ومكانة السياسة  على األفراد. أّما يف هذا الباب، فسنحاول الغوص أ
أنصاره، ل »ثقافة مغايرة  يّدعي  النظام. فهل يمكن أن يؤّسس، كما  داخل هذا 
تعيد االعتبار للسيايس وتغرّي مفهومه«؟ 78 وإذا كان القصور األكرب ملنظومة االنتقال 
القانوين  والنقاش  السياسويّة من جهة،  السياسة  يتمّثل يف طغيان  الديمقراطي 
من جهة أخرى، على السياسة باملعىن العميق والنبيل للكلمة، فهل يمكن أن يكون 

البناء القاعدي إجابة على هذا القصور؟

إّن الوعد بسياسة من نوع جديد، يعود فيها العمق السيايسّ لديمقراطية أغرقت 
يف االجرائّية، وبإعادة السلطة للشعب مبارشة يك يعرّب عن »إرادته الحقيقّية«، ال 
ينبع فقط من قراءة للثورة التونسّية، وإنّما يتقاطع بطريقة الفتة مع ظاهرة عاملّية 
يف  يّة  والدستور الشعبويّة  بني  العالقة  بلوكر  يلّخص  يّة.  الدستور الشعبوية  هي 
ثالثة منطلقات، أّولها السيادة الشعبّية اليت ترى الشعبوياُت أّن النظام الدستوري 
اإلجرائّية  والضوابط  للقانون  ية  احرتاز نظرة  وثانيها  تلبيتها،  على  قادر  غري  املوجود 
واملؤسسات القائمة، وثالثها انخراط فعلي يف مشاريع لتعديل الدستور أو تغيريه79. 
كرث مبارشتّية بني  تنعكس الدعوة الشعبوية إىل سيادة شعبّية حقيقّية يف عالقة أ
داخل  واملحكوم  الحاكم  وتوحيد  ية80،  الدستور والقواعد  القيم  ومركّب  الشعب 
جسم مشرتك وهو الشعب81. ال يقول خليل عباس شيئا آخر حني يعترب أّن مفهوم 
»النظام« املقصود بالشعار الثوري »الشعب يريد إسقاط النظام«، والذي يشكّل 
مرشوع البناء القاعدي حسب حامليه ترجمًة له، هو »عالقة بني حاكم ومحكوم«82. 
فإذا كانت السلطة تمارس من الشعب، فال معىن لتحديدها بمنظومة فصل بني 
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79.   Paul Blokker, Populist constitutionalism, in Carlos de la Torre )ed.(, Routledge handbook of global 
populism, p. 113. 
80.   Ibid., p. 116.
81.   Ibid., p. 117. 
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السلط. هذه األخرية تصبح ال ضمانة ضّد االستبداد، وإنّما عائقا أمام تعبري الشعب 
عن إرادته83. بل أّن أيّ معارض للتغيري الدستوري املنشود يصبح عدّوا للشعب، أو 
على األقّل، باحثا عن مصالح خاّصة84، وهو الخطاب الذي يرّدده الرئيس وأنصاره.

أّن  نؤكّد  لكّننا  النقاش حول شعبويّة قيس سعّيد85.  إىل  املجال  نعود يف هذا  لن 
براديغم الشعبويّة هنا ال يقوم على حكم معياري منها وال يأخذ طابعا  استعمال 
تفكيكها  حــول  األخــّص  على  عديدة،  انتقادات  ــارت  أث مثلما  فالشعبويّة  جداليا. 
لضمانات الفصل بني السلط وتعبيد الطريق أمام ممارسات سلطويّة، خصوصا 
يعتربها  الــذي  الكلو  أرنستو  مثل  لها،  ينّظر  وجــدت من  فإنّها  أوروبــيــة،  تجارب  يف 
يكو تاراغوين الذي يرى فيها روحا ديمقراطية87،  طريقة لبناء السياسة86، أو فريدر
ومن يدافع عن الطابع االجتماعي والحقوق الذي أخذته يف بعض تجارب أمريكا 
»للشعبوية  كنموذج  القاعدي  البناء  مرشوع  قــراءة  هي  هنا  يهّمنا  ما  الالتينّية88. 
الذي  بالوعد  ملجابهته  وإنّما  ما،  بتهمة  املــرشوع  وصم  بهدف  ليس  يّة«،  الدستور
يّة عموما والبناء القاعدي على األخّص يقومان  يقّدمه. فإذا كانت الشعبوية الدستور
على وعد مزدوج، وهو تحقيق السيادة الشعبّية وإعادة تسييس الديمقراطّية، فإّن 

ما يتضّمنه البناء القاعدي مناقض لذلك.

1/ الحلول تنبع تلقائيا من الشعب

كان املرّشح قيس سعّيد يرّدد، كّلما سأله صحفي عن برنامجه، أّن ليس له وعود، وأّن 
مرشوعه الوحيد هو إعادة السلطة للشعب ليكّ يعرّب هو نفسه عن إرادته. إذ ال يريد 
سعّيد »أن يكون صاحب التصّور«، وإنما أن »تنبع التصورات من الشعب« 89.فالشعب 
»يريد ويعرف ما يريد«، ويكفي تمكينه من »أدوات الحكم« يك تنبع الحلول تلقائّيا 
يف كّل مجلس محّلي، ليقع »التأليف« بينها جهويا ثّم وطنّيا. يربّر خليل عباس ذلك 
83. Paul Blokker, op. cit., p. 121. 
84. Ibid., p. 119.
85. Voir Hamadi Redissi, “Les populismes en Tunisie : essai de compréhension”, in Redissi, Chekir, El-
leuch, Khalfaoui, La tentation populiste. Les élections de 2019 en Tunisie, Cérès, 2020, pp. 15-64.
Voir aussi Eric Gobe, Le populisme de Kais Saïed comme cristallisation de la crise du régime parlementaire 
tunisien, 2022, halshs-03613984. Voir aussi Michel Camau, “Un moment populiste tunisien? Temporalité 
électorale et temporalité révolutionnaire”, in Revue tunisienne de science politique, N°3, sem. 1., 2020 
)spécial élections 2019(, pp. 65-98. 
86.   David Howarth )ed.(, Ernsto Laclau: Post-marxism, populism and critique, Routledge innovators in 
political theory, 2015, p. 266. 
87.   Federico Tarragoni, L’Esprit démocratique du populisme. Une nouvelle analyse sociologique, Paris, 
2019, La Découverte, 372 p.
88.   Carlos Miguel Herrera, Le populisme constitutionnel, in Annuaire international de justice constitu-
tionnelle, 34-2018, 2019, Egalité, genre et constitution - Populisme et démocratie, pp. 699-711. 
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بأّن اقرتاح األحزاب برامج انتخابّية يعكس فلسفة خطرية، تعترب النخبة الحزبية هي 
الفاعل، مقابل الشعب الذي يصبح موضوع الفعل90. هكذا يصبح كّل من يحمل 
املشاكل محّلية  بأّن  املرشوع  يرى أصحاب  الشعب«.  مرشوعا وطنّيا »وصّيا على 
العمادات يف  تدرك مشاكل  أن  مركزية  على سلطة  يستحيل  إذ  كذلك،  والحلول 
عمق البالد، كما ال يمكن أن تأيت الحلول من النخبة، ولكن مّمن يعيشون تحت 

وقع املشاكل، أي من متساكن املعتمديات املغمورة91.
ما يقرتحه البناء القاعدي ال يقترص على إعطاء األولوية ملعضلة اختالل التنمية بني 
الجهات على حساب املشاكل األخرى، وإنّما يتمّثل يف تذويب كّل املشاكل داخل 
عكسته  ما  وهــو  محّليا.  طابعا  املشاكل  كــّل  تأخذ  الشكل،  بهذا  الجغرايف.  الُبعد 
االستشارة اإللكرتونية اليت حمل جّل أسئلتها، باستثناء املحور السيايس واالنتخايب، 
أو نظريات كربى، وإنما  الحلول أفكارا سياسّية  طابعا محّليا رصيحا92. وال تحتاج 
هي تنبع تلقائّيا من عاّمة الناس. فاملشاكل بسيطة والحلول متاحة طاملا توّفرت 
مصادرة  أمــام  الحكم.  أدوات  من  مبارشة  بها  املعنيون  وتمكّن  الصادقة  اإلرادة 
السيايس،  الديمقراطي وفرضهم خيارات معّينة مع نفي طابعها  للنقاش  الخرباء 
تجيب الشعبوية يف أحيان كثرية عرب نفي الطابع املعّقد للمشاكل، فالناس يعلمون 
جّيدا ما يجدر فعله، والحّل هو يف تمكينهم من التعبري على إرادتهم93. لكّن هذا 
اقرتاح  من  والالتينّية  الغربّية  الديمقراطيات  يف  الشعبوية  القوى  يمنع  ال  املوقف 
تماما  الحاجة  تنفي  اليت  اقتصاديّة واجتماعية، على عكس شعبويّة سعّيد  برامج 
إىل مثل هذه الربامج. حّت مرشوعا الصلح الجزايئ والرشكات األهلية، ليسا سوى 
ترجمة اقتصاديّة للبناء القاعدي، إذ يقومان على الفلسفة ذاتها )أن نعيد للشعب 

ما سلب منه(، وعلى القاعدة الرتابّية ذاتها )املعتمديات(.

بهذه الطريقة، يتحول العجز يف فهم التحديات االقتصادية واالجتماعية إىل فضيلة، 
ويحتكر رئيس الدولة السلطة التنفيذية من دون تحّمل ما يقابلها يف الديمقراطّية، 
أي املسؤولّية السياسّية. لقد أعطت الفرتة »االستثنائّية« ملحة عن سياسة التمّلص 
من املسؤولية، سواء يف العالقة بأزمة املالية العمومّية أو أزمة النفايات يف صفاقس. 
ما يؤّسس له البناء القاعدي هو حالة دائمة من انعدام املسؤولية، حيث يحّمل 
الناس مسؤولية صياغة السياسات العاّمة داخل املجالس املحّلية. فلسفة توحيد 
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كانت  فــإذا  املسؤولّية،  انــعــدام  إىل  تفيض  واحــد  جسم  داخــل  واملحكوم  الحاكم 
الديمقراطية التمثيلية تسمح بمعاقبة من فشل ومل يحرتم تعهداته يف االنتخابات 
القادمة، وهو ما حصل يف االستحقاقات االنتخابية املتتالية بعد الثورة وبلغ ذروته 
يف 2019، فإّن البناء القاعدي يقوم على فكرة أّن األهايل هم مصدر السياسات 
العمومية يف املجالس املحّلية. والشعب ال يمكن أن يكون مسؤوال وال أن يعاقب 
نفسه. حت آلية سحب الوكالة من النواب، فهي، عالوة على خطورتها من وجهة 
بما  سياسية  بمسؤولية  تسمح  ال  السيايس،  النظام  واستقرار  السلط  تــوازن  نظر 
أنّها تخّص أفرادا قد يكونون يف أحيان كثرية مستقّلني. املسؤولية هنا ليست عن 
خيارات سياسّية، وإنما على خرق عالقة الثقة بينهم وبني الناخبني، فهي مسؤولية 

أقرب إىل األخالقّية، يفرتض مبدئّيا أن يتوالها القضاء.

لذلك تنتفي يف البناء القاعدي الحاجة إىل أجسام وسيطة بني الشعب والُحكم. 
إذ تفقد األحزاب والنقابات والجمعيات، بوصفها تجمعات على قاعدة الدفاع على 
قناعات أو مصالح مشرتكة، فائدتها. فال تصبح السياسة قائمة على الرصاع بني 
كّل  تذوب  متنّوعة.  اجتماعية  لفئات  متناقضة  عن مصالح  تعرّب  متقابلة  مشاريع 
االنقسامات يف الرقعة الجغرافية الصغرية، حيث تكون املصلحة مشرتكة، واإلرادة 
واحدة، والشعب واحد. أّما هيمنة املركز على األطراف، فإعادة توزيع السلطة عرب 
البناء القاعدي كفيلة بحّلها. هكذا يسرتجع الشعب، داخل الرقعة املحّلية، نقاوته 

اليت شوهتها النخب بقضاياها املفتعلة وحساباتها السياسّية.

2/ موت األحزاب أم قتل السياسة؟

يعترب سعّيد أّن عهد األحزاب السياسية قد انتهى ووىّل، وأنها اليوم، بعد أن عرفت 
أوجها يف القرنني 19 و20، دخلت يف مرحلة احتضار بفعل تطورات عديدة أبرزها 
الثوري« يف تونس والحراكات االجتماعّية يف دول  التكنولوجية. »فاالنفجار  الثورة 
أخرى، اليت مل تُقدها األحزاب، دليل على أّن هذه األخرية قد تجاوزها التاريخ، مما 
يفرض التفكري يف »مقاربات جديدة« للسياسة ال تمرّ عرب مثل هذه الوسائط. لذلك 

ال يحتاج سعّيد إىل »إلغاء« األحزاب، وإنما سيكتفي برتكها تحترض بفعل التاريخ.
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على  يضيف  القاعدي  البناء  فــإّن  شعبويّة94،  فكرة  األحـــزاب  مــعــاداة  كانت  وإذا 
تحيلنا  قد  املــايض.  عداد  تعتربها يف  تاريخانّية  قــراءة  لألحزاب،  املشيطن  الخطاب 
يرى  الذي   ،)Bernard Manin( برنار مانني  الفرنيس  الفيلسوف  إىل  الفكرة  هذه 
أعقبت »الربملانية«  التمثيلي،  الحكم  ثانية من عمر  األحزاب مرحلة  يف ديمقراطية 
مرحلة  وتلتها  والنخب،  املحّلية  الوجاهات  على  والقائمة  العاّم  لالقرتاع  السابقة 
ثالثة قائمة حالية وهي »ديمقراطّية الجمهور«. تقوم هذه األخرية على شخصنة 
الخيار االنتخايب، الذي مل يعد يعرّب عن هوية اجتماعية وثقافية وال قائما على خطوط 
انقسام سابقة وواضحة ومستقرّة كما يف ديمقراطية األحزاب، وإنما يعرّب عن ثقة 
الجمهور  ديمقراطية  تقوم  كما  انتخايب«.  واختيار من ضمن »عرض  الشخص  يف 
على إفالت الرأي العام من قنوات التواصل الحزبّية وانفصاله عن لحظة التصويت 
يوافق  الشعبوية  أّن صعود  أوربينايت  نادية  ترى  الــرأي95.  بروز استطالعات  بفضل 
املرحلة  هذه  أّن  عن  النظر  وبغّض  التمثيلي96.  الحكم  من  املرحلة  هذه  إىل  املــرور 
أو  منها  اليمينية  ســواء  نفسها،  الشعبوية  الحركات  وأّن  األحــزاب،  اندثار  تعن  ال 
ية، تنظمت وال تزال يف شكل حزيب، فإّن ما يبرّش به البناء القاعدي يبدو أقرب  اليسار
اليت  الجمهور«  األحــزاب« منه إىل »ديمقراطية  السابقة ل«ديمقراطية  املرحلة  إىل 
تتلوها. إذ ال يقوم على خطوط انقسام متجّددة ومتغرّية، وإنما تذوب فيه خطوط 
التصويت  ويخضع  الضّيق،  املحّلي  النطاق  داخل  والثقافّية  االجتماعية  االنقسام 
فيه للروابط املحلّية، سواء العائلّية أو الزبائنية. بل هو أقرب إىل املرحلة التاريخّية 
البناء  نوعا من  إذ يشكّل  الوطنية،  الدولة  واستقرار  التمثيلي  الحكم  اليت سبقت 
اإلقطاعي-االنتخايب، حيث يدير كّل جزء من الرتاب شؤونه، يف حني تحتكر امللكّية 

يّة( التمثيل الوطن. )اليت تقابلها يف البناء القاعدي رئاسة الجمهور
 

إذ يذوب  السياسة.  يعادي  وإنما  األحــزاب،  بمعاداة  إذن  القاعدي  البناء  يكتفي  ال 
جوهر السياسة، الذي هو الخالف والرصاع، داخل مطالب تنموية محّلية ينبغي 
فقط التأليف بينها. ينعكس ذلك يف نظرة سعّيد األخالقويّة لالقتصاد97، حيث ال 
الزتام  وإنما  بفعل خيارات سياسّية،  بينها  املوازنة  تقتيض  متناقضة  توجد مصالح 
تجويع  بهدف  إجــرامــي  واحتكار  تشجيعه،  ينبغي  األســعــار  يف  بالتخفيض  أخــالق 
الشعب ينبغي زجره. كما يظهر يف نظرته إىل السياسة باملعىن الضّيق. فهذه األخرية 

94.  Nadia Urbinati, Me the people: How populism transforms democracy, Harvard University Press, 2019, 
p. 40.
95.   Bernard Manin, Principes du gouvernement représentatif, Flammarion, 1995, p. 279 et s.
96.   Nadia Urbinati, Me the people, op. cit., p. 25. 

ياسني النابلي، الخطاب االقتصادي للرئيس قيس سعّيد، نرش يف العدد 23 من مجّلة املفكرة القانونية - تونس، نوفمرب 2021.. 97
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مفسدة بطبعها، واملتنافسون على السلطة هم بالرضورة باحثون عن مصالحهم 
ابتالًء  يعتربها  وأنه  السلطة،  يف  يرغب  مل  أنّه  على  الرئيس  يرصّ  لذلك  الشخصية. 
من هللا، حت أنه مل يصّوت لنفسه يف االنتخابات98. يف الحالتني، هناك بحث دائم 
»املجتمع  يف  القاعدي  البناء  وجدها  السياسة،  مع  تتماىش  ال  أخالقّية  نقاوة  عن 

األهلي«.

3/ األهالنية بديال عن املدنيّة: شعب البناء القاعدي املتخيّل

لكّنه  تونس.  رواج يف  »األهلّية«  ملصطلح  يكن  مل  العريب،  املــرشق  دول  على عكس 
اقتحم مؤخرا املعجم السيايس التونيس، بفضل الرئيس سعّيد وأنصاره. فقد بدأ 
أدوات  الشعب  إىل  يعيد  بديل  كنمط  األهلية«،  »الرشكات  لفكرة  الرتويج  الرئيس 
الفعل االقتصادي، قبل أن يصدر مرسومها يوم 20 مارس 2022، لنفهم به أّن 
األهلّية تعن املعتمديّة. بالزتامن مع ذلك، أصبح بعض أعضاء الحملة التفسرييّة 
يقّدمون أنفسهم بوصفهم »متطوعني يف املجتمع األهلي«، يف تمايز مقصود عن 
يوجد عمٌق  وإنما  لغويّة،  استعارة  بمجرّد  إذن فقط  األمر  يتعّلق  ال  املدين.  املجتمع 
يجدر أن نغوص فيه يك نفهم ليس فقط ِفكر سعّيد99، وإنما فلسفة مرشوع البناء 

القاعدي.

يمّي صادق جالل العظم بني املجتمع املدين واملجتمع األهلي، حسب معيار العالقات 
واملحّبة  واألهــل  القرابة  هي  األهلي  املجتمع  يف  الحاسمة  فالعالقات  الحاسمة. 
واملذهب والطائفة والعشرية والقرية، وهي »عالقات طبيعّية، عضوانية، جمعية، 
قريّة، تراتبّية، هرمّية«، على عكس املجتمع املدين الذي تقوم العالقات الحاسمة 
أفقّية  حقوقّية،  تعاقديّة،  طوعّية،  »مــدنــّيــة،  بذلك  فهي  املــواطــنــة،  على  داخــلــه 
الحديثة،  قبل  ما  األّولية،  الروابط  على  تقوم  األهلية  فالعالقات  ومساوتّية«100. 
ية. إذ ال يختار املرء انتماءه ملجتمع  على عكس املجتمع املدين القائم على قيمة الحرّ
أهلي ما، يف حني تخضع الزتاماته املدنية إىل اختياره الحرّ، دخوال وخروجا. فاملجتمع 
املدين هو يف البالد العربّية من صنع الدولة التحديثّية101، وربّما يفّر ذلك قّوته يف 
تونس باملقارنة مع دول عربّية أخرى حيث ال تزال بىن املجتمع األهلي مسيطرة. لهذا 

 حوار قيس سعّيد مع الشارع املغاريب، سبق ذكره. 98
 ياسني النابلي، ”األهالنية“ املَخفّية يف فكر قيس سعيد: أنا وابن عمي ضّد األحزاب والجمعيات، نرش يف موقع املفكرة القانونية، فيفري 2022.. 99

صادق جالل العظم، العلمانية واملجتمع املدين، مركز الدراسات واملعلومات القانونّية لحقوق اإلنسان، القاهرة، 1998، ص. 12 وما بعدها.. 100
 املصدر ذاته، ص. 15.. 101
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كرث باملركز، يف حني ظلت القرى واألرياف مالذا  السبب أيضا، ارتبط املجتمع املدين أ
للعالقات األهلّية.

واملنظمات  والنقابات  ــزاب  األحـ أي  الوسيطة،  األجــســام  مــن  سعّيد  تــوّجــس  إّن 
والجمعيات ووسائل اإلعالم، ال ينبع فقط من بحثه عن عالقة مبارشة بالشعب، 
وإنّما يحمل على األرجح موقفا سلبيا من أشكال التنّظم املدين، اليت تمارس بشكل 
أو بآخر »وصاية على الشعب«، وتبحث عن مصالح ذاتّية، تعرّب عن أولويات املركز 
عباس،  خليل  موقف  يف  ذلك  يظهر  للشعب.  الحقيقية  واملشاكل  تتناقض  اليت 
املحسوب على الرافد اليساري ملرشوع البناء القاعدي، الذي يمّي بني املجتمع املدين، 
واملمولني102،  املركز  أولويات  إىل  والخاضع  الديمقراطي،  االنتقال  بمنظومة  املرتبط 
يكون  تشاركية  ديمقراطية  وأفقه  التونيس  املجتمع  من  صغريا  جــزءا  إال  يمّثل  وال 
له فيها دور استشاري، وبني الجمعيات األهلية، اليت »اشتغلت على عماداتها أو 
معتمدياتها وحاولت فهم مشاكلها وبلورة حلول لها«، واليت سيكون لها دور يف 

البناء القاعدي يف »إثراء النقاش العام التداويل«103.

كد ارتباط األهالنّية باملعتمديات يف مرسوم الرشكات األهلية. فاملعتمديّة ليست  يتأ
فقط اإلطار الرتايب إلنشاء الرشكات األهلّية ولنشاطها، وإنما املعيار املحّدد يف تكوينها 
واالنضمام إليها. فقد بلغ املرسوم حّد منع مؤسيس رشكة أهلية من رفض مشاركة 
من يتوّفر فيه الرشوط، وأهمها رشط االنتماء الجغرايف. يعن ذلك أّن االنتماء إىل 
املنطق  أّن  البعض. أي  معتمديّة واحدة يعلو على حّق الرشكاء يف اختيار بعضهم 
األهلي الذي يتجّسد يف املعتمديّة، يعلو على املنطق االقتصادي أو حت االجتماعي 
الذي يدفع أشخاصا لاللتقاء يف نشاط ما104. هكذا، تعطي الرشكات األهلية مثاال 
يّة  لحر الذي ال مكان فيه  األهلي،  للمجتمع  العضواين والقري  الطابع  بالغا عن 
العمومية،  بالسلط  األهلية  الــرشكــات  عالقة  عرب  كّد  تتأ قريّة  الــفــردي.  االختيار 
االجتماعي  االقتصاد  مؤسسات  عكس  على  والــخــضــوع،  التبعّية  على  القائمة 
العمومية105. فمرشوع  والتضامن اليت تقوم على مبدأ االستقاللية تجاه السلط 
الرشكات األهلية يشكّل نموذجا على التناقض الداخلي ملرشوع البناء القاعدي بني 

ية الشعار وتسلطية املضمون.  تحرّر

خليل عباس، سبق ذكره، ص. 70. 102
 املصدر ذاته، ص. 75. . 103
  ياسني النابلي ومهدي العش، مرسوم الرشكات األهلية: مرشوع للعدالة أم الهيمنة؟، نرش يف موقع املفكرة القانونية، أفريل 2022.. 104
  املصدر ذاته.  ياسني النابلي، ”األهالنية“ املَخفّية يف فكر قيس سعيد: أنا وابن عمي ضّد األحزاب والجمعيات، سبق ذكره. . 105
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أّن  املفارقة هي  ولعّل  لها.  مثالّيا  إطــارا  واملعتمديّة  العمادة  إذن يف  األهالنّية  تجد 
التقسيم اإلداري لدولة االستقالل »التحديثّية« حاول تفكيك العالقات العروشّية 
واالقتصادية  السياسّية  بتفرعاته  القاعدي  البناء  مــرشوع  أّن  حني  يف  والعائلّية، 
يسرتجع هذه الروابط عرب االستناد إىل التقسيم اإلداري ذاته. فاملعتمديّة يف البناء 
أّن  بما  واحـــدا  الشعب  يصبح  حيث  املــشــرتك،  االنتماء  نــقــاوة  إىل  ترمز  القاعدي 
مصلحته مشرتكة، وهي التنمية املحلّية. هكذا، تصبح »القاعدة« اليت يقوم عليها 
املرشوع، حسب ياسني النابلي، ليس كتلة من املواطنني، وإنما »كتلة من املطالب«، 
»تنخرط يف الشأن العام بوجهها املطليب املحلي الخصويص، وليس بوصفها تعبريا 
السياسية  املشاركة  العام من خالل  الشأن  لالنخراط يف  عن ذوات حرّة مستعّدة 
أّما  اإلرضاب…(«106.  الــتــداول،  االنتخاب،  )التنّظم،  املختلفة  مظاهرها  بجميع 
الدور السيايس لهذه القاعدة، فهو »إعطاء املركز -ممثال يف سلطة الرئيس- رشعية 
سياسية  مشاريع  شكل  يف  وترجمتها  القاعدية  املطالب  جميع  بــني  ”التأليف“ 

واقتصادية«107.

فإذا كان لكّل شعبوية شعبها املتخّيل، الذي يقوم إّما على انتماء اثن أو ثقايف كما يف 
شعبويات اليمني، أو على انتماء طبقي أو وضعّية تهميش كما يف شعبويات اليسار، 
فإّن شعب البناء القاعدي يقوم على انتماء جغرا-إداري، إن صّح التعبري، هو أهايل 
العمادات واملعتمديات. وهو يتطابق لدى منظريه مع شعب الثورة، اليت انطلقت 
من الجهات الداخلية قبل أن تستويل عليها نخب العاصمة واملدن الكربى لتحّولها 
اليت لعبت دورا يف  املعتمديات  أبرز  كانت  إن  يهّم هنا  إىل »انتقال ديمقراطي«. ال 
املعتمديات  أّن  يهم  الكربى. كما ال  املدن  إما مراكز والياتها، وإما معتمديات  الثورة 
الريفّية األضعف ديمغرافّيا، مل تكن مؤثرة يف املسار الثوري. فالشعب يقوم دائما على 
خيال ما، وخيال البناء القاعدي يجد يف املعتمديات نقاء االنتماء األهلي واستحقاق 
الثورة السيايس. ترى نادية أوربينايت أّن الشعبوية تعّوض الشعب بمعناه اإلجرايئ 
الذي يتشكّل يف صناديق االقرتاع والقائم على املساواة بني الجميع، بشعب بمعىن 
شعب  أغلبّيا(108.  كان  )ولــو  الشعب  من  فقط  جزء  عن  يعرّب  جوهري-اجتماعي، 
البناء القاعدي، الذي يقيص املساواة بني املواطنني لصالح املساواة بني املعتمديات، 
هو مثال على ذلك. لكّن املرشوع يعود ليسقط يف اجرائّية أخرى، تحت تأثري الزنعة 

  ياسني النابلي، ”األهالنية“ املَخفّية يف فكر قيس سعيد: أنا وابن عمي ضّد األحزاب والجمعيات، سبق ذكره. . 106
  املصدر ذاته. . 107

108. Nadia Urbinati, “Antiestablishment and the substitution of the whole with one of its parts”, in Rout-
ledge handbook of global populism, op. cit., p. 79
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ض 
ِ
القانونية ألصحابه، عرب اعتماده على التقسيم اإلداري وعلى قواعد إجرائّية َيفرت

فيها تعبريا عن العمق االجتماعي للشعب.

لقد دفع االنتقال الديمقراطي يف تونس ثمن التصّحر السيايس للعقود اليت سبقته، 
فعجز عن بناء حياة سياسّية قائمة على عمق اجتماعي. فكان االهتمام بالشأن 
العاّم يمرّ يف معظم األحيان عرب االنتماء القطاعي، حّت أصبحت الدولة، على حّد 
ية القبائل. فما ينقص الحياة السياسّية يف تونس  ياد كريشان، أشبه بجمهور تعبري ز
قطاعّية  مطالب  من  األفــراد  بها  يمرّ  الــيت  بالكاثرسيس،  غراميش  يسميه  ما  هو 
ومصالح ماّدية مبارشة، إىل صناعة وعي سيايس. لكّن ما يقرتحه البناء القاعدي هو 
على العكس خطوة كبرية إىل الوراء، يف اتجاه الروابط األهلية، القائمة على التضامن 
العضوي. فالروابط املدنية، سواء كانت سياسّية أم نقابّية أم جمعياتية، ما دامت 
الجغرايف.  األهلي  لالنتماء  األخــالق  النقاء  إىل  تفتقر  فهي  ما،  مصلحة  على  تقوم 
املصالح  السياسّية وال  املواقف  القاعدي ال يكون على أساس  البناء  فاالجتماع يف 
االجتماعّية، وإنّما على أساس االنتماء املشرتك، وهو بذلك أبعد ما يكون عن وعد 

إعادة تسييس الديمقراطية االجرائّية.

4/ ثأر السياسة من القانون أم قتل السياسة بالقانون؟

كثريا ما تعلي الشعبويات »السياسة« ليس فقط على االقتصاد، وإنما أيضا على 
القانون. ينعكس ذلك يف تساهل مع ضمانات دولة القانون والفصل بني السلط، 
يّة التقليد الثوري109   باسم إرادة الشعب وسيادته. تجمع بذلك الشعبوية الدستور
الدساتري  وتصبح   .)legal resentment(110الــقــانــوين االمتعاض  من  نــوع  مع 
الزعيم  تتجّسد يف  اليت  الشعبّية«،  »اإلرادة  املرشوعّيات من  مزنلة يف هرمية  أٌقّل 
ية أيّ  الشعبوي. ظهر ذلك بوضوح بعد 25 جويلية، حني مل تجد الحّجة الدستور
قابلية لالستماع لدى الرشيحة األكرب من الرأي العاّم ومن الّنخب. ظهرت لحظة 

25 جويلية للكثري كما لو أنها ثأر للسياسة من القانون. 

تتطابق ثنائّية السيايس والقانوين يف تونس مع ثنائّية الثورة واالنتقال الديمقراطي. 

109. Paul Blokker, op. cit., p. 116.
110.   Ibid., p. 120.JJJ
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وفق هذه الرديّة، كانت الثورة حدثا سياسّيا بامتياز، أفىض إىل انتقال ديمقراطي 
غابت فيه السياسة وطغى عليه النقاش القانوين. أصبح التفكري يف الواقع السيايس، 
كما يصف ذلك املولدي قسومي، خاضعا لهيمنة لغة القانون املدرسّية111. تحّول 
الحديث عن الثورة، حسب التعبري الساخر للفيلسوف فتحي املسكين، إىل »دروس 
مسرّية يف القانون الدستوري… كأّن الثورة قد كانت مناسبة مدرسّية أو بيداغوجّية 
البحث يف  يحتاج  يّته«112.  يستحّق حر الحقوق حّت  إىل جامعة  الشعب  إلدخــال 
بكثري  كــرث  أ إىل  تونس  يف  الديمقراطي  االنتقال  على  القوننة  نزعة  طغيان  أسباب 
من هذه السطور. قد يراه البعض نتيجة طبيعّية ألولويّة استحقاقات التأسيس 
النخب  مــن  كبري  جــزء  انــتــمــاء  إىل  ذلــك  نــرجــع  أن  يمكن  كما  جــديــدة،  ية  لجمهور
السياسّية إىل امليدان القانوين، منذ السنوات األخرية لالستعمار وحّت ما بعد الثورة. 
لكّنه قبل كّل يشء تعبري عن الفقر السيايس املدقع. جاءت القوننة لتمأل ميدانا تركته 
السياسة شاغرا. فقر الثقافة السياسّية للّنخب هو الذي جعل النقاش السيايس 
قانونّيا بامتياز. أسهل طريقة للتهرّب من مجابهة املشاكل االقتصادية واالجتماعّية، 
النصوص مسؤولّية  وتحميل  والقانونية،  يّة  الدستور الدائرة  يف  النقاش  إبقاء  هو 
األسهل،  التفسري  تفّضل  بتعقيداته،  الواقع  فهم  على  العاجزة  فالّنخب  الفشل. 
الذي قد يأخذ شكال مؤامراتّيا، أو يف أحيان أخرى، يقوم على اعتبار املشكل دائما يف 

النّص القانوين، والحّل يف تغيريه.

يف  هو  السيايسّ  الشلل  مسؤولّية   2014 دستور  يحّمل  الــذي  التشخيص  إّن 
انتخابات  أعقبت  اليت  الخماسّية  القوننة. فقد عشنا يف  نزعة  تعبري على  ذاته  حّد 
التونيس،  السيايس  النظام  عليهما  يقوم  اللتني  األساسيتني  الفرضيتني   ،2014
ية مع األغلبية الربملانية، حني كان الحبيب الصيد رئيس  وهما توافق رئيس الجمهور
األغلبية  بني  التعارض  فرضية  ثّم  الربملان،  يف  األول  الحزب  تونس  ونــداء  حكومة 
الربملانية والرئيس، بعد القطيعة بني يوسف الشاهد ونداء تونس. يف الحالتني، مل 
ل الحبيب الّصيد، على األقّل يف الفرتة األوىل، 

ِ
يّة، حيث َقب تعرف البالد أزمة دستور

يّة الراحل الباجي قائد السبيس. ثم اكتفى  بدور ثانوي بالنسبة إىل رئيس الجمهور
ية  الدستور صالحياته  بممارسة  الــربملــان،  داخــل  األغلبية  فقد  عندما  األخــري،  هــذا 
السيايس  فالفشل  الترشيعّية.  واملبادرة  الخارجّية  والعالقات  الدفاع  مجاالت  يف 

 املولدي قسومي، سبق ذكره، ص. 183.. 111
فتحي املسكين وأم الزين بنشيخة املسكين، الثورات العربّية، سرية غري ذاتّية، جداول للنرش والرتجمة والتوزيع، بريوت، 2013، ص. 28، ورد يف . 112
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عن  وإنّما  يّة،  الدستور الصالحيات  تقسيم  ناتجا عن  يكن  مل  السنوات  تلك  خالل 
أّما  بؤس املنظومة السياسّية وعلى رأسها الحزب الفائز باالنتخابات، نداء تونس. 
سياسّية  األخــرى  هي  فأسبابها   ،2019 انتخابات  منذ  استفحلْت  الــيت  األزمــات 
ية يريد أن يحكم من دون أن ينافس يف االنتخابات  بامتياز. فبوجود رئيس جمهور
الترشيعّية، مقابل زعيم حزب يسعى إلمساك كّل خيوط السلطة انطالقا من رئاسة 
العبث. بل  ينّظم مثل هذا  الربملان، تصبح األزمة حتمّية. ال يمكن أليّ دستور أن 
ية لفّض رصاعه مع  ية مل يحاول أصال استعمال اآلليات الدستور أّن رئيس الجمهور
تأويالت  إىل  اللجوء  وفّضل  الربملان،  ثقة  بنفسه، عرب طلب  اختاره  الذي  املشييش 
اليمني  الــوزراء  أداء  ورفــض  األمنّية  املسلحة  للقوى  كقيادته  يّة  والدستور خطرية 
يّة أمامه وصوال إىل تجميد الربملان وتغيري الدستور عرب الحالة االستثنائّية.  الدستور
يبقى أّن غياب إمكانّية حّل الربملان دون انخراطه يف العمّلية، عرب عدم منح الثقة 
لحكومة، ساهم، باإلضافة إىل طريقة تعامل الفاعلني السياسّيني، يف انسداد أفق 
ية،  الجمهور رئيس  افرتضنا وجودها واستعمالها من طرف  إن  لكن، حت  الحّل. 
قائمات يف  األخــري على خيار عدم دعم  هذا  ما أرصّ  إذا  األزمــة ستحّل  كانت  هل 
االنتخابات الترشيعّية السابقة ألوانها؟ الجواب هو طبعا بالنفي. لكّن نزعة القوننة 

ال تنظر إىل ترصّف الفاعلني السياسّيني، وإنّما ُترجع كّل ظاهرة إىل النّص.

مرشوع البناء القاعدي هو أيضا وليد نزعة القوننة هذه، بما أنّه يرّد مشاكل البالد 
الحكم.  أدوات  توزيع  إعــادة  بمجرّد  جميعا  حّلها  ويتوّهم  الدستوري،  نظامها  إىل 
نزعة القوننة نجدها كذلك لدى الصادق بلعيد، الذي يرى يف دستور 2014 سببا 
يّة.  الدستور الفصول  تغيري  االقتصادية عرب  األزمة  بحّل  ويِعُد  االقتصادي،  للفشل 
يف الحالتني، اجتمع الطموح الشخيص ملن مل ينله رشف قيادة املرحلة االنتقالية يف 
2011 مع فكر قانوين متكّلس يخزتل السياسة يف القانون. فما يحصل منذ 25 
جويلية ليس ثأرا من الزنعة القانونية لالنتقال الديمقراطي، وإنّما على العكس، هو 
لفرض مرشوع شخيص  األوىل،  اليت شهدتها سنواته  القانونية  للمعارك  استعادة 
السياسة  وينفي  بل  الديمقراطية،  املكاسب  يهدم فقط  ال  السلطة. مرشوع  بقّوة 
ية  الدستور املسائل  طغيان  يف  يكمن  الديمقراطي  االنتقال  قصور  كان  فإذا  أصال. 
والقانونية على جوهر السياسة، الذي هو رصاع املشاريع االقتصادية واالجتماعية، 
فإّن البناء القاعدي هو مرحلة قصوى يف هذا القصور. وإذا كان 17 ديسمرب يرمز إىل 
السيايس-القانوين  االستحقاق  إىل  االقتصادية واالجتماعية، و14 جانفي  املطالب 
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الذي أنتج انتقاال ديمقراطيا »انحرف بمسار الثورة«، فإّن البناء القاعدي هو وليد 
معارك 14 جانفي، وهو انحراف جديد باستحقاقات 17 ديسمرب عرب توّهم تحقيقها 

بمرشوع دستوري. 
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لنئ كان املنهج القانوينّ واملنطقي يقتيض يف العادة الحسم يف الشكل قبل الخوض 
الــيت ستمرّر يف  الكربى  وخياراته  القاعدي  البناء  مــرشوع  فــإّن خطورة  األصــل،  يف 
اإلجرائّية  الرشعّية  )مؤّقتا( على سؤال  القفز  االنتخايب، فرضْت  والقانون  الدستور 
ال  املنهجي  التميّش  هــذا  لكّن  نتائج.  من  يخّلفه  أن  يمكن  ومــا  املضمون  لتحليل 
يعن قبوال بمبدأ تغيري الدستور بمثل هذه الطريقة، وال ينفي رضورة مساءلته. ال 
يتعّلق األمر بنقاش قانوين يفرتض أنّه محسوم أصال، وإنّما بإخضاع مسار االنتقال 
الرئيس  كان  فــإذا  الديمقراطية.  يّة  املعيار امتحان  إىل  الجديدة«  ية  »الجمهور إىل 
ديمقراطية  إنتاج  عن  الديمقراطي«  »االنتقال  بقصور  يتعّللون  معه  واملتعاونون 
أن  وأحــرى  أوىل  باب  فمن  زائفة«،  »رشعية  السقاط  كافية  وبمرشوعّية  حقيقّية، 

نسائل مدى استجابة مسار التأسيس الجديد لرشوط املرشوعّية الديمقراطّية.

عن  يدافع  كّل خطاب  وقع وصم  جويلية،  االستثنائّية يف 25  الحالة  إعــالن  منذ 
الرشعية الدستورية ب«الشكالنّية«، اليت تمنع أصحابها من إدراك الطابع السيايس 
للحظة، وتبقيهم أرسى النّص. رأى العديد من املثقفني يف 25 جويلية ثأرا للسياسة 
الثورة. استعملت  اليت تلت  القوننة اليت طغت عليها طيلة »العرشيّة«  نزعة  من 
بغرفتني  األمــر  تعّلق  لو  كما  واملرشوعّية،  الرشعّية  أو  والسيايس،  القانوين  جدلّية 
يفصل بينهما باب، ال تدخل إحداهما إال بالخروج من األخرى. لكن الرئيس، من 
جهته، أرصّ على االستناد إىل الدستور، ليس فقط عند إعالن الحالة االستثنائّية، بل 
وحت عند تعليق الدستور نفسه بأمر رئايس، وبعد ذلك يف كّل مراسيمه وأوامره، 
ومنها حّل الربملان. فجوهر العملية هو االنحراف بسلطة الحالة االستثنائّية إللغاء 
للسري  العودة  وهو  األصلي  هدفها  عكس  على  منفردة،  بــإرادة  وتغيريه  الدستور 
الدستور  ير  تمر آليات  أّما  الدستوري.  النظام  على  والحفاظ  للمؤسسات  العادي 
ديكورا  تكون  أن  تعدو  فال  بالحوار،  مــرورا  االستفتاء  إىل  االستشارة  من  الجديد، 

ديمقراطّيا لخيارات فرديّة.

1/ االنحراف بسلطة »الحالة االستثنائيّة« 

ية على  الجمهور رئيس  الحالة االستثنائية يف 25 جويلية 2021، أرصّ  عند إعالن 
السنة  الرئيس خالل  منه. ظّل  الفصل 80  وتحديدا  الدستور،  تطبيق  بصدد  أنّه 
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ر النصوص اليت يختمها، مهما بدت لنا عدم  اليت أعقبْت استفراده بالّسلط ُيَصدِّ
من  القانون  أساتذة  بعض  وظــّل  الدستور«.  على  ب«االطــالع  جلّية،  يتها  دستور
منارصيه يربّرون جميع التدابري اليت يأخذها، بأنّنا يف »دكتاتورية دستورية«. لن نعود 
ية، سواء الشكلية منها أو الجوهرية،  هنا إىل عدم احرتام الرئيس للرشوط الدستور
يّة تجميد أعمال الربملان ومن ثّم حّله.  لتفعيل الفصل113 80، وال إىل عدم دستور
الجوهر  وإنما  أهّميته،  الدستوري، على  القانون  يهّمنا هنا ليس موقف فقه  فما 
غاية  لتحقيق  االستثنائية  الحالة  بمؤسسة  االنــحــراف  وهــو  للعملّية،  السيايس 
مناقضة تماما لفلسفتها القائمة على حماية النظام الدستوري. إذ ال يتعّلق األمر 
باستفراد مؤقت بالسلطة، بغّض النظر عن رشعّيته ومرشوعّيته، وإنما باستغالل 

ذلك إلحداث تغيري دستوري دائم بإرادة منفردة، خدمة ملرشوع شخيص. 

ال يكاد الفصل 80 من دستور 2014 يختلف عن الفصل 16 يف الدستور الفرنيس، 
وفصول شبيهة كثرية يف عّدة دساتري. جميعها تقوم على الفلسفة ذاتها، ببساطة 
ألنّها موروثة من مؤّسسة »الدكتاتور« الرومانية، وهو قائد يوكّل له مجلس الشيوخ 
ية  الجمهور بغية حماية  ملّدة ستة أشهر،  امليانية،  باستثناء وضع  السلطات  جميع 
أمام خطر داهم كحالة الحرب. فالهدف من الحالة االستثنائّية ليس سوى »عودة 
السري العادي لدواليب الدولة«، والتدابري اليت من شأن الرئيس أن يأخذها يجب 
ية على  الحالة االستثنائية هي إذن إجابة دستور الغاية.  أن توّجه حرصا إىل هذه 
وضعية يصبح فيها السري العادي للسلط غري ممكن، يك ال يسقط النظام الدستوري 
برّمته أمام الخطر الداهم. فهي ال تجي أبدا تغيري النظام الدستوري بصفة دائمة، 
بل أّن التدابري االستثنائية تكتيس بالرضورة صبغة مؤقتة، إذ ينتهي العمل بها بزوال 

أسبابها. 
أنّه، يف روما نفسها، هنالك من مل يحرتم الوكالة وفلسفة مؤسسة الدكتاتور  بقي 
تسعى  لذلك  قيرص.  يوليوس  وأبــرزهــم  حكمه،  ليؤبّد  ية  الجمهور على  وانقلب 
بوجود  أساسا  ممثلة  الصالحية،  هــذه  أمــام  ضمانات  وضــع  إىل  عاّمة  الدساتري 
االنحراف  أمام  فالضمانة  الدستوري.  والقضاء  الربملان  وهما  مضادتني  سلطتني 
بالحالة االستثنائية ال تكمن فقط يف إمكانية إنهائها من طرف املحكمة الدستورية 
بناء على طلب من رئيس الربملان أو 30 من أعضائه، وإنما أيضا يف امكانية إعفاء 
ية  رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور114. غياب املحكمة الدستور

 أنظر وحيد فرشييش، »إعالن 25 جويلية 2021: هل ُقرب دستور 27 جانفي 2014؟«، نرش يف موقع املفكرة القانونية، أوت 2021 ومهدي العش، . 113
»الرئيس التونيس يعلن حالة االستثناء: خروج مؤقت عن الدستور؟«، نرش يف موقع املفكرة القانونية، أوت 2021.

114. Michel Troper, “L’état d’exception n’a rien d’exceptionnel”, in Droit et culture, Mélanges offers au Doyen 
Yadh Ben Achour, CPU, 2008, p. 1150. 
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سّهل بال شّك هذا االنحراف، لكّن العامل الحاسم يبقى دائما، كما يف حالة القيرص، 
موازين القوى على امليدان، ليس فقط شعبيا، وإنما أيضا يف عالقة بوالء األجهزة 
يّة. يكفي أّن جميع القرارات الهاّمة، بدءا ب 25 جويلية، وصوال  األمنية والعسكر
إىل حّل الربملان، ومرورا بحّل املجلس األعلى للقضاء، جاءْت يف اجتماع مع قيادات 
ية،  دستور بتأويالت  أفعاله  تحصني  الرئيس  حــاول  فمهما  يّة.  عسكر و/أو  أمنّية 

فنحن بوضوح أمام قانون القوة، ال قّوة القانون.

حّت نظرية كارل شميت للسيادة، اليت يخزتلها البعض يف مقولة »صاحب السيادة 
هو ذاك الذي يقرّر الحالة االستثنائّية«، ال تجي تغيري الدستور عرب الحالة االستثنائّية. 
إذ يشّدد حمادي الردييس115 على التميي الذي يقيمه شميت نفسه بني الدكتاتورية 
ية املنتدبة أو املوكلة. فالحالة االستثنائّية اليت يقصدها شميت  السيادية، والدكتاتور
يا. هذه األخرية، كما يف  املنظمة دستور الحالة  أبدا  السيادة ليست  يف حديثه عن 
ية فايمار، تحيل  الفصل 80 يف دستور 2014 املقابل للفصل 48 يف دستور جمهور
ية  الدكتاتور أّمــا  للدستور.  خاضعا  الحاكم  يبقى  حيث  املنتدبة،  ية  الدكتاتور على 
يقول  كما  اإلرادة.  مطلقة  القانونية،  الضوابط  من  تماما  متحرّرة  فهي  السياديّة، 
ية السياديّة أو الدستور: الواحد يقيص اآلخر«116. فإذا  شميت نفسه، »إما الدكتاتور
ية السياديّة بطبعها سلطة تأسيسّية، فإّن ذلك ال يشمل أبدا الحالة  كانت الدكتاتور

االستثنائّية املقّيدة بالدستور.

وإذا كانت الحالة االستثنائية مرتبطة بخطر داهم واضح للعيان، فإّن استعمالها 
من طرف سعّيد مل يقرتن بتحديد دقيق ملاهّية الخطر الداهم، باستثناء إشارة إىل 
»املوت«، يف إحالة إىل األزمة الوبائّية اليت بلغت ذروتها يف شهر جويلية. بعد فرتة، 
ظهر تأويل يعترب الربملان نفسه خطرا داهما أو »جاثما«. لكّن استعمال الفصل 80 
من الدستور بنّية االنتقال إىل »جمهورية جديدة« يعن أّن الخطر يكمن يف الدستور 
نفسه، وهو ما ال يستقيم ال مع النّص وال مع فكرة الحالة االستثنائية. فالرئيس 
الذي بىن مرشوعه السيايس على معارضة خيارات االنتقال الديمقراطي، ومن بينها 
أقسم  الذي  الدستور  انتقاد  الرئاسة يف  توليه  بعد  يرتّدد  ومل  يّة،  الدستور الخيارات 
على احرتامه، بالتوازي مع استنباط تأويالت غريبة زات يف تأزيم الوضع السيايس 
وتعفنه117، انتقل إىل الرعة القصوى بعد 25 جويلية يف التدمري املمنهج للدستور… 

ية، نرش يف جريدة املغرب، 12 فيفري 2022.. 115 حمادي الردييس، 25 جويلية: أي انقالب وأي دكتاتور
نفس املصدر.. 116
مهدي العش، أزمة التحوير الوزاري يف تونس وتصادم املرشوعّيات: بني القانوين واألخالق، يبقى هامش للسياسة، فيفري 2021. أرسطو، . 117

السياسة، ترجمة أحمد لطفي السّيد، منشورات الجمل، الكتاب الثامن، الباب الثالث.
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من دون التوّقف عن االستناد له. 

2/ هل أسقط الشعب دستور 2014؟ 

وتــارة  بالعنف  »تـــارة  يكون  الدساتري  تغيري  أّن  السياسة،  كتاب  يف  أرســطــو  يقول 
اعتمد  فقد  تضافرهما.  نتيجة  هو   2014 دستور  سقوط  أّن  يبدو  بالخدعة«118. 
القّوة  على  الدستور،  لتغيري  تمهيدا  السلط  كــّل  احتكار  أجــل  من  الــّدولــة،  رئيس 
يّة، من جهة، وعلى أسلوب مخاتل يّدعي تطبيق الدستور لتسهيل  األمنّية والعسكر
االنقضاض عليه، من جهة أخرى. ثّم جاء األمر 117 املؤرخ يف 22 سبتمرب 2021، 
يك يعلن تعليق أبواب من الدستور، وتحصني مراسيم الرئيس، ويبرّش بإصالحات 
االستفتاء.  على  الرئيس  يعرضها  حقيقي«،  ديمقراطي  »لنظام  تؤّسس  سياسّية 
أحال األمر 117 يف إطالعاته إىل مبدأ سيادة الشعب يف توطئة الدستور والفصل 
ية  الثالث منه، على اعتبار أّن تعّذر ممارسة الشعب سيادته يف ظّل األحكام الدستور
إىل  بحاجة  لسنا  ية.  الدستور اإلجــراءات  على  والقفز  املبدأ  تغليب  يجي  املوجودة، 
دحض هذا »التأويل« بالحجج القانونّية، إذ ال معىن لتنظيم السلطة واإلجراءات 
لكّن  الشعب.  باسم  عليها  القفز  بالسلطة  املاسكني  ألحد  جاز  ما  إذا  ية،  الدستور
الحّجة القائلة بأّن »إرادة الشعب«، كما ظهرت يف 25 جويلية، تعلو على الدستور 

وتجي تغيريه، تقوم على مغالطة.

باستطاعة الشعوب أن تسقط دساتريها وتغرّيها. وهذا ما حصل يف تونس منذ 
11 سنة، بعد ثورة شعبية، وحراك متواصل يف ساحة القصبة وغريها من الشوارع 
تعليق دستور 1959. وهو  إىل  بعد شهرين من رحيل بن علي  أّدى  والساحات، 
أيضا ما حصل يف التشيلي منذ سنتني وفرض تغيري دستور بينوشيه. فهل هذا ما 
حصل يوم 25 جويلية؟ اإلجابة هي قطعا ال. فال املظاهرات نهارا، وال مظاهر الفرح 
أّوال بني  التميي  ينبغي  إذ  بالدستور.  اعتبارها »ثورة« أطاحت  ليال، يمكن  الشعيب 
ثورة شعبية تطيح بنظام أو تفرض عليه تنازالت قد تصل إىل تغيري الدستور، وبني 
انخراط شعيبّ الحق يف إجراءات رئاسّية، مهما بلغ حجمه119. ربما كانت مظاهرات 
25 جويلية نهارا، اليت خرج فيها مئات أو آالف املواطنني واستهدفوا بالخصوص 
ية الحالة االستثنائية إىل  مقرات حركة النهضة، ستتحول لو مل يعلن رئيس الجمهور

أرسطو، السياسة، ترجمة أحمد لطفي السّيد، منشورات الجمل، الكتاب الثامن، الباب الثالث.. 118
مهدي العش، »االستشارة الوطنية: »مكياج« ديمقراطي لالنقالب على الدستور«، نرش يف موقع املفكرة القانونية، جانفي 2022.. 119
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ثورة شعبّية. لكن ال يمكن اعتبارها يف حالتها هذه، وبغّض النظر عن األسئلة حول 
مطالبها ودوافعها ومنظميها واملرّوجني لها120، ثورة أسقطت الدستور.

»إرادة  ُيعترب  أن  يمكن  فال  حجمه،  بلغ  مهما  ليال،  الواسع  الشعيب  االنخراط  أّمــا 
شعبية« وال أن يصّحح قرارات فوقّية غري رشعّية. وهذا ينطبق كذلك على شعبّية 
رئيس الدولة، خصوصا يف األشهر األوىل بعد 25 جويلية، واليت ال يمكن اعتبارها، 
النظر  بغّض  الــرأي،  فاستطالعات  الشعبّية«.  اإلرادة  عن  »تعبريا  ديمقراطية،  يف 
تشكّل صورة  وإنما  الشعبّية«،  »اإلرادة  تعبريا عن  ليست  عن مدى مصداقّيتها، 
عن الرأي العام. ال شّك أّن دور الرأي العاّم أصبح مركزيا يف الديمقراطيات، حيث 
يأخذه الحاكمون بعني االعتبار عند اتخاذ قراراتهم، لكّن اإلرادة الشعبّية تعرّب عنها 
صناديق االقرتاع، يف االنتخابات الترشيعّية كما يف الرئاسّية، أو الحراك االجتماعي 
الذي يعرّب عن إرادة فرديّة أو جماعّية قد تتحّول إىل إرادة شعبية يف حالة الثورة. يف 
هذا السياق، يمّي جورج بريدو بني الرأي العاّم واإلرادة الشعبّية121، فاألّول ظاهرة 
اجتماعّية، ال تقترص على جمع اآلراء الفردية وإنما تخضع ملسار تبلور، وهي تلقائّية 
الحيويّة  املصالح  تمّس  ال  يّة  ونظر عاّمة  بمشاكل  وتتعّلق  للتالعب،  قابلة  ولكّنها 
لألفراد، كالرّأي العاّم من عقوبة اإلعدام على سبيل املثال. أّما اإلرادة الشعبّية، فهي 
الحيويّة  املصالح  تنبع من وضعيات ملموسة ومن  اليت  الفردية  اإلرادات  مجموع 
للناس. فحت إذا افرتضنا وجود رأي عاّم قابل لتغيري الدستور، وهو ما انعكس يف 
ضعف املقاومة الشعبّية ملسار تغيريه، فذلك ال يعن أنّنا أمام إرادة شعبّية أسقطت 
دستور 2014. فإذا كانت مطالب الشعب اقتصادية واجتماعية، فإّن الرتكي على 
مقارعة  لعجزها عن  إّما  السياسية،  النخب  بعض  يزال هاجس  وال  كان  الدستور 
الخزتالها  أو  السياسّية،  ثقافتها  لقصور  أو  واالجتماعية،  االقتصادية  التحديات 
املرحلة املاضية، بكل ما نتج عنها، يف أنّها »على مقاس النهضة«. سلبية الرأي العاّم 

يف عالقة بالدستور، واليت ساهم فيها الرئيس نفسه، ال تجي إسقاطه. 

أّما اإلرادة الشعبّية املعرّب عنها يف نتائج االنتخابات الرئاسية لسنة 2019، فال تعطي 
هي األخرى رشعّية لتغيري الدستور، بغّض النظر عن أّن التصويت لقيس سعّيد يف 
الدور الثاين مل يكن على مرشوع وإنما ملا رمز إليه من نظافة يد، بخاصة باملقارنة مع 
منافسه. فلنئ كان معلوما أّن مرشوع سعّيد هو البناء الديمقراطي القاعدي، فهو 

أنظر كريم مرزوق، »25 جويلية.. يوم استثنايئ حّمال دالالت كثرية«، نرش يف العدد 23 من مجّلة املفكرة القانونية - تونس.. 120
121. Georges Burdeau, L’évolution des techniques d’expression de l’opinion publique dans la démocratie, 
in Berger et autres, L’opinion publique, PUF, 1957, p. 140.
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ية وفق دستور 2014 وأدائه اليمني على احرتامه،  بمجرّد ترشحه لرئاسة الجمهور
ية. سعّيد نفسه كان يؤكد، يف  ملزم بإخضاع مرشوعه للضوابط واآلليات الدستور
الحوارات القليلة اليت أجراها خالل الحملة االنتخابّية، أّن تطبيق مرشوعه مرتبط 
يّة. أّما استغالل ترّدي الوضع االقتصادي  بالربملان، وأنّه سيحرتم اإلجراءات الدستور
واالجتماعي والوبايئ واشتداد األزمة السياسية اليت ساهم بدوره بشكل كبري فيها، 
تعبريا  ليس  لكّنه  واقــع،  كأمر  ينجح  فقد  الدستور،  وتغيري  السلط  بكّل  لالستفراد 
العاّم، ومهما تعّددت  الرأي  اإلرادة الشعبّية، مهما لقى قبوال داخل  مرشوعا عن 

محاوالت إلباسه ثوبا ديمقراطيا.

3/ االستشارة: مخادعة مل تنطل إال على صاحبها

كانت االستشارة اإللكرتونية الخطوة األوىل يف خارطة الطريق اليت أعلنها الرئيس 
تأليف مخرجاتها من  تقتيض  واليت  قيس سعّيد يف خطاب 13 ديسمرب 2021، 
الرئيس، وتنظيم استفتاء يف 25 جويلية 2022 على املرشوع  يعّينها  طرف لجنة 
الذي يعرضه الرئيس. هكذا، أُضيفت مرحلة االستشارة على مسار محّدد سلفا، 
وهو تغيري الدستور عرب االستفتاء كما مّهد له أمر 22 سبتمرب 2021. مل يكن سعّيد 
فقط  احتاجها  وإنّما  املطلوبة،  اإلصالحات  طبيعة  ليحّدد  االستشارة  نتائج  ينتظر 
لإليهام بأّن املرشوع نابع من القاعدة، وإللزام لجنة الخرباء و«الحوار« الشكلي الذي 

أضيف هو اآلخر إىل املسار، بخيارات محّددة غري قابلة للنقاش.

فإذا كانت أسئلة املحاور االقتصادية واالجتماعية ال يمكن أن تنتج »قرارات«، وكان 
املحور  أسئلة  فإن  املشاركة،  على  الناس  وتشجيع  السمكة«  »تعويم  منها  الهدف 
يّة ما يسمح برتجمتها يف شكل  املعيار لها من  العكس،  السيايس واالنتخايب، على 
نتائج  جــاءت  منها122،  منتظرا  كان  فكما  قــرار جاهز.  لتربير  موّجهة  لكّنها  قــرارات. 
االستشارة الوطنية لتقود مبارشة إىل األضلع الثالثة للبناء القاعدي، وهي االقرتاع 

على األفراد )71 %(، والنظام الرئايس )86 %(، وسْحب الوكالة من النواب 
)92 %(. طريقة طرح األسئلة مل تكن لتؤّدي سوى إىل هذه اإلجابات. على سبيل 
الــســؤال حــول نظام االقـــرتاع، على إجابتني فقط  الــخــيــارات يف  اقــتــرصت  املــثــال، 
بذلك  القائمات«.  على  االقــرتاع  »نظام  أو  األفــراد  على  االقــرتاع  ممكنتني، وهما 

أنظر مهدي العش، »االستشارة الوطنية: »مكياج« ديمقراطي لالنقالب على الدستور«، نرش يف موقع املفكرة القانونية، جانفي 2022 . 122
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يكون البديل الوحيد على نظام االقرتاع الحايل هو االقرتاع على األفراد. ويف حني 
اعترب سعّيد، يف تعليقه على نتائج هذا السؤال بالذات، أّن التونسيني قادرون على 
أنّها  رغم  املتوسطات،  والنسبية مع أفضل  البقايا  النسبية مع أفضل  التميي بني 
يف  فائدة  يَر  مل  فإنّه  منهما،  كّل  وسلبيات  إيجابيات  مناقشة  وعلى  تقنّية،  مسألة 
آراء  وضع هذه األنظمة كخيارات يف سؤال االستشارة. فالهدف مل يكن استطالع 
التونسيني أو ترشيكهم، وإنما الحصول على فتوى يف اتجاه مرشوع جاهز. كذلك 
األمر يف سحب الوكالة، إذ مل يَر الرئيس موجبا لسؤال التونسيني إن كانوا يريدون 
أيضا  يريدون  كانوا  إن  مبارشة  لسؤالهم  وال  املنتخبني،  جميع  من  الوكالة  سحب 
على سحب  مقترصا  السؤال  فأىت  ية،  الجمهور رئيس  من  الوكالة  إمكانية سحب 

الوكالة من النواب، محتمال إجابة بنعم أو ال.

ويك تكتمل رشوط الفتوى، طلب من املشاركني اإلجابة عن سؤال أهّم اإلصالحات 
على حّد  ثالثة خيارات  انتقاء  عرب  السياسية،  الحياة  لتطوير  بها  القيام  يجب  اليت 
ثّم   ،)% 61( أوال  االنتخايب  القانون  تعديل  فجاء  قائمة جاهزة.  بني  أقــىص، من 
تعديل قانون األحزاب )44 %(، وتعديل الدستور )38 %( ووضع دستور جديد 
مختلفني  خيارين  وضــع   .)%  26( الجمعيات  قــانــون  تعديل  وأخـــريا   ،)%  36(
بخصوص الدستور كان يهدف إىل دفع املشاركني إىل اختيار أحدهما، أي افرتاض 
ير  أّن املشكل يف الدستور والتساؤل إن كان الحّل يف تعديله أو تغيريه برّمته. لكّن وز
تكنولوجيا االتصاالت حرص عند قراءة النسبتني، على جمعهما مع بعضهما، ليك 
يّا، ويخفي أّن املطالبني بدستور  يظهر أّن غالبية التونسيني يريدون إصالحا دستور
إرادة  الــذي ال يمكن اخـــزتال  جــديــد، حــّت داخــل جسم املشاركني يف االســتــشــارة 
الرئيس  أرصّ  كما  بمثابة »استفتاء«،  االستشارة  كانت  أقّلية. هكذا،  فيه،  الشعب 
كرث من مناسبة. لكّنها استفتاء ليس باملعىن الديمقراطي، وإنما  على تسميتها يف أ
باملعىن الدين، الذي نطلب فيه »فتوى« تربّر ما نعلم جّيدا عدم رشعّيته، وهي عادة 
محّبذة لدى السالطني. وحني ال تأيت الفتوى كما يريد السلطان، يؤولها كما يشاء. 

استشارة سعّيد كانت، على عكس ما تعلنه، أبعد ما يكون عن »التشاركّية«. فإذا 
كانت أساليب الديمقراطية التشاركّية تقوم على عّدة مراحل، بدءا باملبادرة، مرورا 
سعّيد  استشارة  فإن  القرار،  إىل  وصــوال  الــتــداول،  ثّم  واألسئلة،  األجندة  بصياغة 
يصعب اعتبارها من هذا النوع. إذ مل تخزتل فقط التشاركية يف مرحلة واحدة، وهي 
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التداول، بل أفرغت أيضا هذه األخرية من جوهرها، بما أّن كل مشارك يجيب على 
األسئلة منفردا مع حاسوبه أو هاتفه، من دون أي نقاش عاّم أو تبادل للرؤى. هي 
يّة« )démocratie immédiate(، اليت  بذلك أقرب إىل وهم »الديمقراطية الفور
تغيب فيها كّل الوسائط، بما فيها عامل الزمن، ويتحول فيها قرار املشاركة السياسية 
التشاركّية. وهي  أو  املبارشة  الديمقراطية  الحاسوب، منها إىل  إىل مجرّد رقن على 
على األخّص أبلغ مثال على أهّمية مرحليت املبادرة وصياغة األسئلة، إذ يظهر معها 
كيف يمكن ملن يحتكرهما توجيه العملّية أينما يريد. على العكس من ذلك، تكمن 
مية اآلليات التشاركية يف تمكني املواطنني، إذا ما استطاعوا بلوغ نسبة معّينة، من 
فرض أولوياتهم على ممثليهم، والتدّخل مبارشة يف العملية الترشيعية. فإذا كانت 
التشاركية الحقيقية تنبع باألساس من القاعدة لتفرض نفسها على السلطة، فإن 

تشاركّية سعّيد ليست سوى محاولة إللباس مرشوعه املحّدد سلفا رداًء شعبيا.

يعا. فعلى الرغم من كّل املجهودات املبذولة لحّث  لكّن هذه املحاولة فشلت فشال ذر
الناس على املشاركة، واليت وصلت إىل غاية رفع القيود اليت كانت تضمن الطابع 
لالستشارة،  للرتويج  الدينية  التلفزية  الربامج  استعمال  وإىل  للمشاركة،  الشخيص 
عن  النظر  وبغّض  العدد،  هذا  ألــفــا123.   535 للمشاركني  النهايئ  العدد  يتجاوز  مل 
الشكوك يف مصداقّيته، ال يعادل سوى 18 % من عدد املشاركني يف االنتخابات 
الترشيعّية األخرية يف 2019، و12 % من عدد املشاركني يف االنتخابات التأسيسية 
يف 2011، و%6 من الجسم االنتخايب124. بل هو أقّل من عدد ناخيب سعّيد يف 
الدور األّول من االنتخابات الرئاسّية يف 2019. تؤكّد هذه األرقام أن مرشوع البناء 
القاعدي ليس نابعا من إرادة شعبّية، وإنما من إرادة الرئيس وحملته التفسرييّة. 
ففي حني أراد الرئيس االستشارة لرشعنة مرشوعه، فإّن ضعف املشاركة فيها دليل 
على أّن »الشعب« ال يريد تأسيسا جديدا، وإنّما حلوال عاجلة لألزمة االقتصادية 

واالجتماعّية.

4/ االستفتاء ال يضمن الديمقراطية

استفتاء 25 جويلية 2022.  الدستور، هي  تغيري  مراحل رشعنة مسار  وأهّم  آخر 
يرفض  ومــن  كلمته«،  الشعب  »يــقــول  أن  الــرئــيــس،  حسب  يــعــن،  فاالستفتاء 

 إال على صاحبها، نرش يف موقع املفكرة القانونية، أفريل 2022.  . 123
ِ
أنظر مهدي العش، »االستشارة الوطنية: املخادعة اليت مل تنطل

مع العلم أّن املشاركة يف االستشارة قد فتحت أيضا ملن بلغوا 16 سنة، أي ممن ليس لهم الحّق يف االقرتاع، وذلك بعد ضعف أرقام املشاركة . 124
يف األسابيع األوىل، لكّن عددهم مل يتجاوز حسب االحصائيات املعلنة 6400 شخص.
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ضمن  يصّنف  وإن  االستفتاء،  لكّن  الشعبّية.  اإلرادة  يخاف  حتما  هو  االستفتاء 
ذلك  يرتبط  وإنما  ديمقراطيا،  بالرضورة  ليس  فإنّه  املبارشة،  الديمقراطية  أساليب 
بعدد من الرشوط اليت ال تتوّفر يف االستفتاء الدستوري املربمج. ال يتعّلق األمر فقط 
بالسياق غري الديمقراطي، حيث يحتكر فاعل سيايس واحد كّل السلطات، ويتحكّم 
إىل  باإلضافة  املوعد،  قبل  أسابيع  يشاء  كما  ويغرّيها  لالقرتاع  املنظمة  القواعد  يف 
املكلفة  الهيئة  وأبرزهم  االنتخابية،  العملية  املتدخلني يف  الفاعلني  تدجني مختلف 
بتنظيمها125، عالوة على القضاء. حّت لو كان السياق ديمقراطّيا، وكانت العملية 
ليس  لالستفتاء  الديمقراطي  الطابع  فــإّن  متوّفر،  غري  وهــذا  شفافة،  االنتخابية 

مضمونا أبدا، خصوصا عندما يتعّلق األمر بصياغة الدساتري.

عاد  والــيت  لالستفتاء126،  الديمقراطي  النقد  يف  املوجودة  األدبيات  نحيص  نكاد  ال 
النوع  يمّي هذا  الربكسيت. ما  بعد  السنوات األخرية  كبرية يف  بها بصفة  االهتمام 
من النقد، هو أنّه يستهدف مبارشة االدعاء الديمقراطي لالستفتاء، ليبنّي قصوره 
يف كثري من األحيان عن التعبري على اإلرادة الشعبّية. فهو ال يعرّب عن موقف نخبوي 
يسميه  ما  يف  ينعكس  الذي  الشعب،  املتمّثل يف حكم  الديمقراطية  لجوهر  معاد 
روسانفالون »النقد االرستقراطي لالستفتاء«127، وإنّما على العكس، يضع األصبع 
النظرية  أستاذ  يلّخص  االستفتاء.  عن  تتأىت  قد  اليت  الالديمقراطية  املخاطر  على 
بــاإلرادة  املبادرة  تالعب صاحب  ثالثة:  إىل  املخاطر  هذه  تريناي  الدستورية ستيفن 
استفتاء  األقليات128.  على  األغليب  والخطر  للتداول،  االستقتاء  وافتقار  الشعبية، 
سعّيد، بغّض النظر عن إشكال رشعّية االنقالب على الدستور وعن الشكوك حول 

نزاهة العملّية االنتخابّية، هو مثال جليّ على الخطرين األول والثاين.

االستفتاءات  »معظم  ليبهارت:  آرنــت  مقولة  يف  األول  الخطر  نلّخص  أن  يمكن 
خاضعة للسيطرة وداعمة للهيمنة«. هي خاضعة للسيطرة عندما تتحكم السلطة 
التنفيذية يف قرار االستفتاء وموعده وصياغة املرشوع والسؤال، وداعمة للهيمنة، 
بمعىن أّن نتائجها تكون لصالح من دعا إليها. فهي »ليست إلقرار أيّ يشء، وإنما 

أنظر دمحم العفيف الجعيدي، هيئة االنتخابات برسم سعّيد: نسف للبناء الديموقراطي وإرساء للمواالة، نرش يف موقع املفكرة القانونية، أفريل . 125
.2022

126. Laurence Morel, “Référendum et volonté populaire : la critique démocratique du référendum”, in 
Participations, 2018/1, pp. 53-84.
127. Pierre Rosanvallon, Le siècle du populisme, op. cit. , p. 210.
128.   Stephen Tierney, Constitutional referendums: the theory and practise of republican deliberation, 
Oxford university press, 2012, p. 23. 
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يّة  الدكتاتور أدوات  من  »أداة  االستفتاءات  فــإّن  لذلك  ــع«129.  واقــ أمــر  لرشعنة 
الدستوري130.  القانون  يف  خبريا  كان  حني  نفسه  سعّيد  قيس  حسب  املتنكّرة«، 
التنفيذية،  السلطة  تقوية  إىل  كثرية  أحيان  يف  يّة  الدستور االستفتاءات  تهدف  كما 
الربملان والقضاء131. كما هي عادة محّبذة لدى  الرؤساء، على حساب  وخصوصا 
منذ  ذلك  حصل  املضاّدة.  بالسلطات  ذرعا  يضيقون  الذين  الشعبويني،  الرؤساء 
يا بغية االنتقال إىل نظام  سنوات قليلة يف تركيا، حيث مرّر أردوغان استفتاء دستور
رئايس والسماح لنفسه بالبقاء يف الحكم إىل غاية 2029، وهو أيضا ما حصل يف 
لوالية  بالرتشح  الذي سمح لنب علي  الدستوري لسنة 2002  التعديل  تونس يف 
الدستوري قيس  القانون  يعارضه حينها خبري  مل  ثّم خامسة، والذي  رابعة  رئاسية 
 ،2014 دستور  على  البعض  يعيبه  فما  يــن.  آخــر أســاتــذة  عكس  على  سعّيد132، 
الترشيعي، يف حالة  أو  الدستوري  اللجوء إىل االستفتاء، سواء  امكانّية  الذي حرص 
ية األحزاب«، وإنّما ضمانة  مصادقة الربملان على التعديل، ليس تكريسا ل »دكتاتور

ديمقراطية يك ال يقع التالعب باإلرادة الشعبّية.

لصالح  املبارشة  الديمقراطية  من  حــّدا  فقط  ليس  منتخبة  هيئة  عرب  املــرور  فرشط 
اليت  الديمقراطي  التداول  فرصة  يف  أهمّيته  تكمن  وإنّما  التمثيلية،  الديمقراطية 
يمنحها، حيث يناقش النّص وتتقابل وجهات النظر وهو ما يسمح بالوصول إىل 
كرث مرشوعّية ومقبولّية. أّما االستفتاء، فيحرص يف معظم األحيان العملية  نتيجة أ
الديمقراطية يف جواب بنعم أو ال، ويفرغها من جوهرها التداويل، وهذا هو الخطر 
التصويت يف االستفتاء يكون يف معظم األحيان ليس على املرشوع  أّن  الثاين. بل 
مرحلة  أهّمية  نــدرك  هنا  من  إلــيــه133.  املبادر  على  وإنّما  االستفتاء،  على  املوضوع 
الصياغة، اليت تساوي إن مل تكن تفوق، من وجهة النظر الديمقراطّية، أهّمية مرحلة 
استفراد طرف  عيب  يغسل  ال  لإلقرار  الظاهر  ديمقراطية يف  آلية  واعتماد  اإلقــرار. 
يمّن  »املنح«، حني  أسلوب  إىل  أقرب  بذلك  هو  فدستور سعّيد  بالصياغة.  واحد 
مجلس  عن  نتج  الــذي   ،2014 دستور  عكس  على  الرعّية،  على  بدستور  الحاكم 

129.   David Butler, “The world experience”, in Austin Ranney )ed.(, The Referendum Device: A conference, 
Americain Entreprise Institute, 1981. 

سمنار حول حوار الباجي قايد السبيس يف سبتمرب 2017 بمشاركة كّل من قيس سعّيد وأحمد بن مصطفى ونوفل سالمة بتاريخ 23 سبتمرب . 130
2017، ورد يف عبد الجليل التميمي )إرشاف(، سبق ذكره، ص. 28. أنظر أسماء ساليمية، سعّيد الرئيس يناقض سعّيد الخبري الدستوري، نرش 

يف موقع املفكرة القانونية، جوان 2022.
131. Zachary Elkins & Alexander Hudson, “The constitutional referendum in historical perspective”, in 
David Landau & Hanna Lerner )ed.(, Comparative constitution making, Edward Elgar, 2019, p. 145.

جريدة الصباح، 4 ديسمرب 2001.. 132
133. Laurence Morel, “The democratic criticism of referendum”, in Morel & Qvortup, The Routledge 
handbook to referendums and direct democracy, op. cit., p. 159.
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تأسييس منتخب، ومخاض مجتمعي شاركت فيه مختلف القوى الحّية يف املجتمع، 
استطاع أن يفرض تنازالت عديدة على حركة النهضة، وصوال إىل توافق واسع مل 
يتخّلف عنه سوى بعض نواب أقىص اليمني احتجاجا على عدم التنصيص على 

الرشيعة134.

ية  الجمهور بمثال  أخــرى  مــرّة  يستشهدون  الحايل  املسار  عن  املدافعني  أّن  يبقى 
يف  الــربملــاين  النظام  استقرار  عــدم  أنــقــاض  على  قامت  الــيت  الفرنسّية،  الخامسة 
ية الرابعة، واليت كتبت دستورها لجنٌة بإرشاف من ديغول، قبل أن يقرّه  الجمهور
ية  الشعب عرب االستفتاء. ليس املجال هنا مناسبا للعودة إىل أسباب سقوط الجمهور
الرابعة، والراجعة على األخّص إىل السياسة وليس إىل القانون الدستوري، وأبرزها 
قوتني  كــرب  أ استيعابها  وعــدم  جهة،  من  منها،  الجيش  وموقف  الجزائر  معضلة 
أّن  يهّمنا هو  لكّن ما  الجرنال ديغول والشيوعيني.  أتباع  سياسّيتني حينها وهما 
ية الخامسة جاء بتفويض برملاينّ، حّدد ضوابط مضمونية ال يمكن  املرور إىل الجمهور
الخروج منها، كالفصل بني السلط ومبدأ مسؤولية الحكومة أمام الربملان135. حت 
ية،  استفتاء 1962 الذي فرض به ديغول االنتخاب العاّم واملبارش لرئيس الجمهور
والذي وصفه معارضوه باالنقالب الدائم الذي أرىس »ملكّية رئاسّية«، فإنّه ال يقارن 
بحالة االستفراد بالسلطة وتغيري نظام الحكم بطريقة فرديّة يف اتجاه فرض مرشوع 
شخيص. وإذا كانت للمجتمع الفرنيس قوى سياسّية وتقاليد ديمقراطية سمحت 
بالحفاظ على حّد أدىن من التوازن، فإّن تغيري النظام الدستوري يف تونس بالشكل 
الذي يريده سعّيد من شأنه، باسم االستجابة إىل روح الثورة، أن يعيدنا إىل ما قبلها، 
بل وقد يعيدنا، على عكس النموذج الذي يحّن إليه بعض أنصار النظام الرئايس، 

إىل ما قبل الدولة الوطنّية.

لو كان هدف سعّيد هو فعال الوصول إىل دستور يعرّب عن اإلرادة الشعبّية، لكان دعا 
القرعة كما  النتخاب مجلس تأسييس، أو حّت لتكوين مجلس من مواطنني عرب 
حصل يف إيسلندا، لصياغة دستور جديد. فحت فوجيموري، رئيس البريو األسبق 
الذي استعمل الحالة االستثنائية للتخلص من كّل السلط املضادة وتغيري الدستور، 
القاعدي هو ذاته صيغ كطريقة  البناء  أّن مرشوع  تأسيسّية. بل  انتخابات  عرب  مرّ 
النتخاب مجلس تأسييس. لكّن سعّيد يريد فرض دستوره هو، وهو بذلك يسقط 

  مهدي العش، يك ال نحّمل الدستور وزر السياسة، نرش يف موقع املفكرة القانونية، جانفي 2022. . 134
  القانون الدستوري املؤرخ يف 3 جوان 1958.. 135
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يف منطق »الوصاية على الشعب« اليت طاملا عابها على النخب الحاكمة.
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خاتمة؟ 

وفوقّية،  فرديّة  بطريقة  ُيفرض  أن  للشعب،  السلطة  إعــادة  يّدعي  ملــرشوع  كيف 
كيف ملرشوع  كامال؟  العلن  على  ُيعرض  أن  ومــن دون  بل  عــاّم،  تــداول  من دون 
التداول  رشوط  أبسَط  تمريره  طريقة  يف  يتجاهل  أن  حقيقّية  بديمقراطية  َيــِعــُد 
يتزنّل  اليت  والطريقة  القاعدي  البناء  التناقض بني مرشوع  إّن هذا  الديمقراطي؟ 
ذاته،  حّد  املــرشوع يف  تشّق مضمون  أعمق،  تناقضات  عن  تعبري  ليس سوى  بها 
يكفي الحفر قليال يف ُعمقه يك َتظهر على السطح. ومن أبرز التناقضات اليت حاولنا 

الكشف عنها يف هذه الدراسة، اآلتية: 

تناقض بني شعار ُحكم الشعب لنفسه، وواقع ُحكم الفرد يف نظام رئاسوي. وقد 
كرث( حول رئاسويّة البناء القاعدي.  جاء مرشوع الدستور ليؤكّد كّل تخّوفاتنا )وربّما أ
إىل  الــواقــع  يف  وينحرف  األمــريــيك  النظام  تقليد  يــحــاول  ــايس  رئ نظام  أمــام  لسنا 
الرئاسويّة، كما يف الغالبية الساحقة من األنظمة الرئاسّية، بل أمام نظاٍم ُيضعف 
أي  إزاء  ية  الجمهور رئيس  ويحّصن  بالربملان،  بــدًءا  املــضــاّدة،  السلط  كّل  يّا  دستور

محاسبة، حّت إذا خرق الدستور خرقا جسيما.

 ُتلغى 
ٍ
تناقض بني وعِد إعادة تسييس ديمقراطّية طغى عليها الُبعد اإلجرايئ، وواقع

اجتماعية.  تناقضات  عن  تعرّب  وطنّية  مشاريع  بني  رصاعا  بوصفها  السياسة  فيه 
فنظام البناء القاعدي ال يكتفي بإضعاف األحزاب السياسّية اليت يعتقد يف انتهاء 
فرتة صلوحيتها التاريخّية، لصالح روابط أهلّية ما قبل مدنّية، بل يحرص السياسة 
التنمية  استحقاق  يف  اخزتالها  عرب  ضّيقة،  ومضمونّية  جغرافّية  حــدوٍد  يف  نفسها 

املحّلية.

تناقض بني اّدعاء االنتصار لثورة انحرَفت بمسارها سياسات االنتقال الديمقراطي، 
لالستبداد  حـــّدا  وضــعــت  الــيت  ذاتــهــا،  الــثــورة  حّققتها  الــيت  املكتسبات  وتعريض 
له، لخطر ُمحدق.  البالد مثيال  أن عاشت  مل يسبق  الحريات  بمناخ من  وسمحت 
فالطموح املرشوع لديمقراطية أفضل، وانتقاد ظواهر الفساد السيايس واإلفالت 
من املحاسبة وتواصل الدولة البوليسّية والعجز عن مقارعة التحديات االقتصادية 
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واالجتماعّية، ال ينفي املكاسب املحّققة، وال يربّر أن ُنلقي بالرّضيع مع ماء الغسيل 
املّتسخ.

تناقض بني عنوان تطهري السياسة من الفساد، وما سيؤدي له االقرتاع على األفراد 
من تشجيع للزبائنّية السياسّية كمحرّك للتصويت، كما أثبتت ذلك التجارب املقارنة 
العكس،  الفساد. على  ينقُص  إذ ليس بإضعاف األحزاب  يف مجتمعات مشابهة. 
تشديد  مع  بالتوازي  لألحزاب  عمومي  تمويل  وتوفري  الحزبّية  الروابط  تمتني  فإن 
الرقابة عليها، هو الذي من شأنه أن يقّلص تبعيتها لرأس املال والفساد السيايس.

تناقض بني اّدعاء التقّدم على كّل ما أنجزته اإلنسانّية من فكر سيايس ومؤسسات، 
قبل  ومــا  للسلطة  مركزة  من  السياسّية  الليربالية  قبل  ما  إىل  الــرجــوع  وحقيقة 
فالبناء  املحلّية.  والوجاهات  األعيان  يف  للتمثيل   

ٍ
حرص من  الحديثة  الديمقراطية 

جعي يرتدي لباسا تقّدمّيا.
ِ
القاعدي، بكّل هذه التناقضات، مرشوع ر

ال يعن ذلك بالرضورة التشكيك يف صدق نوايا أصحاب املرشوع. لسنا هنا لِنحاكم 
بالنسبة  يرشعن  ــذي  ال هــو  بــاملــرشوع  إيمانهم  يكون  ربّــمــا  العكس،  على  الــنــوايــا. 
الزنعات  لديهم  ويــربّر  مخاطره،  عن  برصهم  وُيغيش  لتمريره،  الوسائل  كّل  إليهم 
ْد 

ِ
َيج مل  بالسلطة طاملا  كّل ممسٍك  لدى  بأخرى  أو  بدرجة  اليت تحرض  االستبداديّة 

من يوقفه. لكن يبقى أن تفاديهم املمنهج أليّ نقاش عاّم حقيقي حول مرشوعهم 
وتفضيلهم »التفسري« العمودي على النقاش األفقي، قد عّمق عدم التفّطن لديهم 
ملا قد يحمله من تناقضات. وبالنتيجة، بدا أصحاب املرشوع وكأنّهم أباحوا ألنفسهم 
القوة واالبزتاز واملواربة،  بأي وسيلة وضمنا  املجتمع بأرسه  فرض معتقداتهم على 
بعدما قرروا عنوة صّم آذانهم وإغالق أبواب النقاش تزنيًها لهذه املعتقدات إزاء أيّ 
إبراز تناقضات نظام البناء  مساءلة أو تشكيك. وما هذه الدراسة اليت سعْت إىل 
القاعدي ومخاطره واليت ساءلت وشككت بشأنه إال تعبري عن رفض هذا املنحى.  

فالشعوب ال تقاد إىل جّنة مفرتضة بالسالسل أو الخداع وليس لحسن النوايا أن 
يربّر امليضّ يف طريق مؤّداها الجحيم. 



 مــــالحــق   
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ملحق عدد 1: 
بيان »من أجل تأسيس جديد«، 

قيس سعيّد، 3 أوت 2013

ْصًا َكَما َحَمْلَتُه َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلَنا
ِ
َربََّنا َوالَ َتْحِمْل َعَلْيَنا إ

يبدو املؤسسون اليوم على إختالف إنتمائاتهم و تعدد مرجعّياتهم غري قادرين على 
فهم دروس الحراك الثوري الذي شهدته تونس منذ نهاية سنة 2010 و تشهده 
العديد من الدول األخرى. فالدستور يف نظرهم كلهم ال يعدو أن يكون سوى وثيقة 
تربر وجود الحاكم، يضعها على مقاسه كما يرى، و يعدلها إذا تغري املقاس كما يرى و 

يفعل بها كما شاء و إرتأى.
إن الدساتري ليست غاية يف حد ذاتها، و إذا كانت غايتها الوحيدة إضفاء مرشوعّية 
أداة للحكم  لها أي معىن بل ستكون مرة أخرى  الحاكم، فلن يكون  شكلّية على 
بل وأداة لإلستبداد. ولينظر من أراد يف تاريخ الدساتري يف البالد العربية عموما و يف 
غريها من البلدان األخرى، فسيجد أن من أهم أدوات االستبداد الدساتري ذاتها، ال 
من جهة األحكام اليت تتضمنها، فهي عموما نفسها مع إختالفات طبيعية تتصل 
بشكل الدول أو بطبيعة النظام أو بتوزيع السلطة بني هيئات هي يف الظاهر فقط 
الواقع   يف  لكنها  و  السيادة،  صاحب  إرادة  عن  تعرب  فقط  الظاهر  يف  و  مستقلة، 

هيئات مل يقع إنشائها  إال بهدف واحد وهو إستمرار سلطة الحاكم. 
مل تكن الدعوة إىل إنشاء ملجلس وطن تأسييس  كما طالب الشعب التونيس بذلك 
بعد الرابع عرش من جانفي 2011 و خاصة بمناسبة اإلعتصام التاريخي بالقصبة 
خالل شهر فيفري من نفس السنة إلعادة صياغة نص دستوري جديد، بل بهدف 
دستور يقطع نهائيا مع كل األسباب اليت أدت إىل ما كانت أدت إليه من قهر و إذالل 
و إستبداد، بهدف وضع إطار دستوري يستطيع بواسطته الشعب سيادته كاملة، 

يستعيد به كل حقوقه اليت سلبت منه و كل ثرواته اليت هي حق طبيعي.
املجلس  داخــل  املتعددة  يع  املشار تقديم  بعد  تقديم  بعد  اليوم  يحصل  ما  لكن  و 
إن  و  القديم حت  الدستوري  البناء  لنفس  إعــادة  ليس سوى  التأسييس  الوطن 
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أختلفت الصيغ و إختلفت بعض األحكام فهي يف الظاهر فقط مختلفة، و لكنها 
تقوم على نفس الفكر، و تنطلق من نفس التصورات.

البناء  الفكر و التصور هو إعادة نفس  و من بني أهم مظاهر إستمرار نفس هذا 
املتمثل  التونيس  الثوري  الحراك  ممّيات  أهم  إغفال  تم  فبرعة  السابق،  املركزي 
يف انطالقه من الجهات الداخلية نحو املركز، و لكن على مستوى النص الدستوري 

املقرتح العكس هو الذي يحصل و النقيض تماما هو الذي يجسد.
اليت هي يف  ية،  الدستور التجربة  أسباب فشل هذه  نفس  إستمرار  إىل جانب   و 
الظاهر فقط جديدة، تنذر األوضاع اليت تعيشها تونس اليوم بتطورات خطرية على 
كيان الدولة و كيان املجتمع، فالفتنة اليت تم زرع بذورها منذ األسابيع األوىل اليت 
تلت الرابع عرش من جانفي و رصف األنظار عن القضايا اليت طرحها الشباب نحو 
مواضيع تتعلق بالهوية و الدين، و هي قضايا محسومة تاريخيا و مل يطرحها إطالقا 
خالل شهري ديسمرب 2010 و جانفي  2011. بل مل يطرحها إال من إعتقد أن هذا 
املجتمع و فرض خياراته  لبسط وصايته على  الثوري هو فرصته  الشعيب  الحراك 

على الجميع.
الــدول، تسيل  و  املجتمعات  يتهدد  أن  الفتنة، و هي أخطر ما يمكن  و إىل جانب 
ياء و تتاىل عملّيات اإلغتيال. و مع كل ضحية و شهيد تتعاىل األصوات  دماء األبر
كرث من ذلك، توظف هذه األحداث الخطرية  منددة، و لكن دون حلول فعلية، بل أ
يف حسابات السياسة. فدماء األبرياء تسيل و كل يريد توظيفها لحسابه و صالحه. 
فالكل يستنكر و يجتمعون فقط للشجب و التنديد و فيهم فريق متمسك بموقعه، 
و فريق يتوثب للسلطة أو تقاسمها، و فريق يرتصد اللحظة املناسبة  للعودة من 

جديد. 

فهل هذا تأسيس جديد أم إعادة ملا كان عليه قبل  الرابع عرش من جانفي ؟؟
 

ـ أوال: على املجلس الوطن التأسييس أن يتحمل مسؤوليته التاريخية و يعرتف أمام 
الشعب التونيس أنه فشل و السلط املنبثقة عنه يف إدارة هذه املرحلة اإلنتقالية، و 

عليه, ترتيبا على ذلك أن ينهي وجوده القانوين و أن يحل نفسه.
ية الدولة التونسية، يضع املجلس الوطن التأسييس، قبل  ـ ثانيا: ضمانا إلستمرار
إنهاء  وجوده تنظيما مؤقتا جديدا للسلط العمومية ال تتجاوز مدته الستة أشهر 

يتم خاللها إنتخاب مجلس وطن شعيب.
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قبل  من  تشكيلها  إستكمال  بعد  لإلنتخابات،  املستقلة  العليا  الهيئة  تتوىل  ثالثا:  ـ 
املجلس الوطن التأسييس، اإلرشاف على إنتخابات املجلس الوطن الشعيب.

ـ رابعا: يتم إنتخاب أعضاء املجلس الوطن الشعيب على النحو التايل:
ية           يقع إنتخاب مجالس محلية من كل معتمدية من معتمديات الجمهور
وعددها أربع و ستون بعد املائتان بطريقة اإلقرتاع على األفراد يف دورتني إنتخابيتني.

حقيقة  على  و  املرتشحني  على  بالتعرف  وحــدهــا  الكفيلة  هــي  الطريقة  هــذه  و 
مل  إن  نيابتهم  مدة  أثناء  منهم  الوكالة  سحب  حت  و  ومسائلتهم  بل  انتمائاتهم 
يعودوا يحظوا بثقة أغلبية الناخبني و يحدد املقاعد يف كل مجلس محلي بحساب 

نائب عن كل عمادة.
        يقع تقديم الناخبني من قبل عدد من الناخبني و الناخبات على أن نصفهم 
الربع  يكون  أن  على  و  الرتشح  تقديم  يوم  الثالثني سنة  أعمارهم  تتجاوز  ال  ممن 

منهم من أصحاب الشهادات العليا العاطلني عن العمل.
       يضبط القانون اإلنتخايب كل الجوانب املتعلقة بمختلف مراحل هذه اإلنتخابات ، 
و لكن طريقة اإلقــرتاع على األفــراد و رضورة تقديم املرتشحني من قبل عدد من 

الناخبني من الرشوط األساسية لتحقيق تمثيل حقيقي.
      يكون املرشف على األمن عضوا حكما يف املجلس املحلي و ال يتم تعيينه من قبل 

السلطة املختصة إال بناءا على إقرتاح من  أغلبية أعضاء املجلس.
والية  كل  املحلي من  املجلس  اإلعاقة عضوا حكما يف  يكون ممثل من ذوي       

وعددها أربع و عرشون.
ـ خامسا: ينبثق مجلس جهوي عن املجالس املحلية يف كل معتمدية، و يتم التداول 
املحلي يمثل  املجلس  الجهوي، فعضو  املستوى   املحلية يف كل  املجالس  يف تمثيل 
نفس  من  بآخر  ليعوض  القانون  يضبطها  محددة  ملدة  إليه  ينتمي  الذي  املجلس 

املجلس الذي هو عضو فيه وفق عملية قرعة تنظم يف بداية كل مدة  نيابية.
و من بني أهم إيجابيات التداول على التمثيل شعور النائب بأنه نائب عن الناخبني 

الذين إنتخبوه، مسؤول أمامه يف املقام األول،
الحد على األقــل مــن كل  أو  التمثيل وضــع حــد  الــتــداول على  كما أن مــن شــأن 

اإلنحرافات.
املحلية من كل والية و  املجالس  التنسيق بني مختلف  الجهوية  املجالس  تتوىل  و 

خاصة يف مجال التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية.
ـ سادسا: تنبثق عن املجالس الجهوية األربع و عرشين مجلس وطن شعيب يتكون 
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ية. من أربع و ستني و مائيت عضوا بحسب عدد معتمديات الجمهور
جديد  دستور  لوضع  الترشيعي  الوطن  املجلس  من  خاصة  لجنة  تبثق  سابعا:  ـ 

لتونس يف أجل ال يتجاوز الشهرين إثنني.
إىل حني  العمومية  للسلط  نظاما مؤقتا  الترشيعي  الوطن  املجلس  ثامنا: يضع  ـ 

تويل السلطات الجديدة مهامها بناءا على الدستور الجديد
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ملحق عدد 2 : 
مقتطفات من حوار لقيس سعيّد مع الشارع 

املغاريب، 12 جوان 2019

الشارع املغاريب- حوار كوثر زنطور  :  ينطلق “الشارع املغاريب” يف حوارات مع 
الدستوري  القانون  أستاذ  هو  االول  الضيف  الرئاسية،  لالنتخابات  املرشحني 
قيس سعيد الذي تقدمه نتائج سرب االراء يف املرتبتني االوىل والثانية ، يف حواره 

يقدم ملحة عن برنامجه وعن مواقفه من مختلف القضايا املطروحة.

ما هو برنامجك االنتخايب ؟
الناخبني  أطلب من  ولن  واملعهود  التقليدي  بالشكل  تكون  لن  االنتخابية  حمليت 
التصويت لفائديت طرحت مرشوعا منذ سنة 2011 ثم اعدت طرحه سنة 2013 
تحت عنوان“ من اجل تأسيس جديد“ الن القضية يف التأسيس ،يجب ان يكون 

هناك فكر سيايس جديد يرتجمه نص دستوري بالفعل جديد .
هذا يعن انه يف صورة انتخابك رئيسا للجمهورية ستطرح تنقيحا للدستور؟

نعم والتعديالت ستشمل أن يكون البناء قاعديا ينطلق من املحلي نحو املركز.

ما هي تعديالتك املقرتحة ؟
اقرتح انشاء مجالس محلية يف كل معتمدية وعددها 265 بحساب نائب يف كل 
معتمدية ويتم االقرتاع باألغلبية على االفراد وال يتم قبول الرتشح من قبل الهيئة 
الناخبني والناخبات مناصفة حت  تزكية املرتشح من قبل عدد من  املعنية اال بعد 
يكون مسؤوال امامهم وأيضا حت يتم تجنب الرتشحات الهامشية وهذا يف اعتقادي 
اىل جانب  اعضاء  يتكون مثال من 10  املحلي  واملجلس  للتناصف  الحقيقي  املعىن 
االعضاء املنتخبني يضم تمثيلية الصحاب االعاقة ويضم مديري االدارات املحلية ان 
وجدت يف املعتمدية بصفتهم مالحظني النه ليس لهم الحق يف التصويت اىل جانب 
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و  املركزية  االدارة  اال من قبل  تعيينه  يتم  املعتمدية ال  هؤالء املرشف على االمن يف 
بعد تزكيته من االغلبية املطلقة من االعضاء املنتخبني يف املجلس املحلي الذي يتوىل 
وضع مرشوع التنمية يف املعتمدية. بعد ذلك يتم االختيار بالقرعة على من سيتوىل 
 10 معتمديات   10 تعد  واليــة  مثال  الجهوي.  املستوى  يف  املحلي  املجلس  تمثيل 
اعضاء عن كل مجلس محلي يتم االختيار عليهم بالقرعة ولكن يجب ان تكون املدة 
محددة حت يكون هناك نوع من الرقابة الداخلية واملجلس الجهوي يف مستوى 
كل مديري  أيضا من  يتكون  املحلية  املجالس  املكونني من  االعضاء  بخالف  الوالية 
بني  التأليف  ويتم  برامج  يقدمون  تصويت  يف  الحق  لهم  يكون  ان  دون  االدارات 
مختلف املشاريع اليت تم وضعها على املستوى املحلي يعن ما يوضع من مشاريع 
ينبع من االرادة الشعبية ووكالة النائب على املستوى املحلي يجب ان تكون وكالة 

قابلة للسحب .

يعية … هل تقرتح الغاءها ؟ ماذا عن الربملان واالنتخابات الترش
يتم التصعيد من املجالس املحلية اىل الجهوية ثم اىل الربملان.

يعن يف صورة فوزك يف االنتخابات الرئاسية ستحذف االنتخابات الترشيعية ؟
بالشكل  التعبري عنها  يتم  املحلية اليت  تأليفا ملختلف االدارات  املركز  نعم حت يصري 
 265 به  يكون  ان  أقــرتح  بــبــاردو  الترشيعي  للمجلس  بالنسبة   … اقرتحت  الــذي 

عضوا، بالنسبة للخارج يتم االقرتاع على ما يسمى بالقائمات املفتوحة.

رئاسية  انتخابات  فقط  هناك  ستكون  بانتخابك  املــرشوع،  هذا  نلخص  حىت 
ومحلية يف سنة 2024؟

هناك انتخابات محلية تنتخب منها مجالس محلية وباالقرتاع يتم تشكيل مجلس 
انتخابات  هناك  تكون  ولن  املحلية  املجالس  من  بــاردو  نــواب  اختيار  ويتم  جهوي 

مبارشة لربملان باردو هناك تصور جديد.

توليك  بعد  ما  انتخابات  يف  موجودة  تكون  لن  يعية  الترش االنتخابات  يعين 
الرئاسة يف صورة فوزك بها؟

نعم االنتخابات ستكون من املحلي للمركز.

لكن التوجه العام يف العامل هو التقليص يف عدد ممثلي الشعب بالربملان ؟
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هذه كذبة كبرية … الديمقراطية النيابية يف الدول الغربية نفسها أفلست وانتهى 
عهدها .

هناك تناقض واضح يف حديثك ، لكن فلنبق يف االهم … اصالحاتك السياسية 
هل ترى انها قابلة للتنفيذ ؟

نعم قابلة للتنفيذ حت ترتقي ارادة االمة اىل مستوى امانيها ، انتهى عهد االحزاب 
.الشعب صار يتنظم بطريقة جديدة انظروا ماذا يحدث يف فرنسا بالسرتات الصفراء 

ويف الجزائر والسودان .. االحزاب مآلها االندثار مرحلة وانتهت يف التاريخ.

دور االحزاب انتهى وفق تقديراتك، ما هو البديل عنها للتنظم السيايس ؟
ماذا  االحــزاب   ، الوهم  ابيع  أن  يمكن  ال  تماما…  مختلفة  اخــرى  امكانيات  هناك 
تعن جاءت يف وقت معني من تاريخ البرشية … بلغت اوجها يف القرن الـ19 ثم 
التواصل  وسائل  مستوى  على  وصلت  اليت  الثورة  بعد  صــارت  ثم   20 القرن  يف 
يطول  ربما  احتضار  حالة  يف  الدنيا  هامش  على  احزابا  الحديثة  والتكنولوجيات 

كيد بعد سنوات قليلة سيتنهي دورها . االحتضار لكن بالتأ

هل سيكون الغاء االحزاب من بني اصالحاتك السياسية ؟
ال لن الغيها.. التعددية ستبقى قائمة اىل أن تندثر وحدها.

كمة إن فزت يف الرئاسية ؟ اذن كيف ستتعامل مع االحزاب الحا
سأتعامل معها بمقتىض القانون ، لو كانت االحزاب قادرة حقيقة وفاعلة لقادت 
هي االنفجار الثوري الذي عاشته تونس ودول اخرى كفرنسا وبلجيكا وهولندا … 

لكانت هي اليت قادت الحراك الشعيب ، نحن دخلنا مرحلة جديدة من التاريخ.

ماذا تسميها ؟
االنتقال الثوري الجديد.

ية ؟ االحزاب عاجزة عن القيادة ، هل ستقود انت اذن هذه املرحلة الثور
الربامج االنتخابية … وما  اليوم يقرؤون  التونسيني  ال، سيقودها الشعب هل ان 

هي هذه الربامج االنتخابية اليت نستمع اليها كل يوم يف وسائل االعالم ؟
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هل املشكل يف االحزاب ام يف التونسيني الذين ال يقرؤون ؟
ال… مشكل االحزاب انتهى دورها.

ترص على مهاجمة االحزاب الن جزءا من وجودك السيايس مبين على فكرة 
رضب االحزاب ومنافسيها ومرشحيها ؟.

ال تتحديث عن املنافسة … لست منافسا الي كان ولست يف سباق مع أي طرف.

لكن معىن االنتخابات سباق ومنافسة ؟
ليست سباقا ، اطرح فكرا معّينا ان قبله الشعب قبله وان رفضه رفضه وهو حرّ يف 

اختياره وال اطمح مطلقا وكلمة طموح ال تعنين اطالقا .

اليس هذه بشعبوية استاذ سعيد ؟
ما معىن شعبوية ؟

ان تتكلم كالما ليس له أي معىن ؟
فيه كل املعاين هذه الكلمة تستعمل دون العودة اىل اصولها ومعانيها الحقيقية.

انت متهم بالشعبوية … ؟
ال ال … يقولون ما يريدون النهم ال يعرفون ما يقولون اصال ، اترشح وأنا مكره على 

ذلك قال تعاىل ”كتب عليكم القتال وهو كره لكم“.

ُتشبه الرتشح لالنتخابات بالقتال ؟
املسؤولية هي كره … حينما تقف على جبهة القتال كالجندي …ال يحب ان يقتل 
لكن كتب عليه ان يقاتل… العملية بالنسبة يل ليست طموحا شخصيا … طموحي 

علمي فقط.
)...(

بأية رشعية تقدم طرحا سياسيا تسميه بالثوري رغم أنه مل تكن لك أية مواقف 
طيلة نظام بن علي ؟ 

من من االساتذة الجامعيني كانت له مواقف ؟ واين كانت تنرش ؟..
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هناك كثريون صدحوا باصواتهم ، انت مل تكن منهم ؟
انا رفضت عديد املناصب ، مستشار ورئيس ديوان ، فيفري 2011 طرحت علي 
لدي  تكن  مل   1988 جويلية  يف  معينة  مسؤولية   1988 منذ  رفضت  مناصب… 
سيارة عدت على منت الحافلة 28 واشعر بالحرية ألين قلت ”ال“ يوم كان البعض 
ممن يظهرون اليوم يف وسائل االعالم يتمنون االقرتاب من دائرة القرار ، تعرضت 

لتضييقات.

ما هي هذه التضييقات ؟
تم منعي من الحصول على جواز السفر دون ان أعرف االسباب وتدخل عبد الفتاح 
عمر الستعادة جــوازي… ال أدعي انن كنت من املناضلني وسنة 2011 اردت ان 
اساهم يف املسرية يف االنفجار الثوري غري املسبوق الذي عاشته تونس ويريد البعض 

تسميته باالنتقال الديمقراطي، وانتبهت وقتها ملؤامرات تحاك لتونس.

اعربت عن نيتك الرتشح منذ 2011 ومل يزبغ اسمك وتتحول اىل مرشح جدي 
كينة ما تقف وراءك ؟ اال سنة 2019 … ماذا تغري اليوم وهل هناك ما

ارفض التمويل من الداخل والخارج وحت مليما واحدا رغم ضيق ذات اليد وال 
ماكينة وال آلة تقف ورايئ.

طيب ماذا تغري حىت تتعزز حظوظك بهذا الشكل ، طبعا وفقا ملا تقدم نتائج 
سرب االراء ؟

التأسييس تعنين  ويف 2014 كانت االمور محسومة  انتخابات  يف 2011 مل تكن 
التوازنات  مقاس  على  وضعها  تم  ية  الدستور القانونية  النصوص  بعض  وحــت 
املوجودة يف الحوار الوطن وكنت اعلم مسبقا ما هي النتيجة ،املواقف اليت اتخذتها 

كان لها اثر لدى عموم التونسيني .

يعة كمصدر  طيب فلنستعرض هذه املواقف ، كنت مع التنصيص على الرش
يع يف الدستور ؟ للترش

ال … ليس هذا تحديدا … االمر يتعلق بالفصل االول يف الدستور، وذلك الفصل 
ان  ، طلبت  لبورقيبة  وليس  بلهوان  علي  للمرحوم  الصياغة يف دستور 58  كانت 
 … الرشيعة  مقاصد  تحقيق  على  تعمل  وحدها  الدولة  ان  على  التنصيص  يتم 
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الحفاظ على النفس والعرض واملال والدين والحرية ، دولة ذات معنوية ليس لها 
دين… الدين هو دين االمة وعلى الدولة ان تعمل على تحقيق مقاصد الرشيعة 
وهي خمس النفس والعرض واملال والدين والحرية ، تم فقط يف دستور 2014 
الدولة من ادخله الول مرة يف دساتري  املقدمة… دين  املقاصد يف  التنصيص على 
الدول االسالمية ؟ مدحت باشا الصدر االعظم خالل الخالفة العثمانية ومدحت 
باشا يهودي وتم التنصيص بعد ذلك على ان الدولة العثمانية تعرتف بحق االقليات 
ثم سنة 1923 يف مرص يف الفصل 149 من دستورها تمت اضافة اإلسالم دين 
بطلب من  ادراجــه  تم  يكن مطروحا أصال  مل  ؟  للدولة  الدين  اضــاف  .من  الدولة 
املدعي الربيطاين بعد ان التقى الشيخ املطيعي مفيت االزهر حت يكون االسالم سدا 

أما انتشار الفكر الشيوعي.
)...(

مرشوعك االقتصادي واالجتماعي؟
يد ان  مرشوعي االقتصادي واالجتماعي هو كيفية تمكني الشعب من االدوات ..ال ار
يد ان تنبع التصورات من الشعب … هذا هو الفرق بين  اكون صاحب التصور… ار

وبني االخرين… لن ابيع االوهام.

بحدود  املرتشحني  كل  من  كــر  ا تعلم  يعين  الدستوري  القانون  استاذ  وانــت 
صالحيات الرئيس ويف النهاية لن تحقق شيئا النك بال اغلبية برملانية وستتهم 

ببيع الوعود الزائفة وبالشعبوية ؟
يف ذلك الوقت سأقول لهم بيننا هللا وااليام وبيننا الشعب وااليام.

)...(

الجنسية  االقليات  عن  تدافع  اليت  الجمعيات  من  موقف  لك  سيكون  هل 
وتطالب بحلها مثال؟

انا عندي مرشوع إليقاف دعم كل الجمعيات سواء من الداخل او من الخارج ألنها 
مطية للتدخل يف شؤوننا .

هل انت مع ام ضد الحكم باإلعدام ؟
نعم انا مع الحكم باالعدام.
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متمسك بموقفك الرافض ملرشوع قانون املساواة يف املرياث ؟
نعم وسأرد عليهم بأمور علمية.

العلم له عالقة باملساواة يف املرياث ؟
نعم هناك فرق بني املساواة والعدل.

يعين موقفك من املساواة يف املرياث له خلفيات علمية كما تقول وليس 
دينية ؟

هناك النص الدين والنص العلمي، عندي صواريخ علمية على منصات اطالقها 
وسأعرف مت اطلقها يف مسالة املساواة اعرف مت وأين وكيف الن هناك مغالطات 

حت يف املفاهيم.

هل انت ضد زواج التونسية بغري املسلم ؟
تزتوج من تريد ، لكن ترتتّب عن ذلك اثار على مستوى االرث مت طرحت القضية.

)...(

برنامجك االنتخايب أعددته بمفردك ؟
كانت هناك بعض االستشارات ومرشوعي هو التأسيس من اجل بناء كتلة تاريخية.

)...(

كر بكثري من تصورك  ا الدولة معقد  هل تعلم استاذ قيس سعيد ان تسيري 
العادي وبرامجك املبنية على شعارات جميلة ؟

السياسة ليست مهنة … القادة الكبار قّدموا مشاريع وتّم تبّننيها … هل الرئيس 
بورقيبة عمل يف االدارة قبل ؟ ال … هو حمل مرشوعا معّينا وانا احمل مرشوعا 

وتصورا.

لكن السياسة يف العادة ال تنطلق بعد الستني ؟
ال أحد ُولد سياسّيا … انا لست محرتف سياسة.
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ماذا ستحمل حملتك االنتخابية ؟
الفكرة االساسية كيفية تمكني الشعب من ان يحقق مطالبه واماله وان تتحقق 

ارادته مع امانيه.
)...(

هل شاركت سابقا يف االنتخابات ؟
مل اصوت ولو مرة يف حيايت.

هل ستصوت لنفسك ؟
ال … سأضع ورقة بيضاء ويف أقىص الحاالت لن أختار نفيس.

 
نرش بأسبوعية “الشارع املغاريب” ليوم الثالثاء 11 جوان 2019.
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ملحق عدد 3: 
مقال نرش يف املفكرة القانونية، 

يخ 5 جويلية 2022 بتار

مرشوع دستور سعيّد: 
الرئاسويّة ُدفعة واحدة، البناء القاعدي بالتقسيط

مهدي العش

ُنرش مرشوع الدستور يف ساعة متأخرة من ليلة 30 جوان. كما كان متوّقعا، حمل 
املرشوع كّل بصمات قيس سعّيد. ليس فقط بصمات الفاعل السيايس املتصارع 
مع خصومه، الذي جعل من توطئة الدستور فضاء لتصفية حساباته وتربير قراراته 
وكتابة تاريخه وتخليد ذكراه. ليس فقط بصمات املدرّس الشغوف بتاريخ القانون 
تاريخنا  يف  جديدة  اكتشافات  الدستور  توطئة  يف  علينا  عــرض  الــذي  الدستوري، 
 2012 منذ  يحمل  الــذي  املرشح  بصمات  األهــّم،  وهــذا  أيضا،  وإنّما  الدستوري. 
مرشوعا، هو البناء القاعدي، وبصمات الرئيس الذي ضاق ذرعا بالسلط املضاّدة 
سيايس  نظام  النتيجة،  حسيب.  أو  رقيب  دون  من  يديه  بني  السلطة  تركّز  وآثــر 
السلط  لتوازن  تــاّم  انخرام  ظــّل  يف  الديمقراطية،  من  أدىن  حــّدا  ينتج  أن  يصعب 
يّة، من شأنه أن يزيد اختالال مع صدور املراسيم االنتخابّية  لصالح رئيس الجمهور
اليت ستستكمل تطبيق مرشوع البناء القاعدي. فقد أبقى سعّيد لنفسه، يف األحكام 
بما يمنحه سلطة مطلقة يف تزنيل  الترشيعّية،  السلطة  االنتقالّية للمرشوع، على 
كّد بمقارنته  أحكام دستوره واستكمال بنائه. ما كان واضحا عند قراءة املرشوع، تأ
يّة، وعلى رأسها الصادق بلعيد، اليت سمح  مع املسوّدة اليت أعّدتها اللجنة االستشار

نرُشها بتقفي أثر التعديالت اليت أدخلها سعّيد بنفسه. 



108   | مالحق

البناء القاعدي: ُوضعت اأُلُسس، يف انتظار املراسيم

ليس مفاجئا أن يسعى الرئيس سعّيد لتطبيق مرشوعه بعد إطاحته بدستور 2014. 
هو يرى يف البناء القاعدي خالصا ليس لتونس فقط، وإنّما لإلنسانّية جمعاء. وهو 
يرى فيه رجوعا لروح الثورة اليت انحرفت بها منظومة االنتقال الديمقراطي. لكّنه 
تمريره  وفّضل  بوضوح،  مرشوعه  تبن   ،2021 جويلية   25 منذ  بعناية،  تفادى 
تدريجيا، معتمدا أسلوب املواربة. باختصار، يقوم هذا املرشوع على إجراء االنتخابات 
يف مستوى العمادات وفق نظام االقرتاع على األفراد يف دورتني، ليشكّل املنتخبون 
مجالس محلّية على مستوى كّل معتمدية، على أن يصعد من كّل مجلس محّلي، 
يف  وممّثال  الوالية،  مستوى  على  الجهوي  املجلس  يف  ممّثال  القرعة،  أسلوب  عرب 
املجلس الوطن، مع خضوعهم جميعا المكانّية سحب الوكالة من ِقَبل ناخبيهم. 
كل ذلك مقابل رئيس منتخب مبارشة يحتكر السلطة التنفيذية، وهو الجانب الذي 
الطابع  إىل  وباإلضافة  أي محاسبة.  يقبل  وال  املــرشوع،  تقديم  عند  ُيغّيب  ما  كثريا 
الرئاسوي للنظام السيايس الذي كرّسه مرشوع الدستور وسنأيت عليه فيما بعد، جاء 
باب »الوظيفة الترشيعّية« ليضع أسس البناء القاعدي، ويفتح املجال للمراسيم يك 

تستكمل البناء وفق إرادة الرئيس.

أّوال: سحب الوكالة من النواب

كان من املنتظر أن ينّص مرشوع الدستور على امكانّية سحب الوكالة من النواب. 
الكربى  الخيارات  ير  تمر سوى  هدفها  يكن  مل  اليت  الوطنية،  االستشارة  كانت  فقد 
جاءت  لذلك.  الطريق  فتحت  الشعبّية،   اإلرادة  رداء  وإلباسها  القاعدي  للبناء 
األسئلة موّجهة بطريقة إلضفاء رشعّية على األضلع الثالثة للمرشوع، وهي نظام 
إىل  باإلضافة  الــنــواب،  الوكالة من  األفـــراد، وسحب  على  االقــرتاع  ونظام  رئــايس، 
روحه، وهي الطابع املحّلي للحلول االقتصاديّة. قّيد سعّيد لجنة صياغة الدستور 
الدستور.  الوكالة يف مرشوع  أن نجد سحب  االستشارة، فكان متوّقعا  بمخرجات 
بالفعل، نّص الفصل 61 على أّن »وكالة النائب قابلة للسحب وفق الرشوط اليت 
يحّددها القانون االنتخايب«. قد يرى البعض يف سحب الوكالة ضمانة ديمقراطية 
من شأنها إبقاء املنتخبني تحت املساءلة، لكّنها، باإلضافة إىل خطر عدم االستقرار 
الواليات األمريكية( إىل  الذي دفع غالبية األنظمة اليت أقرتها )خصوصا يف بعض 
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إذ  يريدها سعّيد.  اليت  السياسية  الهندسة  داخل  كرب  أ تتضّمن خطرا  منها،  الحّد 
املعارضني،  النواب  وتحديدا  الترشيعّية،  السلطة  إضعاف  تزيد من  أن  من شأنها 
عرب إخضاعهم لسيف دمقليص حيث ُيمكن للرئيس، بما يفرتض أن يمتلكه من 
شعبية يف كامل الرتاب الوطن، أن يدفع إىل عزل أي نائب يعارضه. خصوصا وأّن 
إمكانّية للسحب، ولو فقد دعم  أي  اآللية. فوكالته فوق  لهذه  الرئيس ال يخضع 

الغالبية الساحقة من الشعب.

ثانيا: املجلس الوطين للجهات واألقاليم 

على عكس دستور 2014، تضّمن مرشوع دستور سعّيد برملانا مكونا من غرفتني: 
األخري  هذا  ينتخب  واألقاليم.  للجهات  وطن  ومجلس  الشعب،  نــواب  مجلس 
من طرف املجالس الجهويّة، بحساب ثالثة ممثلني عن كّل جهة، وممثل عن كّل 
التمثيل  البناء القاعدي، بعدم اعتمادها معيار  إقليم. تحمل هذه الغرفة فلسفة 
الجهات.  تمثيل  وإنّما  السكّان،  من  معنّي  عدد  لكل  نيايب  مقعد  أي  الديمغرايف، 
ولو  ثانوي،  الترشيعي  دورهــا  ُعليا،  برملانية  غرفة  يف  مقبوال  ذلــك  يكون  أن  ُيمكن 
يكون  أين  األمريكية،  املتحدة  كالواليات  الفدرالّية  األنظمة  إىل  أقرب  املبدأ  هذا  أّن 
كان  وإن  ثانويا،  ليس  املجلس  هذا  دور  لكّن  كرب.  أ مغزى  الواليات  بني  للمساواة 
منحرصا يف قوانني املالية ومخططات التنمية بهدف »ضمان التوازن بني الجهات 
واألقاليم«. إذ اشرتط املرشوع للمصادقة عليها األغلبية املطلقة لكّل من املجلسني، 
على حّد سواء، ومل ينّص على أن تعود الكلمة الفصل إىل مجلس نواب الشعب، 
كما يف كّل الربملانات املكّونة من غرفتني يف التجارب املقارنة. ال يعن ذلك فقط خطر 
تحّول املجلس الثاين إىل غرفة منافسة لألوىل، ولكن أيضا خطر عدم االستقرار يف 
حال مل يّتفق املجلسان. اكتفى مرشوع الدستور باإلحالة على قانون، وعلى األرجح 
السؤال قائما،  يبقي  املجلسني، وهو ما  العالقة بني  مرسوم من سعّيد، سينّظم 

والخيار لدى الرئيس عرب سلطة املراسيم.

ثالثا: حذف رشط االنتخاب املبارش ملجلس نواب الشعب

القاعدي،  البناء  لفلسفة  الثاين  النيايب  املجلس  بإخضاع  الدستور  يكتِف مرشوع  مل 
وإنّما حذف رشط االنتخاب املبارش للمجلس النيايب األّول. يعن ذلك أّن مجلس 
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يتضمنه  ما  بطريقة غري مبارشة، وهو  منتخبا  اآلخــر  يكون هو  الشعب، قد  نــواب 
املبارش  االنتخاب  رشط  أّن  هو  املبّيتة،  النّية  هذه  يؤكّد  ما  القاعدي.  البناء  مرشوع 
ية، واألهّم، أنّه كان موجودا  ورد يف املرشوع ذاته يف عالقة بانتخاب رئيس الجمهور
يّة بما يّتصل بكيفية انتخاب املجلس  يف الفصل 54 من مسوّدة الهيئة االستشار

النيايب. تاليا، مل يكن حذفه مجرّد سهو، بل كان متعّمدا. 
يعن ذلك أّن طريقة انتخاب مجلس نواب الشعب ستخضع كّليا الختيار الرئيس 
يّة. كما يعن مزيد إضعاف السلطة  عرب سلطة املراسيم، من دون أيّ قيود دستور
الترشيعّية، حيث يحتكر الرئيس املرشوعّية الشعبية املبارشة، يف حني يصعد النواب 
بطريقة غري مبارشة، بل وعرب القرعة من بني نواب العمادات، أي عرب لعبة الحظ اليت 
ال تعرتف بالتوازنات السياسّية اليت أفرزتها االنتخابات، وهو ما يتوافق مع مرشوع 

يعتقد يف نهاية عهد األحزاب السياسّية.  

ية، ودسرتة  »املجالس املحلّية« رابعا: التخلّي عن الالمركز
 

الفصل  أيضا اإلحالة يف  القاعدي، نجد  بالبناء  الرئيس يف عالقة  من بني بصمات 
املجالس  إىل  تضاف  محّلية«،  »مجالس  على  القانون،  مجال  يضبط  الــذي   75
بالجماعات  املتعّلق  الفصل 133  يتحّدث  األقاليم. ففي حني  الجهوية ومجالس 
تتأىت عبارة »مجالس محّلية« من مرشوع  بلديّة،  والجهوية عن مجالس  املحلّية 
ويقُع  البلديات،  ال  املعتمديات  مستوى  على  وفقه  تتكون  حيث  القاعدي،  البناء 
يتحّدث   75 الفصل  كــان  بلعيد،  نسخة  يف  النيايب.  املجلس  أعضاء  تصعيد  منها 
املبيتة  النّية  املحلية والجهوية، وهو ما يؤكد، مرّة أخرى،  العمومية  عن الجماعات 
يّة اليت  لدى الرئيس لتزنيل مرشوعه. بالتوازي مع ذلك، وقع التخّلي عن الالمركز
كرّسها دستور 2014، لصالح فصل وحيد حول الجماعات املحّلية يكتفي باإلحالة 
تخّص  القاعدي  البناء  يّة  فالمركز  .1959 بدستور  شبيهة  صياغة  يف  القانون،  إىل 
فقط السلطة الترشيعية، عرب »املجالس املحّلية«، يف حني تخضع السلطة التنفيذية 
ية يحكم  ملركزية مفرطة بني يدي رئيس الدولة. فاملرشوع الذي يعد بديمقراطية جذر
فيها الشعب نفسه، يقوم يف الواقع على احتكار السلطة من طرف شخص واحد. 
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نظام رئاسوي بالنّص قبل املمارسة

السلط،  الفصل بني  تكرّس  اليت  األنظمة  الرئايس يصّنف ضمن  النظام  كان  لنئ 
إاّل أنّه حامل بطبعه خطر االنحراف عند التطبيق إىل الرئاسويّة. إذ مل ينجح النظام 
الرئايس يف بناء ديمقراطية مستقرّة سوى يف الواليات املتحدة األمريكية، بالنظر إىل 
خصوصيات أمريكية يصعب تكرارها، كالفدرالّية والثنائّية الحزبّية املثلى واالنتخابات 
النصفّية )midterms( اليت تجعل من الرئيس يف معظم األحيان غري متحكّم يف 
أغلبية الكونغرس وتمنع االنحراف إىل الرئاسويّة. يف تونس، أصبح النظام الرئايس 
وحالة  السياسية  األزمــات  من  الوحيد  النجاة  كطوق  يقّدم  األخــرية  السنوات  يف 
دستور  يحّمل  انطباعات  مجرّد  على  مبن  خاطئ  تشخيص  إىل  استناًدا  الشلل، 

2014 مسؤولّية الفشل السيايس. 

إاّل أّن النظام الذي أرساه مرشوع سعّيد ال يحتاج انتظار التطبيق يك يظهر طابعه 
يتحكّم  الشعب،  من  مبارشة  منتخب  رئيس  على  فقط  يقوم  ال  فهو  الرئاسوي.  
رئيسها  ويقيل  يعّينها  حكومة  بمساعدة  يمارسها  إذ  التنفيذية،  السلطة  يف  تماما 
وأعضاءها كما يشاء. وإنّما يكرّس رئيسا مزنّها عن أيّ مسؤولّية أو رقابة. يفعل ما 
يشاء وال يساءل أبدا, بكالم آخر، يختّل يف هذا النظام توازن السلط تماما لصالح 
األشهر  تماشيا مع خطابه طيلة  »السلط«  لفظ  َحــَذَف  كان سعّيد  فإذا  الرئيس. 
املاضية املناهض لفكرة »السلطة القضائّية«، فإّن السلطة التنفيذية، على عكس 
البقّية، تبقى بالرضورة سلطة بقّوة اإلدارة والسالح، خاّصة إذا ُحّصنت من رقابة 

السلط املضاّدة اليت ستكون يف الواقع كما يف النّص، مجرّد »وظائف«.

أوال: )ال( مسؤوليّة الحكومة أمام الربملان

إذا كانت املسؤولية السياسّية للحكومة أمام الربملان من خصائص النظام الربملاين، 
فإّن أحكام مرشوع الدستور املتعّلقة بمسؤولّية الحكومة تعرّب عن الروح الرئاسويّة 
»مخالفة  أجــل  من  إاّل  للحكومة،  لــوم  الئحة  توجيه  للربملان  يمكن  ال  إذ  للنظام. 
بالدستور«. فهي  املنصوص عليها  للدولة واالختيارات األساسّية  العاّمة  السياسة 
ليست مسؤولّية سياسّية، بما أنّها مرتبطة بمخالفة الدستور، وهي على األخّص، 
يّة بضبطها، وإنّما تحاسب  ال تحاسب السياسة العاّمة اليت يختّص رئيس الجمهور
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لرئيس  تنترص  مسؤولّية  يّا،  رمز فهي،  جّيد.  بشكل  تنفيذها  عدم  على  الحكومة 
يّة ضّد حكومته. الجمهور

ممضاة  الئحًة  تقتيض  إذ  مستحيلة.  شبه  املسؤولّية  هذه  تفعيل  رشوط  أّن  كما 
من األغلبية املطلقة للمجلسني معا، وتصويًتا بأغلبية الثلثني يف املجلسني، وهما 
رشطان تعجييّان. يف الحقيقة، فكرة اشرتاط الثلثني إلسقاط الحكومة من طرف 
التنظيم  يف  تمريرها  النهضة  حركة  حاولت  إذ  تونس،  يف  جديدة  ليست  الربملان 
املؤقت للسلط بعد انتخاب املجلس الوطن التأسييس يف 2011، قبل أن تضطرّ 
للتنازل عنها. كما كانت من مخرجات الحوار الوطن سنة 2013 تحصينا لحكومة 
املهدي جمعة من إمكانّية إسقاطها من طرف األغلبية داخل املجلس. وها سعّيد 
يسعى للهدف ذاته، وهو تحصني حكوماته من أيّ مسؤولّية أمام الربملان، خاّصة 
يّة كان يشرتط فقط األغلبية املطلقة من مجلس نيايب  وأّن مرشوع الهيئة االستشار

واحد.
حت يف صورة نجاح أغلبية معارضة للرئيس داخل املجلسني يف توجيه الئحة لوم 
كرث من مرّة خالل نفس املّدة النيابّية، يصبح للرئيس الخيار بني قبول  للحكومة أ
استقالة الحكومة أو حّل أحد املجالس النيابّية أو كليهما. أي أّن الكلمة العليا دائما 
تحت  فسيكون  بحكوماته،  اإلطاحة  حاول  له  معارض  برملان  وجد  وإذا  للرئيس، 
الرئاسوي. فرضية حّل الربملان غري  طائلة الحّل، وهو ما يزيد من تكريس الطابع 

ممكنة أبدا يف نظام رئايس، وهي من خاّصيات النظام الربملاين.

ثانيا: المسؤوليّة مطلقة للرئيس

تبقى العالمة األبرز لرئاسويّة النظام السيايس، هي ال مسؤولية الرئيس. فمن البنّي 
يّة، الصادق بلعيد وأمني  أنه تّم تنحّية الفكرة اليت تحّدث عنها خبريا الهيئة االستشار
ية على االستقالة يف حالة املصادقة  محفوظ يف اإلعالم، وهي إجبار رئيس الجمهور
على الئحة لوم ضد حكوماته ملرّتني يف مّدة واحدة، وهي فكرة كان قيس سعّيد 

الخبري الدستوري يدافع عنها، ومل تعد تالئم قيس سعّيد الرئيس الحاكم بأمره.
لكّن األخطر من ال مسؤولية الرئيس السياسية، هي ال مسؤولّيته يف حالة الخرق 
الجسيم للدستور. ال يشكّل ذلك فقط تراجعا على دستور 2014، وإنما على جّل 
الدساتري يف العامل بغّض النظر عن نظامها السيايس، وأبرزها النظام الرئايس األمرييك 
الذي يتضمن امكانّية عزل الرئيس )impeachment(. هذا اإلجراء كان موجودا 
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الثلثني،  بأغلبية  النيايب  املجلس  قبل  من  االتهام  يوّجه  حيث   ،2014 دستور  يف 
ية باإلدانة والعزل بأغلبية الثلثني أيضا. وقد استنسخته  وتحكم املحكمة الدستور
يّة يف الفصل 92 من مرشوعها، إاّل أّن قيس سعّيد حذفه مع سبق  الهيئة االستشار
اإلرصار والتصميم. يعن ذلك ببساطة، أنّه ال يريد أي محاسبة أو امكانّية للعزل، 
حت ولو يف حالة خرقه الدستور خرقا جسيما، حت وإن كان يتحكّم هو نفسه يف 
ية. هو رئيس ليس فقط فوق جميع السلط أو الوظائف،  تركيبة املحكمة الدستور

وإنّما هو أيضا فوق الدستور.

ثالثا: سلطة االستثناء خالية من أي تقييد

بالحالة  املتعّلق   96 الفصل  يف  للدستور  خــرق  أمــام  الرئيس  المسؤولّية  كد  تتأ
تغيريا  سعّيد  أحــدث  فقد   .2014 دستور  من   80 الفصل  نظري  أي  االستثنائّية، 
يا على الفصل، باملقارنة ليس فقط مع صيغة الفصل 80، وإنما أيضا باملقارنة  جوهر
يّة  الدستور املحكمة  رقابة  سعّيد  حذف  جهة،  من  ية.  االستشار الهيئة  نسخة  مع 
حول تواصل الحالة االستثنائّية. يعن ذلك أّن الرئيس سّيد نفسه ليس فقط يف 
اإلعالن عن الحالة االستثنائّية، بل ويف تواصلها. فال يمكن ألحد سواه أن يضع حّدا 
لها. حّت بقاء الربملان يف حالة انعقاد دائم، اليت ينّص عليها الفصل 80 من دستور 
2014 وهي وحدها كافية العتبار إعالن 25 جويلية 2021 خروجا عن الدستور، 
مل تعد موجودة. بهذا الشكل، يمكن للرئيس التعّلل بالحالة االستثنائّية لعدم إجراء 
امكانّية إلنهائها وال لعزله. يبدو أّن سعّيد أعجبته  انتخابات رئاسّية مثال، دون أيّ 
سلطة الحالة االستثنائّية وأراد إطالقها وتأبيدها مت أراد، عرب حذف أي حّد ممكن 
لها، وهو ما يعن، من دون الحاجة إىل قراءة الفصول األخرى، دسرتة الدكتاتورية 

الدائمة.

رابعا: رئيس يتحكّم يف القضاء

مل يكتف سعّيد بتحجيم دور الربملان، وإنّما كرّس سيطرته على القضاء. فهي مجرّد 
وظيفة، وليست سلطة. حّت التنصيص على استقاللها ال يضمن اليشء الكثري، يف 
يتكون  الذي  للقضاء،  األعلى  املجلس  يمّثلها  كان  اليت  املؤسساتية  الضمانة  غياب 
إىل ممثلني منتخبني عن  باإلضافة  زمالئهم  أوىل من قضاة منتخبني من  بدرجة 
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املهن األخرى املتصلة بالقضاء. اكتفى مرشوع سعّيد بالحديث عن مجلس قضاء 
أعلى لكّل نوع من القضاء )عديل، إداري، مايل(، من دون أيّ قواعد حول تكوينها، 
كما  املاضية.  األشهر  خــالل  فعل  كما  له  خاضعة  مجالس  تنصيب  إىل  يمّهد  مما 
واكتفى  للقضاء،  األعلى  املجلس  برأي مطابق من  القضاة  آلية تسمية  تخّلى عن 
التفاصيل،  بقّية  للخوض يف  االختيار. وال حاجة  ية  حرّ للرئيس  يبقي  ب«ترشيح« 
الهدف  أّن  نفهم  يك  بالقضاء،  عالقته  يف  للرئيس  الحالّية  بالحصيلة  للتذكري  وال 
مل  اليت  يّة،  الدستور املحكمة  على  ينطبق  ذاتــه  األمــر  القضاء.  استقاللية  نسف  هو 
يكتف سعّيد بتحجيم صالحياتها، بل أصبحت تتكون من 9 أعضاء جميعهم »من 
فبطريقة  مبارشة،  يكن  مل  إن  تعيينها  الرئيس سيتحكّم يف  أّن  أي  القضاة«،  أقدم 
لكن  االنتخابات،  هيئة  منها سوى  ينُج  فلم  يّة،  الدستور الهيئات  أّما  مبارشة.  غري 
من دون ضمانات االستقاللية اليت كانت موجودة يف دستور 2014، وعلى رأسها 
انتخاب األعضاء من قبل املجلس النيايب بأغلبية معزّزة. بهذا الشكل، ال يشء يمنع 
كما فعل سعّيد  الدولة،  رئيس  ِقبل  االنتخابات جميعهم من  تعيني أعضاء هيئة 
نفسه يف مرسوم 21 أفريل 2022. وبالتوازي مع إلغائه هيئات االتصال السمعي 
والبرصي، وحقوق اإلنسان، والتنمية املستدامة، ومكافحة الفساد اليت نّص عليها 
دستور 2014، انتهز سعّيد فرصة انفراده بالتأسيس يك يحّقق أمنيته العزيزة على 

قلبه، اليت ينادي بها منذ 2011، وهي دسرتة مجلس أعلى للرتبية والتعليم.

خامسا: رئيس يستفيت الشعب مبارشة

ية قبل أيّ  الربملان كمحّطة اجبار املرور عرب  على عكس دستور 2014 الذي فرض 
استفتاء ترشيعي أو دستوري، حرص الرئيس يف مرشوعه على فتح طريق استفتاء 
الشعب،  على  مبارشة  الدستور  تعديل  مشاريع  يعرض  أن  له  يجوز  إذ  الشعب. 
من دون تداول برملاين. من شأن ذلك أن يفتح املجال إلضافة صالحيات جديدة 
ية اليت وضعها على مقاسه. وال يغرّي من ذلك صالحية  والتالعب بالقواعد الدستور
أي  تعديله،  يجوز  ال  مما  للتثبت  التعديل،  مرشوع  فحص  يف  الدستورية  املحكمة 
النظام الجمهوري وعدد املدد الرئاسّية ومكتسبات الحقوق والحريات، طاملا أن هذا 
الفحص املسبق ال يتناول صالحيات الرئيس وال صالحيات السلطات األخرى وال 
 الرئيس إمكانية 

ِ
يز الطابع الرئاسوي للنظام. كذلك أعطي يحول بالنتيجة دون تعز

إجراء االستفتاء الترشيعي بشأن قوانني متعّلقة باملوافقة على معاهدات »يمكن أن 
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يكون لها تأثري على سري املؤسسات«، أو ب«تنظيم السلط العمومّية«. ومن شأن 
اختاره هو  الذي  السلط  بتنظيم  للمساس  كرب  أ تمنحه مجاال  أن  الصالحية  هذه 
نفسه. فاالستفتاء، كما كان يرّدد سعّيد الخبري الدستوري، هو يف أحيان كثرية »أداة 

ية املتنكّرة«. من أدوات الدكتاتور

ومفضوحة  واضــحــة  نزعة  تعكس  سعّيد  وضعها  الــيت  يّة  الدستور الهندسة  إّن 
يقوم  الذي  الرئايس،  بالنظام  لها  السلطة. فهي هندسة ال عالقة  بكّل  لالستبداد 
على مبدأ الفصل بني السلط، والذي يكون فيه الربملان سلطة عليا ال يمكن التدّخل 
ويكفي  الربملان،  إضعاف  على  ذلك  من  العكس  على  يقوم  سعّيد  مــرشوع  فيها. 
كيد ذلك. إضعاف سيتفاقم  ية لتأ تغييب التنصيص على استقالليته املالية واإلدار
القانون االنتخايب، حيث يتأهب سعّيد لفرض  باملراسيم اليت ستعوض  كرث  كرث فأ أ
نظام االقرتاع على األفراد يف العمادات وتصعيد النواب بطريقة غري مبارشة، تطبيقا 
ملرشوعه. وها نحن اليوم وجها لوجه مع رئيس انتخب ليحمي الدستور الذي أقسم 
على احرتامه، فاغتصب السلطة لفرض مرشوعه الشخيص وتأبيد ُحكمه، واالرتداد 

على كّل املكاسب اليت تحّققت منذ الثورة اليت يّدعي االنتصار لها.
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