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    بسكرة -مد خيضر حمجامعة  
  
  
  

  : الملخص
مداخل األساسیة التي من شانها تحقیق اإلصالح السیاسي في یعتبر اإلصالح الدستوري من ال

العدید من الدول ، خاصة بعد أن أثبتت تجارب التحول الدیمقراطي أهمیة الدساتیر في بناء الصرح المؤسساتي 
للدولة أو مدخال لتعاقد سیاسي واجتماعي جدید،  وتعد تونس من بین هذه الدول حیث شهدت دینامیات 

سیة ودستوریة مند عقود من الزمن، إال إن الهندسة الدستوریة لما بعد ثورة ینایر تقتضى منا اجتماعیة وسیا
التعرف على مختلف السیاقات والرهانات الجدیدة التي تمت من خاللها صیاغة الدستور الجدید، وكذا التعرف 

یعة مع النظام الدستوري على مختلف مضامینها، وخاصة تلك المتعلقة بإعادة التوازن بین السلطات ووضع قط
  .السابق ذي الطبیعة السلطویة

  
Summary: 
                  Constitutional reform is one of the basic entrances that would achieve 
political reform in many countries, especially after the democratic transformation 
experiments demonstrated the importance of constitutions in building the edifice of 
institutionalized state or input a  new social and political  contract, Tunisia, is among 
those countries wheat has witnessed social, political and constitutional dynamics 
since the decades, but the constitutional engineering  after revolution of the 14 
january 2011, which requires us to identify the different contexts and new challenges  
that are made during the drafting of the new constitution, as well as the identification 
of the various implications, those relating to the rebalancing of powers and put a 
break with the former Constitutional system whith its  authoritarianism nature. 

  

 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياقات والرهانات الجديدة: 2011وري في تونس بعد اإلصالح الدست   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 466 - 

  مقدمة

ـــ عت ــ ال املعاصــرة، السياســـية الــنظم ــ أساســية انـــة بم ة الدســتور املســألة حظيــت

ـــ ى ـــ الك املحـــاور ـــأحــد الفر الدســـتوري الفقيـــھ عليـــھ أكــد مـــا ـــذا و الـــديمقراطي، التحـــول عمليــة

و ور ھ ـا. } {Andre Houriouأندر عرف ـ ال ة الدسـ موجات عن عيدة تكن لم ية العر فالدول

ـ ال يـة العر الـدول ـذه ن بـ ومـن أخـر، ـ إ بلـد مـن متفاوتة بدرجات انت وإن ا واكب بل العالم، دول

صـــياغةقطعـــت مـــن تمكنـــت ـــ ال ة ـــ خ ـــذه س؛ تـــو نجـــد ة الدســـ عمليـــة ـــ وعميقـــة ة ـــ كب أشـــواطا

خاصـــة ــا ا توج بمختلــف السياســية التيـــارات مختلــف ن بــ ومحتــدم واســـع نقــاش عــد تــوافقي دســتور

ثــورة ســـياق ــ ذلـــك وجــاء طبعـــا ــا، م والعلمانيـــة الشـــعب2011ينـــاير14ســالمية ــا ف اســـتطاع ــ ال

الشعبيةالت رات واملظا حتجاجات من موجة عد ع بن العابدين ن ز السابق س الرئ خلع   .و

السياسـية لألنظمـة ة السـلطو يـة الب لتفكيـك أساسـيا مـدخال ـ عت جديـدة دسـات بناء فإعادة

التحـــــول فــــرص ــــز لتعز فعالــــة ووســــيلة الــــزمن، مـــــن لعقــــود يــــة العر الــــدول حكمــــت ــــ ال ة والدســــتور

البنـــاءالـــ أســـس إرســـاء أجـــل مـــن ـــدة جا عملـــت حيـــث الثـــورة، عـــد س تـــو أدركتـــھ مـــا ـــذا و ديمقراطي،

دولـة يمنـة مـن عقـود عـد ـات ر وا والقـانون ـق ا لدولـة جديـدة ـق طر كخارطة ديد ا الدستوري

سلط وال بداد التال.  س الية ش ا محور ال البحثية الورقة تھ معا سنحاول ما ذا   :يةو

ثــــورة إفــــرازات ضــــوء ــــ ع س تــــو اســــتطاعت مــــدى أي ــــ لبنــــاء2011ينــــاير14إ تؤســــس أن

شود؟ امل الديمقراطي نتقال تحقيق م س حقيقي   دستوري

التالية العناصر إتباع بنا حري الية ش ذه   : ولتفكيك

الدستوري/ أوال يمية: صالح مفا ة    :مقار

العمـــ ـــ ع الدســـتوري ديمقراطيـــةصـــالح عـــديالت إدخـــال أو جديـــدة دســـات صـــياغة ـــ ع ل

التنفيذيــة، الــثالث الســلطات مســألة املثــال يل ســ ــ ع يتعلــق مــا ــل دراســة أي القديمــة، الدســات ــ ع

ساســــــية ــــــات ر وا القضــــــاء، اســــــتقاللية و كــــــم، ا وطبيعــــــة ل شــــــ وتحديــــــد والقضــــــائية عية شــــــر ال

ن صــــــ..... للمــــــواطن مطلــــــب عــــــد السياســــــيةو حــــــزاب طــــــرف مــــــن دومــــــا يطــــــرح مطلبــــــا الدســــــتوري الح

حقيقــي ديمقراطـي نظـام إلرســاء فضـل يل السـ باعتبــاره ليـة واملنظمـات ي املــد املجتمـع شـكيالت و

يـــــة العر الـــــدول الثغـــــرات1.ـــــ وســـــد يح ـــــ ت ـــــ إ ـــــدف الشـــــامل، صـــــالح مـــــن جـــــزءا باعتبـــــاره وذلـــــك

الــ ــا م ي عــا ــ ال ــوالنـواقص ال الســلطة عالقــات ــ ة ــ خط اخــتالالت مــن يحملــھ بمــا الدســتوري نص

والشــفافية القـانون حكـم ـ وع الديمقراطيـة املشـاركة ــ ع القـائم الرشـيد، كـم ا إقامـة دون تحـول

  2.واملحاسبة
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تكييـــف ـــ و ي واملـــد ـــ السيا العمـــل عقلنـــة ـــ فعـــاال دورا ة الدســـتور صـــالحات وتلعـــب

القــ املســتمرةالــنص احتياجاتــھ وتــوف املــواطن دمــة العامــة ــداف ومــع الواقــع تطــورات مــع ي انو

ـا اجل مـن الدولــة مؤسسـات وجــدت ـ ال املجـاالت ــل ـ التــوازن3.واملتطـورة مـن نوعــا تجسـد ـا أ كمــا

ن ا باعتبـار وذلـك ي، شـ ال طـارق الباحـث ـ عب حـد ـ ع جتماعيـة و السياسـية القـوى ن إصـالحبـ أي

القــــوى عالقـــات ظــــل ـــ املرجــــو أثـــره يحــــدث أن يمكـــن ال مضــــمونھ أو لھ شـــ ــــان أيـــا ي وقــــانو دســـتوري

يــاة ا مجمــل ــ ع املختلفــة ــا ز بأج القائمــة الدولــة يمنــة ظــل ــ و القائمــة، جتماعيــة و السياســية

يديولوجية و والثقافية مي4.السياسية أ ع جماع أو تفاق الدسـتوريورغم صـالح وضـرورة ة

ـذا وحـدود مضـمون حـول ـون ي غالبا اصل ا ختالف أن إال والتحديات؛ التحوالت مختلف ملواكبة

طبيعة من غ امل بال جديد دستور د ير من ناك ف ، البالد السياسية القوى مختلف ن ب صالح

إجراء يرغب خر والبعض القائم، السيا املوجودالنظام الدستور ع   5.عديالت

ثورة/  ثانيا قبل سية التو ة الدس    :يناير14مالمح

ثــــورة قبــــل ة الدســــتور التعــــديالت ــــ ع ــــ ك ال نحــــاول نــــا إبــــراز2011ينــــاير14طبعــــا ــــدف ،

س تو ديمقراطي نظام بناء أجل من تھ وضرور الثورة عد الدستوري صالح مية   .أ

املت سياســةإن إطــار ــ تــدخل ــا أ ــ عت الدســتوري صــالح مجــال ــ يــة العر ــة للتجر بــع

ـــ إ يــد التم اجــل مــن تفــاعالت مــن جتمــا و ـــ السيا ســق ال ده شــ مــا مواكبــة ــ إ ترمــي ة دســتور

ة الدســـتور السياســـة ـــذه انـــت إذا مـــا معرفـــة ـــو ذلـــك مـــن ـــم لكـــن الـــديمقرطي، نتقـــال مرحلـــة

مــن عـة لتجــاوزنا أـــو السـلطة، انتقــال يل سـ ل ســلوك مجـرد أنــھ أم جـدي، ــ سيا إلصـالح أكيــدة رغبـة

ــا ف أعلــن ة الدســتور ســية التو ــة التجر ففــي ــي، تكتي ــو ومــا اتي اســ ــو مــا لفــرز أي ظرفيــة، أزمــة

الر  ع الطـــا ــ غي درجـــة ـــ إ تصـــل لــم ـــا أ إال عـــديالت، عـــدة القيــام بورقيبـــة الســـابق س ـــالــرئ غ ـــ ئا

ومــة، وا ملـان ال مؤسسـ إضــعاف مقابـل ـ الرئاسـة مؤسســة وتـدعيم ـة تقو ــ ع عمـل بـل متـوازن،

سـنة الدسـتوري التنقـيح ؛ التعـديالت ـذه انـھ1976ومن إال أوسـع صـالحيات ول ر الـوز مـنح فـرغم ،

س ما ع القائم البالد الدستوري النظام طبيعة من غ الرئاسوي باالنح" لم   6".راف

إصــدار ــ تجلــت ؛ ـ ع بــن املخلــوع س الــرئ حكـم ة ــ ف ــ تمــت ـ ال التعــديالت بخصــوص أمـا

الواحــد، ـزب ا تجـاوز ضـرورة ـ ع نـص حيـث السياســية، القـوى اغلـب إعـداده ـ شـارك وطنيـا ميثاقـا

مباشـــرة تمـــت ا عـــد و بالســـلطة، نفـــراد و كـــم ا صـــنة و املؤسســـات ش مـــ ل حـــد التعـــديلووضـــع

لعــام عــدما1989الدسـتوري ن ــدت ع ــ الرئاســة مــدة يحصــر ن حــ ــوري م ا النظــام ــ ع يؤكــد الــذي

يـاة ا مـدى الرئاسـة وحقــوق. انـت ـات ر با الدولـة وألزمـت شــرط أو قيـد دون يـة ز ا التعدديـة واقــر

ــة ونز شـاملة انتخابــات نظـيم ب ــد والتع ن التعــديال . املـواطن ـذه ت ــ اعت بــنوقـد ة ــ ف ـ جــاءت ـ ال ت

ن بـــ املمتـــدة ة ـــ الف ـــ خاصـــة ـــ للنظـــام2009و1987ع الرئاســـوي ع الطـــا تأكيـــد اتجـــاه ـــ ـــا ل تصـــب
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س تـو ـ ـ والسيا عـام. الدسـتوري عـديل شـمل2002ولعـل السـليم39الـذي ـ غ ـ املن يؤكـد فصـال

ة الرئاسو ترسيخ ت}Presidentialisme{ نحو مـا ـ خاصة الفصـول، مضـمون -40-39-38حملـھ

والوظــائف41 والســلطات الصــالحيات ومختلــف الدولــة س رئــ يــد ــ الســلطة ــ وترك بتــدعيم اصــة ا ،

ــــ الرغبـــة مـــن التعــــديل مشـــروع يحملـــھ مـــا رغــــم ة، الدســـتور املؤسســـات بـــا ــــ ع ـــيمن جعلتـــھ ـــ ال

القـ بدولـة الصلة ذات والقواعد املبادئ عد مية أ ع تنـاقضالتأكيد ثمـة أنـھ ـ ع يـدل مـا ـو و انون،

التعديالت ذه   .مضمون

الفصـــل إليــــھ أشـــار مـــا ة39باإلضـــافة ــــ خ فقرتـــھ ســـمحت حيـــث س، الــــرئ انتخـــاب لتفاصـــيل

ب ــ لل ــ أق حــد وضــع تــم أن عــد خاصــة ھ ــ تر بتجديــد س الفصــل75للــرئ ــ ورد مثلمــا ســنة

س.  40 للـــــرئ ـــــة املحور انـــــة امل يؤكـــــد الفصـــــلومــــا ـــــة41ـــــو ور م ا س رئـــــ أن ـــــ اعت ن الضـــــامن{ حـــــ

ترابــھ وســالمة الــوطن ــدات{ و} الســتقالل واملعا ن والقــوان الدســتور ام ــ الح أنــھ}ضــامنا كمــا ر{ ، الســا

ة الدســـــتور العموميـــــة للســـــلط العـــــادي الســـــ ـــــ والصـــــالحيات. 7}ع الوظـــــائف عـــــدد ـــــ ع دليـــــل ـــــذا و

س للرئ   .الواسعة

يم سوعليـــــھ الـــــرئ ـــــدي ع ـــــ ســـــواء الـــــذكر الســـــابقة ة الدســـــتور التعـــــديالت إن القـــــول كـــــن

ـ الكب خـتالل ـ ع القـائم س؛ تـو ـ الدسـتوري النظـام طبيعـة من غ لم ع بن س الرئ أو بورقيبة

ـ ع ـا غول و س للـرئ املطلقـة السـلطة يجـة ن الرئاسـوي، بـاالنحراف عـرف ما جسدت بل السلطات ن ب

الســـ السياســـيةبـــا ومســـؤولياتھ الســـلطة لتلـــك ممارســـتھ ن بـــ ـــط ر غيـــاب ظـــل ـــ خـــرى، وقـــد. لطات

التالية ر املظا ة الدستور نحرافات تلك   8:تجلت

ـ -1 جـاء مـا ـو و ول ر الـوز ن عيـ ـ املطلق ق ا لھ الذي س للرئ مة تنفيذية سلطات

ك{ 50الفصــل ، ول ر الــوز ــة ور م ا س رئــ ن رعــ الــوز مــن اح بــاق ومــة ا أعضــاء بقيــة ن عــ مــا

الســــــلطة. }ول  برضـــــا يحظــــــى ـــــان ولــــــو ـــــ ح إقالتـــــھ ــــــ خ ـــــذا ل ــــن مكــ و س الـــــرئ أمــــــام مســـــؤول ـــــو و

عية شر  .ال

املجلـس -2 رئاسة حق ض تفو ان إم ع الدستور نص رغم الوزاري املجلس س الرئ تحكم

ال السياسـة ـ التحكم لضمان ول ر الضـيقة،للوز ـة الوزار للمجـالس ترأسـھ عـن فضـال للـبالد، عامـة

الدسـتور  ــامش ـ ع ونــت ت أخـرى آليــة ـ دســتوري{و ر} عــرف والــوز س الــرئ تضـم انــت مـا غالبــا ـ ال

عـض و س الـرئ شاري مس م إل ضاف و جتماع، بجدول ن املعني الدولة وكتاب الوزراء، عض و ول

ن السـام ن يتح. املـوظف ــسوعليـھ ر مـن ونـة م ـا أ ـ ع ممــا التنفيذيـة السـلطة أعبـاء امـل س الــرئ مـل

ن ســ رئ مــن س ولــ ر} Pouvoir Executive Bicephal{   واحــد الــوز وظيفــة تتحــدد ن حــ ــ ،

الفصل ام ألح وفقا ـو37ول ـ عت ال التنفيذية السلطة ممارسة ة ور م ا س رئ مساعدة

الفع ا س  .رئ
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ــــق -3 سا الـــــرئ ــــ التو الدســـــتور جعــــل حيـــــث ؛ س الــــرئ طــــرف مـــــن عية شــــر ال املبـــــادرة ــــ

الفصـل اقره ما ذا و ملان، ال عوض أصليا ب28مشرعا س للـرئ سـمح ـ ن{ ال القـوان ع مشـار عـرض

ن شــار املس ومجلــس النــواب مجلــس ــ عــام}ع ــ انــھ مــثال ــ اعت حيــث ــا2001، اقر ــ ال ن القــوان ــل

الن حسـبمجلس ا م ب نص أي النواب ملجلس يكن ولم س الرئ قبل من وردت رئاسية مبادرة واب

الفصل بھ يقت الدستور 52ما  .من

ن -4 املجلسـ بموافقـة ـ تح انـت وإن ا رفضـ ـ ح أو ا عل التوقيع أي ن القوان ختم ق ا

و  ـا وتقييم ن القــوان محتــوى لفحـص ــة تقدير ســلطة يملـك أنــھ كمــا ـا، ملــانعل ال ــ إ ـا إرجاع لــھ مكــن

النواب مجلس أعضاء من ن الثلث سبة ا لقبول ط ش ثانية قراءة أجل  .من

الفصـل -5 مقتضـيات وفق ن شار املس ومجلس النواب مخاطبة س الرئ الدسـتور،49حق مـن

ال املجـــاالت ـــ إ مـــا ب وت ملـــان ال ــ مجل توجيـــھ انيـــة بإم الرئاســـة ملؤسســـة املخاطبـــة ســمح يقـــدرو ـــ

عية شر ال املؤسسة أداء صعيد ع ا تمام ضرورة س  .الرئ

يناير/ ثالثا ثورة عد س تو الدستوري لإلصالح ديدة ا   : السياقات

ثـورة عقـب الــبالد ـ كـم ا سـدة مـن ــ ع بـن س الـرئ خلـع انــتفض2011ينـاير14عـد ـ ال

و جتماعيــة وضــاع ضــد ــ التو الشــعب ــا وف ــ املجتم فــالظلم ديــة؛ امل والسياســية قتصــادية

أو ـــ السيا بداد ي"ســ ـــدا ا بداد لية،" ســ شـــ ــا لك سياســـية إصــالحات ـــ ا املتمثــل ـــدف ــان

ــ ع ســلبا عكــس ا مــا ــو و كــم، ا ســدة ــ ممكنــة ممــدة أطــول ــ ع بــن نظــام ة واســتمرار بقــاء ضــمان

سـوب م مـن وزاد التو حـرق املجتمع فرصـة فجـاءت والتـوتر، زي " حتقـان البـوعز نفسـھ"  الشـاب

السـلطة ـرم ـ اع مـن تھ وحاشـ ـ ع بـن س الـرئ وأحالم وام أ بإسقاط املرحلـة9.كفيلة جـاءت وعليـھ

ــ ع جديــد ـ سيا نظــام بنـاء عمليــة ــ التـدرج ملبــدأ ـا عل ناد ســ تــم ـ ال الثــورة، عـد ملــا نتقاليـة

الن ـــة،أنفــاض ور م ا س رئــ منصـــب وتحديــدا الســلطة نقـــل يــات حي مـــع البدايــة انــت القـــديم، ظــام

اجــع ال تــم مــا مــن ســرعان لكــن ــة، ور م ل مؤقــت س كــرئ ــ الغنو محمــد ول ر الــوز ن عــ أن عـد و

الفصل ا يحدد ال الثانية بالصيغة خذ وتم ذلك منصـب57عن بـأن تقر ال القديم الدستور من

س مؤقتـــــارئـــــ ســـــا رئ ع ـــــ امل فـــــؤاد ن عـــــ وعليـــــھ النـــــواب، مجلـــــس س رئـــــ ـــــ إ يـــــؤول أن يجـــــب ـــــة ور م ا

ــ وذلــك ــة ور م عــد. 2011جــانفي15ل الســلطة بزمــام امســك الــذي الثــالوث ل شــ ــذا ينــاير14و

الـــذي2011 ـــ الغنو محمـــد ول ــره ووز ع، ـــ امل فـــؤاد املؤقــت ـــة ور م ا س رئـــ مــن ـــل مـــن ــون واملت

املرحلـة ـ القديمـة القـوى ة اسـتمرار ـ ع دليـل ـو و ، الس قايد البا عد فيما ول ر الوز خلفھ

السـابق النظـام مـع القطيعـة دعـاة خاصـة الـبعض بـھ ـ ير لـم مـا ـو و الثـورة، عـد ملا ديدة ـان. ا و

صـياغة شـروط يئـة ـ إ الدعوة و املؤقتة ومة ا ذه ل ساسية ام امل تـممن عـدما جديـد دسـتور

ــ و ا دســتور املحــددة املــدة خــالل رئاســية انتخابــات وتنظــيم القــديم بالدســتور ــ90التعليــق و يومــا،
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الدسـتور ـ ع انقلـب املؤقـت س الـرئ أن إال ـة، ور م ل املؤقتـة الرئاسـة لشـرعية املحـددة ا نفس املدة

بــذلك معلــال دســتوري، ســـند دون إضــافية ة ــ ف لنفســھ ـــاومــدد ا ان موعــد ــ الرئاســة عـــن ــ التخ أن

لـــم وضـــاع أن ـــ ع يـــك نا الســـلطة، ـــ ع ش ـــ ا يالء اســـ انيـــة إم أمـــام مصـــراعيھ ـــ ع البـــاب يفـــتح

عد   10.ستقر

ـ      ع والضـغط حتجـاج ة ـ وت تصـاعدت حيـث ال؛ طـو تـدم لم السياسية ة سو ال ذه لكن

ا عـــد لالســـتقالة اضـــطر الـــذي ـــ الغنو ومـــة بمحاصـــرةح رون املتظـــا مـــا ف قـــام ن، متتـــالي ن عتصـــام

نتقاليــــة املرحلــــة مــــن الثانيــــة املرحلــــة تبــــدأ ــــذلك و ومــــة، ا رئاســــة ــــ س. مب رئــــ إصــــدار عــــد وذلــــك

مرسوما املؤقت ة ور م دسـتور{ ا بصـياغة يقـوم ـ تأس ـ وط مجلـس النتخـاب ن املـواطن فيـھ يـدعو

انتخابـــ عـــد مـــن ســـنة غضـــون ـــ صــــناديق}ھللـــبالد ـــ ع املـــرور ـــ و امـــة مرحلـــة س تـــو دخلـــت ــــذا و ،

ديدة ا سية التأس يئة ال أعضاء الختيار اع ر23ق   2011.11اكتو

أجــــل مــــن واملــــؤتمر ضــــة ال حركــــة مــــن ــــل أحــــزاب تمكنــــت نتخابــــات ــــذه إثــــر ــــ وع

صـو  ا مـن ـات ر وا العمل أجل من الديمقراطي والتكتل ة ور م مـرا املجلـس، ـ غلبيـة ـ ع ل

كمـــا ، بــا ا حمــادي ضــة ال ركـــة العــام ن مــ برئاســة ئتالفيــة ومـــة ا شــكيل مــن ــا مك الــذي

ســــا رئ ـــ املرزو املنصــــف ـــ واخت ، الـــوط للمجلــــس ســـا رئ التكتــــل ـــزب العـــام ن مــــ املجلـــس انتخـــب

ة ور م حكم12.ل ملرحلة سية الرئ مة امل انت ـوو التأس الوط املجلس انتخابات عد ا و ال

حســم ــ ع عملــت ســليمة، ديمقراطيــة ممارســة ظــل ــ للــبالد جديــد دســتور بكتابــة ــ خ ــذا اضـطالع

عرف ما عنھ نتج مما التوافقات أسلوب إ وء ال فوقع ادة، ا الفات ا التو" عض بالدستور

خ" التـــوافقي ديـــد. 2014جـــانفي26بتـــار ا ـــ التو الدســـتور ضـــم عشـــرة149و ـــ ع موزعـــة فصـــال

ي ــــا ال مشــــروعھ غطــــى حيــــث لــــة الطو الدســــات مــــن ــــ عت ــــو و ة{ أقســــام، 36} 2014ينـــــاير23ــــ

ســـنة بدســــتور مقارنـــة الدســــتور ــــذا طـــول عــــزى و ــــ1959صـــفحة، إ العــــالم حـــول الدســــات عمــــوم و

الق التفاصـيل عـض إبـراز ـ اب ــسـ ا موضـع ـون ي ـ ال زئيـة ا املسـائل عـض ــ ـوض وا انونيـة

جم ت ال ية تي ال القانونية النصوص طار-إجرائيا–صل الدستور   13.النص

عا التوافقي /را الدستور ن   :  مضام

القـوى مختلـف توافـق محـل انـت ـ وال أساسـية نقـاط مـن الدسـتور ـذا ـ جاء ما أبرز من

يالسياسية ما نذكر   : البالد

والــــدين -1 والدولـــــة ــــة و ال ــــان ـــــ: ر والسيا الدســــتوري البنـــــاء ــــ ـــــا مركز عــــد ــــة و ال لت شـــــ

ـ إ التوصـل تـم وقـد والعلمانيـة، يـة الدي خاصـة املرجعيـات لصـراع مجـاال يـزال وال ـان باعتبـاره دـيد ا

وذل ديد، ا الدستور ة و ال حول التوافقية بالروح س التاليةما للعوامل  14:ك
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 ـــــذا ــــ إ س تــــو ــــ ة الدســــ ســــياق ند ســـــ حيــــث ي؛ ومؤسســــا دســــتوري بــــإرث س تــــو تمتــــع

القرن  إ خية التار خلفياتھ عود الذي الدستوري،  .19املوروث

 ــ ــراك ا انــدالع مــن قوقيــة وا اديميــة للنخبــة الفعــال ام ســ و ي املــد املجتمــع يقظــة

س ــ14/01/2011تـو النقابيــة تحــادات كأقـدم الشــغل اتحــاد حركيــة ـ إ عــود تقاليــده وان خاصــة ،

قيا وإفر ي العر  .1946العالم

 ـــ عـــاد إ ــدف ، ســـية التو ضـــة ال حــزب حركـــة واعتداليـــة يمنـــةوســطية حـــول وك الشــ ل

ن لإلسالمي اتية و ال  .دعاءات

الفصـل    عليـھ ـ ع مـا ـذا و والغلبـة، يمنـة ال منطـق ـ ع ة سـو ال منطـق تـرجيح تـم وعليـھ

ــا{ول نظام ــة ور م وا ـــا لغ يــة والعر الدولـــة ديــن ي}ســالم الثـــا الفصــل وأكـــد دولـــة{ : ، س تــو أن

املواطنة ع تقوم القانون مدنية ة وعلو الشعب قابليتـھ}وإرادة عـدم يضـمن الـنص أن ـذا أن علمـا ،

ـــ ي بمــــا ح التصــــر خــــالل مـــن الدولــــة مدنيــــة ــــ ع تأكيـــد تــــم وقــــد ــــوري{ :للتعـــديل، جم لنظــــام ســــا وتأس

للشــعب ــا ف الســيادة مدنيــة دولــة إطــار ــ ي شــار قــد15}....ديمقراطــي ديــد ا الدســتور ــون ي ــذلك و ،

الوقـــت ـــ مبـــادئحســـم ام بـــاح ـــا ام ال ومـــدى ا مـــدني ـــ ع والتأكيـــد الدولـــة ـــ الســـيادة مصـــدر ذاتـــھ

نوده ب والتقييد ول. الدستور الفصـل عـن ديـد ا الدسـتور حافظ فقد الدين ان ر يخص فيما وأما

دســـتور مـــن ـــذا1959نفســھ صـــيغة جـــاءت وقـــد للتعـــديل، الفصـــل ـــذا نـــص قابليـــة عـــدم إضـــافة مـــع

ي كما ال{ :النص ـا نظام ة ور م وا ا لغ ية والعر ا دي سالم سيادة ذات مستقلة حرة دولة س تو

الــنص ــذا عــديل دســتور}يجــوز مــن ول الفصــل إلغــاء ــ إ الــبعض دعــوة رغــم ــذا و باعتبــاره1959،

الدولـــة ملدنيــة ــو 16.ديــدا ديــد وا القـــديم ــ التو الدســتور مـــن الفصــل ميــة أ تبقـــى ذلــك ـــرغــم

عــن عيــدا للســلطة الديمقراطيــة واملمارســة ــ السيا شــاط لل الســليم الدســتوري طــار رســم مســتوى

إسـالمية إيديولوجيـة أسـاس ـ ع ية دي دولة قيام ذلك تمثل سواء العقائدية أو يديولوجية الدولة

ا الدولـة تفقد ذا و املاركسية، يديولوجية أساس ع شيوعية دولة قيام يديولوجيـةأو و لعقائديـة

ا وجود ر   17.م

الدولــة -2 ــ العامــة الســلطات ــان املؤسســات{ ر ن بــ التــوازن إعــادة ــ: }نحــو معــروف ــو كمــا

ي ما العامة السلطات باب داف أ فإن الديمقراطية؛  18:الدسات

وتـداول - والتنفيذيـة عية شـر ال ن السـلطت س لتأسـ كآليـة ـة ودور حـرة انتخابـات وفــقإقـرار ما

الشعبية  .رادة

وحصانتھ - القضاء استقالل مبدأ  .إقرار

تـــدخل - أو أخـــرى ـــ ع ســـلطة غـــول دون يلولـــة ل الـــثالث الســـلطات ن بـــ التـــوازن مبـــدأ إقـــرار

أخرى  ع  .سلطة
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ن - املسؤول ومحاسبة العامة السلطات ع للرقابة ة وا آليات  .إقرار

الديمقراطيـة؛ ـداف ـذه ع ناد النظـامباالس مـع بالقطيعـة ـون ي ـا تحقيق أن إجماعـا نـاك ـان

مـــن نـــاك ف شـــود، امل النظــام طبيعـــة حـــول راء اختلفــت لكـــن جديـــد، نظــام س لتأســـ والســـ القــديم

ا عاشــ الـذي بداد سـ و غـالق أصـل باعتبـاره ـ الرئا النظـام مـع كقطيعـة ي ملـا ال يـار ا عـن دافـع

با وذلــــك الثــــورة، قبــــل س اتــــو ســــ ورئ ومــــة ا ــــة وتقو الرئاســــة مؤسســــة يمنــــة تقلــــيص ــــ ع لعمــــل

ومتضامن جما ل ش ا شاط عن مسؤولة ا ـ19وجعل الرئا يار ا عن ي الثا الرأي يدافع ن ح ،

يــار ا أنــھ كمــا كيــة، مر املتحــدة الواليــات مثــل العــالم دول عــض ــ ديمقراطيــا نظامــا يمثــل باعتبــاره

الع تـھ تب عــنالـذي الـدفاع ـ ع وال الـديمقراطي، نتقــال نحـو ـا تجر ـ يـة الالتي ــا أمر دول مـن ديـد

ظـل الرئاسوي لالنحراف يجة كن للمؤسسات املتوازن غ ع الطا إ تمية ا العودة الرئا النظام

سي انـھ إال س للـرئ صـالحيات تمـنح سـوف ختيـار ـذا و السابقة، ة الدستور ملراقبـةاملمارسة خضـع

التــوازن ظـل ـ ومـة ا س رئـ مـع التنفيذيـة صـالحياتھ تقسـم إن مكـن و ما، ومسـائل والشـعب ملـان ال

النظام ذا شود   20.امل

ن     الســابق ن النظــام خصــائص ن بــ يجمــع ــ رئا شــبھ النظــام ــ ع ثالــث ــق فر دافــع ن حــ ــ

ي{ ملا وال الوحيد}الرئا النظام باعتباره وذلك س، تو ا بي ومن ية العر ثورات دول ده ش لم الذي

عــام الشــع ــراك ا ــ إ أدت ــ ال لالزمــات مصــدرا يكــن لــم ــو ف الواقــع2011ومصــر، ت شــ أن كمــا ،

تفـرز لـم يـة العر الثـورات أن خاصـة ي ملـا ال يـار ا ـ تب ـ ع ع ال الثورة عد ملا ي ز وا السيا

ــ  ع يحـوز تيـارا أو ـا يحز ملـا ال النظــام ـ الدســتور21.غلبيـة ـ ي ملـا ال يــار ا ـ تب تجنـب تــم وعليـھ

للنظـــــام ساســـــية باملعـــــالم يحـــــتفظ ي برملـــــا ـــــ رئا مخـــــتلط لنظـــــام س لتأســـــ ـــــ أك اب ـــــ ق و ـــــ التو

العالقـــة تنظــيم خــالل مــن برملانيــة معــالم تضـــمن و س، للــرئ التنفيذيــة الصــالحيات حيــث مــن ــ الرئا

ا ن املســــؤوليةبـــ تتحمــــل الشــــعب نـــواب أغلبيــــة مــــن ثقـــة من ومــــة ح وجــــود ــــ وأيضـــا ملــــان وال ومــــة

فحسب النواب مجلس أمام  .السياسية

ــ املؤسســات ن بــ التـوازن إعــادة ســ مـا أو الدولــة ــ العامــة السـلطات ــان ر ــ إ ـالعودة و

الــــر  ن بــــ العالقــــة خــــالل مــــن تمــــت قــــد فإنــــھ ديــــد، ا الدســــتوري نالنظــــام بــــ والعالقــــة ومــــة وا س ئ

ملان وال س   :الرئ

ومة  - أ وا س الرئ ن ب ومـة: العالقة ا اسـتقاللية ـز عز فكـرة ـ إ ـ التو الدسـتور ند اسـ

يجعـــل أن شـــأنھ مـــن ــذا و ملانيـــة، ال غلبيـــة مـــن ومــة ا ثـــاق ان قاعـــدة إقـــرار خــالل مـــن ملـــان ال عــن

مطلـــق ل شـــ ن خاضـــع ـــ غ ـــا ر ووز ومـــة نـــوابا مجلـــس أمـــام مســـؤولة ـــا جعل و الرئاســـة ملؤسســـة

بمجـرد س لـ صالحيات ا بمنح ومة ا انة م ة تقو تم كما ملان، وال ة ور م ا س رئ أمام ال الشعب

ـا ع والـدفاع للـبالد العامـة السياسـة إدارة ع قادرة كمؤسسة ولكن الدولة س لرئ تنفيذي از ج ا و
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خاصــ ــا نتائج عــن ــاواملســاءلة ونجاع ــا فعالي مــدى حيــث مــن تمكــن22.ة ــ ال الوحيــدة الصــيغة وتبقــى

الثقة ع املجلس ت تصو طلبھ و النواب مجلس حل خارج ومة ا عمل اء إ من ة ور م ا س رئ

الفصل ا يحدد شروط وفق ا شاط ملواصلة ومة الدستور 99ا  23.من

ملــــان  - ب وال س الــــرئ ن بــــ إطــــا: العالقــــة ــــ وتوســــيعوذلــــك عية شــــر ال املؤسســــة انــــة م ر تطــــو ر

سان حقوق وصيانة والرقابة ع شر ال املتمثلة التمثيلية ا وظيف انجاز ع قادرة لتصبح ا سلطا

س رئــ ن قــوان ومشــروعات النــواب حــات مق عــن فضــال تضــم عية شــر ال املبــادرة أصــبحت إذ اتــھ؛ وحر

س رئــ ــا يتقــدم ــ ال تلــك ــة ور م الرئاســيةا الصــالحيات وعرفــت ، ــ التو الدســتور وفــق ومــة ا

ــ النـواب مجلـس ـ اعت ـ التو فالدسـتور ا؛ ـ وا تقييـدا عية شـر ال بالسـلطة ـا عالق ـ نائية سـت

حـل ـان إم ة ـ الف ـذه طـول خـالل منـع كمـا نائية، سـت الـة ا ـ إ ـوء ال ة ف طول دائم عقاد ا حال

املجلـس نــوابكمـ24.ـذا مجلـس أعضـاء ألغلبيـة ـق ا س تـو ـ ديــدة ا ة الدسـتور ندسـة ال منحـت ا

موافقـــة عـــد للدســتور جســـيم خــرق ب ســـ ــة ور م ا س رئـــ إلعفـــاء معللــة بالئحـــة التـقـدم ـــ الشــعب

أمام س للرئ السياسية املسؤولية قضية إطار تدخل طبعا و أعضاءه، من ن الثلث بأغلبية املجلس

ع ملان الفصـلال ـ نصـھ مـن ـا87الـرغم قـام ـ ال عمـال عـن سـأل ال ـة ور م ا س رئـ أن ـ ع

امھ مل أداءه  25.إطار

ـــات -3 ر وا قـــوق ا س تكـــر ـــان مســـألة:  ر ساســـية اتـــھ وحر ســـان حقـــوق مســـألة ـــ عت

للدســــتو  ســــبة بال ــــا مي أ اعتبــــار و الثــــورة مطالــــب صــــلب ــــ انــــت ــــا باعتبار ــــة ر لتجو شــــ ــــذا و ر،

ال الشروط من و العنف تفادي اجل من ا دستور حمايتھ من بد ال أساسيا مطلبا سان حقوق

ـــــ بمقت ســـــان حقـــــوق ثقافـــــة س وتكـــــر يـــــة، العر املجتمعـــــات ـــــ والتنميـــــة التحـــــديث مســـــار تكـــــرس

بــالفكرة خــذ و الــديمقراطي باملســار الــدفع ومواصــلة الدوليــة قــوق وا ــاملواثيــق املتمثلــة ساســية

املحليــة، عات شــر ال ــ ع ســان قــوق الدوليــة املرجعيــة ــة ومــات26علو ا مختلــف دفــع مــا ــو و

عــد ففــي14املتتاليـة سـان، حقــوق ام ـ اح ــز عز ـ للمشــاركة س2011فيفـري19ينـاير تــو أعلنــت

أ ــ ك ــوالت تو وال تفاقيــات مجموعــة ــ ع ا مــعمصـادق ــالتوازي و ســان، حقــوق مجــال ــ ميــة

فيفـــري منـــد س تـــو قبلـــت ر2011ذلـــك شـــ ســـان قـــوق الســـامية املفوضـــية ا قـــدم ـــ ال التوصـــية

حقوق2011جانفي ملجلس ن ع التا ن املقرر ميع شرط او قيد دون مفتوحة دعوة بتوجيھ املتعلقة

س تو للمفوضية مكتب افتتاح و27.سان مواءمـةو ضـرورة ع التو الدستور أيضا أكده ما

حقـــوق م ـــ يح اجتمــا وعقـــد ي شــار دســـتور بنـــاء أجــل مـــن الدوليــة املعـــاي تلـــك مــع املحليـــة ن القــوان

ميع الفصل. ا ورد ما ذا بان20و ق ن ح ديد؛ ا الدستور من{ من ا عل املوافق دات املعا

واملصـــادق ي النيـــا املجلـــس الدســـتور قبـــل مـــن ـــى وأد ن القـــوان مــــن ـــ أع ـــا، ونــــات.}عل م أن ـــ ع { مـــا

سان قوق الدولية ن} { املرجعية بـ وسـطى لـة م بـوأ ت سان قوق ساسية ع ر تفاقيات

دت شــ ــ ال الــدول دســات مــن العديــد بــذلك أخــذت كمــا ــ خ ــذا ــ ع ســمو وال والدـسـتور القــانون
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ديم املتضـمنةانتقال ـات ر وا قـوق ا قائمـة جـاءت كذا و ن، العشر القرن من خ ع الر قراطي

الفصـل ـ ي الثـا باألجيـال49و24الباب إقـرارا نلمـس حيـث والوسـطية، التوافـق روح مـع مة ـ م

الع عـض إلغـاء أو قـوق ا بـبعض اف ـ ع ـ عيدا اب الذ دون من ات ر وا قوق ل ـاتالثالث قو

الفصــل تنصــيص مــن الــرغم ــ ع عــدام ــة عقو إلغــاء يــتم لــم املثــال يل ســ ــ ــ{ 22ع ــق ا أن ــ ع

مقـدس يـاة ـ.  }ا ع الدسـتور ينطـوي لـم والثقافيـة جتماعيـة و قتصـادية قـوق ا مسـتوى ـ ع أمـا

البــد ذلـك ومـع قــوق ا ـذه ممارســة حسـن كفالـة ا شــأ مـن وضــمانات تنظيميـة التأكيــدتـدقيقات مـن

الدولــــة إلزاميـــة ديــــد ا الدســـتور س بتكـــر ول يتعلــــق ـــات، ر وا قــــوق ا بـــاب ـــ ن أثنــــ ن أمـــر ـــ ع

ـــام ح عــديل منـــع ي الثــا مـــر يخــص ن حــ ـــ ا، ممارســ وضـــمان ــا وحماي قـــوق ا برعايــة ســية التو

ا وا ر ظ ما و و ات ر وا قوق با الصلة ذات ة الدستور  49.28الفصلواملقتضيات

    : خاتمة

الناجمـــة والتحـــديات الصـــعاب رغـــم ـــ التو الدســـتور أن تج ســـت تقـــدم مـــا ضـــوء ـــ ع

ثــورة تــداعيات التجـــاذب2011ينــاير14عــن مــن ــ الكث ــا طيا ــ حملــت انتقاليــة مرحلــة أفــرزت ــ ال

و  السياســـية؛ الســـاحة ـــ البـــارزة التيـــارات ملختلـــف ـــ السيا صـــطفاف تلـــكو قـــدرة مـــدى ـــا أبرز مـــن

ة للسـلطو املظلـم النفق من روج ل جديدة شرعية س تأس يحاول جديد دستور صياغة ع التيارات

التــــوازن إعــــادة محاولــــة ــــ ع ــــرص ا خــــالل مــــن الســــابق، النظــــام ترســــبات ــــا خلف ــــ ال بدادية ســــ و

ا يجعـل ل شـ س بـالرئ عية شـر ال والسـلطة ومـة ا مـن ـل يـاةلعالقة ا ـ فاعـل ك كشـر ومـة

  .السياسية

قـــــدرة ـــــ إ بـــــالنظر التـــــوافقي ـــــا ع طا يجـــــة ن تمـــــام ـــــ تث ســـــية التو ة الدســـــتور ـــــة فالتجر

ـــزب ا ة مصـــ ـــ ع الدولـــة ة ومصــ اصـــة ا ـــ ع العامـــة ة املصــ غلـــب ـــ ع ن السياســـي ن الفــاعل

جل بـــرز مــــا ـــذا و يـــديولوجيات، ة مصــــ ـــ ع الشـــعب ة والــــدين،ومصـــ والدولـــة ـــة و ال ــــان ر ـــ يـــا

أخذت ال التأس املجلس غلبية صاحبة ضة ال حركة ا قدم ال التنازالت خالل من وكذلك

ـ ممث تمسك ة مواج الصالحيات املحدود س والرئ ة القو ملانية ال ومة ا نظام بفكرة البداية

بـــالنموذج ة ســار وال اليـــة الي النظـــامالقــوى ــ املخـــتلط بالنظــام خـــذ املطــاف ايـــة ــ ليـــتم ــ الرئا

لالنحـــراف حـــد ووضـــع الـــثالث الســـلطات ن بـــ تـــوازن بتحقيـــق ســـمح الـــذي ء ـــ ال ، ـــ التو الدســـتوري

الديمقراطي الفعل س تكر ع إيجابا عكس ا الذي مر و السابقة، ة الدستور ندسة ال الرئاسوي

صــــال  املســـــارات ــــز عز ةو الدســـــتور ســــية التو ـــــة التجر جعــــل مـــــا ــــو و الثـــــورة، عــــد مـــــا س تــــو ـــــ حية

مســـــار س تكــــر يل ســــ ــــ الــــدول تلــــك بــــھ تأخـــــذ إن يمكــــن ونمــــوذج يــــة العر الــــدول ــــ رائــــدة التوافقيــــة

شود امل الديمقراطي نتقال و   .الدمقرطة
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