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ما�يجعـل�هـذا�م،�جلس�$ك�QRالذي�يمارس�رقابة�عTى�الباي

عملــــت�$طــــراف�ا�نتفعــــة�مــــن�

الحكـــــم�ا�طلـــــق�للبـــــاي�عTـــــى�إبطـــــال�العمـــــل�بـــــه،�فكانـــــت�ا�عارضـــــة�تـــــأتي�مـــــن�كـــــل�

�Nتجاهـــات�السياســـية،�مـــن�مســـؤولUن�كبـــار�بالدولـــة�وعTـــى�رأســـهم�الصـــادق�بـــاي

�بعـــض�الـــدول�$جنبيـــة،�خاصـــة

�gــــhينقــــل�لنــــا�الشــــيخ�بــــن�أبــــي�الضــــياف�بكــــل�مــــرارة�$جــــواء�ال

تملــــق�وتزلــــف�واف�ــــQى�عTــــى�هللا،�ولفــــرط�بــــن�عربــــان�

�حبـ�+م�.ــي�أمUـQهم،�كRــ�Qجـورهم،�وخUــ�Qلهـم�مــن�غUـ�Qعــدل،�ولسـان�حــالهم�يكذبــه�

العجـــب�أن�بعـــض�الســـفهاء�أتـــى�البـــاي�t+ــم�وقـــال�لهـــم�.ـــي�معـــرض�ال�|لـــف�

ئ�بعضــــا�بقـــولهم�الحمــــد���

،�وإن�كان�ذلك�يميل�إليه�بعض�النفوس�الخبيثـة�مـن�الرعـاع�

ولــة�التونســية�ســنة�.ــي�ســياق�فــرض�نظــام�الحمايــة�الفرنســية�عTــى�الد

لــم�تتمســك�الحركــة�ســنة�مــن�تجميــد�العمــل�t+ــذا�الدســتور،�

�طـالبوا�إذ،$و#ى�عTى�عربيـا�ومغاربيـا

  .ليبيا.ي�بدستور�جديد�مستو�ى�من�yصHحات�السياسية�ال�ghأقر�+ا�إيطاليا�

بط�الحركــة�الوطنيــة�التونســية�.ــي�مقاوم�+ــا�

لHستعمار�الفرنسـي�ارتباطا�وثيقا�بمطلب�الدستور،�وقد�انعكـس�ذلـك�.ـي�اتخـاذ�

والتـأث�QUالبعـد�هـذا�سـتمر�
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�جلس�$ك�QRالذي�يمارس�رقابة�عTى�الباي.ي�عضوية�ا

  .لهذا�$خ�QUنفوذ�ا�طلقالا�جلس�يدخل�ضمن�

عملــــت�$طــــراف�ا�نتفعــــة�مــــن�لــــم�يكتــــب�لهــــذا�الدســــتور�التعمUــــ�QكثUــــQا،�فقــــد�

الحكـــــم�ا�طلـــــق�للبـــــاي�عTـــــى�إبطـــــال�العمـــــل�بـــــه،�فكانـــــت�ا�عارضـــــة�تـــــأتي�مـــــن�كـــــل�

Nتجاهـــات�السياســـية،�مـــن�مســـؤولUن�كبـــار�بالدولـــة�وعTـــى�رأســـهم�الصـــادق�بـــاي

بعـــض�الـــدول�$جنبيـــة،�خاصـــةمـــن�قناصـــل��عـــارض�هـــذا�الدســـتور �،�كمـــا

  .بل�ح��hالعامة�من�الناس�،قنصل�فرنسا�آنذاك

ينقــــل�لنــــا�الشــــيخ�بــــن�أبــــي�الضــــياف�بكــــل�مــــرارة�$جــــواء�الhــــ��g.ــــي�هــــذا�yطــــار،

تملــــق�وتزلــــف�واف�ــــQى�عTــــى�هللا،�ولفــــرط�بــــن�عربــــان�: "... 1861دســــتور�

�حبـ�+م�.ــي�أمUـQهم،�كRــ�Qجـورهم،�وخUــ�Qلهـم�مــن�غUـ�Qعــدل،�ولسـان�حــالهم�يكذبــه�

العجـــب�أن�بعـــض�الســـفهاء�أتـــى�البـــاي�t+ــم�وقـــال�لهـــم�.ـــي�معـــرض�ال�|لـــف�

ئ�بعضــــا�بقـــولهم�الحمــــد���ـإن�النـــاس��ـــا�رأوا�ضــــرب�العصـــا،�صــــار�بعضـــهم��+نـــ

،�وإن�كان�ذلك�يميل�إليه�بعض�النفوس�الخبيثـة�مـن�الرعـاع�)عTى�هذه�الساعة

  

.ــي�ســياق�فــرض�نظــام�الحمايــة�الفرنســية�عTــى�الد

ســنة�مــن�تجميــد�العمــل�t+ــذا�الدســتور،��17،�أي�بعــد�

$و#ى�عTى�عربيـا�ومغاربيـا�يةالدستور �ه�الوثيقةالوطنية�التونسية�t+ذ

بدستور�جديد�مستو�ى�من�yصHحات�السياسية�ال�ghأقر�+ا�إيطاليا�

بط�الحركــة�الوطنيــة�التونســية�.ــي�مقاوم�+ــا�Qت�منــذ�فجــر�القــرن�العشــرين�ســ

لHستعمار�الفرنسـي�ارتباطا�وثيقا�بمطلب�الدستور،�وقد�انعكـس�ذلـك�.ـي�اتخـاذ�

سـتمر�لي،�"الحـزب�الحـر�الدسـتوري"الحزب�الذي�قادهـا�اسـم�
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.ي�عضوية�االتعيUن�

ا�جلس�يدخل�ضمن�

لــــم�يكتــــب�لهــــذا�الدســــتور�التعمUــــ�QكثUــــQا،�فقــــد�

الحكـــــم�ا�طلـــــق�للبـــــاي�عTـــــى�إبطـــــال�العمـــــل�بـــــه،�فكانـــــت�ا�عارضـــــة�تـــــأتي�مـــــن�كـــــل�

Nتجاهـــات�السياســـية،�مـــن�مســـؤولUن�كبـــار�بالدولـــة�وعTـــى�رأســـهم�الصـــادق�بـــاي

،�كمـــانفســـه

قنصل�فرنسا�آنذاك

.ــــي�هــــذا�yطــــار،

دســــتور�بأحاطــــت�

�حبـ�+م�.ــي�أمUـQهم،�كRــ�Qجـورهم،�وخUــ�Qلهـم�مــن�غUـ�Qعــدل،�ولسـان�حــالهم�يكذبــه�

العجـــب�أن�بعـــض�الســـفهاء�أتـــى�البـــاي�t+ــم�وقـــال�لهـــم�.ـــي�معـــرض�ال�|لـــف�ومــن�... 

إن�النـــاس��ـــا�رأوا�ضــــرب�العصـــا،�صــــار�بعضـــهم��+نـــ(

عTى�هذه�الساعة

  .4..."$رذال

.ــي�ســياق�فــرض�نظــام�الحمايــة�الفرنســية�عTــى�الدوهــذا،�

،�أي�بعــد�1881

الوطنية�التونسية�t+ذ

بدستور�جديد�مستو�ى�من�yصHحات�السياسية�ال�ghأقر�+ا�إيطاليا�

منــذ�فجــر�القــرن�العشــرين�ســف

لHستعمار�الفرنسـي�ارتباطا�وثيقا�بمطلب�الدستور،�وقد�انعكـس�ذلـك�.ـي�اتخـاذ�

الحزب�الذي�قادهـا�اسـم�
                                                          

4  D����*�� $��'0 ��'
���	.� �!'A�� ���'2.�	 ��3��&�� 	K��� ��	��� �'��� +���/ ���/�� ��,/	���

U �1��2��



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 7 

 

مرحلــــــة�الدســــــتوري�حاضــــــرا�.ــــــي�تســــــمية�الحــــــزب�الــــــذي�تــــــو#ى�حكــــــم�الــــــبHد�بعــــــد�

الحزب�"القديم�ثم�الجديد�إ#ى�

  .5"التجمع�الدستوري�الديمقراطي

�،gمرحلة�مهمة�.ي�تاريخ�تونس�السيا��  

بّوابــة�لتجســيم�مطالــب�

وyصــــــHحية�التونســـــية�،�ففـــــي�هـــــذه�ا�رحلــــــة�

الدســـــــــتوري�"ضـــــــــعت�قيـــــــــادة�الحركـــــــــة�الوطنيـــــــــة�وا�تمثلـــــــــة�أساســـــــــا�.ـــــــــي�الحـــــــــزب�

لقيـــــــادة�مشـــــــروع�بنـــــــاء�الدولـــــــة�الوطنيـــــــة�

ا�ســــــــتقلة�وفــــــــق�قواعــــــــد�دســــــــتورية�نابعــــــــة�عــــــــن�تعاقــــــــدات�اجتماعيــــــــة�ومواثيــــــــق�

جتماعيـــة�والسياســـية�الhـــ�gرفع�+ـــا�ا�قاومـــة�

عــّدة�منـــاطق�مــن�الـــبHد،�أهمهــا�عTـــى�

yطـــHق�مدينـــة�ب�ـــ|رت،�الhـــ�gتتمUـــ|�بموقعهـــا�Nســـ�Qاتي�ي�بجنـــوب�مضـــيق�مّســـينا�

لUن�.ــي�هـــذه�ا�رحلـــة�إ�Oأن�ذلــك�لـــم�يمنــع�الفـــاع

Nنتقاليــة�مــن�انتخــاب�مجلــس�قــومي�تأسي ــ�g،�يتــو#ى�وضــع�أول�دســتور�لتــونس�

تتفـق�الhـ�gت¢+ـل�مـن�مبـادئ�القـانون�الدسـتوري،�

كـــــــــون�أن�الجمعيـــــــــة�التأسيســـــــــية�$صـــــــــلية�ا�نتخبـــــــــة�¤ـــــــــي�أك£ـــــــــ�Q$ســـــــــاليب�

ديمقراطيـــة�.ـــي�وضـــع�الدســـات�QUإ#ـــى�جانـــب�آليـــة�Nســـتفتاء�الدســـتوري،�فـــإن�هـــذه�

الدراســـــــــــة�باعتمادهـــــــــــا�مقاربـــــــــــة�تمـــــــــــزج�بـــــــــــUن�منـــــــــــاهج�و$طـــــــــــر�النظريـــــــــــة�للقـــــــــــانون�
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الدســــــتوري�حاضــــــرا�.ــــــي�تســــــمية�الحــــــزب�الــــــذي�تــــــو#ى�حكــــــم�الــــــبHد�بعــــــد�

القديم�ثم�الجديد�إ#ى�سواء�" الحزب�الحر�الدستوري"فمن�،�

التجمع�الدستوري�الديمقراطي"إ#ى�ثم�،�"Nش�Qاكي�الدستوري

مرحلة�مهمة�.ي�تاريخ�تونس�السيا��g،��1956تعت�QRسنة�

بّوابــة�لتجســيم�مطالــب�مرحلــة�سياســية�مهمــة�وك1956ســنة�وهكـذا،�ســتكون�

وyصــــــHحية�التونســـــية�،�ففـــــي�هـــــذه�ا�رحلــــــة�مختلـــــف�أجيـــــال�الحركـــــة�الوطنيـــــة�

ضـــــــــعت�قيـــــــــادة�الحركـــــــــة�الوطنيـــــــــة�وا�تمثلـــــــــة�أساســـــــــا�.ـــــــــي�الحـــــــــزب�

لقيـــــــادة�مشـــــــروع�بنـــــــاء�الدولـــــــة�الوطنيـــــــة�،�أمـــــــام�مســـــــؤوليات�تاريخيـــــــة،�

ا�ســــــــتقلة�وفــــــــق�قواعــــــــد�دســــــــتورية�نابعــــــــة�عــــــــن�تعاقــــــــدات�اجتماعيــــــــة�ومواثيــــــــق�

 Nرفع�+ـــا�ا�قاومـــة�سياســـية،�تســـتجيب�لكـــل�ا�طالـــب��gـــhجتماعيـــة�والسياســـية�ال

g©الشعبية�وكذا�حركات�التحرر�الوط.  

عــّدة�منـــاطق�مــن�الـــبHد،�أهمهــا�عTـــى�.ـــي�الحضـــور�العســكري�وعTــى�الـــرغم�مــن�

yطـــHق�مدينـــة�ب�ـــ|رت،�الhـــ�gتتمUـــ|�بموقعهـــا�Nســـ�Qاتي�ي�بجنـــوب�مضـــيق�مّســـينا�

إ�Oأن�ذلــك�لـــم�يمنــع�الفـــاع�الفاصــل�بـــUن�حوªــ��gا�توســـط،

Nنتقاليــة�مــن�انتخــاب�مجلــس�قــومي�تأسي ــ�g،�يتــو#ى�وضــع�أول�دســتور�لتــونس�

الhـ�gت¢+ـل�مـن�مبـادئ�القـانون�الدسـتوري،�فإذا�كانت�معظم�الدراسـات�

كـــــــــون�أن�الجمعيـــــــــة�التأسيســـــــــية�$صـــــــــلية�ا�نتخبـــــــــة�¤ـــــــــي�أك£ـــــــــ�Q$ســـــــــاليب�

ديمقراطيـــة�.ـــي�وضـــع�الدســـات�QUإ#ـــى�جانـــب�آليـــة�Nســـتفتاء�الدســـتوري،�فـــإن�هـــذه�

الدراســـــــــــة�باعتمادهـــــــــــا�مقاربـــــــــــة�تمـــــــــــزج�بـــــــــــUن�منـــــــــــاهج�و$طـــــــــــر�النظريـــــــــــة�للقـــــــــــانون�
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الدســــــتوري�حاضــــــرا�.ــــــي�تســــــمية�الحــــــزب�الــــــذي�تــــــو#ى�حكــــــم�الــــــبHد�بعــــــد�

،�NستقHل

Nش�Qاكي�الدستوري

تعت�QRسنة�

وهكـذا،�ســتكون�

مختلـــــف�أجيـــــال�الحركـــــة�الوطنيـــــة�

ضـــــــــعت�قيـــــــــادة�الحركـــــــــة�الوطنيـــــــــة�وا�تمثلـــــــــة�أساســـــــــا�.ـــــــــي�الحـــــــــزب�وُ 

،�أمـــــــام�مســـــــؤوليات�تاريخيـــــــة،�"الجديـــــــد

ا�ســــــــتقلة�وفــــــــق�قواعــــــــد�دســــــــتورية�نابعــــــــة�عــــــــن�تعاقــــــــدات�اجتماعيــــــــة�ومواثيــــــــق�

 Nسياســـية،�تســـتجيب�لكـــل�ا�طالـــب�

g©الشعبية�وكذا�حركات�التحرر�الوط

وعTــى�الـــرغم�مــن�

yطـــHق�مدينـــة�ب�ـــ|رت،�الhـــ�gتتمUـــ|�بموقعهـــا�Nســـ�Qاتي�ي�بجنـــوب�مضـــيق�مّســـينا�

الفاصــل�بـــUن�حوªــ��gا�توســـط،

Nنتقاليــة�مــن�انتخــاب�مجلــس�قــومي�تأسي ــ�g،�يتــو#ى�وضــع�أول�دســتور�لتــونس�

  .ا�ستقلة

فإذا�كانت�معظم�الدراسـات�

كـــــــــون�أن�الجمعيـــــــــة�التأسيســـــــــية�$صـــــــــلية�ا�نتخبـــــــــة�¤ـــــــــي�أك£ـــــــــ�Q$ســـــــــاليب�حـــــــــول�

ديمقراطيـــة�.ـــي�وضـــع�الدســـات�QUإ#ـــى�جانـــب�آليـــة�Nســـتفتاء�الدســـتوري،�فـــإن�هـــذه�

الدراســـــــــــة�باعتمادهـــــــــــا�مقاربـــــــــــة�تمـــــــــــزج�بـــــــــــUن�منـــــــــــاهج�و$طـــــــــــر�النظريـــــــــــة�للقـــــــــــانون�
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�الدســـتوري،�ومـــن�جهـــة�أخـــرى،�ومـــا�يتيحـــه�ا�ـــنهج�التـــاري¬ي�كمعمـــل�للتجـــارب�.ـــي

العلوم�Nجتماعية،�سنبUن�كيف�تم�التحكم�والهيمنة�عTى�هذا�ا�جلـس�القـومي�

التأسي ــ��gالتون ــ��gليقـــوم�بــأدوار�ومهـــام�تؤســس�لنظـــام�حكــم�الفـــرد،�وذلــك�مـــن�

  اعتماد�نظام�انتخابي�للتحكم�.ي�نتائج�Nنتخابات�التأسيسية؛

  

  .الدفع�با�جلس�التأسي ���gمارسة�مهام�وصHحيات�غ�QUتأسيسية

عمومــــــا،��Oيمكــــــن�للباحــــــث�.ــــــي�التــــــاريخ�السيا�ــــــ��gالتون ــــــ�g،�أن�يــــــبخس�مــــــن�

الجهــــــــــود�والتضــــــــــحيات�الhــــــــــ�gقــــــــــدمها�الشــــــــــعب�التون ــــــــــ��gبمكوناتــــــــــه�السياســـــــــــية�

الــــوOدة�غUــــ�QوNجتماعيــــة،�.ــــي�ســــبيل�بنــــاء�الدولــــة�الوطنيــــة�ا�ســــتقلة،�.ــــي�ســــياق�

  .الفرن �gحضور�غ�QUا�باشر�للمستعمر�

أيضــــا�تحـــــديا�سياســــيا�بســــبب�الصـــــراع�حــــول�الســـــلطة،�

تعصــــف�برصــــيد�الحركــــة�الوطنيــــة�الــــذي�

حققتـــــــــــه�عTـــــــــــى�امتـــــــــــداد�خمـــــــــــس�وأربعـــــــــــUن�ســـــــــــنة�مـــــــــــن�التضـــــــــــحيات�وyنجـــــــــــازات�

gالتون ـــ��gمرغمـــا��،ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ�

عTــى�تجــاوز�وظيفتــه�التأسيســية�الhــ�gأنتخــب�عTــى�
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الدســـتوري،�ومـــن�جهـــة�أخـــرى،�ومـــا�يتيحـــه�ا�ـــنهج�التـــاري¬ي�كمعمـــل�للتجـــارب�.ـــي

العلوم�Nجتماعية،�سنبUن�كيف�تم�التحكم�والهيمنة�عTى�هذا�ا�جلـس�القـومي�

التأسي ــ��gالتون ــ��gليقـــوم�بــأدوار�ومهـــام�تؤســس�لنظـــام�حكــم�الفـــرد،�وذلــك�مـــن�

اعتماد�نظام�انتخابي�للتحكم�.ي�نتائج�Nنتخابات�التأسيسية؛

  التحكم�.ي�س�QUوأشغال�ا�جلس�القومي�التأسي �g؛

الدفع�با�جلس�التأسي ���gمارسة�مهام�وصHحيات�غ�QUتأسيسية

عمومــــــا،��Oيمكــــــن�للباحــــــث�.ــــــي�التــــــاريخ�السيا�ــــــ��gالتون ــــــ�g،�أن�يــــــبخس�مــــــن�

الجهــــــــــود�والتضــــــــــحيات�الhــــــــــ�gقــــــــــدمها�الشــــــــــعب�التون ــــــــــ��gبمكوناتــــــــــه�السياســـــــــــية�

وNجتماعيــــة،�.ــــي�ســــبيل�بنــــاء�الدولــــة�الوطنيــــة�ا�ســــتقلة،�.ــــي�ســــياق�

حضور�غ�QUا�باشر�للمستعمر�بالنظر�لل ،�وذلكملة�لHستقHل

أيضــــا�تحـــــديا�سياســــيا�بســــبب�الصـــــراع�حــــول�الســـــلطة،�تـــــونس�كمــــا�ســــتعرف�

تعصــــف�برصــــيد�الحركــــة�الوطنيــــة�الــــذي�أن�كــــادت�الhــــ�gهليــــة�$ حــــرب�

حققتـــــــــــه�عTـــــــــــى�امتـــــــــــداد�خمـــــــــــس�وأربعـــــــــــUن�ســـــــــــنة�مـــــــــــن�التضـــــــــــحيات�وyنجـــــــــــازات�

ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gالتون ـــ�gمـــن�جعـــل�يوNنتكاســـات،�وهـــو�مـــا�

عTــى�تجــاوز�وظيفتــه�التأسيســية�الhــ�gأنتخــب�عTــى�تحــت�قيــادة�الحبيــب�بورقيبــة�
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الدســـتوري،�ومـــن�جهـــة�أخـــرى،�ومـــا�يتيحـــه�ا�ـــنهج�التـــاري¬ي�كمعمـــل�للتجـــارب�.ـــي

العلوم�Nجتماعية،�سنبUن�كيف�تم�التحكم�والهيمنة�عTى�هذا�ا�جلـس�القـومي�

التأسي ــ��gالتون ــ��gليقـــوم�بــأدوار�ومهـــام�تؤســس�لنظـــام�حكــم�الفـــرد،�وذلــك�مـــن�

  :خHل

اعتماد�نظام�انتخابي�للتحكم�.ي�نتائج�Nنتخابات�التأسيسية؛�-

التحكم�.ي�س�QUوأشغال�ا�جلس�القومي�التأسي �g؛�-

الدفع�با�جلس�التأسي ���gمارسة�مهام�وصHحيات�غ�QUتأسيسية�-

عمومــــــا،��Oيمكــــــن�للباحــــــث�.ــــــي�التــــــاريخ�السيا�ــــــ��gالتون ــــــ�g،�أن�يــــــبخس�مــــــن�

الجهــــــــــود�والتضــــــــــحيات�الhــــــــــ�gقــــــــــدمها�الشــــــــــعب�التون ــــــــــ��gبمكوناتــــــــــه�السياســـــــــــية�

وNجتماعيــــة،�.ــــي�ســــبيل�بنــــاء�الدولــــة�الوطنيــــة�ا�ســــتقلة،�.ــــي�ســــياق�

ملة�لHستقHلا�كت

كمــــا�ســــتعرف�

حــــرب�بســــبب�ال

حققتـــــــــــه�عTـــــــــــى�امتـــــــــــداد�خمـــــــــــس�وأربعـــــــــــUن�ســـــــــــنة�مـــــــــــن�التضـــــــــــحيات�وyنجـــــــــــازات�

وNنتكاســـات،�وهـــو�مـــا�

تحــت�قيــادة�الحبيــب�بورقيبــة�

  .6اأساسه

                                                          

6  ���� ����)����
 E	��'7  ��/'�
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�،gالتون ــــــ��gل،�مرحلــــــة�فاصــــــلة�.ــــــي�التــــــاريخ�السيا�ــــــ�HســــــتقNشــــــكلت�واقعــــــة�

باعتبارها�فرصة�للنخب�السياسية�التحديثية�.ي�بناء�الدولة�الوطنية�ا�ستقلة،�

اجتماعيـــة�هـــو�أســـم��وثيقـــة�

g� التون.  

قبـــــــل�yعـــــــHن�عTـــــــى�NســـــــتقHل�التـــــــام،�نجـــــــح�الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة�.ـــــــي�

دجنRــــ29��Qمـــراء�الحســــنيUن�بتـــونس�بتـــاريخ�

gمنتخـــــب�" مجلـــــس�قـــــومي�تأسي ـــــ�

وحيــــث�أن�مطلــــب�وضــــع�دســــتور�بأســــلوب�ديمقراطــــي�كــــان�بمثابــــة�أول�إشــــارة�

سياســــية�تشـــــ�QUعTــــى�صـــــدق�النخبــــة�السياســـــية�Nنتقاليــــة�ومطال[+ـــــا�السياســـــية،�

مـت�بعـد�yعـHن�عـن�NسـتقHل�التـام�
ّ
انبثق�هذا�ا�جلـس�عـن�انتخابـات�نظ

برئاســة�الحــزب�" قوميــة

وانتخـب�الحبيـب�بورقيبـة�

رئاســـــة�أول�مـــــن�نفـــــس�الســـــنة�

تاركـــا�رئاســـة�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gلجلـــو#ي�فـــارس�ليمـــارس�

  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

 
 ا	��� ا�ول

  المجلس القومـيمطلب في 

  التأسيسي التونسي
  

�،gالتون ــــــ��gل،�مرحلــــــة�فاصــــــلة�.ــــــي�التــــــاريخ�السيا�ــــــ�HســــــتقNشــــــكلت�واقعــــــة�

باعتبارها�فرصة�للنخب�السياسية�التحديثية�.ي�بناء�الدولة�الوطنية�ا�ستقلة،�

هـــو�أســـم��وثيقـــة�ا�وضـــوع�بطريقـــة�ديمقراطيـــة،�يكـــون�ف¹+ـــا�الدســـتور�

التون �Ngجتماºي�سياسية�لضبط�التوازنات�داخل�ا�جتمع�

قبـــــــل�yعـــــــHن�عTـــــــى�NســـــــتقHل�التـــــــام،�نجـــــــح�الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة�.ـــــــي�بيـــــــد�أنـــــــه�

مـــراء�الحســــنيUن�بتـــونس�بتـــاريخ�مــــUن�بـــاي�آخـــر�$ استصـــدار�أمـــر�مـــن�$ 

مجلـــــس�قـــــومي�تأسي ـــــ�g"عTـــــى�إنشـــــاء�هـــــذا�$مـــــر�العTـــــي�يـــــنص�

  .ستور�للبHد

وحيــــث�أن�مطلــــب�وضــــع�دســــتور�بأســــلوب�ديمقراطــــي�كــــان�بمثابــــة�أول�إشــــارة�

سياســــية�تشـــــ�QUعTــــى�صـــــدق�النخبــــة�السياســـــية�Nنتقاليــــة�ومطال[+ـــــا�السياســـــية،�

مـت�بعـد�yعـHن�عـن�NسـتقHل�التـام�
ّ
انبثق�هذا�ا�جلـس�عـن�انتخابـات�نظ

قوميــةالج[+ــة�ال"فــازت�ف¹+ــا�قائمــات�حيــث�بخمســة�أيــام�فقــط،�

  .الدستوري�الجديد�وا�نظمات�ا�تحالفة�معه

وانتخـب�الحبيـب�بورقيبـة��1956أبريـل��8بتـاريخقد�ا�جلس�أول�اجتمـاع�لـه�

مـــــن�نفـــــس�الســـــنة�أبريـــــل��14أول�رئـــــيس�لـــــه،�ثـــــم�تـــــو#ى�بورقيبـــــة�يـــــوم�

تاركـــا�رئاســـة�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gلجلـــو#ي�فـــارس�ليمـــارس��،حكومـــة�وطنيـــة

  .مهامه�ا�تعددة

   

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

�،gالتون ــــــ��gل،�مرحلــــــة�فاصــــــلة�.ــــــي�التــــــاريخ�السيا�ــــــ�HســــــتقNشــــــكلت�واقعــــــة�

باعتبارها�فرصة�للنخب�السياسية�التحديثية�.ي�بناء�الدولة�الوطنية�ا�ستقلة،�

يكـــون�ف¹+ـــا�الدســـتور�

سياسية�لضبط�التوازنات�داخل�ا�جتمع�و 

بيـــــــد�أنـــــــه�

استصـــدار�أمـــر�مـــن�$ 

يـــــنص�و ،�1955

ستور�للبHد«عداد�د

وحيــــث�أن�مطلــــب�وضــــع�دســــتور�بأســــلوب�ديمقراطــــي�كــــان�بمثابــــة�أول�إشــــارة�

سياســــية�تشـــــ�QUعTــــى�صـــــدق�النخبــــة�السياســـــية�Nنتقاليــــة�ومطال[+ـــــا�السياســـــية،�

مـت�بعـد�yعـHن�عـن�NسـتقHل�التـام�فقد�
ّ
انبثق�هذا�ا�جلـس�عـن�انتخابـات�نظ

بخمســة�أيــام�فقــط،�

الدستوري�الجديد�وا�نظمات�ا�تحالفة�معه

قد�ا�جلس�أول�اجتمـاع�لـه�ع

أول�رئـــــيس�لـــــه،�ثـــــم�تـــــو#ى�بورقيبـــــة�يـــــوم�

حكومـــة�وطنيـــة

مهامه�ا�تعددة
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  بالمجلس

لــــم�يكــــن�مطلــــب�دســــتور�منبثــــق�عــــن�مجلــــس�تأسيســـــي�نتــــاج�لحظــــة�سياســــية�

�خارجـــة�عـــن�حلقـــات�التـــاريخ�السيا�ـــ��gالتون ـــ�g؛�بـــل�كـــان�هـــذا�ا�طلـــب�مـــرده�إ#ـــى

مجموعــــة�مــــن�العوامــــل�ا�تداخلــــة�وا�كملــــة�بعضــــها�الــــبعض،�والhــــ�gعTــــى�رأســــها�

تطلـــع�الشـــعب�التون ـــ��gلوثيقـــة�دســـتورية�تـــنظم�أســـس�حكمـــه،�وتـــدعم�ســـيادته�

�حقوقــه�وتضــمن�حرياتــه،�وهــذه� �gمــن�خHلهــا�ُتقــرُّ

حــــزب�"مــــيHد�م¢+ــــا�مــــا�تــــزامن�مــــع�

،�1932ســــنة��مؤسســــة�بر�انيــــة

الدســـتورية،��ةؤسســـهـــذه�ا�

كخطـــوة�سياســـية�.ـــي�اتجـــاه�

السيا�ـــــ��gلطـــــرح�ا�ســــــألة�

ســــــنة��وبــــــالرجوع�إ#ــــــى�حلقــــــات�التــــــاريخ�السيا�ــــــ��gلHســــــتعمار�الفرن ــــــ��gلتــــــونس

و¤ي�السQUورة�التاريخية�الhـ�gنمـت�ونضـجت�فيـه�فكـرة�الدسـتور،�لتتبلـور�

الفرنســية�فــرض�معاهــدة�الحمايــة�

حيــــث�طرحـــت�ا�ســــألة�التونســـية�.ــــي�

،�حـــــUن�اق�ـــــQح�وزيـــــر�الخارجيـــــة�yنجلUـــــ|ي�ثـــــم�

ا�ستشار�$�اني�عTى�فرنسـا�احـتHل�الـبHد�التونسـية،�وقـد�أرادت�إنجل�ـQا�بـذلك�

 yســــتعماري�Nص�للمجــــال�QــــRــــ|ي�ومــــن�فرنســــا�عــــن�إلحــــاق�جزيــــرة�قUنجل

ا�ستشـــــــــار�$�ـــــــــاني�بســـــــــمارك�
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  ولأـالالمحور
بالمجلس أسباب وخلفيات المطالبة
  القومي التأسيسي

لــــم�يكــــن�مطلــــب�دســــتور�منبثــــق�عــــن�مجلــــس�تأسيســـــي�نتــــاج�لحظــــة�سياســــية�

خارجـــة�عـــن�حلقـــات�التـــاريخ�السيا�ـــ��gالتون ـــ�g؛�بـــل�كـــان�هـــذا�ا�طلـــب�مـــرده�إ#ـــى

مجموعــــة�مــــن�العوامــــل�ا�تداخلــــة�وا�كملــــة�بعضــــها�الــــبعض،�والhــــ�gعTــــى�رأســــها�

تطلـــع�الشـــعب�التون ـــ��gلوثيقـــة�دســـتورية�تـــنظم�أســـس�حكمـــه،�وتـــدعم�ســـيادته�

 Nــال�ةجتماعيــد�إرادتــه�hحقوقــه�وتضــمن�حرياتــه،�وهــذه�� �gمــن�خHلهــا�ُتقــرُّ

م¢+ــــا�مــــا�تــــزامن�مــــع��،ال�|عــــة�قــــد�بــــرزت�.ــــي�العديــــد�مــــن�ا�ناســــبات

مؤسســــة�بر�انيــــةإقامــــة�ب�طالبــــة،�كمــــا�أن�ا�1920ســــنة�

هـــذه�ا�منـــاداة�بدســـتور�تونســــي�يـــنظم�ويضـــبط��بمثابـــة

كخطـــوة�سياســـية�.ـــي�اتجـــاه��عTـــى�الحكـــم�الـــذاتيالتونســـية�إ�Oأن�حصـــول�الـــبHد�

السيا�ـــــ��gلطـــــرح�ا�ســــــألة�ســـــيكون�بمثابـــــة�ا�ـــــدخل�،�تحقيـــــق�NســـــتقHل�الكامـــــل

  .الدستورية�ضمن�$ولويات�السياسية

وبــــــالرجوع�إ#ــــــى�حلقــــــات�التــــــاريخ�السيا�ــــــ��gلHســــــتعمار�الفرن ــــــ��gلتــــــونس

و¤ي�السQUورة�التاريخية�الhـ�gنمـت�ونضـجت�فيـه�فكـرة�الدسـتور،�لتتبلـور�

فــرض�معاهــدة�الحمايــة��.ــي�شــكلها�ال¢+ــائي�بعــد�NســتقHل،�ســنجد�أن

حيــــث�طرحـــت�ا�ســــألة�التونســـية�.ــــي��منعـــزO،�حـــدثا�فجائيــــالـــم�تكــــن� Tـــى�تــــونس

،�حـــــUن�اق�ـــــQح�وزيـــــر�الخارجيـــــة�yنجلUـــــ|ي�ثـــــم�1878كـــــواليس�مـــــؤتمر�بـــــرلUن�ســـــنة�

ا�ستشار�$�اني�عTى�فرنسـا�احـتHل�الـبHد�التونسـية،�وقـد�أرادت�إنجل�ـQا�بـذلك�

 yســــتعماري�Nص�للمجــــال�QــــRفرنســــا�عــــن�إلحــــاق�جزيــــرة�ق

ا�ستشـــــــــار�$�ـــــــــاني�بســـــــــمارك��حيـــــــــث�سيصـــــــــرحتمـــــــــة�إبعـــــــــاد�ا�نـــــــــافس�yيطـــــــــا#ي،�
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لــــم�يكــــن�مطلــــب�دســــتور�منبثــــق�عــــن�مجلــــس�تأسيســـــي�نتــــاج�لحظــــة�سياســــية�

خارجـــة�عـــن�حلقـــات�التـــاريخ�السيا�ـــ��gالتون ـــ�g؛�بـــل�كـــان�هـــذا�ا�طلـــب�مـــرده�إ#ـــى

مجموعــــة�مــــن�العوامــــل�ا�تداخلــــة�وا�كملــــة�بعضــــها�الــــبعض،�والhــــ�gعTــــى�رأســــها�

تطلـــع�الشـــعب�التون ـــ��gلوثيقـــة�دســـتورية�تـــنظم�أســـس�حكمـــه،�وتـــدعم�ســـيادته�

د�إرادتــه�N وتجســ

ال�|عــــة�قــــد�بــــرزت�.ــــي�العديــــد�مــــن�ا�ناســــبات

ســــنة�" الدســـتور 

بمثابـــةكـــان�

إ�Oأن�حصـــول�الـــبHد�

تحقيـــــق�NســـــتقHل�الكامـــــل

الدستورية�ضمن�$ولويات�السياسية

وبــــــالرجوع�إ#ــــــى�حلقــــــات�التــــــاريخ�السيا�ــــــ��gلHســــــتعمار�الفرن ــــــ��gلتــــــونس

و¤ي�السQUورة�التاريخية�الhـ�gنمـت�ونضـجت�فيـه�فكـرة�الدسـتور،�لتتبلـور��1881

.ــي�شــكلها�ال¢+ــائي�بعــد�NســتقHل،�ســنجد�أن

Tـــى�تــــونسع

كـــــواليس�مـــــؤتمر�بـــــرلUن�ســـــنة�

ا�ستشار�$�اني�عTى�فرنسـا�احـتHل�الـبHد�التونسـية،�وقـد�أرادت�إنجل�ـQا�بـذلك�

فرنســــا�عــــن�إلحــــاق�جزيــــرة�قRــــQص�للمجــــال�Nســــتعماري�y  تعــــويض

تمـــــــــة�إبعـــــــــاد�ا�نـــــــــافس�yيطـــــــــا#ي،�
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1879�Hجاصـة�: "قـائyإن�

قامـــــت�فرنســـــا�عـــــن�طريـــــق�

قنصـــــــــلها�روســـــــــتان�بان�+ـــــــــاز�بعـــــــــض�الحـــــــــوادث�العاديـــــــــة�عTـــــــــى�الحـــــــــدود�الجزائريـــــــــة�

،�بإرســـــال�جنـــــود�عســـــكريUن�لتأديـــــب�هـــــذه�

القبائــــــل�الhــــــ�O�gيملــــــك�البــــــاي�عل¹+ــــــا�أي�ســــــلطان،�وقــــــام�روســــــتانبإبHغ�البــــــاي�أن�

،وطلــــب�9ية�لتأديــــب�هــــذه�القبائــــل

منه�أن�تتعاون�حكومته�مع�الفرنسيUن�.ي�العمل�عTى�إقرار�$من�والنظام،�وبعد�

اجتـــاز�الجنـــود�الفرنســـيون�حـــدود�تـــونس�واحتلـــوا�

�g� ن�أن�اجتمـــع�البـــاي�بمجلـــس�الدولـــة�التونــــUشـــمالها�بـــدون�أي�مقاومـــة،�إ#ـــى�حـــ

عـرض�لـه�تـونس�مـن�اسـتعمار،�لتنطلـق�بـذلك�$صـوات�

  .ا�عارضة�من�أعضاء�ا�جلس�وطلبوا�ا�قاومة�ودعوة�الشعب�إ#ى�الجهاد

لــم�يرضــخ�الشــعب�التون ــ��gبيســر�لHحــتHل�الفرن ــ��gلــبHده�وفرضــقيود�عTــى�

وســـل[+ا�حقوقهـــا،�وموافقـــة�حكامهـــا�البايـــات�عTـــى�ذلـــك�ســـواء�أكـــانوا�قـــد�

ت�روح�التمــــــرد�والثــــــورة�

والــدعوة�عTــى�الكفــاح�ا�ســلح�ومقاومــة�NحــتHل�تحــت�غطــاء�الحمايــة�الفرنســية�

،�لتتحـــــرك�القبائـــــل�-إنجل�ـــــQا،�أ�انيـــــا،�وخصوصـــــا�إيطاليـــــا

اي�،�حيــث�أعلــن�الشــعب�التون ــ��gعHنيــة�عــداءه�للبــ
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1879للسف�QUالفرنسـي�بQRلUن�.ـي�الرابـع�مـن�ينـاير��

  .7..."التونسية�قد�نضجت�وحان�لكم�أن�تقطفوها

قامـــــت�فرنســـــا�عـــــن�طريـــــق��1881مـــــن�أبريـــــل��)16( و.ـــــي�الســـــادس�عــــــشر

قنصـــــــــلها�روســـــــــتان�بان�+ـــــــــاز�بعـــــــــض�الحـــــــــوادث�العاديـــــــــة�عTـــــــــى�الحـــــــــدود�الجزائريـــــــــة�

g� ســـــتعمار�الفرنــــــNن�لتأديـــــب�هـــــذه�8ا�نضـــــوية�تحـــــت�Uبإرســـــال�جنـــــود�عســـــكري�،

القبائــــــل�الhــــــ�O�gيملــــــك�البــــــاي�عل¹+ــــــا�أي�ســــــلطان،�وقــــــام�روســــــتانبإبHغ�البــــــاي�أن�

ية�لتأديــــب�هــــذه�القبائــــلالجنـــود�الفرنســــيUن�ســــيعQRون�الحــــدود�التونســــ

منه�أن�تتعاون�حكومته�مع�الفرنسيUن�.ي�العمل�عTى�إقرار�$من�والنظام،�وبعد�

اجتـــاز�الجنـــود�الفرنســـيون�حـــدود�تـــونس�واحتلـــوا��،بضـــعة�أيـــام�مـــن�نفـــس�الشـــهر

�g� ن�أن�اجتمـــع�البـــاي�بمجلـــس�الدولـــة�التونــــUشـــمالها�بـــدون�أي�مقاومـــة،�إ#ـــى�حـــ

عـرض�لـه�تـونس�مـن�اسـتعمار،�لتنطلـق�بـذلك�$صـوات�لعـرض�$مـر�عليـه�ومـا�تت

ا�عارضة�من�أعضاء�ا�جلس�وطلبوا�ا�قاومة�ودعوة�الشعب�إ#ى�الجهاد

لــم�يرضــخ�الشــعب�التون ــ��gبيســر�لHحــتHل�الفرن ــ��gلــبHده�وفرضــقيود�عTــى�

وســـل[+ا�حقوقهـــا،�وموافقـــة�حكامهـــا�البايـــات�عTـــى�ذلـــك�ســـواء�أكـــانوا�قـــد�

ت�روح�التمــــــرد�والثــــــورة�ذأو�قبلــــــوا�طواعيــــــة�مــــــ¢+م،�فقــــــد�أخــــــ�أرغمــــــوا�عTــــــى�ذلــــــك

والــدعوة�عTــى�الكفــاح�ا�ســلح�ومقاومــة�NحــتHل�تحــت�غطــاء�الحمايــة�الفرنســية�

إنجل�ـــــQا،�أ�انيـــــا،�وخصوصـــــا�إيطاليـــــا-مـــــن�$طمـــــاع�$جنبيـــــة�

،�حيــث�أعلــن�الشــعب�التون ــ��gعHنيــة�عــداءه�للبــســياد�+اللــدفاع�عــن�وط¢+ــا�و 

  .الذي�استسلم��طالب�ا�ستعمرين
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Bismarck�

التونسية�قد�نضجت�وحان�لكم�أن�تقطفوها

و.ـــــي�الســـــادس�عــــــشرهـــــذا،�

قنصـــــــــلها�روســـــــــتان�بان�+ـــــــــاز�بعـــــــــض�الحـــــــــوادث�العاديـــــــــة�عTـــــــــى�الحـــــــــدود�الجزائريـــــــــة�

g� ســـــتعمار�الفرنــــــNا�نضـــــوية�تحـــــت�

القبائــــــل�الhــــــ�O�gيملــــــك�البــــــاي�عل¹+ــــــا�أي�ســــــلطان،�وقــــــام�روســــــتانبإبHغ�البــــــاي�أن�

الجنـــود�الفرنســــيUن�ســــيعQRون�الحــــدود�التونســــ

منه�أن�تتعاون�حكومته�مع�الفرنسيUن�.ي�العمل�عTى�إقرار�$من�والنظام،�وبعد�

بضـــعة�أيـــام�مـــن�نفـــس�الشـــهر

�g� ن�أن�اجتمـــع�البـــاي�بمجلـــس�الدولـــة�التونــــUشـــمالها�بـــدون�أي�مقاومـــة،�إ#ـــى�حـــ

لعـرض�$مـر�عليـه�ومـا�تت

ا�عارضة�من�أعضاء�ا�جلس�وطلبوا�ا�قاومة�ودعوة�الشعب�إ#ى�الجهاد

لــم�يرضــخ�الشــعب�التون ــ��gبيســر�لHحــتHل�الفرن ــ��gلــبHده�وفرضــقيود�عTــى�

وســـل[+ا�حقوقهـــا،�وموافقـــة�حكامهـــا�البايـــات�عTـــى�ذلـــك�ســـواء�أكـــانوا�قـــد��اســـياد�+

أرغمــــــوا�عTــــــى�ذلــــــك

والــدعوة�عTــى�الكفــاح�ا�ســلح�ومقاومــة�NحــتHل�تحــت�غطــاء�الحمايــة�الفرنســية�

مـــــن�$طمـــــاع�$جنبيـــــة�

للــدفاع�عــن�وط¢+ــا�و 

الذي�استسلم��طالب�ا�ستعمرين
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�1955إ#ــى�حــدود�ســنة�

�gــhهــو�التطــور�الــذي�عرفتــه�الحركــة�الوطنيــة�الجنينيــة�ال�،

،�بنشــــاطها�الثقــــا.ي�188811

،�إ#ــــى�أن�تطــــورت�مــــن�حركــــة�

إ#ـــــى�حركـــــة�سياســـــية�مهيكلـــــة�تحمـــــل�

�"الحـــر�الدســـتوري"مواصـــفات�الحـــزب�السيا�ـــ��gالعصــــري�تحـــت�تســـمية�الحـــزب�

�gنهجهـــــــا�ا�ســـــــتعمر�مـــــــن�

إقصـاء�لÅهـا#ي�مـن�ا�شـاركة�الفعليـة�.ـي�تسـي�QUشـؤوÄ+م�السياسـية�وNقتصــادية�

وNجتماعيـــة،�ومـــا�ترتـــب�عنـــه�مـــن�اســـتغHل�لل£ـــQوات�الطبيعيـــة�واســـتحواذ�عTـــى�

$راªــــ��gالفHحيــــة،�ممــــا�جعــــل�الحركــــة�الوطنيــــة�.ــــي�كــــل�مرحلــــة�تاريخيــــة،�تــــدفع�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

إ#ــى�حــدود�ســنة��1881إن�أهــم�مــا�مUــ|�الف�ــQة�التاريخيــة�ا�متــدة�مــا�بــUن�

،�هــو�التطــور�الــذي�عرفتــه�الحركــة�الوطنيــة�الجنينيــة�الhــ195610�gبــل�حhــ��ســنة�

1888ســــنة��"الشــــباب�التون ــــ�g"ظهــــرت�بوادرهــــا�مــــع�حركــــة�

،�إ#ــــى�أن�تطــــورت�مــــن�حركــــة�السيا�ــــ��gالنضــــا#يليتحــــول�إ#ــــى�العمــــل��،

إ#ـــــى�حركـــــة�سياســـــية�مهيكلـــــة�تحمـــــل�) حركـــــة�الشـــــباب�التونســــــي(فئويـــــة�

مواصـــفات�الحـــزب�السيا�ـــ��gالعصــــري�تحـــت�تســـمية�الحـــزب�

  .12"الحر�الدستوري�الجديد"

�gنهجهـــــــا�ا�ســـــــتعمر�مـــــــن�رفضــــــت�الحركـــــــة�الوطنيـــــــة�السياســـــــة�العنصـــــــرية�الhـــــــ

إقصـاء�لÅهـا#ي�مـن�ا�شـاركة�الفعليـة�.ـي�تسـي�QUشـؤوÄ+م�السياسـية�وNقتصــادية�

وNجتماعيـــة،�ومـــا�ترتـــب�عنـــه�مـــن�اســـتغHل�لل£ـــQوات�الطبيعيـــة�واســـتحواذ�عTـــى�

$راªــــ��gالفHحيــــة،�ممــــا�جعــــل�الحركــــة�الوطنيــــة�.ــــي�كــــل�مرحلــــة�تاريخيــــة،�تــــدفع�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

إن�أهــم�مــا�مUــ|�الف�ــQة�التاريخيــة�ا�متــدة�مــا�بــUن�

بــل�حhــ��ســنة�

ظهــــرت�بوادرهــــا�مــــع�حركــــة�

،والتوعــــوي 

فئويـــــة�نخبويـــــة�

مواصـــفات�الحـــزب�السيا�ـــ��gالعصــــري�تحـــت�تســـمية�الحـــزب�

"ثم�الحزب�

رفضــــــت�الحركـــــــة�الوطنيـــــــة�السياســـــــة�العنصـــــــرية�الhـــــــ

إقصـاء�لÅهـا#ي�مـن�ا�شـاركة�الفعليـة�.ـي�تسـي�QUشـؤوÄ+م�السياسـية�وNقتصــادية�

وNجتماعيـــة،�ومـــا�ترتـــب�عنـــه�مـــن�اســـتغHل�لل£ـــQوات�الطبيعيـــة�واســـتحواذ�عTـــى�

$راªــــ��gالفHحيــــة،�ممــــا�جعــــل�الحركــــة�الوطنيــــة�.ــــي�كــــل�مرحلــــة�تاريخيــــة،�تــــدفع�
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�،�وذلـــكهـــا#ي�.ـــي�تســي�QUشـــؤوÄ+م�السياســـية

حكومـــــة�مســـــؤولة�أمـــــام�مجلـــــس�منتخـــــب،�وا�طالبـــــة�بدســـــتور�

لـــم�تـــنجح�الحركـــة�السياســـية�الوطنيـــة�خـــHل�مرحلـــة�العشـــرينيات�مـــن�القـــرن�

الحـــــر�"لحـــــزب�مـــــن�تحقيـــــق�مطلـــــب�الدســـــتور�الـــــذي�ناضـــــل�مـــــن�أجلـــــه�ا

الضـــغط�الـــذي�كـــان�يقـــوم�بـــه�الجنـــاح�

�.ـــي�جملـــة�مـــن�yصـــHحات

الشــكلية�دون�إثــارة�ا�ســألة�الدســتورية،�كتكتيــك�سيا�ــ��gللوصــول�إ#ــى�ا�طالــب�

هــــذا�وقــــد�مثلــــت�الثHثينيــــات�مــــن�نفــــس�ا�رحلــــة�التاريخيــــة�منعطفــــا�هامــــا�.ــــي�

وOســيما��،نظــرا�Oق�QاÄ+ــا�بتحــوOت�شــملت�كافــة�ا�يــادين

السياســــــية�م¢+ــــــا،�ويعــــــزى�هــــــذا�التحــــــول�إ#ــــــى�رجــــــوع�جيــــــل�الطلبــــــة�الــــــذين�زاولـــــــوا�

والبحـــري�قيقـــة،�ومحمـــود�

والـــذين�تـــأثروا�بمبـــادئ�الثــورة�التحريريـــة�وطـــرق�عمـــل�أحـــزاب�

لنخـــــــــــب�ل سيشـــــــــــكلون�النـــــــــــواة�الحقيقيـــــــــــة

+ــــــــــا�الحركــــــــــة�الوطنيــــــــــة�.ــــــــــي�مراحلهــــــــــا�$خUــــــــــQة،�والhــــــــــ�gســــــــــيلعب�ف¹

دورا�رياديــــــــــا�تحــــــــــت�زعيمــــــــــه�ورئيســــــــــه�الحبيــــــــــب�

لقواعـــــــــــــــــــــــــــد�وتعبئــــــــــــــــــــــــــة�وتقويــــــــــــــــــــــــــة�ا

لحساســــــــــــيات�الوطنيــــــــــــة�إ#ــــــــــــى�توحيــــــــــــد�

  .صفها�حول�برنامج�واقÈي�يدفع�إ#ى�تحقيق�NستقHل�الداخTي

بورقيبـــــــــــــة�حاضـــــــــــــرا�بفرنســـــــــــــا�

لـــــــــدى�الـــــــــرأي��،لكســـــــــب�$نصـــــــــار�وزيـــــــــادة�التعريـــــــــف�بمطالـــــــــب�الحركـــــــــة�الوطنيـــــــــة

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

هـــا#ي�.ـــي�تســي�QUشـــؤوÄ+م�السياســـيةبمطالــب�كـــان�عTـــى�رأســها�اســـتقHل�$ 

حكومـــــة�مســـــؤولة�أمـــــام�مجلـــــس�منتخـــــب،�وا�طالبـــــة�بدســـــتور�إقامـــــة�مـــــن�خـــــHل�

  .يضمن�حق�الشعب�التونـ ��g.ي�تسي�QUشؤونه�الداخلية

لـــم�تـــنجح�الحركـــة�السياســـية�الوطنيـــة�خـــHل�مرحلـــة�العشـــرينيات�مـــن�القـــرن�

مـــــن�تحقيـــــق�مطلـــــب�الدســـــتور�الـــــذي�ناضـــــل�مـــــن�أجلـــــه�ا

الضـــغط�الـــذي�كـــان�يقـــوم�بـــه�الجنـــاح�،�ويرجـــع�الســـبب�.ـــي�ذلـــك،�إ#ـــى�"

.ـــي�جملـــة�مـــن�yصـــHحاتملفـــه�ا�طلÉـــ�gحصـــر�داخـــل�الحـــزب،�إذ�كـــان�ي

الشــكلية�دون�إثــارة�ا�ســألة�الدســتورية،�كتكتيــك�سيا�ــ��gللوصــول�إ#ــى�ا�طالــب�

  .قيقية�ا�تمثلة�.ي�الحصول�عTى�NستقHل�الكامل

هــــذا�وقــــد�مثلــــت�الثHثينيــــات�مــــن�نفــــس�ا�رحلــــة�التاريخيــــة�منعطفــــا�هامــــا�.ــــي�

نظــرا�Oق�QاÄ+ــا�بتحــوOت�شــملت�كافــة�ا�يــادين�،تــاريخ�الحركــة�الوطنيــة

السياســــــية�م¢+ــــــا،�ويعــــــزى�هــــــذا�التحــــــول�إ#ــــــى�رجــــــوع�جيــــــل�الطلبــــــة�الــــــذين�زاولـــــــوا�

والبحـــري�قيقـــة،�ومحمـــود�أمثـــال�الحبيـــب�بورقيبـــة،�مـــن�م�العـــا#ي�بفرنســـا�

والـــذين�تـــأثروا�بمبـــادئ�الثــورة�التحريريـــة�وطـــرق�عمـــل�أحـــزاب��وغUـــQهم،

سيشـــــــــــكلون�النـــــــــــواة�الحقيقيـــــــــــةسيســـــــــــاهم�هـــــــــــؤOء�الطلبـــــــــــة�الـــــــــــذين�

الحركــــــــــة�الوطنيــــــــــة�.ــــــــــي�مراحلهــــــــــا�$خUــــــــــQة،�والhــــــــــ�gســــــــــيلعب�ف¹الhــــــــــ�gســــــــــتقود�

دورا�رياديــــــــــا�تحــــــــــت�زعيمــــــــــه�ورئيســــــــــه�الحبيــــــــــب��"الدســــــــــتوري�الجديــــــــــد

وتعبئــــــــــــــــــــــــــة�وتقويــــــــــــــــــــــــــة�ابورقيبــــــــــــــــــــــــــة،�وذلــــــــــــــــــــــــــك�بتكثيفــــــــــــــــــــــــــه�للجهـــــــــــــــــــــــــــود�

لحساســــــــــــيات�الوطنيــــــــــــة�إ#ــــــــــــى�توحيــــــــــــد�،�كمــــــــــــا�ســــــــــــيدعو�كافــــــــــــة�الحزبالداخليــــــــــــةل

صفها�حول�برنامج�واقÈي�يدفع�إ#ى�تحقيق�NستقHل�الداخTي

بورقيبـــــــــــــة�حاضـــــــــــــرا�بفرنســـــــــــــا�الحبيـــــــــــــب�كـــــــــــــان��1950أبريـــــــــــــل��12تـــــــــــــاريخ

لكســـــــــب�$نصـــــــــار�وزيـــــــــادة�التعريـــــــــف�بمطالـــــــــب�الحركـــــــــة�الوطنيـــــــــة

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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بمطالــب�كـــان�عTـــى�رأســها�اســـتقHل�$ 

مـــــن�خـــــHل�

يضمن�حق�الشعب�التونـ ��g.ي�تسي�QUشؤونه�الداخلية

لـــم�تـــنجح�الحركـــة�السياســـية�الوطنيـــة�خـــHل�مرحلـــة�العشـــرينيات�مـــن�القـــرن�

مـــــن�تحقيـــــق�مطلـــــب�الدســـــتور�الـــــذي�ناضـــــل�مـــــن�أجلـــــه�ا�العشـــــرين

"الدســـتوري

داخـــل�الحـــزب،�إذ�كـــان�يا�عتـــدل�

الشــكلية�دون�إثــارة�ا�ســألة�الدســتورية،�كتكتيــك�سيا�ــ��gللوصــول�إ#ــى�ا�طالــب�

قيقية�ا�تمثلة�.ي�الحصول�عTى�NستقHل�الكاملالح

هــــذا�وقــــد�مثلــــت�الثHثينيــــات�مــــن�نفــــس�ا�رحلــــة�التاريخيــــة�منعطفــــا�هامــــا�.ــــي�

تــاريخ�الحركــة�الوطنيــة

السياســــــية�م¢+ــــــا،�ويعــــــزى�هــــــذا�التحــــــول�إ#ــــــى�رجــــــوع�جيــــــل�الطلبــــــة�الــــــذين�زاولـــــــوا�

م�العـــا#ي�بفرنســـا�تعلـــيمه

وغUـــQهم،�ا�ــاطQUي 

  .اليسار

سيســـــــــــاهم�هـــــــــــؤOء�الطلبـــــــــــة�الـــــــــــذين�

الhــــــــــ�gســــــــــتقود�

الدســــــــــتوري�الجديــــــــــد"الحــــــــــزب�

بورقيبــــــــــــــــــــــــــة،�وذلــــــــــــــــــــــــــك�بتكثيفــــــــــــــــــــــــــه�للجهـــــــــــــــــــــــــــود�

الداخليــــــــــــةل

صفها�حول�برنامج�واقÈي�يدفع�إ#ى�تحقيق�NستقHل�الداخTي

تـــــــــــــاريخفـــــــــــــي�ف

لكســـــــــب�$نصـــــــــار�وزيـــــــــادة�التعريـــــــــف�بمطالـــــــــب�الحركـــــــــة�الوطنيـــــــــة
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العــــــــــام�الفرنســـــــــــي�والعــــــــــالمg،�وعــــــــــرض�بخصــــــــــوص�مشـــــــــــروع�هــــــــــذه�ا�طالــــــــــب�.ــــــــــي�

 بعث�السلطة�التنفيذية�التونسية�ا�ؤتمنة�عTى�السيادة�التونسية؛

كيل�حكومـــــــــة�تونســـــــــية�صـــــــــرفة�مســـــــــؤولة�عـــــــــن�$مـــــــــن�العـــــــــام،�يرأســـــــــها�

 

إحـــــــــداث�بلـــــــــديات�منتخبـــــــــة�تمثـــــــــل�ف¹+ـــــــــا�ا�صـــــــــالح�الفرنســـــــــية�حيـــــــــث�توجـــــــــد�

بعـــــــث�مجلـــــــس�وط©ـــــــ�gمنتخـــــــب�بـــــــاOق�Qاع�العـــــــام،�تكـــــــون�أو#ـــــــى�مهامـــــــه�إعـــــــداد�

دســــــــتور�ديمقراطــــــــي�يضــــــــبط�العHقــــــــات�بــــــــUن�تــــــــونس�وفرنســــــــا�عTــــــــى�أســــــــاس�

وجــدت�هــذه�ا�طالــب�صــدى�قويــا�داخــل�$وســاط�السياســية�الفرنســية،�إ#ــى�

جانــب�الحركــات�ا�ناهضــة�لHســتعمار،�وتجاوبــا�مــع�مبــادرة�الــزعيم�الــذي�أطلقــت�

،�صــــّرح�وزيــــر�الشــــؤون�الخارجيــــة�

�LouisPerillierبمناســــــبة�تعيــــــUن
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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العــــــــــام�الفرنســـــــــــي�والعــــــــــالمg،�وعــــــــــرض�بخصــــــــــوص�مشـــــــــــروع�هــــــــــذه�ا�طالــــــــــب�.ــــــــــي�
  :ترمي�.ي�مجملها�إ#ى�الحكم�الذاتي�13

بعث�السلطة�التنفيذية�التونسية�ا�ؤتمنة�عTى�السيادة�التونسية؛

كيل�حكومـــــــــة�تونســـــــــية�صـــــــــرفة�مســـــــــؤولة�عـــــــــن�$مـــــــــن�العـــــــــام،�يرأســـــــــها�

 وزير�أك�QRيتو#ى�رئاسة�مجلس�الوزراء�بصورة�فعلية؛

 إلغاء�خطـــــة�الكاتب�العام�للحكومة؛

 إلغاء�خطة�ا�راقبUن�ا�دنيUن؛

 إلغاء�الجندرمة�الفرنسية؛

إحـــــــــداث�بلـــــــــديات�منتخبـــــــــة�تمثـــــــــل�ف¹+ـــــــــا�ا�صـــــــــالح�الفرنســـــــــية�حيـــــــــث�توجـــــــــد�

 .أقليات�من�الفرنسيUن

بعـــــــث�مجلـــــــس�وط©ـــــــ�gمنتخـــــــب�بـــــــاOق�Qاع�العـــــــام،�تكـــــــون�أو#ـــــــى�مهامـــــــه�إعـــــــداد�

دســــــــتور�ديمقراطــــــــي�يضــــــــبط�العHقــــــــات�بــــــــUن�تــــــــونس�وفرنســــــــا�عTــــــــى�أســــــــاس�

  .اح�Qام�سيادة�تونس�ومصالح�فرنسا�ا�شروعة

وجــدت�هــذه�ا�طالــب�صــدى�قويــا�داخــل�$وســاط�السياســية�الفرنســية،�إ#ــى�

جانــب�الحركــات�ا�ناهضــة�لHســتعمار،�وتجاوبــا�مــع�مبــادرة�الــزعيم�الــذي�أطلقــت�

،�صــــّرح�وزيــــر�الشــــؤون�الخارجيــــة�14عليـــه�الصــــحافة�الفرنســــية�با�حــــاور�ا�ناســــب

بمناســــــبة�تعيــــــUن�1950يونيــــــو��9بتــــــاريخالفرنســـــــي�روبــــــان�شــــــومان�
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العــــــــــام�الفرنســـــــــــي�والعــــــــــالمg،�وعــــــــــرض�بخصــــــــــوص�مشـــــــــــروع�هــــــــــذه�ا�طالــــــــــب�.ــــــــــي�

13سبع�نقط

بعث�السلطة�التنفيذية�التونسية�ا�ؤتمنة�عTى�السيادة�التونسية؛�-

كيل�حكومـــــــــة�تونســـــــــية�صـــــــــرفة�مســـــــــؤولة�عـــــــــن�$مـــــــــن�العـــــــــام،�يرأســـــــــها�تشـــــــــ�-

وزير�أك�QRيتو#ى�رئاسة�مجلس�الوزراء�بصورة�فعلية؛

إلغاء�خطـــــة�الكاتب�العام�للحكومة؛�-

إلغاء�خطة�ا�راقبUن�ا�دنيUن؛�-

إلغاء�الجندرمة�الفرنسية؛�-

إحـــــــــداث�بلـــــــــديات�منتخبـــــــــة�تمثـــــــــل�ف¹+ـــــــــا�ا�صـــــــــالح�الفرنســـــــــية�حيـــــــــث�توجـــــــــد��-

أقليات�من�الفرنسيUن

بعـــــــث�مجلـــــــس�وط©ـــــــ�gمنتخـــــــب�بـــــــاOق�Qاع�العـــــــام،�تكـــــــون�أو#ـــــــى�مهامـــــــه�إعـــــــداد�-

دســــــــتور�ديمقراطــــــــي�يضــــــــبط�العHقــــــــات�بــــــــUن�تــــــــونس�وفرنســــــــا�عTــــــــى�أســــــــاس�

اح�Qام�سيادة�تونس�ومصالح�فرنسا�ا�شروعة

وجــدت�هــذه�ا�طالــب�صــدى�قويــا�داخــل�$وســاط�السياســية�الفرنســية،�إ#ــى��

جانــب�الحركــات�ا�ناهضــة�لHســتعمار،�وتجاوبــا�مــع�مبــادرة�الــزعيم�الــذي�أطلقــت�

عليـــه�الصــــحافة�الفرنســــية�با�حــــاور�ا�ناســــب

الفرنســـــــي�روبــــــان�شــــــومان�
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ســــتقHل،�ولكــــن�ســــرعان�مــــا�تراجــــع�

فبــــالرغم�مــــن�الحــــوار�الــــذي�طبــــع�العHقــــة�بــــUن�ا�ســــتعمر�الفرنـــــ ��gوالحكومــــة�

إ�Oأن�ذلــك�،�1950غشــت�

منـــع�مـــن�اســـتمرار�Nحتجاجـــات�وyضـــرابات�لحمـــل�الســـلطة�الفرنســـية�عTـــى�

تجســـيد�وعودهـــا�ا�تعلقـــة�بمــــنح�الـــبHد�حكمهـــا�الـــذاتي،�لتتــــا#ى�بـــذلك�موجـــة�مــــن�

Nنتفاضـــــات�.ـــــي�ظـــــل�وضـــــع�إقليمـــــ�gيتمUـــــ|�بخطـــــورة�$وضـــــاع�العربيـــــة،�وخاصـــــة�

دفــــع�بفرنســــا�ا�ممــــ،�1954

�1954غشـت��2تحت�ضغط�الوزارة�التفاوضـية�الhـ�gشـكلها�الطـاهر�بـن�عمـار�.ـي�

يونيـو��3بمبـادرة�التوقيـع�عTـى�معاهـدة�الحكـم�الـذاتي�التون ـ��gبتـاريخ�

التمثيـــل�الشـــع�gÉ.ــــي�تـــونس�أصـــبح��Oدخــــل�فيـــه�للعنصـــر�$جنÉــــ�gولـــو�تعلــــق�

�Oتخضـــع�الحكومـــة�التونســـية�لتأشــــQUة�ا�ـــوظفUن�الســـامUن�الفرنســـيUن�عTــــى�

 كان�يتوOها�موظف�فرن �g؛

yدارة�الجهويــة�أصــبحت�تنبثــق�عــن�الحكومــة�التونســية�ويمثلهــا�مســؤولون�

  .الجيش�والتمثيل�الدبلوما���gمن�مشموOت�الحكومة�الفرنسية

هـــــذه�ا�عاهـــــدة�واعتQRهــــــا�

وســـف�$مـــUن�العـــام�لـــنفس�الحـــزب،�

" :�gإن�الشـعب�التون ـ�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

 Nــــا�إ#ــــى�مرحلــــة�+t�QUل،�ولكــــن�ســــرعان�مــــا�تراجــــع�مــــا�بتــــونس�للســــHســــتق

  .موضحا�أن�ا�قصود�باOستقHل�هو�الحكم�الذاتي

فبــــالرغم�مــــن�الحــــوار�الــــذي�طبــــع�العHقــــة�بــــUن�ا�ســــتعمر�الفرنـــــ ��gوالحكومــــة�

غشــت��17بتــاريخا�شــكلة�و التفاوضــية�برئاســة�محمــد�شــنيق�

منـــع�مـــن�اســـتمرار�Nحتجاجـــات�وyضـــرابات�لحمـــل�الســـلطة�الفرنســـية�عTـــى�

تجســـيد�وعودهـــا�ا�تعلقـــة�بمــــنح�الـــبHد�حكمهـــا�الـــذاتي،�لتتــــا#ى�بـــذلك�موجـــة�مــــن�

Nنتفاضـــــات�.ـــــي�ظـــــل�وضـــــع�إقليمـــــ�gيتمUـــــ|�بخطـــــورة�$وضـــــاع�العربيـــــة،�وخاصـــــة�

1954نــــون1��QRبــــالجزائر�الhــــ�gانطلــــق�ف¹+ــــا�الكفــــاح�ا�ســــلح�.ــــي�

تحت�ضغط�الوزارة�التفاوضـية�الhـ�gشـكلها�الطـاهر�بـن�عمـار�.ـي�

بمبـادرة�التوقيـع�عTـى�معاهـدة�الحكـم�الـذاتي�التون ـ��gبتـاريخ��

  :،�وال�ghمن�بUن�ما�جاء�ف¹+ا

التمثيـــل�الشـــع�gÉ.ــــي�تـــونس�أصـــبح��Oدخــــل�فيـــه�للعنصـــر�$جنÉــــ�gولـــو�تعلــــق�

 $مر�با�جالس�البلدية؛

�Oتخضـــع�الحكومـــة�التونســـية�لتأشــــQUة�ا�ـــوظفUن�الســـامUن�الفرنســـيUن�عTــــى�

 $وامر�والقرارات؛

 ا�قيم�العام�الفرن ��gأصبح�مندوبا�ساميا؛

�gh؛إلغاء�منصب�الكتابة�العامة�للحكومة�الg� ها�موظف�فرنOكان�يتو

yدارة�الجهويــة�أصــبحت�تنبثــق�عــن�الحكومــة�التونســية�ويمثلهــا�مســؤولون�

 تونسيون؛

الجيش�والتمثيل�الدبلوما���gمن�مشموOت�الحكومة�الفرنسية

ـــــد�بورقيبـــــة�رئــــــيس�الحـــــزب� هـــــذه�ا�عاهـــــدة�واعتQRهــــــا��"الدســـــتوري�الجديــــــد"أيَّ

وســـف�$مـــUن�العـــام�لـــنفس�الحـــزب،�.ـــي�حـــUن�رفضـــها�صـــالح�بـــن�ي�،خطـــوة�لÅمـــام

: "معلنا�بذلك�تصدع�الج[+ة�الوطنية،�إذ�أعلن�مـن�بانـدونغ

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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مــــا�بتــــونس�للســــt�QU+ــــا�إ#ــــى�مرحلــــة�N مقيمــــا�عا

موضحا�أن�ا�قصود�باOستقHل�هو�الحكم�الذاتي

فبــــالرغم�مــــن�الحــــوار�الــــذي�طبــــع�العHقــــة�بــــUن�ا�ســــتعمر�الفرنـــــ ��gوالحكومــــة�

التفاوضــية�برئاســة�محمــد�شــنيق�

منـــع�مـــن�اســـتمرار�Nحتجاجـــات�وyضـــرابات�لحمـــل�الســـلطة�الفرنســـية�عTـــى�يلـــم�

تجســـيد�وعودهـــا�ا�تعلقـــة�بمــــنح�الـــبHد�حكمهـــا�الـــذاتي،�لتتــــا#ى�بـــذلك�موجـــة�مــــن�

Nنتفاضـــــات�.ـــــي�ظـــــل�وضـــــع�إقليمـــــ�gيتمUـــــ|�بخطـــــورة�$وضـــــاع�العربيـــــة،�وخاصـــــة�

بــــالجزائر�الhــــ�gانطلــــق�ف¹+ــــا�الكفــــاح�ا�ســــلح�.ــــي�

تحت�ضغط�الوزارة�التفاوضـية�الhـ�gشـكلها�الطـاهر�بـن�عمـار�.ـي�

�التقـدمإ#ى�

،�وال�ghمن�بUن�ما�جاء�ف¹+ا1955

التمثيـــل�الشـــع�gÉ.ــــي�تـــونس�أصـــبح��Oدخــــل�فيـــه�للعنصـــر�$جنÉــــ�gولـــو�تعلــــق��-

$مر�با�جالس�البلدية؛

�Oتخضـــع�الحكومـــة�التونســـية�لتأشــــQUة�ا�ـــوظفUن�الســـامUن�الفرنســـيUن�عTــــى��-

$وامر�والقرارات؛

ا�قيم�العام�الفرن ��gأصبح�مندوبا�ساميا؛�-

-��ghإلغاء�منصب�الكتابة�العامة�للحكومة�ال

yدارة�الجهويــة�أصــبحت�تنبثــق�عــن�الحكومــة�التونســية�ويمثلهــا�مســؤولون��-

تونسيون؛

الجيش�والتمثيل�الدبلوما���gمن�مشموOت�الحكومة�الفرنسية�-

ـــــد�بورقيبـــــة�رئــــــيس�الحـــــزب� أيَّ

خطـــوة�لÅمـــام

معلنا�بذلك�تصدع�الج[+ة�الوطنية،�إذ�أعلن�مـن�بانـدونغ
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�،يـــــرفض�تلـــــك�ا�عاهـــــدة�وهـــــو�عـــــازم�عTـــــى�إحباطهـــــا�بجميـــــع�مـــــا�لديـــــه�مـــــن�وســـــائل

معنـــاه�إعـــHن�الحــــرب��،

بــUن�الجنــاح�البــورقي�gÉوالجنــاح�اليوســفي�.ــي�شــأن�اتفاقيــة�

داخـــل�الحـــزب�سيا�ـــ��g.ـــي�ا�واقـــف�

،�والــذي�كــاد�أن�يعصــف�بالثمــار�الhــ�gجناهــا�خــHل�مراحــل�

نضــاله�ضــد�ا�حتــل�الفرن ــ�g؛�بــل�إن�الصــراع�بــUن�الجنــاحUن�والــذي�أطلــق�عليــه�

،�ســــــيجد�امتــــــداده�أثنــــــاء�وبعــــــد�انتخــــــاب�ا�جلــــــس�القــــــومي�

�29التأسيســـي�الــذي�بــدأت�تظهــر�أو#ــى�مHمحــه�مــع�اصــدار�$مــر�العTــي�ا�ــؤرخ�.ــي�

  .،�بشأن�إحداث�مجلس�قومي�تأسي ��gمكلف�بوضع�الدستور 

ا�جلس،�والواقع�أن�الباي�كان��Oيرغب�بإيعاز�من�ابنه�$ك�QR.ي�إحداث�هذا�

ممــــا�يع©ــــ�gأن�ا�طلـــــب�التــــاري¬ي�لوضـــــع�دســــتور�مــــن�لـــــدن�مجلــــس�نيـــــابي�كــــان�لـــــه�

��!'A�� �E	���' �$�B�,s� 4��L�� ��� � ���	.� :

������ � :2493.  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

يـــــرفض�تلـــــك�ا�عاهـــــدة�وهـــــو�عـــــازم�عTـــــى�إحباطهـــــا�بجميـــــع�مـــــا�لديـــــه�مـــــن�وســـــائل

،وعليـــه،�فـــإن�توقيـــع�تلــــك�ا�عاهـــدة�وفرضـــها�عTـــى�الشــــعب

  

بــUن�الجنــاح�البــورقي�gÉوالجنــاح�اليوســفي�.ــي�شــأن�اتفاقيــة�إن�تبــاين�ا�واقــف�

سيا�ـــ��g.ـــي�ا�واقـــف�الحكـــم�الـــذاتي،�ومـــا�ترتـــب�عنـــه�مـــن�انشـــقاق�

،�والــذي�كــاد�أن�يعصــف�بالثمــار�الhــ�gجناهــا�خــHل�مراحــل�"الدســتوري�الجديــد

نضــاله�ضــد�ا�حتــل�الفرن ــ�g؛�بــل�إن�الصــراع�بــUن�الجنــاحUن�والــذي�أطلــق�عليــه�

،�ســــــيجد�امتــــــداده�أثنــــــاء�وبعــــــد�انتخــــــاب�ا�جلــــــس�القــــــومي�"فتنــــــة�اليوســــــفية

التأسيســـي�الــذي�بــدأت�تظهــر�أو#ــى�مHمحــه�مــع�اصــدار�$مــر�العTــي�ا�ــؤرخ�.ــي�

،�بشأن�إحداث�مجلس�قومي�تأسي ��gمكلف�بوضع�الدستور 195516

والواقع�أن�الباي�كان��Oيرغب�بإيعاز�من�ابنه�$ك�QR.ي�إحداث�هذا�

ممــــا�يع©ــــ�gأن�ا�طلـــــب�التــــاري¬ي�لوضـــــع�دســــتور�مــــن�لـــــدن�مجلــــس�نيـــــابي�كــــان�لـــــه�

  .معارضUن�داخليUن�أك£�Qمما�هم�.ي�الخارج
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

يـــــرفض�تلـــــك�ا�عاهـــــدة�وهـــــو�عـــــازم�عTـــــى�إحباطهـــــا�بجميـــــع�مـــــا�لديـــــه�مـــــن�وســـــائل

وعليـــه،�فـــإن�توقيـــع�تلــــك�ا�عاهـــدة�وفرضـــها�عTـــى�الشــــعب

  .15..."عليه

إن�تبــاين�ا�واقــف�

الحكـــم�الـــذاتي،�ومـــا�ترتـــب�عنـــه�مـــن�انشـــقاق�

الدســتوري�الجديــد"

نضــاله�ضــد�ا�حتــل�الفرن ــ�g؛�بــل�إن�الصــراع�بــUن�الجنــاحUن�والــذي�أطلــق�عليــه�

فتنــــــة�اليوســــــفيةال"بـــــــ

التأسيســـي�الــذي�بــدأت�تظهــر�أو#ــى�مHمحــه�مــع�اصــدار�$مــر�العTــي�ا�ــؤرخ�.ــي�

�QR1955دجن

والواقع�أن�الباي�كان��Oيرغب�بإيعاز�من�ابنه�$ك�QR.ي�إحداث�هذا�

ممــــا�يع©ــــ�gأن�ا�طلـــــب�التــــاري¬ي�لوضـــــع�دســــتور�مــــن�لـــــدن�مجلــــس�نيـــــابي�كــــان�لـــــه�

معارضUن�داخليUن�أك£�Qمما�هم�.ي�الخارج

  

                                                          

15 $��#	���)4�'��� ����
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تباينــــــت�نظــــــرة�مختلــــــف�$طــــــراف�السياســــــية�التونســــــية�الفاعلــــــة�مــــــن�إقامــــــة�

�واقعهـــــا�ومصــــــالحها�وأهــــــدافها،�وOســــــيما�.ــــــي�

مرحلــة�مــا�زالــت�لــم�تحصــل�ف¹+ــا�تــونس�عTــى�اســتقHلها�الكامــل،�إذ�ظهــر�اتجــاهUن�

متبــاينUن�معارضــUن�لفكــرة�إقامــة�شــرعية�مؤسســاتية�متمثلــة�.ــي�انتخــاب�مجلــس�

إ#ـــــى��هــــالولوجيمهــــد��،قــــومي�تأسي ــــ��gيتــــو#ى�عمليـــــة�وضــــع�دســــتور�جديــــد�لتـــــونس

  .سيادة�تونس�الداخلية�والخارجية

  
: أطلــق�عTــى�هـذه�ا�عارضــة�بــــ

،�وتعــود�جــذور�هــذه�ا�عارضــة�الhــ�gانتقلــت�مــن�داخــل�الحــزب�

لحظـــة�التوقيـــع�عTـــى�اتفاقيـــة�الحكـــم�

الحبيـــب�" الدســـتوري�الجديـــد

،�.ي�حـUن�رفضـها�.ي�اتجاه�نيل�NستقHل�الكامل

ورأى�ف¹+ا�خطوة�للوراء�باعتبارهـا�

،�وقــد�فســر�ذلــك�بكــون�أن�هــذه�Nتفاقيــة�عامــة�

،�شــــأÄ+ا�شــــأن�جميــــع�مــــا�يصــــدر�عــــن�ا�ســــتعمرين�الــــذين�

بــل�أÄ+ــا�ستســمح�لHســتعمار�الفرن ــ��gبــال�QكU|�عTــى�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

  الثاني المحور
  المواقف من انتخاب المجلس

  القومي التأسيسي

تباينــــــت�نظــــــرة�مختلــــــف�$طــــــراف�السياســــــية�التونســــــية�الفاعلــــــة�مــــــن�إقامــــــة�

�واقعهـــــا�ومصــــــالحها�وأهــــــدافها،�وOســــــيما�.ــــــي�مجلـــــس�قــــــومي�تأسيســـــــي�بــــــاختHف�

مرحلــة�مــا�زالــت�لــم�تحصــل�ف¹+ــا�تــونس�عTــى�اســتقHلها�الكامــل،�إذ�ظهــر�اتجــاهUن�

متبــاينUن�معارضــUن�لفكــرة�إقامــة�شــرعية�مؤسســاتية�متمثلــة�.ــي�انتخــاب�مجلــس�

قــــومي�تأسي ــــ��gيتــــو#ى�عمليـــــة�وضــــع�دســــتور�جديــــد�لتـــــونس

سيادة�تونس�الداخلية�والخارجيةلسد�ويج�،ا�جتمع�الدو#ي

  .بقيادة صالح بن يوسف المعارضة
gـhــى�هـذه�ا�عارضــة�بــــ�تمثلـت�ا�عارضــة�بقيــادة�صـالح�بــن�يوســف�والTأطلــق�ع

،�وتعــود�جــذور�هــذه�ا�عارضــة�الhــ�gانتقلــت�مــن�داخــل�الحــزب�17"مانــة�العامــة

لحظـــة�التوقيـــع�عTـــى�اتفاقيـــة�الحكـــم�هـــو�لتمتـــد�إ#ـــى�القضـــايا�الوطنيـــة�ا�صـــQUية،�

الدســـتوري�الجديـــد"الhـــ�gلقيـــت�تأييـــد�رئـــيس�الحـــزب�و الـــذاتي�لتـــونس،�

.ي�اتجاه�نيل�NستقHل�الكامل�واعتQRها�خطوة�لÅمام

ورأى�ف¹+ا�خطوة�للوراء�باعتبارهـا��،صالح�بن�يوسف�$مUن�العام�لنفس�الحزب

،�وقــد�فســر�ذلــك�بكــون�أن�هــذه�Nتفاقيــة�عامــة�1881بــوردو�أســوء�مــن�معاهــدة�

،�شــــأÄ+ا�شــــأن�جميــــع�مــــا�يصــــدر�عــــن�ا�ســــتعمرين�الــــذين�وغUــــ�Qواضــــحة

بــل�أÄ+ــا�ستســمح�لHســتعمار�الفرن ــ��gبــال�QكU|�عTــى��،يحــاولون�ا�ماطلــة�والتضــليل
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

تباينــــــت�نظــــــرة�مختلــــــف�$طــــــراف�السياســــــية�التونســــــية�الفاعلــــــة�مــــــن�إقامــــــة�

مجلـــــس�قــــــومي�تأسيســـــــي�بــــــاختHف�

مرحلــة�مــا�زالــت�لــم�تحصــل�ف¹+ــا�تــونس�عTــى�اســتقHلها�الكامــل،�إذ�ظهــر�اتجــاهUن�

متبــاينUن�معارضــUن�لفكــرة�إقامــة�شــرعية�مؤسســاتية�متمثلــة�.ــي�انتخــاب�مجلــس�

قــــومي�تأسي ــــ��gيتــــو#ى�عمليـــــة�وضــــع�دســــتور�جديــــد�لتـــــونس

ا�جتمع�الدو#ي

المعارضة: أو�
gـhتمثلـت�ا�عارضــة�بقيــادة�صـالح�بــن�يوســف�وال

مانــة�العامــة$ "

لتمتـــد�إ#ـــى�القضـــايا�الوطنيـــة�ا�صـــQUية،�

الـــذاتي�لتـــونس،�

واعتQRها�خطوة�لÅمام�بورقيبة

صالح�بن�يوسف�$مUن�العام�لنفس�الحزب

أســوء�مــن�معاهــدة�

وغUــــ�Qواضــــحةوغامضــــة�

يحــاولون�ا�ماطلــة�والتضــليل
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حhـ��إذا�نجـح�.ــي�اخمـاد�الثـورة�بــالجزائر،�تسـ©��لـه�حي¢+ــا�

ليمتـد�إ#ـى�،�.ـي�حصـول�انشـقاق�خطUـ�Qداخـل�الحـزب

،�بورقيبــةاتفاقيــة�د�ؤيــ

،�ممـــــا�جعـــــل�الحـــــزب�ة

�QRللحســــم�.ــــي��1955عجــــل�بمــــؤتمر�للحــــزب�بصــــفاقس�.ــــي�نــــون

خرج�تيـــــار�الحبيـــــب�بورقيبـــــة�منتــــــصرا�Ðرائـــــه�ومتبنيـــــا�

Oختياراته،�مكرسـا�.ـي�ذلـك�Nنقسـام�بـUن�الدسـتوريUن،�إ�Oأن�بـن�يوسـف�رفـض�

  ". $مانة�العامة

هــــذا�NخــــتHف�ســــيتطور�ليعــــرف�شــــك�Hجديــــدا�بــــرفض�فكــــرة�إقامــــة�مجلــــس�

تأسي ��g.ي�خضم�الحكم�الذاتي،�مما�سيجعل�ا�جلس�آلية�يمكـن�الـتحكم�ف¹+ـا�

مـــــــن�قبــــــــل�ا�ســــــــتعمر�الفرن ـــــــ�g،�وبــــــــذلك�تكــــــــون�كـــــــل�مخرجاتــــــــه�يحكمهــــــــا�منطــــــــق�

�Qا�باشـــر�مـــن�خـــHل�توجيـــه�أعمالـــه�فحســـب،�وهـــو�مـــا�جعـــل�منطـــق�

ا�عادلـة�الhـ�gتحكـم��،عـوض�صـناديق�Nنتخابـات�التأسيسـية

  ..ي�تلك�اللحظة�السياسية�الراهنة

،�اغتيـــــال�الحســـــUن�"$مانـــــة�العامـــــة

Oنتخابات�ا�جلس��"الدستوري�الجديد

التأسيــ �g،�فـالرفض�t+ـذا�ا�نطـق�للتيـار�ا�متنــع�عـن�إقامـة�مجلـس�تأسي ـ��gعــن�

طريق�Nنتخاب�يجد�سنده�.ي�التصور�الـذي�قدمـه،�كـون�أن�بورقيبـة�سـيتحكم�

وق�Nق�ــــQاع�بعــــد�كســــبه�للشـــــرعية�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

حhـ��إذا�نجـح�.ــي�اخمـاد�الثـورة�بــالجزائر،�تسـ©��لـه�حي¢+ــا��،الجزائـر�بشـكل�عنيــف

  .18أن�يرتد�عTى�تونس�لقصر�وغموض�هذه�Nتفاقية

.ـي�حصـول�انشـقاق�خطUـ�Qداخـل�الحـزب�وقد�تسبب�هذا�الخـHف

�gي،�لتظهــر�اتجاهــاتا�جتمــع�السيا�ــ�ºجتمــاNن��وUؤيــيمــن�بــ

ةتفاقيـــــهـــــذه�Nنـــــاهض�لوجنـــــاح�آخـــــر�مؤيـــــد�لـــــRن�يوســـــف�وم

عجــــل�بمــــؤتمر�للحــــزب�بصــــفاقس�.ــــي�نــــون�QRبقياداتــــه�الوطنيــــة�يُ 

  .هذا�الخHف

خرج�تيـــــار�الحبيـــــب�بورقيبـــــة�منتــــــصرا�Ðرائـــــه�ومتبنيـــــا�وخـــــHل�هـــــذا�ا�ـــــؤتمر�ســـــي

Oختياراته،�مكرسـا�.ـي�ذلـك�Nنقسـام�بـUن�الدسـتوريUن،�إ�Oأن�بـن�يوسـف�رفـض�

$مانة�العامة"ا�ؤتمر�وأصبحوا�من�ذاك�الوقت�ينعتون�باسم�

هــــذا�NخــــتHف�ســــيتطور�ليعــــرف�شــــك�Hجديــــدا�بــــرفض�فكــــرة�إقامــــة�مجلــــس�

تأسي ��g.ي�خضم�الحكم�الذاتي،�مما�سيجعل�ا�جلس�آلية�يمكـن�الـتحكم�ف¹+ـا�

مـــــــن�قبــــــــل�ا�ســــــــتعمر�الفرن ـــــــ�g،�وبــــــــذلك�تكــــــــون�كـــــــل�مخرجاتــــــــه�يحكمهــــــــا�منطــــــــق�

�Qا�باشـــر�مـــن�خـــHل�توجيـــه�أعمالـــه�فحســـب،�وهـــو�مـــا�جعـــل�منطـــق�Nســـتعمار�غUـــ

عـوض�صـناديق�Nنتخابـات�التأسيسـية�وا�قاومة

g� التون�gي�تلك�اللحظة�السياسية�الراهنة�ا�شهد�السيا��.

$مانـــــة�العامـــــة"كانـــــت�أكRـــــ�Qالعمليـــــات�الhـــــ�gقـــــام�t+ـــــا�تيـــــار�

الدستوري�الجديد"بوزيان�أحد�ا��QشحUن�ا�نتمUن�للحزب�

التأسيــ �g،�فـالرفض�t+ـذا�ا�نطـق�للتيـار�ا�متنــع�عـن�إقامـة�مجلـس�تأسي ـ��gعــن�

طريق�Nنتخاب�يجد�سنده�.ي�التصور�الـذي�قدمـه،�كـون�أن�بورقيبـة�سـيتحكم�

وق�Nق�ــــQاع�بعــــد�كســــبه�للشـــــرعية�.ــــي�ا�جلــــس�التأسيـــــ ��gلكســــب�شــــرعية�صــــند
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الجزائـر�بشـكل�عنيــف

أن�يرتد�عTى�تونس�لقصر�وغموض�هذه�Nتفاقية

وقد�تسبب�هذا�الخـHف

�gا�جتمــع�السيا�ــ�

وجنـــــاح�آخـــــر�مؤيـــــد�لـــــRن�يوســـــف�وم

بقياداتــــه�الوطنيــــة�يُ 

هذا�الخHف

وخـــــHل�هـــــذا�ا�ـــــؤتمر�ســـــي

Oختياراته،�مكرسـا�.ـي�ذلـك�Nنقسـام�بـUن�الدسـتوريUن،�إ�Oأن�بـن�يوسـف�رفـض�

ا�ؤتمر�وأصبحوا�من�ذاك�الوقت�ينعتون�باسم�قرارات�

هــــذا�NخــــتHف�ســــيتطور�ليعــــرف�شــــك�Hجديــــدا�بــــرفض�فكــــرة�إقامــــة�مجلــــس�

تأسي ��g.ي�خضم�الحكم�الذاتي،�مما�سيجعل�ا�جلس�آلية�يمكـن�الـتحكم�ف¹+ـا�

مـــــــن�قبــــــــل�ا�ســــــــتعمر�الفرن ـــــــ�g،�وبــــــــذلك�تكــــــــون�كـــــــل�مخرجاتــــــــه�يحكمهــــــــا�منطــــــــق�

Nســـتعمار�غUـــ

وا�قاومة�البندقية

g� التون�gا�شهد�السيا��

كانـــــت�أكRـــــ�Qالعمليـــــات�الhـــــ�gقـــــام�t+ـــــا�تيـــــار�

بوزيان�أحد�ا��QشحUن�ا�نتمUن�للحزب�

التأسيــ �g،�فـالرفض�t+ـذا�ا�نطـق�للتيـار�ا�متنــع�عـن�إقامـة�مجلـس�تأسي ـ��gعــن�

طريق�Nنتخاب�يجد�سنده�.ي�التصور�الـذي�قدمـه،�كـون�أن�بورقيبـة�سـيتحكم�

.ــــي�ا�جلــــس�التأسيـــــ ��gلكســــب�شــــرعية�صــــند
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التاريخيـــة،�ومـــن�تمـــة�إثبـــات�تفوقـــه�عTـــى�بقيـــة�$طـــراف�ا�نافســـة،�ممـــا�سيســـمح�

بــــوOدة�ســــلوك�سيا�ــــ��gللدولــــة�مســــتقبH،�قــــائم�عTــــى�$حاديــــة�السياســــية�وعــــدم�

،�ومــن�تمــة�تغييــب�للمطالــب�الhــ�gرفع�+ــا�الحركــة�الوطنيــة�

بقيادة �مين باي وولي عھده الشاذلي 

،�كانــت�هنــاك�"الحــزب�الدســتوري

ي�OمــUن�معارضــة�مــن�مؤسســة�تاريخيــة�حكمــت�لقــرون،�وتتمثــل�هــذه�ا�ؤسســة�.ــ

قامـــــــة�مجلـــــــس�قـــــــومي�تأسيــــــــ ��gمكلـــــــف�بوضـــــــع�

لدســتور،�حيــث�تمثلــت�إرادتــه�فقــط�بــأن�يكــون�الدســتور�ممنوحــا�للشــعب،�ممــا�

يع©ــ�gأن�الســلطة�التأسيســية�ا�زمــع�إقام�+ــا�لــن�تكــون�ســلطة�أصــلية،�بالقــدر�مــا�

ُيرغـــــُب�.ـــــي�أن�تكـــــون�ســـــلطة�مقيـــــدة�تتفـــــرع�ع¢+ـــــا�ســـــلطة�البـــــاي،�وتعمـــــل�.ـــــي�إطـــــار�

راطي�.ـي�وضـع�توجهاته�واختياراته،�وهو�ما�سيسقط�عن�ا�جلـس�الطـابع�الـديمق

بانتخـــاب�مجلـــس�قـــومي�

ـز�.ـي�نفـس�الوقـت�عTـى�
ّ

تأسي ��gحسب�Nق�Qاع�العـام�السـري�ا�باشـر،�إ�Oأنـه�رك

صــفة�ا�ــنح�بــأن�يــتم�خــتم�الدســتور�وإصــداره�يبقــى�مــن�مشــموOت�البــاي،�إذ�أنــه�

  .الوحيد�الذي�يملك�الحق�«عطاء�الدستور�صفته�القانونية

ي�«قامـــة�ا�جلـــس�القـــومي�

،�19التأسي ـــــ�g،�ظهـــــر�طـــــرف�آخـــــر�معـــــارض�وا�تمثـــــل�.ـــــي�و#ـــــي�العهـــــد�الشـــــاذ#ي�بـــــاي

والــذي�حــاول�أن�يعرقــل�أك£ــ�Qمــن�مــا�مــرة�انتخابــات�ا�جلــس�وتأجيلهــا،�عTــى�أمـــل�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

التاريخيـــة،�ومـــن�تمـــة�إثبـــات�تفوقـــه�عTـــى�بقيـــة�$طـــراف�ا�نافســـة،�ممـــا�سيســـمح�

بــــوOدة�ســــلوك�سيا�ــــ��gللدولــــة�مســــتقبH،�قــــائم�عTــــى�$حاديــــة�السياســــية�وعــــدم�

،�ومــن�تمــة�تغييــب�للمطالــب�الhــ�gرفع�+ــا�الحركــة�الوطنيــة�التــداول�عTــى�الســلطة

  .دولة�ا�ؤسساتا�نادية�بالديمقراطية�و 

بقيادة �مين باي وولي عھده الشاذلي  ةالمعارض

الحــزب�الدســتوري"إ#ــى�جانــب�ا�عارضــة�الhــ�gظهــرت�مــن�رحــم�

معارضــة�مــن�مؤسســة�تاريخيــة�حكمــت�لقــرون،�وتتمثــل�هــذه�ا�ؤسســة�.ــ

قامـــــــة�مجلـــــــس�قـــــــومي�تأسيــــــــ ��gمكلـــــــف�بوضـــــــع�إبـــــــاي�الـــــــذي�كـــــــان�يـــــــرفض�فكـــــــرة�

لدســتور،�حيــث�تمثلــت�إرادتــه�فقــط�بــأن�يكــون�الدســتور�ممنوحــا�للشــعب،�ممــا�

يع©ــ�gأن�الســلطة�التأسيســية�ا�زمــع�إقام�+ــا�لــن�تكــون�ســلطة�أصــلية،�بالقــدر�مــا�

ُيرغـــــُب�.ـــــي�أن�تكـــــون�ســـــلطة�مقيـــــدة�تتفـــــرع�ع¢+ـــــا�ســـــلطة�البـــــاي،�وتعمـــــل�.ـــــي�إطـــــار�

توجهاته�واختياراته،�وهو�ما�سيسقط�عن�ا�جلـس�الطـابع�الـديمق

بانتخـــاب�مجلـــس�قـــومي��1955دجنRـــ29��Qفبـــالرغم�مـــن�ا�وافقـــة�بـــأمر�عTـــي�.ـــي�

ـز�.ـي�نفـس�الوقـت�عTـى�
ّ

تأسي ��gحسب�Nق�Qاع�العـام�السـري�ا�باشـر،�إ�Oأنـه�رك

صــفة�ا�ــنح�بــأن�يــتم�خــتم�الدســتور�وإصــداره�يبقــى�مــن�مشــموOت�البــاي،�إذ�أنــه�

الوحيد�الذي�يملك�الحق�«عطاء�الدستور�صفته�القانونية

ي�«قامـــة�ا�جلـــس�القـــومي�إ#ى�جانـــب�ا�عارضـــة�الhـــ�gقـــام�t+ـــا�OمـــUن�بـــا

التأسي ـــــ�g،�ظهـــــر�طـــــرف�آخـــــر�معـــــارض�وا�تمثـــــل�.ـــــي�و#ـــــي�العهـــــد�الشـــــاذ#ي�بـــــاي

والــذي�حــاول�أن�يعرقــل�أك£ــ�Qمــن�مــا�مــرة�انتخابــات�ا�جلــس�وتأجيلهــا،�عTــى�أمـــل�
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التاريخيـــة،�ومـــن�تمـــة�إثبـــات�تفوقـــه�عTـــى�بقيـــة�$طـــراف�ا�نافســـة،�ممـــا�سيســـمح�

بــــوOدة�ســــلوك�سيا�ــــ��gللدولــــة�مســــتقبH،�قــــائم�عTــــى�$حاديــــة�السياســــية�وعــــدم�

التــداول�عTــى�الســلطة

ا�نادية�بالديمقراطية�و 

المعارض: اثاني
  .باي

إ#ــى�جانــب�ا�عارضــة�الhــ�gظهــرت�مــن�رحــم�

معارضــة�مــن�مؤسســة�تاريخيــة�حكمــت�لقــرون،�وتتمثــل�هــذه�ا�ؤسســة�.ــ

بـــــــاي�الـــــــذي�كـــــــان�يـــــــرفض�فكـــــــرة�

لدســتور،�حيــث�تمثلــت�إرادتــه�فقــط�بــأن�يكــون�الدســتور�ممنوحــا�للشــعب،�ممــا�ا

يع©ــ�gأن�الســلطة�التأسيســية�ا�زمــع�إقام�+ــا�لــن�تكــون�ســلطة�أصــلية،�بالقــدر�مــا�

ُيرغـــــُب�.ـــــي�أن�تكـــــون�ســـــلطة�مقيـــــدة�تتفـــــرع�ع¢+ـــــا�ســـــلطة�البـــــاي،�وتعمـــــل�.ـــــي�إطـــــار�

توجهاته�واختياراته،�وهو�ما�سيسقط�عن�ا�جلـس�الطـابع�الـديمق

  .الدستور 

فبـــالرغم�مـــن�ا�وافقـــة�بـــأمر�عTـــي�.ـــي�

ـز�.ـي�نفـس�الوقـت�عTـى�
ّ

تأسي ��gحسب�Nق�Qاع�العـام�السـري�ا�باشـر،�إ�Oأنـه�رك

صــفة�ا�ــنح�بــأن�يــتم�خــتم�الدســتور�وإصــداره�يبقــى�مــن�مشــموOت�البــاي،�إذ�أنــه�

الوحيد�الذي�يملك�الحق�«عطاء�الدستور�صفته�القانونية

إ#ى�جانـــب�ا�عارضـــة�الhـــ�gقـــام�t+ـــا�OمـــUن�بـــاهـــذا،�فـــ

التأسي ـــــ�g،�ظهـــــر�طـــــرف�آخـــــر�معـــــارض�وا�تمثـــــل�.ـــــي�و#ـــــي�العهـــــد�الشـــــاذ#ي�بـــــاي

والــذي�حــاول�أن�يعرقــل�أك£ــ�Qمــن�مــا�مــرة�انتخابــات�ا�جلــس�وتأجيلهــا،�عTــى�أمـــل�
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تمكUن�والـده�مـن�تعيـUن�نـواب�هـذا�ا�جلـس�بـدل�انتخـاt+م�خوفـا�مـن�تراجـع�هـذه�

الشـــأن�العـــام�السيا�ـــ��gالتونســــي�وبالتـــا#ي�

�+ميشــــها،�ولعــــل�الرغبــــة�الجامحــــة�.ــــي�التعيـــــUن�عــــوض�Nنتخــــاب�كانــــت�.ــــي�ســـــنة�

ســـتور�لتـــونس،�وظـــل�عTـــى�خوفـــه�بعـــد�

موقــع� تخــاب�ا�جلــس�الhــ�gســتدعم�بــدون�شــك

ع�ــــــQف�لـــــه�بالشــــــرعية�التاريخيـــــة�للنضــــــال�
ُ
لـــــذي�أ

.ي�ا�قابل�تراجع�آخر�أدوار�الحكام�الحسنيUن�الذين�خضـعوا�

gل��،بشــــكل�متفــــاوت�لكــــل�أوجــــه�الخضــــوع�والتبعيــــة�للمســــتعمر�الفرن ــــ�Hمــــن�خــــ

�gـhتفاقيـات،�الNـى�مجموعـة�مـن�Tـى�التوقيـع�.ـي�مناسـبات�متعـددة�عTاجبارهم�ع

،�مقابـل�Nحتفـاظ�20د�التونسـية�.ـي�مراحـل�جديـدة�أفقـد�+ا�سـياد�+ا

فبالرغم�من�الخطورة�ال�ghأول�+ا�ا�عارضة�بشق¹+ا،�ا�تمثل�.ي�الجناح�ا�لقـب�

وو#ــي��باÓمانــة�العامــة�بقيــادة�صــالح�بــن�يوســف،�أو�الجنــاح�ا�تمثــل�.ــي�OمــUن�بــاي

دجنRــ29��Qمــن�$مــUن�بـاي�بتــاريخ�

،�والذي�ينص�عTى�انتخاب�مجلس�تأسيسـي�انتخابا�عاما�مباشرا�وسـريا�

حســـب�الشـــروط�الhـــ�gيضـــبطها�قـــانون�انتخـــابي،�أي�حســـبما�طالبـــت�بـــه�الحركـــة�

،�"الدســـتوريالحـــر�"حـــزب�

  .الذي�طالب�آنذاك�بانتخاب�مجلس�نيابي�عن�طريق�Nق�Qاع�العام

إ�Oأنـه�بــالرغم�مــن�ذلـك�لــم�يتســرع�الحــزب�الدسـتوري�الــدخول�.ــي�أي�مرحلــة�

تأسيســـــــية�جديـــــــدة،�.ــــــــي�ظـــــــل�وضــــــــع�مازالـــــــت�لــــــــم�تأخـــــــذ�فيــــــــه�تـــــــونس�اســــــــتقHلها�

اتي،�مازالت�ترضخ�فيه�للسيطرة�الفرنسية�تحت�غطاء�الحكم�الذ

اعتRــــ�Qهــــذه�Nتفاقيــــة�الhــــ�gتقــــر�بــــالحكم�الــــذاتي�مرحلــــة�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

تمكUن�والـده�مـن�تعيـUن�نـواب�هـذا�ا�جلـس�بـدل�انتخـاt+م�خوفـا�مـن�تراجـع�هـذه�

الشـــأن�العـــام�السيا�ـــ��gالتونســــي�وبالتـــا#ي�ب�QUتـــدا�ؤسســـة�التاريخيـــة�للمبـــادرة�.ـــي�

�+ميشــــها،�ولعــــل�الرغبــــة�الجامحــــة�.ــــي�التعيـــــUن�عــــوض�Nنتخــــاب�كانــــت�.ــــي�ســـــنة�

ســـتور�لتـــونس،�وظـــل�عTـــى�خوفـــه�بعـــد�حيـــث�اق�ـــQح�تعيـــUن�مجلـــس�لســـن�د

تخــاب�ا�جلــس�الhــ�gســتدعم�بــدون�شــكســتقHل�الــداخTي�مــن�فكــرة�ان

ع�ــــــQف�لـــــه�بالشــــــرعية�التاريخيـــــة�للنضــــــال�ا�"الدســـــتوري�الجديــــــد
ُ
لـــــذي�أ

.ي�ا�قابل�تراجع�آخر�أدوار�الحكام�الحسنيUن�الذين�خضـعوا��وا�طالبة�بالتحرر،

gبشــــكل�متفــــاوت�لكــــل�أوجــــه�الخضــــوع�والتبعيــــة�للمســــتعمر�الفرن ــــ�

�gـhتفاقيـات،�الNـى�مجموعـة�مـن�Tـى�التوقيـع�.ـي�مناسـبات�متعـددة�عTاجبارهم�ع

 Hد�التونسـية�.ـي�مراحـل�جديـدة�أفقـد�+ا�سـياد�+اأدخلت�الب

  .باستمرارهم�عTى�رأس�مؤسسة�الباي

فبالرغم�من�الخطورة�ال�ghأول�+ا�ا�عارضة�بشق¹+ا،�ا�تمثل�.ي�الجناح�ا�لقـب�

باÓمانــة�العامــة�بقيــادة�صــالح�بــن�يوســف،�أو�الجنــاح�ا�تمثــل�.ــي�OمــUن�بــاي

مــن�$مــUن�بـاي�بتــاريخ�عTـي�،�اســتطاع�بورقيبــة�.ـي�استصــدار�أمــر�

،�والذي�ينص�عTى�انتخاب�مجلس�تأسيسـي�انتخابا�عاما�مباشرا�وسـريا�

حســـب�الشـــروط�الhـــ�gيضـــبطها�قـــانون�انتخـــابي،�أي�حســـبما�طالبـــت�بـــه�الحركـــة�

حـــزب�التأســـيس��تـــاريخوهـــو�،�1920الوطنيـــة�التونســـية�منـــذ�

الذي�طالب�آنذاك�بانتخاب�مجلس�نيابي�عن�طريق�Nق�Qاع�العام

إ�Oأنـه�بــالرغم�مــن�ذلـك�لــم�يتســرع�الحــزب�الدسـتوري�الــدخول�.ــي�أي�مرحلــة�

تأسيســـــــية�جديـــــــدة،�.ــــــــي�ظـــــــل�وضــــــــع�مازالـــــــت�لــــــــم�تأخـــــــذ�فيــــــــه�تـــــــونس�اســــــــتقHلها�

مازالت�ترضخ�فيه�للسيطرة�الفرنسية�تحت�غطاء�الحكم�الذ،حيث�

اعتRــــ�Qهــــذه�Nتفاقيــــة�الhــــ�gتقــــر�بــــالحكم�الــــذاتي�مرحلــــة��،إ�Oأن�مــــؤتمر�صــــفاقس
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

تمكUن�والـده�مـن�تعيـUن�نـواب�هـذا�ا�جلـس�بـدل�انتخـاt+م�خوفـا�مـن�تراجـع�هـذه�

ا�ؤسســـة�التاريخيـــة�للمبـــادرة�.ـــي�

�+ميشــــها،�ولعــــل�الرغبــــة�الجامحــــة�.ــــي�التعيـــــUن�عــــوض�Nنتخــــاب�كانــــت�.ــــي�ســـــنة�

حيـــث�اق�ـــQح�تعيـــUن�مجلـــس�لســـن�د�1951

 Nي�مــن�فكــرة�انTل�الــداخHســتق

الدســـــتوري�الجديــــــد"الحـــــزب�

وا�طالبة�بالتحرر،

gبشــــكل�متفــــاوت�لكــــل�أوجــــه�الخضــــوع�والتبعيــــة�للمســــتعمر�الفرن ــــ�

�gـhتفاقيـات،�الNـى�مجموعـة�مـن�Tـى�التوقيـع�.ـي�مناسـبات�متعـددة�عTاجبارهم�ع

 Hأدخلت�الب

باستمرارهم�عTى�رأس�مؤسسة�الباي

فبالرغم�من�الخطورة�ال�ghأول�+ا�ا�عارضة�بشق¹+ا،�ا�تمثل�.ي�الجناح�ا�لقـب�

باÓمانــة�العامــة�بقيــادة�صــالح�بــن�يوســف،�أو�الجنــاح�ا�تمثــل�.ــي�OمــUن�بــاي

،�اســتطاع�بورقيبــة�.ـي�استصــدار�أمــر�عهـده

،�والذي�ينص�عTى�انتخاب�مجلس�تأسيسـي�انتخابا�عاما�مباشرا�وسـريا�195521

حســـب�الشـــروط�الhـــ�gيضـــبطها�قـــانون�انتخـــابي،�أي�حســـبما�طالبـــت�بـــه�الحركـــة�

الوطنيـــة�التونســـية�منـــذ�

الذي�طالب�آنذاك�بانتخاب�مجلس�نيابي�عن�طريق�Nق�Qاع�العام

إ�Oأنـه�بــالرغم�مــن�ذلـك�لــم�يتســرع�الحــزب�الدسـتوري�الــدخول�.ــي�أي�مرحلــة�

تأسيســـــــية�جديـــــــدة،�.ــــــــي�ظـــــــل�وضــــــــع�مازالـــــــت�لــــــــم�تأخـــــــذ�فيــــــــه�تـــــــونس�اســــــــتقHلها�

،حيث�الكامل

إ�Oأن�مــــؤتمر�صــــفاقس
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هامــــــة�.ــــــي�طريــــــق�تحقيــــــق�NســــــتقHل�الــــــذي�يمثــــــل�أســــــم��غايــــــة�لكفــــــاح�الحــــــزب،�

وطالب�بالس�QUقدما�نحو�تحقيقه�بروح�التعاون�الحر�و.ي�اتجاه�التطور�التاري¬ي�

  .آنذاك�الراهنة

ودرس��1956ينـاير��21

الوضع�الراهن�للتطورات�الhـ�gتعرفهـا�تـونس�.ـي�إطارهـا�الـدو#ي،�حيـث�خلـص�أن�

ل�الحتمــg،�وطالــب�مــن�خــHل�

وف�QUالوسـائل�الضــرورية�«نشـاء�

قــــــوة�نظاميــــــة�مســــــلحة،�وإدخــــــال�تعــــــديHت�عTــــــى�الحكــــــم�الــــــذاتي�ممــــــا�ســــــيجعلها�

�+يــــأت�الظــــروف�لهــــذا�ا�طلــــب،�حيــــث�ســــافر�الحبيــــب�بورقيبــــة�لهــــذا�الغــــرض�

الكاتــــب�العــــام�للحــــزب�Nشــــ�Qاكي،�

فQRايــر�والhــ�gتمخــض�ع¢+ــا�التوقيــع�عTــى�Nتفــاق�يــوم�

تع�Qف�فرنسا�باستقHل�تونس�وممارس�+ا�

 ها�ســـــؤوليا�+ا�.ــــــي�ميــــــادين�الشــــــؤون�الخارجيـــــة�و$مــــــن�والــــــدفاع�وتشــــــكيل�جيشــــــ

بقية�منافسيه�ا�عارضـUن�

نتخــــاب�ا�جلــــس�القــــومي�الـــــتأسي �g،�مســـــتندا�.ــــي�ذلــــك�إ#ــــى�تحالفــــه�مـــــع�

�،�القــــــوة�ا�حافظــــــة�عTــــــى�تماســــــكها�ووحــــــد�+ا

،�إ#ــــى�جانــــب�التأييــــد�الفرن ــــ��gا�تمثــــل�.ــــي�انتخــــاب�ا�جلــــس�القــــومي�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

هامــــــة�.ــــــي�طريــــــق�تحقيــــــق�NســــــتقHل�الــــــذي�يمثــــــل�أســــــم��غايــــــة�لكفــــــاح�الحــــــزب،�

وطالب�بالس�QUقدما�نحو�تحقيقه�بروح�التعاون�الحر�و.ي�اتجاه�التطور�التاري¬ي�

الراهنة�وا�وضوºي�للشروط�ال�ghتتسم�t+ا�ا�رحلة�السياسية

.ي��"الدستوري�الجديد"اجتمع�ا�جلس�ا�حTي�للحزب�

الوضع�الراهن�للتطورات�الhـ�gتعرفهـا�تـونس�.ـي�إطارهـا�الـدو#ي،�حيـث�خلـص�أن�

HســتقNل�الـــشروط�ا�وضــوعية�للمرحلــة�تقــود�نحــو�Hوطالــب�مــن�خــ�،gل�الحتمــ

وف�QUالوسـائل�الضــرورية�«نشـاء�،�باختصار�مراحل�التحـول�مـن�خـHل�تـ

قــــــوة�نظاميــــــة�مســــــلحة،�وإدخــــــال�تعــــــديHت�عTــــــى�الحكــــــم�الــــــذاتي�ممــــــا�ســــــيجعلها�

  .متناسقة�والواقع�ا�وضوºي�لتونس

�+يــــأت�الظــــروف�لهــــذا�ا�طلــــب،�حيــــث�ســــافر�الحبيــــب�بورقيبــــة�لهــــذا�الغــــرض�

�g� وقابــــل�رئــــيس�الحكومــــة�الـــــفرنGuyMollet��،اكيQشــــ�Nالكاتــــب�العــــام�للحــــزب�

فQRايــر�والhــ�gتمخــض�ع¢+ــا�التوقيــع�عTــى�Nتفــاق�يــوم��22دأ�ا�فاوضــات�بتــاريخ�

تع�Qف�فرنسا�باستقHل�تونس�وممارس�+ا�أن�بمقتضاه�والذي�،�1956

�ســـــؤوليا�+ا�.ــــــي�ميــــــادين�الشــــــؤون�الخارجيـــــة�و$مــــــن�والــــــدفاع�وتشــــــكيل�جيشــــــ

بقية�منافسيه�ا�عارضـUن��الحبيب�بورقيبة�عTى�اع�Qف�الجميع�آنذاك�بتفوق 

نتخــــاب�ا�جلــــس�القــــومي�الـــــتأسي �g،�مســـــتندا�.ــــي�ذلــــك�إ#ــــى�تحالفــــه�مـــــع�

،�القــــــوة�ا�حافظــــــة�عTــــــى�تماســــــكها�ووحــــــد�+ا"Nتحــــــاد�العــــــام�التـــــــون ��gللشــــــغل
،�إ#ــــى�جانــــب�التأييــــد�الفرن ــــ��gا�تمثــــل�.ــــي�انتخــــاب�ا�جلــــس�القــــومي�23
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

هامــــــة�.ــــــي�طريــــــق�تحقيــــــق�NســــــتقHل�الــــــذي�يمثــــــل�أســــــم��غايــــــة�لكفــــــاح�الحــــــزب،�

وطالب�بالس�QUقدما�نحو�تحقيقه�بروح�التعاون�الحر�و.ي�اتجاه�التطور�التاري¬ي�

وا�وضوºي�للشروط�ال�ghتتسم�t+ا�ا�رحلة�السياسية

اجتمع�ا�جلس�ا�حTي�للحزب�

الوضع�الراهن�للتطورات�الhـ�gتعرفهـا�تـونس�.ـي�إطارهـا�الـدو#ي،�حيـث�خلـص�أن�

HســتقNالـــشروط�ا�وضــوعية�للمرحلــة�تقــود�نحــو�

،�باختصار�مراحل�التحـول�مـن�خـHل�تـاجتماعه

قــــــوة�نظاميــــــة�مســــــلحة،�وإدخــــــال�تعــــــديHت�عTــــــى�الحكــــــم�الــــــذاتي�ممــــــا�ســــــيجعلها�

متناسقة�والواقع�ا�وضوºي�لتونس

�+يــــأت�الظــــروف�لهــــذا�ا�طلــــب،�حيــــث�ســــافر�الحبيــــب�بورقيبــــة�لهــــذا�الغــــرض�

�g� وقابــــل�رئــــيس�الحكومــــة�الـــــفرن

دأ�ا�فاوضــات�بتــاريخ�لتبــ

1956مارس��20

�ســـــؤوليا�+ا�.ــــــي�ميــــــادين�الشــــــؤون�الخارجيـــــة�و$مــــــن�والــــــدفاع�وتشــــــكيل�جيشــــــ

 .22وط©gال

اع�Qف�الجميع�آنذاك�بتفوق 

نتخــــاب�ا�جلــــس�القــــومي�الـــــتأسي �g،�مســـــتندا�.ــــي�ذلــــك�إ#ــــى�تحالفــــه�مـــــع�الفكــــرة�

Nتحــــــاد�العــــــام�التـــــــون ��gللشــــــغل"

23التنظيميــــة
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للحــزب��اامتــدادوالــذي�يعــد�

�gـــــــــ�ªالـــــــــذي�اســـــــــتغل�هـــــــــذه�الفرصـــــــــة�لتجـــــــــاوز�أخطـــــــــاء�ما

ا�تمثلــــــة�.ــــــي�Nنفصــــــال�عــــــن�الحركــــــة�الوطنيــــــة�عنــــــدما�دافــــــع�عــــــن�

Nتحاد�الفرن �g،�إ#ى�جانب�التباين�مع�التيار�اليوسفي�الذي�أق���ÔالشـيوعيUن�

«عـــداد�ا�طالــــب��1950

الوطنيــة،�ممــا�جعــل�الشــعب�الـــتون ��gأمــام�مرحلــة�تاريخيــة�اســتثنائية،�تتــاح�لــه�

فرصـــة�سياســـية�للتعبUـــ�QوÓول�مـــرة�عـــن�رأيـــه�واختياراتـــه�.ـــي�اتخـــاذ�أول�قـــرار�لــــه،�

،�كـــــان�1920ســـــنة�ومنـــــذ�تـــــاريخ�تأسيســـــه

العـــام�توكـــل�لـــه�مهمـــة�وضـــع�

فهـــــل�سيشـــــكل�انتخـــــاب�هـــــذا�ا�جلـــــس�التأسي ـــــ�y�gطـــــار�الحاضـــــن�لHخـــــتHف�

السيا�ـ��gوNجتمــاºي�الحاصـل�.ــي�ا�شــهد�السيا�ـ��gالتون ــ��gآنـذاك،�بمــا�يســمح�

  عية؟لتوازنات�السياسية�وNجتما
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�،g� الشــ"الحــزب��وبــدعم�مــنالتـــأسيgي�التون ــ�ºوالــذي�يعــد�" يو

gي�الفرن ـــــــــ�ºالشـــــــــيو"��gـــــــــ�ªالـــــــــذي�اســـــــــتغل�هـــــــــذه�الفرصـــــــــة�لتجـــــــــاوز�أخطـــــــــاء�ما

ا�تمثلــــــة�.ــــــي�Nنفصــــــال�عــــــن�الحركــــــة�الوطنيــــــة�عنــــــدما�دافــــــع�عــــــن�و $ربعينيــــــات،�

Nتحاد�الفرن �g،�إ#ى�جانب�التباين�مع�التيار�اليوسفي�الذي�أق���ÔالشـيوعيUن�

gـــhن�الUن�بتكوي¢+ـــا�ســـنة��عـــن�لجنـــة�$ربعـــUمـــO1950أذن�البــــاي�

الوطنيــة،�ممــا�جعــل�الشــعب�الـــتون ��gأمــام�مرحلــة�تاريخيــة�اســتثنائية،�تتــاح�لــه�

فرصـــة�سياســـية�للتعبUـــ�QوÓول�مـــرة�عـــن�رأيـــه�واختياراتـــه�.ـــي�اتخـــاذ�أول�قـــرار�لــــه،�

ومنـــــذ�تـــــاريخ�تأسيســـــه�"الحـــــر�الدســـــتوري"وOســـــيما�أن�الحـــــزب�

العـــام�توكـــل�لـــه�مهمـــة�وضـــع�طالـــب�بمجلـــس�نيـــابي�منتخـــب�عـــن�طريـــق�Nق�ـــQاع�

فهـــــل�سيشـــــكل�انتخـــــاب�هـــــذا�ا�جلـــــس�التأسي ـــــ�y�gطـــــار�الحاضـــــن�لHخـــــتHف�

السيا�ـ��gوNجتمــاºي�الحاصـل�.ــي�ا�شــهد�السيا�ـ��gالتون ــ��gآنـذاك،�بمــا�يســمح�

لتوازنات�السياسية�وNجتما�يHد�وثيقة�دستورية�تع�QRعن�ا
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�،g� التـــأسي

"gي�الفرن ـــــــــ�ºالشـــــــــيو

$ربعينيــــــات،�

Nتحاد�الفرن �g،�إ#ى�جانب�التباين�مع�التيار�اليوسفي�الذي�أق���ÔالشـيوعيUن�

gـــhن�الUعـــن�لجنـــة�$ربعـــ

الوطنيــة،�ممــا�جعــل�الشــعب�الـــتون ��gأمــام�مرحلــة�تاريخيــة�اســتثنائية،�تتــاح�لــه�

فرصـــة�سياســـية�للتعبUـــ�QوÓول�مـــرة�عـــن�رأيـــه�واختياراتـــه�.ـــي�اتخـــاذ�أول�قـــرار�لــــه،�

وOســـــيما�أن�الحـــــزب�

طالـــب�بمجلـــس�نيـــابي�منتخـــب�عـــن�طريـــق�Nق�ـــQاع�ي

  .الدستور 

فهـــــل�سيشـــــكل�انتخـــــاب�هـــــذا�ا�جلـــــس�التأسي ـــــ�y�gطـــــار�الحاضـــــن�لHخـــــتHف�

السيا�ـ��gوNجتمــاºي�الحاصـل�.ــي�ا�شــهد�السيا�ـ��gالتون ــ��gآنـذاك،�بمــا�يســمح�

�يHد�وثيقة�دستورية�تع�QRعن�ا
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ــل�انتخــاب�ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��gأول�حــدث�وط©ــ�gتعرفــه�تــونس�بعــد�
ّ
مث

نظــــام�بدايــــة�ال¢+ايــــة�للمــــن�جهــــة�أخــــرى،�حــــدثا�سياســــيا�ل

أنـه�الوحيـد��1956جلسـاته�الhـ�gعقـدها�سـنة�

�،ولعــــل�الخطــــاب�الــــذي�ألقــــاه�الحبيــــب�بورقيبــــة�بعــــد�تعيينــــه�رئيســــا�للمجلــــس

تجتمعــــون�.ــــي�هــــذا�ا�جلــــس�بــــإرادة�

ة�.ـــــي�جمـــــيعكم�واضـــــحة�وجليــــــة،�

لقــد�... فالســيادة�.ــي�تــونس�ســيادة�الشــعب�التونســـي�وصــاح[+ا�الشــرºي�والحقيقــي

اختـــــــاركم�الشـــــــعب�عـــــــن�تمحـــــــيص�وتجربـــــــة�وانتخـــــــبكم�عـــــــن�رªـــــــ���بحريـــــــة�تامـــــــة�

وبأغلبية�كادت�ان�تكـون�اجماعـا�ووضـع�ثقتـه�فـيكم�وقلـدكم�أمانتـه�.ـي�أعنـاقكم�

أيـام�عTـى�حصـول�ا�ملكـة�التونسـية�عTـى�اسـتقHلها�

،�حhــــــ��كــــــان�الشــــــعب�التون ــــــ��gعTــــــى�موعــــــد�مـــــــع�أول�

إ�Oأن��.مـارس�مـن�نفـس�السـنة�Oختيـار�نوابـه

�gمــــــح�النظــــــام�السيا�ــــــ�Hستضــــــع�م�gــــــhنتخابــــــات�التأسيســــــية�الNهــــــذه��gالتون ــــــ�

لهـــا،�أن�تحـــدد�شـــكل�النظـــام�الـــذي�بـــدأت�مHمحـــه�تتحــــدد�

حــــد�ا�HحظــــUن�عTــــى�منــــذ�Ä+ايــــة�$ربعينيــــات�.ــــي�شــــكل�نظــــام�أحــــادي،�ممــــا�دفــــع�بأ

�QـــــــRاع�أانـــــــة�العامـــــــة�صـــــــالح�بــــــن�يوســـــــف،�يعتQق�ـــــــNن�طريقـــــــة�

مـن�قبـل�مجلـس�واحـد�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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�� ا	��� ا	

  انتخاب المجلس القومي التأسيسي

  ا8طار القانوني والبنية التنظيمية

ــل�انتخــاب�ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��gأول�حــدث�وط©ــ�gتعرفــه�تــونس�بعــد�
ّ
مث

مــــن�جهــــة�أخــــرى،�حــــدثا�سياســــيا�لشــــكل�كمــــا�NســــتقHل،�

جلسـاته�الhـ�gعقـدها�سـنة��ىو#ـأعلن�ا�جلـس�.ـي�سـي

g� الذي�يمثل�الشعب�التون.  

ولعــــل�الخطــــاب�الــــذي�ألقــــاه�الحبيــــب�بورقيبــــة�بعــــد�تعيينــــه�رئيســــا�للمجلــــس

تجتمعــــون�.ــــي�هــــذا�ا�جلــــس�بــــإرادة�: "إنكــــمي�HعTــــى�الرغبــــة�.ــــي�ذلــــك�حــــUن�قــــال�

ة�.ـــــي�جمـــــيعكم�واضـــــحة�وجليــــــة،�فـــــ�Hتنســـــوا�أن�تلـــــك�yرادة�ا�تجســــــم

فالســيادة�.ــي�تــونس�ســيادة�الشــعب�التونســـي�وصــاح[+ا�الشــرºي�والحقيقــي

اختـــــــاركم�الشـــــــعب�عـــــــن�تمحـــــــيص�وتجربـــــــة�وانتخـــــــبكم�عـــــــن�رªـــــــ���بحريـــــــة�تامـــــــة�

وبأغلبية�كادت�ان�تكـون�اجماعـا�ووضـع�ثقتـه�فـيكم�وقلـدكم�أمانتـه�.ـي�أعنـاقكم�

  ...". لتسهروا�عTى�مصالح�الوطن�العليا

أيـام�عTـى�حصـول�ا�ملكـة�التونسـية�عTـى�اسـتقHلها��)5(ة�لم�تم�g�Öإ�Oخمس

،�حhــــــ��كــــــان�الشــــــعب�التون ــــــ��gعTــــــى�موعــــــد�مـــــــع�أول�1956مــــــارس��20

مـارس�مـن�نفـس�السـنة�Oختيـار�نوابـه�25انتخابات�عامة�ومباشرة�بتاريخ�

�gمــــــح�النظــــــام�السيا�ــــــ�Hستضــــــع�م�gــــــhنتخابــــــات�التأسيســــــية�الNهــــــذه�

لهـــا،�أن�تحـــدد�شـــكل�النظـــام�الـــذي�بـــدأت�مHمحـــه�تتحــــدد��مقـــدرامســـتقب�Hكـــان�

منــــذ�Ä+ايــــة�$ربعينيــــات�.ــــي�شــــكل�نظــــام�أحــــادي،�ممــــا�دفــــع�بأ

انـــــــة�العامـــــــة�صـــــــالح�بــــــن�يوســـــــف،�يعتRـــــــ�Qمرأســــــهم�قيـــــــادي�$ 

مـن�قبـل�مجلـس�واحـد��ا�عتمدة��Oيمك¢+ا�أن�تفرز�سوى�مجلسـا�أحاديـا�محتكـرا

  .وتحت�زعامة�رئيسه

    

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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ــل�انتخــاب�ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��gأول�حــدث�وط©ــ�gتعرفــه�تــونس�بعــد�
ّ
مث

NســــتقHل،�

سـيا�لكي،�إذ�

g� الذي�يمثل�الشعب�التون

ولعــــل�الخطــــاب�الــــذي�ألقــــاه�الحبيــــب�بورقيبــــة�بعــــد�تعيينــــه�رئيســــا�للمجلــــس

ي�HعTــــى�الرغبــــة�.ــــي�ذلــــك�حــــUن�قــــال�دلــــ

فـــــ�Hتنســـــوا�أن�تلـــــك�yرادة�ا�تجســــــمالشـــــعب،�

فالســيادة�.ــي�تــونس�ســيادة�الشــعب�التونســـي�وصــاح[+ا�الشــرºي�والحقيقــي

اختـــــــاركم�الشـــــــعب�عـــــــن�تمحـــــــيص�وتجربـــــــة�وانتخـــــــبكم�عـــــــن�رªـــــــ���بحريـــــــة�تامـــــــة�

وبأغلبية�كادت�ان�تكـون�اجماعـا�ووضـع�ثقتـه�فـيكم�وقلـدكم�أمانتـه�.ـي�أعنـاقكم�

لتسهروا�عTى�مصالح�الوطن�العليا

لم�تم�g�Öإ�Oخمس

20التــــــام�.ــــــي�

انتخابات�عامة�ومباشرة�بتاريخ�

�gمــــــح�النظــــــام�السيا�ــــــ�Hستضــــــع�م�gــــــhنتخابــــــات�التأسيســــــية�الNهــــــذه�

مســـتقب�Hكـــان�

منــــذ�Ä+ايــــة�$ربعينيــــات�.ــــي�شــــكل�نظــــام�أحــــادي،�ممــــا�دفــــع�بأ

رأســــــهم�قيـــــــادي�$ 

ا�عتمدة��Oيمك¢+ا�أن�تفرز�سوى�مجلسـا�أحاديـا�محتكـرا

وتحت�زعامة�رئيسه
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  ا;ساس القانوني والتنظيمي ل9نتخابات

تعتRـــ�Qمحطــــة�Nنتخابــــات�التأسيســــية�التونســــية�$و#ــــى�بعــــد�NســــتقHل�حــــدثا�

سياسيا�واجتماعيا�مهما�.ي�نظر�الفاعلUن�السياسـيUن�وكـذا�NجتمـاعيUن،�إ#ـى�أن�

زاوية�النظر�إ#ى�القانون�Nنتخابي�ا�نظم�للعملية�Nنتخابية�تختلف�من�فئة�إ#ـى�

هـــــذا�القــــانون�يتعلــــق�أساســـــا�

بتحديـــــد�نظــــــام�انتخـــــاب�ا�جلــــــس�القـــــومي�التأسي ــــــ��gمـــــن�حيــــــث�عـــــدد�أعضــــــائه�

سـيكون�لـه�بـالغ��،مـن�زاويـة�أخـرى 

$ثـــــر،�فهــــــو�الـــــذي�ســــــيكون�ا�نطلــــــق�لوضـــــع�مـــــــشروع�دســـــتور�ســــــيحكم�الشــــــعب�

#ي�قــــد�يجعــــل�العHقــــة�بــــUن�

عTـــى�عـــدم�وجـــود�طريقـــة�

اق�Qاع�خالية�من�ا�ساوئ،�إ�Oأنه�من�ا�مكن�التفضيل�من�بUن�هذه�$نماط�ما�

إذن�مــا�هــو�. هــو�أقــل�تــأثQUا�.ــي�الجوانــب�الســلبية�عTــى�أهــداف�العمليــة�Nنتخابيــة

أول�انتخابـــات�تأسيســـية�ســـتنظمها�تـــونس�

تـــم�للـــدوائر�الـــذي��نتخـــابي

  .بين تأييد ا;غلبية ومعارضة ا;قلية

إن�مســــألة�اختيــــار�نمــــط�Nق�ــــQاع�كمــــا�ســــلف�الــــذكر،�طرحــــت�وOتــــزال�تطــــرح�

�ت�الفقــــــــه�الدســــــــتوري�والعلــــــــوم

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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  ولأـالالمحور
ا;ساس القانوني والتنظيمي ل9نتخابات

  التأسيسية التونسية

تعتRـــ�Qمحطــــة�Nنتخابــــات�التأسيســــية�التونســــية�$و#ــــى�بعــــد�NســــتقHل�حــــدثا�

سياسيا�واجتماعيا�مهما�.ي�نظر�الفاعلUن�السياسـيUن�وكـذا�NجتمـاعيUن،�إ#ـى�أن�

زاوية�النظر�إ#ى�القانون�Nنتخابي�ا�نظم�للعملية�Nنتخابية�تختلف�من�فئة�إ#ـى�

هـــــذا�القــــانون�يتعلــــق�أساســـــا�أخــــرى،�فــــإذا�كــــان�الشـــــعب�التون ــــ��gيــــرى�أن�نــــص�

بتحديـــــد�نظــــــام�انتخـــــاب�ا�جلــــــس�القـــــومي�التأسي ــــــ��gمـــــن�حيــــــث�عـــــدد�أعضــــــائه�

gم�وانتمـا×+م�السيا�ـ�+tأنـه�وشروط�انتخا�Oمـن�زاويـة�أخـرى ،�إ

$ثـــــر،�فهــــــو�الـــــذي�ســــــيكون�ا�نطلــــــق�لوضـــــع�مـــــــشروع�دســـــتور�ســــــيحكم�الشــــــعب�

#ي�قــــد�يجعــــل�العHقــــة�بــــUن�التون ــــ��gف�ــــQة�معينــــة�مــــن�الــــزمن،�ووفــــق�منطــــق�جــــد

  .الحرية�.ي�عHقة�غ�QUمتوازنة/السلطة�والحق

عTـــى�عـــدم�وجـــود�طريقـــة�الدســـتوري�الفقـــه��عـــام�بـــUنإذا�كـــان�هنـــاك�اتفـــاق�

اق�Qاع�خالية�من�ا�ساوئ،�إ�Oأنه�من�ا�مكن�التفضيل�من�بUن�هذه�$نماط�ما�

هــو�أقــل�تــأثQUا�.ــي�الجوانــب�الســلبية�عTــى�أهــداف�العمليــة�Nنتخابيــة

أول�انتخابـــات�تأسيســـية�ســـتنظمها�تـــونس�الــنمط�Nق�ـــQاع�الـــذي�تـــم�اعتمـــاده�.ـــي�

HســـتقNـــى�Tل؟�بعـــد�حصـــولها�ع yنتخـــابيثـــم�مـــا�هـــو�التقطيـــع�

بين تأييد ا;غلبية ومعارضة ا;قلية:المعتمد نمط ا.قتراع
إن�مســــألة�اختيــــار�نمــــط�Nق�ــــQاع�كمــــا�ســــلف�الــــذكر،�طرحــــت�وOتــــزال�تطــــرح�

 Oتشــــــــغل�بــــــــال�رجــــــــا�gــــــــhت�الفقــــــــه�الدســــــــتوري�والعلــــــــومالعديــــــــد�مــــــــن�ا�شــــــــاكل�ال

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

تعتRـــ�Qمحطــــة�Nنتخابــــات�التأسيســــية�التونســــية�$و#ــــى�بعــــد�NســــتقHل�حــــدثا�

سياسيا�واجتماعيا�مهما�.ي�نظر�الفاعلUن�السياسـيUن�وكـذا�NجتمـاعيUن،�إ#ـى�أن�

زاوية�النظر�إ#ى�القانون�Nنتخابي�ا�نظم�للعملية�Nنتخابية�تختلف�من�فئة�إ#ـى�

أخــــرى،�فــــإذا�كــــان�الشـــــعب�التون ــــ��gيــــرى�أن�نــــص�

بتحديـــــد�نظــــــام�انتخـــــاب�ا�جلــــــس�القـــــومي�التأسي ــــــ��gمـــــن�حيــــــث�عـــــدد�أعضــــــائه�

gم�وانتمـا×+م�السيا�ـ�+tوشروط�انتخا

$ثـــــر،�فهــــــو�الـــــذي�ســــــيكون�ا�نطلــــــق�لوضـــــع�مـــــــشروع�دســـــتور�ســــــيحكم�الشــــــعب�

التون ــــ��gف�ــــQة�معينــــة�مــــن�الــــزمن،�ووفــــق�منطــــق�جــــد

السلطة�والحق

إذا�كـــان�هنـــاك�اتفـــاق�فـــ

اق�Qاع�خالية�من�ا�ساوئ،�إ�Oأنه�من�ا�مكن�التفضيل�من�بUن�هذه�$نماط�ما�

هــو�أقــل�تــأثQUا�.ــي�الجوانــب�الســلبية�عTــى�أهــداف�العمليــة�Nنتخابيــة

الــنمط�Nق�ـــQاع�الـــذي�تـــم�اعتمـــاده�.ـــي�

HســـتقNـــى�Tبعـــد�حصـــولها�ع

  ؟اعتمده

نمط ا.قتراع: أو.
إن�مســــألة�اختيــــار�نمــــط�Nق�ــــQاع�كمــــا�ســــلف�الــــذكر،�طرحــــت�وOتــــزال�تطــــرح�

 Oتشــــــــغل�بــــــــال�رجــــــــا�gــــــــhالعديــــــــد�مــــــــن�ا�شــــــــاكل�ال
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جانب�الباحثUن�الـذين�قـاموا�بدراسـات�وتحلـيHت�معمقـة�انصـبت�

  .24باÓساس�عTى�تقدير�وتقييم�ا�زايا�والعيوب�الخاصة�بمختلف�أنماط�Nق�Qاع

حيــث�تمــارس�هــذه��،إ#ــى�أن�أنمــاط�Nق�ــQاع�غUــ�Qمحايــدة

و�عTــى�طريقــة�$خUــQة�تــأثQUا�قويــا�ســواء�عTــى�التمثيــل�ال�QRــاني�للقــوى�السياســية�أ

تشــــــكيل�الحكومــــــة،�وتبعــــــا�لــــــذلك�فــــــإن�اختيــــــار�نمــــــط�اق�ــــــQاع�معــــــUن��Oينــــــتج�عــــــن�

اعتبــــارات�تقنيــــة�محضــــة؛�بــــل�يـــــرتبط�أساســــا�بالنتيجــــة�ا�تــــوÙى�تحقيقهــــا�أخـــــذا�

بعـــــUن�Nعتبـــــار�توزيـــــع�القـــــوى�السياســـــية�وكـــــذلك�حالـــــة�الـــــرأي�العـــــام،�فغالبـــــا�مـــــا�

�Qتبـــدو�لهــا�أك£ـــ�gــhفعاليـــة�اب�ال

،�لهــــذا�يبقــــى�التوافــــق�حــــول�طريقــــة�Nنتخــــاب�

�مـــر بموجـــب�$ وبـــالرجوع�إ#ـــى�الـــنمط�الـــذي�اعتمـــده�واضـــعوا�القـــانون�Nنتخابي
��16ــــادة�،�نجــــد�أن�ا25

Nنتخابــــات�يكـــون�عTــــى�أســــاس�قاعـــدة�Nق�ــــQاع�عTــــى�

Tى�الرغم�من�سهولة�Nق�Qاع�عTى�القائمة�باÓغلبية�وعـدم�تعقيـدها،�فإÄ+ـا�

��O06تخلــو�مــن�عيــوب�وتعقيــدات،�خصوصــا�حينمــا�صــدر�$مــر�العTــي�ا�ــؤرخ�.ــي�

24Cotteret (Jean7Marie
électoraux", que sais
universitaires de France, Paris 1973, pp : 46
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

جانب�الباحثUن�الـذين�قـاموا�بدراسـات�وتحلـيHت�معمقـة�انصـبت�السياسة،�إ#ى�

باÓساس�عTى�تقدير�وتقييم�ا�زايا�والعيوب�الخاصة�بمختلف�أنماط�Nق�Qاع

إ#ــى�أن�أنمــاط�Nق�ــQاع�غUــ�Qمحايــدة�هــذا،�وتجــب�yشــارة

$خUــQة�تــأثQUا�قويــا�ســواء�عTــى�التمثيــل�ال�QRــاني�للقــوى�السياســية�أ

تشــــــكيل�الحكومــــــة،�وتبعــــــا�لــــــذلك�فــــــإن�اختيــــــار�نمــــــط�اق�ــــــQاع�معــــــUن��Oينــــــتج�عــــــن�

اعتبــــارات�تقنيــــة�محضــــة؛�بــــل�يـــــرتبط�أساســــا�بالنتيجــــة�ا�تــــوÙى�تحقيقهــــا�أخـــــذا�

بعـــــUن�Nعتبـــــار�توزيـــــع�القـــــوى�السياســـــية�وكـــــذلك�حالـــــة�الـــــرأي�العـــــام،�فغالبـــــا�مـــــا�

اب�الhــ�gتبـــدو�لهــا�أك£ـــ�QتســÈى�$غلبيـــة�الحاكمــة�إ#ـــى�اختيــار�طريقـــة�Nنتخـــ

،�لهــــذا�يبقــــى�التوافــــق�حــــول�طريقــــة�Nنتخــــاب�للوصــــول�إ#ــــى�النتــــائج�الhــــ�gتHئمهــــا

gستقرار�السيا��Hعـنصرا�أساسيا�ل.  

وبـــالرجوع�إ#ـــى�الـــنمط�الـــذي�اعتمـــده�واضـــعوا�القـــانون�Nنتخابي

25تأسي ــــ�gلEقامــــة�مجلــــس�قــــومي�1956ينــــاير��06

Nنتخابــــات�يكـــون�عTــــى�أســــاس�قاعـــدة�Nق�ــــQاع�عTــــى�: "منـــه�تــــنص�عTـــى�أن�إجــــراء

  ."القائمة�ال�ghتحرز�عTى�أغلبية�من�دورة�واحدة

Tى�الرغم�من�سهولة�Nق�Qاع�عTى�القائمة�باÓغلبية�وعـدم�تعقيـدها،�فإÄ+ـا�

�Oتخلــو�مــن�عيــوب�وتعقيــدات،�خصوصــا�حينمــا�صــدر�$مــر�العTــي�ا�ــؤرخ�.ــي�

                                         

Marie) et Emerie (Claude): "Les systèmes 
, que sais7je? N°1382, 2ème édition, presse 

universitaires de France, Paris 1973, pp : 46747. 
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السياسة،�إ#ى�

باÓساس�عTى�تقدير�وتقييم�ا�زايا�والعيوب�الخاصة�بمختلف�أنماط�Nق�Qاع

هــذا،�وتجــب�yشــارة

$خUــQة�تــأثQUا�قويــا�ســواء�عTــى�التمثيــل�ال�QRــاني�للقــوى�السياســية�أ

تشــــــكيل�الحكومــــــة،�وتبعــــــا�لــــــذلك�فــــــإن�اختيــــــار�نمــــــط�اق�ــــــQاع�معــــــUن��Oينــــــتج�عــــــن�

اعتبــــارات�تقنيــــة�محضــــة؛�بــــل�يـــــرتبط�أساســــا�بالنتيجــــة�ا�تــــوÙى�تحقيقهــــا�أخـــــذا�

بعـــــUن�Nعتبـــــار�توزيـــــع�القـــــوى�السياســـــية�وكـــــذلك�حالـــــة�الـــــرأي�العـــــام،�فغالبـــــا�مـــــا�

تســÈى�$غلبيـــة�الحاكمــة�إ#ـــى�اختيــار�طريقـــة�Nنتخـــ

للوصــــول�إ#ــــى�النتــــائج�الhــــ�gتHئمهــــا

gستقرار�السيا��Hعـنصرا�أساسيا�ل

وبـــالرجوع�إ#ـــى�الـــنمط�الـــذي�اعتمـــده�واضـــعوا�القـــانون�Nنتخابي

06ا�ــــؤرخ�.ــــي

منـــه�تــــنص�عTـــى�أن�إجــــراء

القائمة�ال�ghتحرز�عTى�أغلبية�من�دورة�واحدة

Tى�الرغم�من�سهولة�Nق�Qاع�عTى�القائمة�باÓغلبية�وعـدم�تعقيـدها،�فإÄ+ـا�فع

�Oتخلــو�مــن�عيــوب�وتعقيــدات،�خصوصــا�حينمــا�صــدر�$مــر�العTــي�ا�ــؤرخ�.ــي�

                                                          

Les systèmes 
édition, presse 
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يـــنص�عTـــى�أن�نمـــط�Nق�ـــQاع�ا�عتمـــد�ســـيكون�عTـــى�أســـاس�القائمـــة�

مـــن�خـــHل�وذلــك�ا�غلقــة�ممـــا��Oيســمح�للمـــواطن�التونـــ ��gبحريـــة�اختيــار�نوابـــه،�

مــــا�يجRــــ�Qالناخــــب�التـــــون ��gعTــــى�

�Oســـــماء�Óـــــ��وإن�كانـــــت�متضـــــمنة�hيرغـــــب�.ـــــي�وجودهـــــا�اختيـــــار�القائمـــــة�كاملـــــة�ح

أن�هــذه�الطريقــة�يمكــن�أن�تــؤدي�إ#ــى�تشـــويه�إرادة�

النــــاخبUن،�ذلــــك�أن�مــــن�يؤيــــد�جميــــع�مرشــــÚي�أي�قائمــــة�مــــن�القــــوائم�Nنتخابيــــة�

ه�يكــون�مجRــQا�إمــا�عTــى�عــدم�ا�شــاركة�.ــي�Nنتخابــات�أو�yدOء�بصــوت

�نتخــــــب�واحــــــد�ضــــــمن�القائمــــــة،��Oيكتســــــب�شــــــرعية�أو�ثقــــــة�بعــــــض�مــــــن�الهيئــــــة�

الناخبــــــة،�ممــــــا�يفــــــوت�عTــــــى�بــــــاÛي�ا�نتخبــــــUن�فرصــــــة�الحصــــــول�عTــــــى�صــــــوت�هــــــذا�

�gـــhخـــر�يقـــر�بـــأن�هـــذا�الـــنمط�يســـاعد�.ـــي�ظـــل�ا�جتمعـــات�ال

بالتقيـــــــد�با�بـــــــادئ�،�عTـــــــى�إجبـــــــار�النـــــــاخبUن�

السياســـــــية�وعـــــــدم�Nســـــــتجابة�للتـــــــأثQUات�الشخصـــــــية،�كـــــــون�أنـــــــه�مـــــــن�ا�فـــــــروض�

بالناخب�ا�ـواطن�الـذي�يصـوت�لقائمـة،��Oيصـوت�لÅشـخاص�ا�درجـة�أسـما×+م�

  .ف¹+ا،�وإنما�يصوت�للمبادئ�السياسية�ال�ghتحملها�هذه�القائمة

الفاعلــــة�مــــن�هــــذا��وبـــالرجوع�إ#ــــى�Nنتقــــادات�الhــــ�gوجه�+ــــا�$طــــراف�السياســــية

Nتحــاد�العــام�للفHحــة�

صــــــالح�بــــــن�تيــــــار�$مانــــــة�العامــــــة�الــــــذي�يقــــــوده�

حيث�اعتQRه�مقيدا�لحرية�الناخب�.ي�اختيـار�مـا�يـراه�مناسـبا�لتمثيلـه�.ـي�

�08،�وقــــد�أصــــدر�Nتحــــاد�برئاســــة�الحبيــــب�أ�ــــول�gÝبHغــــا�.ــــي�
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يـــنص�عTـــى�أن�نمـــط�Nق�ـــQاع�ا�عتمـــد�ســـيكون�عTـــى�أســـاس�القائمـــة��1956

ا�غلقــة�ممـــا��Oيســمح�للمـــواطن�التونـــ ��gبحريـــة�اختيــار�نوابـــه،�

مــــا�يجRــــ�Qالناخــــب�التـــــون ��gعTــــى�مالتشــــطيب�عTــــى�$ســــماء�ا�ســــجلة�بكــــل�حــــري،�

�Oســـــماء�Óـــــ��وإن�كانـــــت�متضـــــمنة�hاختيـــــار�القائمـــــة�كاملـــــة�ح

  .للمجلس�التأسي ��gتمثيليةداخل�الهندسة�ال

أن�هــذه�الطريقــة�يمكــن�أن�تــؤدي�إ#ــى�تشـــويه�إرادة��الدســتوري�وصــف�الفقــه

النــــاخبUن،�ذلــــك�أن�مــــن�يؤيــــد�جميــــع�مرشــــÚي�أي�قائمــــة�مــــن�القــــوائم�Nنتخابيــــة�

يكــون�مجRــQا�إمــا�عTــى�عــدم�ا�شــاركة�.ــي�Nنتخابــات�أو�yدOء�بصــوت�

�نتخــــــب�واحــــــد�ضــــــمن�القائمــــــة،��Oيكتســــــب�شــــــرعية�أو�ثقــــــة�بعــــــض�مــــــن�الهيئــــــة�

الناخبــــــة،�ممــــــا�يفــــــوت�عTــــــى�بــــــاÛي�ا�نتخبــــــUن�فرصــــــة�الحصــــــول�عTــــــى�صــــــوت�هــــــذا�

  .الناخب�ا�متنع

 ßأن�الـــبعض��gـــhخـــر�يقـــر�بـــأن�هـــذا�الـــنمط�يســـاعد�.ـــي�ظـــل�ا�جتمعـــات�ال

،�عTـــــــى�إجبـــــــار�النـــــــاخبUن�26ا�شـــــــاركة�السياســـــــيةتتمUـــــــ|�بثقافـــــــة�

السياســـــــية�وعـــــــدم�Nســـــــتجابة�للتـــــــأثQUات�الشخصـــــــية،�كـــــــون�أنـــــــه�مـــــــن�ا�فـــــــروض�

بالناخب�ا�ـواطن�الـذي�يصـوت�لقائمـة،��Oيصـوت�لÅشـخاص�ا�درجـة�أسـما×+م�

ف¹+ا،�وإنما�يصوت�للمبادئ�السياسية�ال�ghتحملها�هذه�القائمة

وبـــالرجوع�إ#ــــى�Nنتقــــادات�الhــــ�gوجه�+ــــا�$طــــراف�السياســــية

Nتحــاد�العــام�للفHحــة�"،�نجــد�ا�عتمــد�لHنتخابــات�التأسيســية�التونســية

UGAT تيــــــار�$مانــــــة�العامــــــة�الــــــذي�يقــــــوده�ا�تعــــــاطف�مــــــع�و

حيث�اعتQRه�مقيدا�لحرية�الناخب�.ي�اختيـار�مـا�يـراه�مناسـبا�لتمثيلـه�.ـي�

gغــــا�.ــــي�التأسي ــــ�Hب�gÝتحــــاد�برئاســــة�الحبيــــب�أ�ــــولNوقــــد�أصــــدر��،
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1956ينـــاير�

ا�غلقــة�ممـــا��Oيســمح�للمـــواطن�التونـــ ��gبحريـــة�اختيــار�نوابـــه،�

التشــــطيب�عTــــى�$ســــماء�ا�ســــجلة�بكــــل�حــــري،�

�Oســـــماء�Óـــــ��وإن�كانـــــت�متضـــــمنة�hاختيـــــار�القائمـــــة�كاملـــــة�ح

داخل�الهندسة�ال

وصــف�الفقــه

النــــاخبUن،�ذلــــك�أن�مــــن�يؤيــــد�جميــــع�مرشــــÚي�أي�قائمــــة�مــــن�القــــوائم�Nنتخابيــــة�

�،ا�عروضــة

�نتخــــــب�واحــــــد�ضــــــمن�القائمــــــة،��Oيكتســــــب�شــــــرعية�أو�ثقــــــة�بعــــــض�مــــــن�الهيئــــــة�

الناخبــــــة،�ممــــــا�يفــــــوت�عTــــــى�بــــــاÛي�ا�نتخبــــــUن�فرصــــــة�الحصــــــول�عTــــــى�صــــــوت�هــــــذا�

الناخب�ا�متنع

أن�الـــبعض�ß �بيـــد

تتمUـــــــ|�بثقافـــــــة�

السياســـــــية�وعـــــــدم�Nســـــــتجابة�للتـــــــأثQUات�الشخصـــــــية،�كـــــــون�أنـــــــه�مـــــــن�ا�فـــــــروض�

بالناخب�ا�ـواطن�الـذي�يصـوت�لقائمـة،��Oيصـوت�لÅشـخاص�ا�درجـة�أسـما×+م�

ف¹+ا،�وإنما�يصوت�للمبادئ�السياسية�ال�ghتحملها�هذه�القائمة

وبـــالرجوع�إ#ــــى�Nنتقــــادات�الhــــ�gوجه�+ــــا�$طــــراف�السياســــية

ا�عتمــد�لHنتخابــات�التأسيســية�التونســية�الــنمط

UGAT"التونســــــية

حيث�اعتQRه�مقيدا�لحرية�الناخب�.ي�اختيـار�مـا�يـراه�مناسـبا�لتمثيلـه�.ـي��،يوسف

التأسي ــــ��gا�جلــــس
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النظــــــام�اقتÖــــــ���ترشــــــيح�قائمــــــات�تفــــــرض�عTــــــى�

الناخـــــب�برم�+ـــــا�قبـــــو�Oأو�رفضـــــا�وحرمانـــــه�حhـــــ��مـــــن�حـــــّق�الزيـــــادة�أو�التنقـــــيص�أو�

،�ليخــــتم�الــــبHغ�أن�Nتحــــاد�يــــرفض�طريقــــة�Nق�ــــQاع،�ليقــــرر�مقاطعــــة�

الدســـــتوري�"لــــم�يكـــــن�النقـــــد�لــــنمط�Nق�ـــــQاع�يشـــــمل�فقــــط�معارªـــــ��gالحـــــزب�

،�وإنمــا�عRــQت�أيضــا�بعــض�الشخصــيات�الدســتورية�عــن�تحفظهــا�تجــاه�

: "... هــذا�القــانون�Nنتخــابي

Nق�ـــQاع�ا�ختـــارة،��فمـــن�الواضـــح�أن�طريقـــة

تخـــــــوف�أن�يكـــــــون�أو ... هــــــدفها�تميUـــــــ|�حــــــزب�أو�كتلـــــــة�دون�غQUهــــــا�مـــــــن�Nتجاهــــــات

  . 28..."ا�جلس�أحاديا�وممث�Hلرأي�جزء�من�$مة،�دون�تمثيل�لÅمة�جمعاء�

وبــالرجوع�للــرأي�الرســم�gالــذي�بــرر�هــذا�الــنمط�مــن�Nق�ــQاع،�فإنــه�يســتند�.ــي�

ذلـــك�إ#ـــى�أن�تركUـــ|�مجلـــس�متجـــانس�.ـــي�ف�ـــQة�تعـــيش�الـــبHد�حالـــة�عـــدم�Nســـتقرار�

السيا�ــــــ��gوNجتمــــــاºي،�وOســــــيما�.ــــــي�ف�ــــــQة�تتمUــــــ|�بخHفــــــات�حــــــادة�وصــــــلت�درجــــــة�

،�فكانـــت�"ورقيgÉالبـــ"الدمويـــة�بـــUن�التيـــار�الـــذي�يقـــوده�صـــالح�بـــن�يوســـف�والتيـــار�

الحاجـــــة�ملحـــــة�وضـــــرورية�للحفـــــاظ�عTـــــى�الوحـــــدة�الضـــــعيفة،�لـــــذلك�رأى�الحـــــزب�

قائـد�ا�رحلـة�السياسـية�وا�وجـه�لحكومـة�الطـاهر�بـن�عمـار�

أن��،كـــل�الســـند،�حيـــث�بـــرر�أحمـــد�ا�ســـتQUي�مـــدير�ديـــوان�وزيـــر�الداخليـــة�آنـــذاك

مــن�: "يقــول�.ــي�هــذا�الصــدد�أنــه
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

النظــــــام�اقتÖــــــ���ترشــــــيح�قائمــــــات�تفــــــرض�عTــــــى�: "... يعلــــــن�فيــــــه�أن�1956

الناخـــــب�برم�+ـــــا�قبـــــو�Oأو�رفضـــــا�وحرمانـــــه�حhـــــ��مـــــن�حـــــّق�الزيـــــادة�أو�التنقـــــيص�أو�

،�ليخــــتم�الــــبHغ�أن�Nتحــــاد�يــــرفض�طريقــــة�Nق�ــــQاع،�ليقــــرر�مقاطعــــة�
27.  

لــــم�يكـــــن�النقـــــد�لــــنمط�Nق�ـــــQاع�يشـــــمل�فقــــط�معارªـــــ��gالحـــــزب�

،�وإنمــا�عRــQت�أيضــا�بعــض�الشخصــيات�الدســتورية�عــن�تحفظهــا�تجــاه�

هــذا�القــانون�Nنتخــابي�البشــ�QUبــن�يحمــد�عTــى�أن�علــقهــذه�الطريقــة،�حيــث�

فمـــن�الواضـــح�أن�طريقـــة... يحكـــم�عTـــى�ا�عارضـــة�باOنســـحاب

هــــــدفها�تميUـــــــ|�حــــــزب�أو�كتلـــــــة�دون�غQUهــــــا�مـــــــن�Nتجاهــــــات

ا�جلس�أحاديا�وممث�Hلرأي�جزء�من�$مة،�دون�تمثيل�لÅمة�جمعاء�

وبــالرجوع�للــرأي�الرســم�gالــذي�بــرر�هــذا�الــنمط�مــن�Nق�ــQاع،�فإنــه�يســتند�.ــي�

ذلـــك�إ#ـــى�أن�تركUـــ|�مجلـــس�متجـــانس�.ـــي�ف�ـــQة�تعـــيش�الـــبHد�حالـــة�عـــدم�Nســـتقرار�

السيا�ــــــ��gوNجتمــــــاºي،�وOســــــيما�.ــــــي�ف�ــــــQة�تتمUــــــ|�بخHفــــــات�حــــــادة�وصــــــلت�درجــــــة�

الدمويـــة�بـــUن�التيـــار�الـــذي�يقـــوده�صـــالح�بـــن�يوســـف�والتيـــار�

الحاجـــــة�ملحـــــة�وضـــــرورية�للحفـــــاظ�عTـــــى�الوحـــــدة�الضـــــعيفة،�لـــــذلك�رأى�الحـــــزب�

قائـد�ا�رحلـة�السياسـية�وا�وجـه�لحكومـة�الطـاهر�بـن�عمـار��"الدستوري�الجديـد

كـــل�الســـند،�حيـــث�بـــرر�أحمـــد�ا�ســـتQUي�مـــدير�ديـــوان�وزيـــر�الداخليـــة�آنـــذاك

يقــول�.ــي�هــذا�الصــدد�أنــهو  عTــى�ا�ــدى�البعيــد،�إيجابياتــههــذا�التضــييق�لــه�
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1956مــــــارس�

الناخـــــب�برم�+ـــــا�قبـــــو�Oأو�رفضـــــا�وحرمانـــــه�حhـــــ��مـــــن�حـــــّق�الزيـــــادة�أو�التنقـــــيص�أو�

QــــUاع،�ليقــــرر�مقاطعــــة�..."التغيQق�ــــNتحــــاد�يــــرفض�طريقــــة�Nغ�أن�Hليخــــتم�الــــب�،

N27نتخابات

لــــم�يكـــــن�النقـــــد�لــــنمط�Nق�ـــــQاع�يشـــــمل�فقــــط�معارªـــــ��gالحـــــزب�

،�وإنمــا�عRــQت�أيضــا�بعــض�الشخصــيات�الدســتورية�عــن�تحفظهــا�تجــاه�"الجديــد

هــذه�الطريقــة،�حيــث�

يحكـــم�عTـــى�ا�عارضـــة�باOنســـحاب

هــــــدفها�تميUـــــــ|�حــــــزب�أو�كتلـــــــة�دون�غQUهــــــا�مـــــــن�Nتجاهــــــات

ا�جلس�أحاديا�وممث�Hلرأي�جزء�من�$مة،�دون�تمثيل�لÅمة�جمعاء�

وبــالرجوع�للــرأي�الرســم�gالــذي�بــرر�هــذا�الــنمط�مــن�Nق�ــQاع،�فإنــه�يســتند�.ــي�

ذلـــك�إ#ـــى�أن�تركUـــ|�مجلـــس�متجـــانس�.ـــي�ف�ـــQة�تعـــيش�الـــبHد�حالـــة�عـــدم�Nســـتقرار�

السيا�ــــــ��gوNجتمــــــاºي،�وOســــــيما�.ــــــي�ف�ــــــQة�تتمUــــــ|�بخHفــــــات�حــــــادة�وصــــــلت�درجــــــة�

الدمويـــة�بـــUن�التيـــار�الـــذي�يقـــوده�صـــالح�بـــن�يوســـف�والتيـــار�

الحاجـــــة�ملحـــــة�وضـــــرورية�للحفـــــاظ�عTـــــى�الوحـــــدة�الضـــــعيفة،�لـــــذلك�رأى�الحـــــزب�

الدستوري�الجديـد"

كـــل�الســـند،�حيـــث�بـــرر�أحمـــد�ا�ســـتQUي�مـــدير�ديـــوان�وزيـــر�الداخليـــة�آنـــذاك

هــذا�التضــييق�لــه�
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Nنتخابـــات�مـــن�أجـــل�$فكـــار��O$شـــخاص،�

  .29"و#ى�.ي�الديمقراطية

  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

Nنتخابـــات�مـــن�أجـــل�$فكـــار��O$شـــخاص،�عTـــى�الواجـــب�أن�يتعـــود�التونســـيون�

و#ى�.ي�الديمقراطيةالبHد�التونسية�تخطو�خطو�+ا�$ �و�Oيخفى�أن

   

                                         

 �]�)	' V��	0)���
�� �'� (\�� �� $3 :U �" 1 ? :23.  
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الواجـــب�أن�يتعـــود�التونســـيون�

و�Oيخفى�أن
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  .كمدخل قانوني للتحكم في نتائج ا.نتخابات

 N� �نتائج �بشكل�.ي نتخابات

�Nنتخابي،� �بالتقطيع �يعرف �أو�ما �الدوائر�Nنتخابية تقسيم

�Nنتخابية� �ا�ناطق �بتقسيم �القانونية �وسائلها �خHل �من �الحكومة �تقوم حيث

خصومها�.ي�مناطق�عديدة،�بحيث�يصبحون�أقلية�

�ا�ناطق� �من �قليل �عدد �.ي �خصومها �تجميع �إ#ى �تلجأ �أو�أن ؤيد�+ا،

�ا�ناطق� �عدد �.ي �الزيادة �وبالتا#ي �ساحقة، �أغلبية �ف¹+ا �يشكلون ghال� Nنتخابية

�حداثة� �من �الرغم عTى

�بالهندسة� �تامة �دراية �عTى �كانوا �أÄ+م Oإ� �Nنتخابية، سية

التقسيم�الذي�عرفه�تراب�ا�ملكة�التونسية،�

�$عيان� ��+ميش �منه �والهدف ،

�أو  �قبTي �أساس �عTى �قائمــــــة �محلية �قائمات �تكوين �من �ومنعهم محTي��ا�حليUن
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كمدخل قانوني للتحكم في نتائج ا.نتخابات تقسيم الدوائر
� �الوسائل �بUن �من �يمكن ghلال� �اعتمادها �N لتحكم �نتائج .ي

� �نجد �قبTي، �Nنتخابي،�عملية �بالتقطيع �يعرف �أو�ما �الدوائر�Nنتخابية تقسيم

�Nنتخابية� �ا�ناطق �بتقسيم �القانونية �وسائلها �خHل �من �الحكومة �تقوم حيث

خصومها�.ي�مناطق�عديدة،�بحيث�يصبحون�أقلية�ى�شكل�يؤدي�إ#ى�تشتيت�

�ا�ناطق� �من �قليل �عدد �.ي �خصومها �تجميع �إ#ى �تلجأ �أو�أن ؤيد�+ا،

�ا�ناطق� �عدد �.ي �الزيادة �وبالتا#ي �ساحقة، �أغلبية �ف¹+ا �يشكلون ghال� Nنتخابية

  .N30نتخابية�ال�ghيكون�Óنصار�الحكومة�$غلبية

�واضع �أن �فيه، �شك O� ��واومما �Nنتخابي �حداثة�القانون �من �الرغم عTى

�السيا �بالهندسة�التجربة �تامة �دراية �عTى �كانوا �أÄ+م Oإ� �Nنتخابية، سية

التقسيم�الذي�عرفه�تراب�ا�ملكة�التونسية،��Nنتخابية،�وما�يعكس�ذلك�هو 

�انتخابية �دائرة �عـشر �ثمانية �إ#ى �$عيان�31وا�قسم ��+ميش �منه �والهدف ،

�أو  �قبTي �أساس �عTى �قائمــــــة �محلية �قائمات �تكوين �من �ومنعهم ا�حليUن
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تقسيم الدوائر: ثانيا
� �الوسائل �بUن من

� �نجد قبTي،

�Nنتخابية� �ا�ناطق �بتقسيم �القانونية �وسائلها �خHل �من �الحكومة �تقوم حيث

Tى�شكل�يؤدي�إ#ى�تشتيت�ع

�� �ا�ناطق�بالنسبة �من �قليل �عدد �.ي �خصومها �تجميع �إ#ى �تلجأ �أو�أن ؤيد�+ا،

�ا�ناطق� �عدد �.ي �الزيادة �وبالتا#ي �ساحقة، �أغلبية �ف¹+ا �يشكلون ghال� Nنتخابية

Nنتخابية�ال�ghيكون�Óنصار�الحكومة�$غلبية

�واضع �أن �فيه، �شك O� ومما

�السيا التجربة

Nنتخابية،�وما�يعكس�ذلك�هو 

�انتخابية �دائرة �عـشر �ثمانية �إ#ى وا�قسم

�أو  �قبTي �أساس �عTى �قائمــــــة �محلية �قائمات �تكوين �من �ومنعهم ا�حليUن
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�الجديد �أن�"الدستوري �كما ،

�للحزب� �ا�ركزية �القواعد ه

الدستوري،�حيث�نجد�.ي�كل�دائرة�انتخابية�تواجد�تنظيم�gلهياكل�الحزب�إ#ى�

gوتدعم�برنامجه�السيا��.  

فهــذا�التقســيم�العقHنــي�للــدوائر�Nنتخابيــة�كــان�.ــي�أساســه�وفــق�هــذا�ا�نطــق�

ا�عمــــول�بــــه،�إقصــــاء�ا�عارضــــة�اليوســــفية�والجهــــات�الداعمــــة�لهــــا،�وبالتــــا#ي�فــــإن�

هذا�القانون�Nنتخابي�كان�مدروسا�بمستوى�أك£�Qدقـة،�$مـر�الـذي�جعلـه�يـؤدي�

  .على المقاس

إن�التخوفات�وNنتقادات�ال�ghوجههـا�Nتجـاه�ا�عـارض�للقـانون�Nنتخـابي،�لـم�

والhــــ�gكانــــت�مطابقــــة�لكــــل�التكهنــــات،�

الhــــــ�gي�Qأســــــها�إ#ــــــى�جانــــــب�قيــــــاديي�الحــــــزب�

بعـض�مــن�قيــادات�التنظيمــات�ا�واليــة�

اتحــــاد�الصــــناعة�والتجــــارة�

،�وأخUــــــQا�بعــــــض�ا�ســــــتقلUن�القــــــريبUن�مــــــن�الحــــــزب�

النسبة)ائوية)
  لvصوات

عدد)
  اقاعد

  98  
00  

  00  
--  

النسبة�ا�ئوية�
  لÅصوات

عدد�
  ا�قاعد

% 98  
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� �الحزب �قائمات �منافسة �عTى �القدرة �لها �الجديد"ضيق، الدستوري

�عرف �الذي �للتوزيع �موازيا �كان �ال�Qابي �للحزب�تالتقطيع �ا�ركزية �القواعد ه

الدستوري،�حيث�نجد�.ي�كل�دائرة�انتخابية�تواجد�تنظيم�gلهياكل�الحزب�إ#ى�

وتدعم�برنامجه�السيا��gجانب�ا�نظمات�ال�ghترتبط�ارتباطا�عضويا�بالحزب�

فهــذا�التقســيم�العقHنــي�للــدوائر�Nنتخابيــة�كــان�.ــي�أساســه�وفــق�هــذا�ا�نطــق�

ا�عمــــول�بــــه،�إقصــــاء�ا�عارضــــة�اليوســــفية�والجهــــات�الداعمــــة�لهــــا،�وبالتــــا#ي�فــــإن�

هذا�القانون�Nنتخابي�كان�مدروسا�بمستوى�أك£�Qدقـة،�$مـر�الـذي�جعلـه�يـؤدي�

  .ط�لها�مسبقاما�أنيط�به�من�نتائج�مخط

على المقاس انتخابات المجلس التأسيسينتائج ھندسة 
إن�التخوفات�وNنتقادات�ال�ghوجههـا�Nتجـاه�ا�عـارض�للقـانون�Nنتخـابي،�لـم�

والhــــ�gكانــــت�مطابقــــة�لكــــل�التكهنــــات،��1956مــــارس��25تكــــذt+ا�نتــــائج�انتخابــــات�

الhــــــ�gي�Qأســــــها�إ#ــــــى�جانــــــب�قيــــــاديي�الحــــــزب�" الج[+ــــــة�القوميــــــة"فقــــــد�فــــــازت�قــــــوائم�

بعـض�مــن�قيــادات�التنظيمــات�ا�واليــة�هــذا�با«ضــافة�إ#ــى�،�"الدسـتوري�الجديــد

�،QــــUللشــــغل"كـــــلهــــذا�$خ�gتحــــاد�العــــام�التون ــــ�N"اتحــــاد�الصــــناعة�والتجــــارة�"،�و

،�وأخUــــــQا�بعــــــض�ا�ســــــتقلUن�القــــــريبUن�مــــــن�الحــــــزب�"للمــــــزارعUنوNتحـــــاد�القــــــومي�

  ."الدستوري�الجديد

  القوائم)	نتخابية
عدد)hصوات)
  احصل)علyzا

النسبة)ائوية)
لvصوات

%3498,  589292  الج[+ة�القومية
  %2,1  7352  الحزب�الشيوºي

  %09,0  233  سوسة�الحرة
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عدد�$صوات�
  ا�حصل�عل¹+ا

النسبة�ا�ئوية�
لÅصوات
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� �الحزب �قائمات �منافسة �عTى �القدرة �لها ضيق،

�عرف �الذي �للتوزيع �موازيا �كان �ال�Qابي التقطيع

الدستوري،�حيث�نجد�.ي�كل�دائرة�انتخابية�تواجد�تنظيم�gلهياكل�الحزب�إ#ى�

جانب�ا�نظمات�ال�ghترتبط�ارتباطا�عضويا�بالحزب�

فهــذا�التقســيم�العقHنــي�للــدوائر�Nنتخابيــة�كــان�.ــي�أساســه�وفــق�هــذا�ا�نطــق�

ا�عمــــول�بــــه،�إقصــــاء�ا�عارضــــة�اليوســــفية�والجهــــات�الداعمــــة�لهــــا،�وبالتــــا#ي�فــــإن�

هذا�القانون�Nنتخابي�كان�مدروسا�بمستوى�أك£�Qدقـة،�$مـر�الـذي�جعلـه�يـؤدي�

ما�أنيط�به�من�نتائج�مخط

ھندسة : ثالثا
إن�التخوفات�وNنتقادات�ال�ghوجههـا�Nتجـاه�ا�عـارض�للقـانون�Nنتخـابي،�لـم�

تكــــذt+ا�نتــــائج�انتخابــــات�

فقــــــد�فــــــازت�قــــــوائم�

الدسـتوري�الجديــد"

�،QــــUلهــــذا�$خ

وNتحـــــاد�القــــــومي�

الدستوري�الجديد"

القوائم)	نتخابية

الج[+ة�القومية
الحزب�الشيوºي

سوسة�الحرة
$صوات�ا�لغاة

القوائم�Nنتخابية
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  32نتائج)	نتخابات)التأسيسية)حسب)القوائم

�589292ما�يناهز�" الج[+ة�القومية

،�فيمـــا�حصـــلت�98,34%

،�.ــي�حــUن�حصــلت�%,1

من�أصـوات��% 0,09صوتا،�أي�بنسبة�ما�يعادل

  .33ورقة1447

قــــــت�
ّ
لقـــــد�كانـــــت�نتـــــائج�Nنتخابــــــات�عTـــــى�مقـــــاس�القــــــانون�Nنتخـــــابي،�فقـــــد�عل

جريـــدة�الصـــباح�آنـــذاك�وا�تعاطفـــة�مـــع�صـــالح�بـــن�يوســـف�عTـــى�هـــذه�النتـــائج�.ـــي�

ان�+ــت�ضــجة�الــركض�ا�تتــا#ي�

الhـــــ�gغطـــــت��و$بـــــواق�الدعائيـــــة�الصـــــارخة�وNجتماعـــــات�ا�تعاقبـــــة�وا�طبوعـــــات

وقبـل�yعـHن��-هنـا�و.ـي�بـاريس

وهكـــذا�تأكـــدت�$ســـماء�الhـــ�gيتـــألف�

م¢+ا�ا�جلس�التأسي ـ��gوقـد�عرفـت�مـن�قبـل�أيـام�وأيـام�وإنمـا�كانـت�هـذه�الحملـة�

  .34"ي�سيكون�مجهو�Oللجميع

عTـــى�ا�HحظـــUن�للنتـــائج�الhـــ�gأفرز�+ـــا�Nنتخابـــات�التأسيســـية�بتـــاريخ�

عTــى�مســتوى�Nنتمــاءات�.ــي�جميــع�القــوائم�الفــائزة،�وا�نضــوية�

الدســــتوري�"ســــواء�.ــــي�صــــيغ�+ا�ا�باشــــرة�للحــــزب�

1956 ����� E��	��/� �
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

نتائج)	نتخابات)التأسيسية)حسب)القوائم): 1(جدول)رقم)

الج[+ة�القومية"بلغت�$صوات�ال�ghحصلت�عل¹+ا�قوائم�

34كهيئـــة�ناخبـــة،�أي�مـــا�يعـــادل�723151صـــوتا�مـــن�جملـــة�

2,صــوتا�أي�مــا�يعــادل��7352قائمــة�الحــزب�الشــيوºي�عTــى�

صوتا،�أي�بنسبة�ما�يعادل�233عTى�" سوسة�الحرة

1447ا�ق�QعUن،�.ي�حUن�أن�نسبة�$وراق�ا�لغاة�كان�عددها�

قــــــت�
ّ
لقـــــد�كانـــــت�نتـــــائج�Nنتخابــــــات�عTـــــى�مقـــــاس�القــــــانون�Nنتخـــــابي،�فقـــــد�عل

جريـــدة�الصـــباح�آنـــذاك�وا�تعاطفـــة�مـــع�صـــالح�بـــن�يوســـف�عTـــى�هـــذه�النتـــائج�.ـــي�

ان�+ــت�ضــجة�الــركض�ا�تتــا#ي�:"... 1956مــارس��27افتتاحيــة�عــددها�الصــادر�يــوم�

و$بـــــواق�الدعائيـــــة�الصـــــارخة�وNجتماعـــــات�ا�تعاقبـــــة�وا�طبوعـــــات

هنـا�و.ـي�بـاريس-وكانت�النتيجة�ما�عرفه�الجميع�... جدران�ا�دينة

وهكـــذا�تأكـــدت�$ســـماء�الhـــ�gيتـــألف�... ع¢+ـــا�بأســـابيع�و¤ـــي�فـــوز�القائمـــات�الحمـــراء

م¢+ا�ا�جلس�التأسي ـ��gوقـد�عرفـت�مـن�قبـل�أيـام�وأيـام�وإنمـا�كانـت�هـذه�الحملـة�

ي�سيكون�مجهو�Oللجميعاصطناعية�وتمرينا�للمستقبل�الذ

عTـــى�ا�HحظـــUن�للنتـــائج�الhـــ�gأفرز�+ـــا�Nنتخابـــات�التأسيســـية�بتـــاريخ��ى

عTــى�مســتوى�Nنتمــاءات�.ــي�جميــع�القــوائم�الفــائزة،�وا�نضــوية��1956

ســــواء�.ــــي�صــــيغ�+ا�ا�باشــــرة�للحــــزب�" الج[+ــــة�القوميــــة"تحــــت�قائمــــة�
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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جدول)رقم)

بلغت�$صوات�ال�ghحصلت�عل¹+ا�قوائم�

صـــوتا�مـــن�جملـــة�

قائمــة�الحــزب�الشــيوºي�عTــى�

سوسة�الحرة"قائمة�

ا�ق�QعUن،�.ي�حUن�أن�نسبة�$وراق�ا�لغاة�كان�عددها�

قــــــت�
ّ
لقـــــد�كانـــــت�نتـــــائج�Nنتخابــــــات�عTـــــى�مقـــــاس�القــــــانون�Nنتخـــــابي،�فقـــــد�عل

جريـــدة�الصـــباح�آنـــذاك�وا�تعاطفـــة�مـــع�صـــالح�بـــن�يوســـف�عTـــى�هـــذه�النتـــائج�.ـــي�

افتتاحيــة�عــددها�الصــادر�يــوم�

و$بـــــواق�الدعائيـــــة�الصـــــارخة�وNجتماعـــــات�ا�تعاقبـــــة�وا�طبوعـــــات

جدران�ا�دينة

ع¢+ـــا�بأســـابيع�و¤ـــي�فـــوز�القائمـــات�الحمـــراء

م¢+ا�ا�جلس�التأسي ـ��gوقـد�عرفـت�مـن�قبـل�أيـام�وأيـام�وإنمـا�كانـت�هـذه�الحملـة�

اصطناعية�وتمرينا�للمستقبل�الذ

ىلــم�يخفـــ

1956مــارس��25

تحــــت�قائمــــة�
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شر�لHرتبـاط�العضـوي�لHنتمـاءات�التنظيميـة�ا�واليـة�

�،gاه�.ـــي�إطــار�تحليلنـــا�لبنيــة�النـــواب�مــن�حيـــث�انتمــا×+م�السيا�ـــ�Qلــه،�وهــو�مـــا�ســ�

ووضـعيا�+م�yجتماعيـة�مـن�جهـة،�عTــى�أن�نـرى�البنيـة�الداخليـة�لهياكـل�ا�جلــس�

مـــــن�جهـــــة�أخـــــرى،�والـــــذي�سيســـــاعدنا�.ـــــي�مرحلـــــة�مقبلـــــة�عTـــــى�فهـــــم�أك£ـــــQ،��ـــــدى�

نية�تأث�QUهذه�العوامل�.ي�أداء�ا�جلس�القومي�الـتأسي ��gللمهام�ال�ghأوكلت�

  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

شر�لHرتبـاط�العضـوي�لHنتمـاءات�التنظيميـة�ا�واليـة�،�أو�بشكل�غ�QUمبا

�،gاه�.ـــي�إطــار�تحليلنـــا�لبنيــة�النـــواب�مــن�حيـــث�انتمــا×+م�السيا�ـــ�Qلــه،�وهــو�مـــا�ســ�

ووضـعيا�+م�yجتماعيـة�مـن�جهـة،�عTــى�أن�نـرى�البنيـة�الداخليـة�لهياكـل�ا�جلــس�

مـــــن�جهـــــة�أخـــــرى،�والـــــذي�سيســـــاعدنا�.ـــــي�مرحلـــــة�مقبلـــــة�عTـــــى�فهـــــم�أك£ـــــQ،��ـــــدى�

نية�تأث�QUهذه�العوامل�.ي�أداء�ا�جلس�القومي�الـتأسي ��gللمهام�ال�ghأوكلت�

  .1955دجن29��QRله�بمقـت���Ö$مر�ا�ؤرخ�.ي�

   

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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،�أو�بشكل�غ�QUمبا"الجديد

�،gاه�.ـــي�إطــار�تحليلنـــا�لبنيــة�النـــواب�مــن�حيـــث�انتمــا×+م�السيا�ـــ�Qلــه،�وهــو�مـــا�ســ�

ووضـعيا�+م�yجتماعيـة�مـن�جهـة،�عTــى�أن�نـرى�البنيـة�الداخليـة�لهياكـل�ا�جلــس�

مـــــن�جهـــــة�أخـــــرى،�والـــــذي�سيســـــاعدنا�.ـــــي�مرحلـــــة�مقبلـــــة�عTـــــى�فهـــــم�أك£ـــــQ،��ـــــدى�

نية�تأث�QUهذه�العوامل�.ي�أداء�ا�جلس�القومي�الـتأسي ��gللمهام�ال�ghأوكلت�إمكا

له�بمقـت���Ö$مر�ا�ؤرخ�.ي�
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  البنية الداخلية للمجلس القومي التأسيسي

أفــرزت�Nنتخابــات�التأسيســية�تركيبــة�سياســية�متجانســة،�وهــو�مــا�كــان�يــراد�

لـــه�مـــن�خـــHل�الهندســـة�الhـــ�gتـــم�إعـــدادها�ضـــمن�مقتضـــيات�القـــانون�Nنتخـــابي،�

سياســــية�ومشـــروعية�يكتســـب�شـــرعية�

مشــــــروع�وقانونيــــــة،�ســــــتمتد�إ#ــــــى�مؤسســــــة�اســــــ�Qاتيجية�مهم�+ــــــا�$ساســــــية�وضــــــع�

لدســـــــتور،�وا�Hحـــــــظ�أن�هـــــــذا�الحـــــــزب�الـــــــوط©�gســـــــيتمكن�مـــــــن�تحويـــــــل�ا�جلـــــــس�

القومي�التأسـي ��gإ#ى�من�QRلنواب�إما�موالUن�له�وOء�مطلقا،�أو�متعـاطفUن�معـه،�

أو�.ـــــــي�أدنـــــــى�الحـــــــاOت�غUـــــــ�QمختلفـــــــUن�مـــــــع�التصـــــــورات�الجوهريـــــــة�الhـــــــ�gيق�Qحهـــــــا،�

  . متقاربة�جتماعية�وسياسية

وعليــــه�ســـــنتناول�.ـــــي�هـــــذا�الشـــــق�مـــــن�الدراســـــة�خاصـــــيات�النـــــواب�مـــــن�ناحيـــــة�

Nنتمــــــاءات�السياســــــية�ووضــــــعيا�+م�yجتماعيــــــة�ســــــواء�تعلــــــق�$مــــــر�بمســــــتواهم�

التعليمــــ�gومهـــــ¢+م،�عTـــــى�أن�نــــرى�.ـــــي�الشـــــق�الثـــــاني�تموقــــع�النـــــواب�داخـــــل�هياكـــــل�

 Nحســــــــب�الخصــــــــائص�السياســــــــية�و�g� دروســــــــة،�جتماعيــــــــة�ا�أسيـــــــــ

�،gت�ا�جلـس�التأسي ـ�Oهذه�العوامل�ا�تداخلة�.ي�مداو�QUى�مدى�تأثTللوقوف�ع

ورســــم�ا�Hمــــح�للتوجهــــات�السياســــية�الhــــ�gقــــد�تفرزهــــا�مضــــامUن�وثيقــــة�مشــــروع�

  .سياسية ;عضاء المجلس التأسيسي

مـــــن�خـــــHل�النتـــــائج�الhـــــ�gأفرز�+ـــــا�Nنتخابـــــات�

عTــــى�اعتبــــار�أن�ا�ــــرأة�كمكــــون�

اجتمـــاºي�أسا�ـــ��gضـــمن�ا�جتمعـــات،�كـــان�لـــه�دور�ريـــادي�.ـــي�القضـــايا�السياســـية�
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أفــرزت�Nنتخابــات�التأسيســية�تركيبــة�سياســية�متجانســة،�وهــو�مــا�كــان�يــراد�

لـــه�مـــن�خـــHل�الهندســـة�الhـــ�gتـــم�إعـــدادها�ضـــمن�مقتضـــيات�القـــانون�Nنتخـــابي،�

يكتســـب�شـــرعية��"الدســـتوري�الجديــــد"ممـــا�جعـــل�الحـــزب�

وقانونيــــــة،�ســــــتمتد�إ#ــــــى�مؤسســــــة�اســــــ�Qاتيجية�مهم�+ــــــا�$ساســــــية�وضــــــع�

لدســـــــتور،�وا�Hحـــــــظ�أن�هـــــــذا�الحـــــــزب�الـــــــوط©�gســـــــيتمكن�مـــــــن�تحويـــــــل�ا�جلـــــــس�

القومي�التأسـي ��gإ#ى�من�QRلنواب�إما�موالUن�له�وOء�مطلقا،�أو�متعـاطفUن�معـه،�

أو�.ـــــــي�أدنـــــــى�الحـــــــاOت�غUـــــــ�QمختلفـــــــUن�مـــــــع�التصـــــــورات�الجوهريـــــــة�الhـــــــ�gيق�Qحهـــــــا،�

جتماعية�وسياسيةاتشابه�انتماءات�أغل[+م�إ#ى�فئات�

وعليــــه�ســـــنتناول�.ـــــي�هـــــذا�الشـــــق�مـــــن�الدراســـــة�خاصـــــيات�النـــــواب�مـــــن�ناحيـــــة�

Nنتمــــــاءات�السياســــــية�ووضــــــعيا�+م�yجتماعيــــــة�ســــــواء�تعلــــــق�$مــــــر�بمســــــتواهم�

التعليمــــ�gومهـــــ¢+م،�عTـــــى�أن�نــــرى�.ـــــي�الشـــــق�الثـــــاني�تموقــــع�النـــــواب�داخـــــل�هياكـــــل�

جتماعيــــــــة�ا�أسيـــــــــ ��gحســــــــب�الخصــــــــائص�السياســــــــية�وN ا�جلــــــــس�الت

�،gت�ا�جلـس�التأسي ـ�Oهذه�العوامل�ا�تداخلة�.ي�مداو�QUى�مدى�تأثTللوقوف�ع

ورســــم�ا�Hمــــح�للتوجهــــات�السياســــية�الhــــ�gقــــد�تفرزهــــا�مضــــامUن�وثيقــــة�مشــــروع�

g� ل�الدستور�التونHستقNول�بعد�$.  

سياسية ;عضاء المجلس التأسيسي-دراسة سوسيو
مـــــن�خـــــHل�النتـــــائج�الhـــــ�gأفرز�+ـــــا�Nنتخابـــــات�إن�أهـــــم�مـــــا�يمكـــــن�أن�نشـــــ�QUلـــــه�

عTــــى�اعتبــــار�أن�ا�ــــرأة�كمكــــون��،التأسيســــية،�هــــو�غيــــاب�مقاربــــة�النــــوع�Nجتمــــاºي

اجتمـــاºي�أسا�ـــ��gضـــمن�ا�جتمعـــات،�كـــان�لـــه�دور�ريـــادي�.ـــي�القضـــايا�السياســـية�

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

أفــرزت�Nنتخابــات�التأسيســية�تركيبــة�سياســية�متجانســة،�وهــو�مــا�كــان�يــراد�

لـــه�مـــن�خـــHل�الهندســـة�الhـــ�gتـــم�إعـــدادها�ضـــمن�مقتضـــيات�القـــانون�Nنتخـــابي،�

ممـــا�جعـــل�الحـــزب�

وقانونيــــــة،�ســــــتمتد�إ#ــــــى�مؤسســــــة�اســــــ�Qاتيجية�مهم�+ــــــا�$ساســــــية�وضــــــع�

لدســـــــتور،�وا�Hحـــــــظ�أن�هـــــــذا�الحـــــــزب�الـــــــوط©�gســـــــيتمكن�مـــــــن�تحويـــــــل�ا�جلـــــــس�ا

القومي�التأسـي ��gإ#ى�من�QRلنواب�إما�موالUن�له�وOء�مطلقا،�أو�متعـاطفUن�معـه،�

أو�.ـــــــي�أدنـــــــى�الحـــــــاOت�غUـــــــ�QمختلفـــــــUن�مـــــــع�التصـــــــورات�الجوهريـــــــة�الhـــــــ�gيق�Qحهـــــــا،�

تشابه�انتماءات�أغل[+م�إ#ى�فئات�كنتيجة�ل

وعليــــه�ســـــنتناول�.ـــــي�هـــــذا�الشـــــق�مـــــن�الدراســـــة�خاصـــــيات�النـــــواب�مـــــن�ناحيـــــة�

Nنتمــــــاءات�السياســــــية�ووضــــــعيا�+م�yجتماعيــــــة�ســــــواء�تعلــــــق�$مــــــر�بمســــــتواهم�

التعليمــــ�gومهـــــ¢+م،�عTـــــى�أن�نــــرى�.ـــــي�الشـــــق�الثـــــاني�تموقــــع�النـــــواب�داخـــــل�هياكـــــل�

ا�جلــــــــس�الت

�،gت�ا�جلـس�التأسي ـ�Oهذه�العوامل�ا�تداخلة�.ي�مداو�QUى�مدى�تأثTللوقوف�ع

ورســــم�ا�Hمــــح�للتوجهــــات�السياســــية�الhــــ�gقــــد�تفرزهــــا�مضــــامUن�وثيقــــة�مشــــروع�

g� الدستور�التون

دراسة سوسيو: أو.
إن�أهـــــم�مـــــا�يمكـــــن�أن�نشـــــ�QUلـــــه�

التأسيســــية،�هــــو�غيــــاب�مقاربــــة�النــــوع�Nجتمــــاºي

اجتمـــاºي�أسا�ـــ��gضـــمن�ا�جتمعـــات،�كـــان�لـــه�دور�ريـــادي�.ـــي�القضـــايا�السياســـية�
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الكRـــQى�ولعـــل�أبـــرز�مثـــال�عTـــى�ذلـــك�دور�ا�ـــرأة�ا�غربيـــة�والتونســـية�والجزائريـــة�.ـــي�

دجنRـ29��Qفبالرغم�من�Nشارة�ال�ghتم�التنصـيص�عل¹+ـا�.ـي�$مـر�العTـي�بتـاريخ�

ـــام� ،�عTــى�أن�يــتم�انتخــاب�مجلــس�قــومي�تأسي ــ��gعTــى�أســاس�Nق�ــQاع�العـ

،�قــ�ن�هــذه�ا�شــاركة�1956

منــع�وهــو�مــا�يســنة�شمســية�كاملــة،�

ا�ـــرآة�مـــن�ا�شـــاركة�.ـــي�ال�Qشـــح�Oنتخابـــات�ا�جلـــس�التأسي ـــ�g،�ويفســـر�ذلـــك�إ#ـــى�

العقل�الجمÈي�السائد�آنذاك�لدى�ا�جتمع�التون ـ�g،�والتخـوف�مـن�جهـة�أخـرى�

مـــن�Nصـــطدام�مـــع�هـــذه�

يعتمد�.ي�دعايته�خطابـا�

هــــذا�ا�نطــــق�ســــيجعل�البنيــــة�العضــــوية�الhــــ�gأفرز�+ــــا�Nنتخابــــات�التأسيســــية�

gفهــــل�هــــذا�رأة�داخــــل�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ��،

�يع©ـــــــــ�gأن�النـــــــــواب�لحظـــــــــة�صـــــــــياغ�+م��قتضـــــــــيات�مــــــــــشروع�الدســـــــــتور�التونســــــــــي

وNقتصــادية�.ــي�مشــروع�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

الكRـــQى�ولعـــل�أبـــرز�مثـــال�عTـــى�ذلـــك�دور�ا�ـــرأة�ا�غربيـــة�والتونســـية�والجزائريـــة�.ـــي�

g� 35ا�ستعمر�الفرن.  

فبالرغم�من�Nشارة�ال�ghتم�التنصـيص�عل¹+ـا�.ـي�$مـر�العTـي�بتـاريخ�

ـــام� ،�عTــى�أن�يــتم�انتخــاب�مجلــس�قــومي�تأسي ــ��gعTــى�أســاس�Nق�ــQاع�العـ

1956ينــاير��06ا�ــؤرخ�.ــي�مــر $ ،�إ�Oأن�)2الفصــل�

ســنة�شمســية�كاملــة،��21غUن�مــن�العمــر�وحصـــرها�.ــي�الــذكور�البــال

ا�ـــرآة�مـــن�ا�شـــاركة�.ـــي�ال�Qشـــح�Oنتخابـــات�ا�جلـــس�التأسي ـــ�g،�ويفســـر�ذلـــك�إ#ـــى�

العقل�الجمÈي�السائد�آنذاك�لدى�ا�جتمع�التون ـ�g،�والتخـوف�مـن�جهـة�أخـرى�

مـــن�Nصـــطدام�مـــع�هـــذه��"الدســـتوري�الجديـــد"لـــدى�القـــادة�السياســـيUن�للحـــزب�

يعتمد�.ي�دعايته�خطابـا��-خصم�بورقيبة-اصة�أن�صالح�بن�يوسف�العقلية،�خ

هــــذا�ا�نطــــق�ســــيجعل�البنيــــة�العضــــوية�الhــــ�gأفرز�+ــــا�Nنتخابــــات�التأسيســــية�

رأة�داخــــل�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ�gتخلــــو�كليــــا�مــــن�أي�تواجــــد�للمــــ

يع©ـــــــــ�gأن�النـــــــــواب�لحظـــــــــة�صـــــــــياغ�+م��قتضـــــــــيات�مــــــــــشروع�الدســـــــــتور�التونســــــــــي

وNقتصــادية�.ــي�مشــروع��سيســتثنون�ا�ــرأة�واحتياجا�+ــا�Nجتماعيــة�والسياســية

  ؟الدستور�الجديد�آنذاك
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الكRـــQى�ولعـــل�أبـــرز�مثـــال�عTـــى�ذلـــك�دور�ا�ـــرأة�ا�غربيـــة�والتونســـية�والجزائريـــة�.ـــي�

ا�ستعمر�الفرن ��gمقاومة

فبالرغم�من�Nشارة�ال�ghتم�التنصـيص�عل¹+ـا�.ـي�$مـر�العTـي�بتـاريخ�

ـــام�1955 ،�عTــى�أن�يــتم�انتخــاب�مجلــس�قــومي�تأسي ــ��gعTــى�أســاس�Nق�ــQاع�العـ

الفصــل�(وا�باشــر�

وحصـــرها�.ــي�الــذكور�البــال

ا�ـــرآة�مـــن�ا�شـــاركة�.ـــي�ال�Qشـــح�Oنتخابـــات�ا�جلـــس�التأسي ـــ�g،�ويفســـر�ذلـــك�إ#ـــى�

العقل�الجمÈي�السائد�آنذاك�لدى�ا�جتمع�التون ـ�g،�والتخـوف�مـن�جهـة�أخـرى�

لـــدى�القـــادة�السياســـيUن�للحـــزب�

العقلية،�خ

  .محافظا

هــــذا�ا�نطــــق�ســــيجعل�البنيــــة�العضــــوية�الhــــ�gأفرز�+ــــا�Nنتخابــــات�التأسيســــية�

تخلــــو�كليــــا�مــــن�أي�تواجــــد�للمــــ

يع©ـــــــــ�gأن�النـــــــــواب�لحظـــــــــة�صـــــــــياغ�+م��قتضـــــــــيات�مــــــــــشروع�الدســـــــــتور�التونســــــــــي

سيســتثنون�ا�ــرأة�واحتياجا�+ــا�Nجتماعيــة�والسياســية

الدستور�الجديد�آنذاك
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�،لل�Qشح�1956يناير�06

تعت�QR¤ي�$خرى�ضمن�ا�خططات�السياسية�للتحكم�.ي�الفئات�Nجتماعية،�إذ�

لـــــم�يمـــــنح�القـــــانون�هـــــذا�الحـــــق�إ�OللنـــــاخبUن�الـــــذين�يحســـــنون�القـــــراءة�والكتابـــــة�

،�وهـــو�مـــا�ترتـــب�عنـــه�بـــروز�

ألبUــــــ�Q(ســـــنة��71و) أحمـــــد�ا�ســــــتQUي 

،�حاصلUن�عTـى�شـواهد�تعليميـة؛�بـل�ضـم�ا�جلـس�مجموعـة�مـن�النـواب�

نائبا،�كما�كان�للنواب�الذين�تلقوا�

تعليمــــا�ابتــــدائيا�يعتRــــ�Qمهمــــا�حســــب�واضــــÈي�هــــذا�القــــانون�Nنتخــــابي،�حيــــث�بلــــغ�

Uن،�كمـا�أن�الـذين�تلقـوا�تعليمـا�ثانويـا�

  .منقطعا�كان�عددهم�$خر�مماث�Hتقريبا�لعدد�الذين�تابعوا�دراس�+م�العليا

  النسبة)ائوية
38.9% 
42.6% 
13.8%  
3.96%  
0.92%  
100%  

  نواب)حسب)	ستحقاقات)	نتخابية

ســـــن�"،�أن�معـــــدل�$عمـــــار�يبلـــــغ�.ـــــي�مجملـــــه�

سـنة��49و�40،�فمجموعة�النواب�ا��Qاوحة�أعمارهم�ما�بUن�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

06ا�ؤرخ�.ي�الشروط�ال�ghفرضها�القانون�Nنتخابي�

تعت�QR¤ي�$خرى�ضمن�ا�خططات�السياسية�للتحكم�.ي�الفئات�Nجتماعية،�إذ�

لـــــم�يمـــــنح�القـــــانون�هـــــذا�الحـــــق�إ�OللنـــــاخبUن�الـــــذين�يحســـــنون�القـــــراءة�والكتابـــــة�

،�وهـــو�مـــا�ترتـــب�عنـــه�بـــروز�36ســـنة�شمســـية�كاملـــة) 30(ويتجـــاوزون�ســـن�الثHثـــUن�

أحمـــــد�ا�ســــــتQUي (ســــــنة��31ت�ــــــQاوح�بـــــUن��سوســـــيولوجية

،�حاصلUن�عTـى�شـواهد�تعليميـة؛�بـل�ضـم�ا�جلـس�مجموعـة�مـن�النـواب�

نائبا،�كما�كان�للنواب�الذين�تلقوا��45ا�تحّصلUن�عTى�شواهد�عليا�بلغ�عددهم�

تعليمــــا�ابتــــدائيا�يعتRــــ�Qمهمــــا�حســــب�واضــــÈي�هــــذا�القــــانون�Nنتخــــابي،�حيــــث�بلــــغ�

Uن،�كمـا�أن�الـذين�تلقـوا�تعليمـا�ثانويـا�نائبـا،�وكـان�أغلـ[+م�مـن�ا�قـاوم�20

منقطعا�كان�عددهم�$خر�مماث�Hتقريبا�لعدد�الذين�تابعوا�دراس�+م�العليا

النسبة)ائوية  عدد)النواب  hعمار
  42  سنة�39إ#ى��30من�
  46  سنة�49إ#ى��40من�
  15  سنة�59إ#ى��50من�
  04  سنة�69إ#ى��60من�
  01  فوق�السبعUنما�

  10837  :اجموع
نواب)حسب)	ستحقاقات)	نتخابيةأعمار)ال): 2(جدول)رقم)

،�أن�معـــــدل�$عمـــــار�يبلـــــغ�.ـــــي�مجملـــــه�أعـــــHه�نHحـــــظ�مـــــن�خـــــHل�الجـــــدول 

،�فمجموعة�النواب�ا��Qاوحة�أعمارهم�ما�بUن�سنة�43أي�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الشروط�ال�ghفرضها�القانون�Nنتخابي�إن�

تعت�QR¤ي�$خرى�ضمن�ا�خططات�السياسية�للتحكم�.ي�الفئات�Nجتماعية،�إذ�

لـــــم�يمـــــنح�القـــــانون�هـــــذا�الحـــــق�إ�OللنـــــاخبUن�الـــــذين�يحســـــنون�القـــــراءة�والكتابـــــة�

ويتجـــاوزون�ســـن�الثHثـــUن�

سوســـــيولوجيةفئـــــات�

،�حاصلUن�عTـى�شـواهد�تعليميـة؛�بـل�ضـم�ا�جلـس�مجموعـة�مـن�النـواب�)بسيس

ا�تحّصلUن�عTى�شواهد�عليا�بلغ�عددهم�

تعليمــــا�ابتــــدائيا�يعتRــــ�Qمهمــــا�حســــب�واضــــÈي�هــــذا�القــــانون�Nنتخــــابي،�حيــــث�بلــــغ�

20عددهم�

منقطعا�كان�عددهم�$خر�مماث�Hتقريبا�لعدد�الذين�تابعوا�دراس�+م�العليا

جدول)رقم)

نHحـــــظ�مـــــن�خـــــHل�الجـــــدول 

أي��"النبوة

                                                          

36  ��� -����� �����
�$�!�	�(0 ����� U��/ %���� �

���� ����� M����"	 ����������� 4������ ������� $���3 ��������� �����,��
 �������� E���'	�!��

 ?)�)03.(
37  ��,�,}��� E�'�2�/G� E��3�

 1��
��� ���8� /�� ��'������ ��!
 ���� �$�,�,}���' ? �'���/	 �3��/�� 4���/� $�3 ? ����,� E!)	
 $3 ���,�



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 36 

 

عTــــى�بــــاÛي�$عمــــار،�كمــــا�

ســـنة��31نشـــ�QUأيضـــا�إ#ـــى�أن�الفـــارق�بـــUن�أصـــغر�ســـنا�أحمـــد�ا�ســـتQUي�الـــذي�يبلـــغ�

  .سنة�من�الفارق 

  النسبة)ائوية
18 %  

39.82 %  
41.66 %  
100 % 

  يبّ�ن)مستوى)تعليم)النواب)باجلس)التأسي���)

ا�تعلـــــق�بمســــــتوى�تعلـــــيم�النــــــواب�ا�مثلــــــUن�

النــواب�لــم�،�أن�نوعيــة�التعلــيم�الhــ�gتلقاهــا�

إذ�ضــــمت�مجموعــــات�متباينــــة�.ــــي�مســــتواها�التعليمــــg،�إذ�يمكــــن�

محـــددة�.ـــي��،تقســـيمها�مـــن�خـــHل�ا�عطيـــات�ا�درجـــة�.ـــي�الجـــدول�إ#ـــى�ثـــHث�فئـــات

نـواب،�والتعلـيم��7التعليم�العربي�NسHمي�بجامعة�الزيتونة�والذي�بلـغ�عـددهم�

�gا�حـــض،�وهـــم�.ـــي�الغالـــب�تلقـــوا�

  .نائبا�26تعليمهم�بالدول�$جنبية�خصوصا�فرنسا�والذين�بلغ�عددهم�

يمكـــــــن�القـــــــول�أن��،فمـــــــن�خـــــــHل�قـــــــراءة�.ـــــــي�ا�ضـــــــمر�لهـــــــذه�ا�عطيـــــــات�عمومـــــــا

،�كــان�يـراد�t+ــا�1956ينـاير�

الدســـتوري�"التأسي ـــ���gناضـــTي�الحـــزب�

 ،�إ#ى�جانب�الذين�يتقاسمون�معه�نفس�ا�بادئ�والتصورات�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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عTــــى�بــــاÛي�$عمــــار،�كمــــا��ذنائبــــا،�و¤ــــي�أكRــــ�Qفئــــة�عمريــــة�تســــتحو �46يبلــــغ�عــــددهم�

نشـــ�QUأيضـــا�إ#ـــى�أن�الفـــارق�بـــUن�أصـــغر�ســـنا�أحمـــد�ا�ســـتQUي�الـــذي�يبلـــغ�

سنة�من�الفارق �40سنة�¤ي��71والنائب�ألب�QUبسيس�الذي�يبلغ�

النسبة)ائوية  عدد)النواب  استوى)التعليمي
  20  التعليم�Nبتدائي
  43  التعليم�الثانوي 
  45  التعليم�العا#ي

  108  :اجموع
يبّ�ن)مستوى)تعليم)النواب)باجلس)التأسي���)): 3(جدول)رقم)

ا�تعلـــــق�بمســــــتوى�تعلـــــيم�النــــــواب�ا�مثلــــــUن��نHحـــــظ�مــــــن�خـــــHل�هــــــذا�الجــــــدول 

gالتون ــ��gتلقاهــا�بــا�جلس�القــومي�التأسي ــ��gــhأن�نوعيــة�التعلــيم�ال�،

إذ�ضــــمت�مجموعــــات�متباينــــة�.ــــي�مســــتواها�التعليمــــg،�إذ�يمكــــن��،تكــــن�متشــــاt+ة

تقســـيمها�مـــن�خـــHل�ا�عطيـــات�ا�درجـــة�.ـــي�الجـــدول�إ#ـــى�ثـــHث�فئـــات

التعليم�العربي�NسHمي�بجامعة�الزيتونة�والذي�بلـغ�عـددهم�

�gا�حـــض،�وهـــم�.ـــي�الغالـــب�تلقـــوا�فرن ـــ�g،�وأخUـــQا�التعلـــيم�الفرن ـــ�-ا�ـــزدوج�عربـــي

تعليمهم�بالدول�$جنبية�خصوصا�فرنسا�والذين�بلغ�عددهم�

فمـــــــن�خـــــــHل�قـــــــراءة�.ـــــــي�ا�ضـــــــمر�لهـــــــذه�ا�عطيـــــــات�عمومـــــــا

ينـاير��06ا�ــؤرخ�.ـي�الشـروط�الhـ�gتضــم¢+ا�القـانون�Nنتخـابي

التأسي ـــ���gناضـــTي�الحـــزب��تخصـــيص�التمثيـــل�.ـــي�ا�جلـــس�القـــومي

،�إ#ى�جانب�الذين�يتقاسمون�معه�نفس�ا�بادئ�والتصورات�

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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يبلــــغ�عــــددهم�

نشـــ�QUأيضـــا�إ#ـــى�أن�الفـــارق�بـــUن�أصـــغر�ســـنا�أحمـــد�ا�ســـتQUي�الـــذي�يبلـــغ�

والنائب�ألب�QUبسيس�الذي�يبلغ�

جدول)رقم)

نHحـــــظ�مــــــن�خـــــHل�هــــــذا�الجــــــدول 

gالتون ــ��gبــا�جلس�القــومي�التأسي ــ�

تكــــن�متشــــاt+ة

تقســـيمها�مـــن�خـــHل�ا�عطيـــات�ا�درجـــة�.ـــي�الجـــدول�إ#ـــى�ثـــHث�فئـــات

التعليم�العربي�NسHمي�بجامعة�الزيتونة�والذي�بلـغ�عـددهم�

ا�ـــزدوج�عربـــي

تعليمهم�بالدول�$جنبية�خصوصا�فرنسا�والذين�بلغ�عددهم�

فمـــــــن�خـــــــHل�قـــــــراءة�.ـــــــي�ا�ضـــــــمر�لهـــــــذه�ا�عطيـــــــات�عمومـــــــا

الشـروط�الhـ�gتضــم¢+ا�القـانون�Nنتخـابي

تخصـــيص�التمثيـــل�.ـــي�ا�جلـــس�القـــومي

،�إ#ى�جانب�الذين�يتقاسمون�معه�نفس�ا�بادئ�والتصورات�"لجديدا
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السياســـــية،�أو�الـــــذين�يتضـــــامنون�معـــــه�ويؤيـــــدون�تصـــــوراته�السياســـــية،�كمـــــا�

يفســــر�هــــذا�yبعــــاد��شــــاركة�قــــدماء�ا�قــــاومUن�.ــــي�الشــــؤون�السياســــية�الhــــ�gيــــراه�

�gـــhت�الOســـيما�أمـــام�التحـــوOعلمـــة�وا�ثقفـــة،�و

تعرفهــــــا�ا�نطقــــــة�العربيــــــة�مــــــن�تحــــــوOت�سياســــــية�كانــــــت�تلعــــــب�ف¹+ــــــا�ا�ؤسســــــات�
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السياســـــية،�أو�الـــــذين�يتضـــــامنون�معـــــه�ويؤيـــــدون�تصـــــوراته�السياســـــية،�كمـــــا�

يفســــر�هــــذا�yبعــــاد��شــــاركة�قــــدماء�ا�قــــاومUن�.ــــي�الشــــؤون�السياســــية�الhــــ�gيــــراه�

علمـــة�وا�ثقفـــة،�وOســـيما�أمـــام�التحـــوOت�الhـــ�gالحـــزب�مـــن�مشـــموOت�النخـــب�ا�ت

تعرفهــــــا�ا�نطقــــــة�العربيــــــة�مــــــن�تحــــــوOت�سياســــــية�كانــــــت�تلعــــــب�ف¹+ــــــا�ا�ؤسســــــات�

  .العسكرية�دورا�محوريا

   

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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السياســـــية،�أو�الـــــذين�يتضـــــامنون�معـــــه�ويؤيـــــدون�تصـــــوراته�السياســـــية،�كمـــــا�

يفســــر�هــــذا�yبعــــاد��شــــاركة�قــــدماء�ا�قــــاومUن�.ــــي�الشــــؤون�السياســــية�الhــــ�gيــــراه�

الحـــزب�مـــن�مشـــموOت�النخـــب�ا�ت

تعرفهــــــا�ا�نطقــــــة�العربيــــــة�مــــــن�تحــــــوOت�سياســــــية�كانــــــت�تلعــــــب�ف¹+ــــــا�ا�ؤسســــــات�

العسكرية�دورا�محوريا
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  .كمدخل للھيمنة السياسية

بـــــالرغم�مـــــن�تحقـــــق�الشـــــروط�الواجـــــب�توفرهـــــا�.ـــــي�النائـــــب�بـــــا�جلس�القـــــومي�

التأسي ��gكالسن�أو�ا�ستوى�التعليمg،�مما�يجعله�نائبا�منضبطا�خاصة�لحظة�

�للتأســيس�لنظــام�سيا�ــ��gواقتصــادي�واجتمــاºي

ة�أو�عنــــــد�لحظــــــة�التصــــــويت،�إ�Oأن�ا�جلــــــس�التأسي ــــــ��gاصــــــطدم�.ــــــي�أول�جلســــــ

،�بغيـاب�إطـار�قـانوني�يـنظم�حركاتـه�وسـكناته،�

كون�أن�مجمل؛�بلكل�$وامر�والقرارات�الوزارية�لم�تتطرق�إ�Oللطريقة�ال�ghيتم�

من�خHلها�انتخاب�ا�جلس�وحق�ال�Qشح�إليه،�وإن�كان�قد�حصر�مهمة�ا�جلس�

  .اي�لÅمر�بتنفيذه

إن�هذا�الغياب�الكامل�لهذه�النصوص�هو�ما�جعل�ا�جلس�.ي�جلسته�$و#ـى�

يرتبــــك�.ــــي�تحديــــد�الخارطــــة�الهيكليــــة�الhــــ�gسيســــt�QUّ+ــــا�ا�جلــــس،�فبعــــد�أن�افتــــتح�

ا�لــــــــك�البــــــــاي�الجلســــــــة�وقــــــــراءة�$مــــــــر�العTــــــــي�القاªــــــــ��gبإحــــــــداث�مجلــــــــس�قــــــــومي�

إ#ـــى�جانــب�نـــائبUن�38يســـا�مؤقتــا

أصـــغر�ســـنا،�لــــيشرع�بعـــد�ذلـــك�رئـــيس�ا�جلـــس�.ـــي�فـــتح�بـــاب�ال�Qشـــحات�للرئاســـة�

إ�Oمرشـــحا��تســـتقبلأن�بـــاب�ال�Qشـــيحات�لـــم�

،�ليــتم�yعــHن�عTــى�أن�

ا�جلــس�التأسي ـــ��gهـــو�النائــب�الحبيـــب�بورقيبـــة،�ليقـــع�

فيما�بعد�ذلك�التصـويت�عليـه�بإجمـاع�كامـل،�ليتخTـى�ا�كتـب�الـوق�ghعـن�مكانـه�
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كمدخل للھيمنة السياسية تنظيمية للمجلس التأسيسيبنية 
بـــــالرغم�مـــــن�تحقـــــق�الشـــــروط�الواجـــــب�توفرهـــــا�.ـــــي�النائـــــب�بـــــا�جلس�القـــــومي�

التأسي ��gكالسن�أو�ا�ستوى�التعليمg،�مما�يجعله�نائبا�منضبطا�خاصة�لحظة�

للتأســيس�لنظــام�سيا�ــ��gواقتصــادي�واجتمــاºيمناقشــته�لHختيــارات�الجوهريــة�

أو�عنــــــد�لحظــــــة�التصــــــويت،�إ�Oأن�ا�جلــــــس�التأسي ــــــ��gاصــــــطدم�.ــــــي�أول�جلســــــ

،�بغيـاب�إطـار�قـانوني�يـنظم�حركاتـه�وسـكناته،�1958ينـاير��30بتاريخافتتاحية�له�

كون�أن�مجمل؛�بلكل�$وامر�والقرارات�الوزارية�لم�تتطرق�إ�Oللطريقة�ال�ghيتم�

من�خHلها�انتخاب�ا�جلس�وحق�ال�Qشح�إليه،�وإن�كان�قد�حصر�مهمة�ا�جلس�

اي�لÅمر�بتنفيذهالتأسي ��g.ي�صياغة�مشروع�دستور�وعرضه�للب

إن�هذا�الغياب�الكامل�لهذه�النصوص�هو�ما�جعل�ا�جلس�.ي�جلسته�$و#ـى�

يرتبــــك�.ــــي�تحديــــد�الخارطــــة�الهيكليــــة�الhــــ�gسيســــt�QUّ+ــــا�ا�جلــــس،�فبعــــد�أن�افتــــتح�

ا�لــــــــك�البــــــــاي�الجلســــــــة�وقــــــــراءة�$مــــــــر�العTــــــــي�القاªــــــــ��gبإحــــــــداث�مجلــــــــس�قــــــــومي�

يســـا�مؤقتــاتأسي ــ�g،�تــرأس�بـــالفتح�شــنيق�الجلســـة�بصــفته�رئ

أصـــغر�ســـنا،�لــــيشرع�بعـــد�ذلـــك�رئـــيس�ا�جلـــس�.ـــي�فـــتح�بـــاب�ال�Qشـــحات�للرئاســـة�

أن�بـــاب�ال�Qشـــيحات�لـــم��،القـــارة،�وا�Hحـــظ�.ـــي�هـــذا�الصـــدد

،�ليــتم�yعــHن�عTــى�أن�39الحبيــب�بورقيبــة�"الــزعيم�الــوط©g"وا�تمثــل�.ــي�

ا�جلــس�التأسي ـــ��gهـــو�النائــب�الحبيـــب�بورقيبـــة،�ليقـــع�ا��Qشــح�الوحيـــد�لرئاســـة�

فيما�بعد�ذلك�التصـويت�عليـه�بإجمـاع�كامـل،�ليتخTـى�ا�كتـب�الـوق�ghعـن�مكانـه�

  .للرئيس�الجديد
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بنية : ثانيا
بـــــالرغم�مـــــن�تحقـــــق�الشـــــروط�الواجـــــب�توفرهـــــا�.ـــــي�النائـــــب�بـــــا�جلس�القـــــومي�

التأسي ��gكالسن�أو�ا�ستوى�التعليمg،�مما�يجعله�نائبا�منضبطا�خاصة�لحظة�

مناقشــته�لHختيــارات�الجوهريــة�

أو�عنــــــد�لحظــــــة�التصــــــويت،�إ�Oأن�ا�جلــــــس�التأسي ــــــ��gاصــــــطدم�.ــــــي�أول�جلســــــ

افتتاحية�له�

كون�أن�مجمل؛�بلكل�$وامر�والقرارات�الوزارية�لم�تتطرق�إ�Oللطريقة�ال�ghيتم�

من�خHلها�انتخاب�ا�جلس�وحق�ال�Qشح�إليه،�وإن�كان�قد�حصر�مهمة�ا�جلس�

التأسي ��g.ي�صياغة�مشروع�دستور�وعرضه�للب

إن�هذا�الغياب�الكامل�لهذه�النصوص�هو�ما�جعل�ا�جلس�.ي�جلسته�$و#ـى�

يرتبــــك�.ــــي�تحديــــد�الخارطــــة�الهيكليــــة�الhــــ�gسيســــt�QUّ+ــــا�ا�جلــــس،�فبعــــد�أن�افتــــتح�

ا�لــــــــك�البــــــــاي�الجلســــــــة�وقــــــــراءة�$مــــــــر�العTــــــــي�القاªــــــــ��gبإحــــــــداث�مجلــــــــس�قــــــــومي�

تأسي ــ�g،�تــرأس�بـــالفتح�شــنيق�الجلســـة�بصــفته�رئ

أصـــغر�ســـنا،�لــــيشرع�بعـــد�ذلـــك�رئـــيس�ا�جلـــس�.ـــي�فـــتح�بـــاب�ال�Qشـــحات�للرئاســـة�

القـــارة،�وا�Hحـــظ�.ـــي�هـــذا�الصـــدد

وا�تمثــل�.ــي��،واحــدا

ا��Qشــح�الوحيـــد�لرئاســـة�

فيما�بعد�ذلك�التصـويت�عليـه�بإجمـاع�كامـل،�ليتخTـى�ا�كتـب�الـوق�ghعـن�مكانـه�

للرئيس�الجديد
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إ�Oأن�رئاسة�ا�جلس�القومي�التأسي ��gمن�لدن�النائب�الحبيب�بورقيبة�لـم�

ـــف�OمـــUن�
ّ
�14بتــــاريخبـــاي�تســـتمر�طـــويO�،Hســـيما�أمـــام�$زمـــة�الحكوميـــة،�فقـــد�كل

،�الحبيـــب�بورقيبـــة�بتشــكيل�حكومـــة�جديـــدة�خلفــا�لحكومـــة�الطـــاهر�

حــــزب�لثــــم�انتخــــاب�النائــــب�جلــــو#ي�فــــارس�عضــــو�الــــديوان�السيا�ــــ��gل

،�حيـــث�جـــاء�1956أبريـــل�

حية�الhـ�gمنحتمـوني�ف¹+ـا�

فوجئــــــت�بــــــأن�مكتــــــب�ا�جلــــــس�التأســـــــي ��gعنــــــدما�استشــــــارني�

جHلة�ا�لك�.ي�فض�$زمة�الوزارية�اق�Qح�عTي�با«جماع�بأن�أقبل�مهمة�تشـكيل�

أمـــا�بالنســـبة�Oنتخـــاب�بـــاÛي�الهياكـــل�بـــا�جلس�القـــومي�التأسي ـــ�g،�فقـــد�وجــــد�

يـــــة�صـــــعوبة�كبUـــــQة�خصوصـــــا�أمـــــام�غيـــــاب�النصـــــوص�القانونيـــــة�

ا�نظمـــة�للمجلـــس،�ممـــا�جعـــل�ا�جلـــس�يتقـــدم�بصـــعوبة�كبUـــQة�بســـبب�مـــا�أســـماه�

خصوصــا�بعــد�تجــاوز�إشــكالية�عــدد�

UـــــــQا�مـــــــن�خـــــــHل�ßراء�وNق�Qاحـــــــات،�

وأحيانــــا�التعقيبــــات�ا�قرونـــــة�بــــبعض�التصــــحيحات�التنظيميـــــة�والقانونيــــة�وفـــــق�

لجـــــان،��)6( تجـــــارب�تأسيســـــية�مقارنـــــة،��وقـــــف�واحـــــد�هـــــو�أن�يـــــتم�انتخـــــاب�ســـــتة

�g� لجنـة�($و#ى�تكون�مهامها�تتعلـق�بكـل�مـا�هـو�مـرتبط�بـا�جلس�القـومي�التأســي

لجـــان�قـــارة�مهم�+ـــا��)5(
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

إ�Oأن�رئاسة�ا�جلس�القومي�التأسي ��gمن�لدن�النائب�الحبيب�بورقيبة�لـم�

ـــف�OمـــUن�
ّ
تســـتمر�طـــويO�،Hســـيما�أمـــام�$زمـــة�الحكوميـــة،�فقـــد�كل

،�الحبيـــب�بورقيبـــة�بتشــكيل�حكومـــة�جديـــدة�خلفــا�لحكومـــة�الطـــاهر�1956

ثــــم�انتخــــاب�النائــــب�جلــــو#ي�فــــارس�عضــــو�الــــديوان�السيا�ــــ��gل�

أبريـــل��17،�رئيســـا�للمجلـــس�التأســــي ��g.ـــي�جلســـة�

حية�الhـ�gمنحتمـوني�ف¹+ـا�بعد�الجلسة�Nفتتا: "... عTى�لسان�الحبيب�بورقيبة�أن

فوجئــــــت�بــــــأن�مكتــــــب�ا�جلــــــس�التأســـــــي ��gعنــــــدما�استشــــــارني�... ثقــــــتكم�الغاليــــــة�

جHلة�ا�لك�.ي�فض�$زمة�الوزارية�اق�Qح�عTي�با«جماع�بأن�أقبل�مهمة�تشـكيل�

"...40.  

أمـــا�بالنســـبة�Oنتخـــاب�بـــاÛي�الهياكـــل�بـــا�جلس�القـــومي�التأسي ـــ�g،�فقـــد�وجــــد�

يـــــة�صـــــعوبة�كبUـــــQة�خصوصـــــا�أمـــــام�غيـــــاب�النصـــــوص�القانونيـــــة�النـــــواب�.ـــــي�البدا

ا�نظمـــة�للمجلـــس،�ممـــا�جعـــل�ا�جلـــس�يتقـــدم�بصـــعوبة�كبUـــQة�بســـبب�مـــا�أســـماه�

ــاذة"النائــب�الطيــب�ا�هUــQي�بـــ�
ّ

خصوصــا�بعــد�تجــاوز�إشــكالية�عــدد��،"الحالــة�الش

  .41اللجان�ليقع�yشكال�.ي�تحديد�عدد�أعضا×+ا

UـــــــQا�مـــــــن�خـــــــHل�ßراء�وNق�Qاحـــــــات،�اســـــــتقر�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��gأخ

وأحيانــــا�التعقيبــــات�ا�قرونـــــة�بــــبعض�التصــــحيحات�التنظيميـــــة�والقانونيــــة�وفـــــق�

تجـــــارب�تأسيســـــية�مقارنـــــة،��وقـــــف�واحـــــد�هـــــو�أن�يـــــتم�انتخـــــاب�ســـــتة

�g� و#ى�تكون�مهامها�تتعلـق�بكـل�مـا�هـو�مـرتبط�بـا�جلس�القـومي�التأســي$

(ة�،�وخمســـ)رئيســـها�الناصـــر�بـــن�جعفـــر�42النظـــام�الـــداخTي

  :صياغة�الدستور�و¤ي
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إ�Oأن�رئاسة�ا�جلس�القومي�التأسي ��gمن�لدن�النائب�الحبيب�بورقيبة�لـم�

ـــف�OمـــUن�
ّ
تســـتمر�طـــويO�،Hســـيما�أمـــام�$زمـــة�الحكوميـــة،�فقـــد�كل

1956أبريــل�

�،بــــن�عمــــار

،�رئيســـا�للمجلـــس�التأســــي ��g.ـــي�جلســـة�يالدســـتور 

عTى�لسان�الحبيب�بورقيبة�أن

ثقــــــتكم�الغاليــــــة�

جHلة�ا�لك�.ي�فض�$زمة�الوزارية�اق�Qح�عTي�با«جماع�بأن�أقبل�مهمة�تشـكيل�

..."الحكومة

أمـــا�بالنســـبة�Oنتخـــاب�بـــاÛي�الهياكـــل�بـــا�جلس�القـــومي�التأسي ـــ�g،�فقـــد�وجــــد�

النـــــواب�.ـــــي�البدا

ا�نظمـــة�للمجلـــس،�ممـــا�جعـــل�ا�جلـــس�يتقـــدم�بصـــعوبة�كبUـــQة�بســـبب�مـــا�أســـماه�

النائــب�الطيــب�ا�هUــQي�بـــ�

اللجان�ليقع�yشكال�.ي�تحديد�عدد�أعضا×+ا

اســـــــتقر�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��gأخ

وأحيانــــا�التعقيبــــات�ا�قرونـــــة�بــــبعض�التصــــحيحات�التنظيميـــــة�والقانونيــــة�وفـــــق�

تجـــــارب�تأسيســـــية�مقارنـــــة،��وقـــــف�واحـــــد�هـــــو�أن�يـــــتم�انتخـــــاب�ســـــتة

�g� و#ى�تكون�مهامها�تتعلـق�بكـل�مـا�هـو�مـرتبط�بـا�جلس�القـومي�التأســي$

النظـــام�الـــداخTي

صياغة�الدستور�و¤ي
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 د�قاسم؛

ت�Qكــــب�مــــن�رؤســــاء�اللجــــان�$ربــــع�الســــابقة�إ#ــــى�

إن�أهم�ما�يمكن�أن�نقدمه�من�مHحظات�حول�الطريقة�الhـ�gتـّم�t+ـا�انتخـاب�

أو�أن�عمليـــــة�تحديـــــد�عـــــدد�اللجـــــان�وعـــــدد�أعضـــــا×+ا�كـــــان�أمـــــام�غيـــــاب�قـــــانون�

وفــق��ســلفا�أن�عمليــة�التصــويت�عTــى�أعضــاء�اللجــان�لــم�يكــن�هــو�$خــر�محــدد

نائـــــــب�/أســـــــلوب�قـــــــانوني،�إذ�كـــــــان�النائـــــــب�أحمـــــــد�بـــــــن�صـــــــالح�الـــــــرئيس�كوكيـــــــل

بعد�ذلـــك�يعلــن�عــن�عـــدد�ا��QشــحUن،�حhـــ��

 النواب�عن�أعضاء�اللجان؛

بشـكل��لقارة�التأسيسية�كان�ُيتعامل�معه

انتقــائي،�إ#ــى�درجــة�أن�ال�Qشــح�للجنــة�ا�كلفــة�بالقضــاء�لــم�ي�Qشــح�لهــا�إ�Oســتة�

،�)4( أعضـاء�بعــد�أن�انســحب�عضــوان�ليصــبح�عـدد�أعضــا×+ا�Ä+ائيــا�هــو�أربعــة

ة�صالح�نائب�الـرئيس�قائمـة�ا��QشـحUن�$ربعـ

تعليــق�ليكتفــي�النـــواب�

كمــا�يمكــن�أن�نHحــظ�بشــكل�جTــي�التــأث�QUالــذي�كــان�يمارســه�أحمــد�بــن�صــالح�

يــب�كقــوة�اق�Qاحيــة�مســتغ�H.ــي�ذلــك،�كونــه�النائــب�$ول�للــزعيم�الــوط©�gالحب

اســــــــتخدامه�وتوظيفـــــــه�للتوج¹+ــــــــات�
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 رئيسها�الشاذ#ي�النيفر؛�:لجنة�السلطة�القضائية

 رئيسها�ا�ختار�عزيز؛�:لجنة�السلطة�التنفيذية

 رئيسها�أحمد�بن�صالح؛�:لجنة�السلطة�التشريعية

د�قاسم؛رئيسها�محم�:لجنة�Nقتصاد�والتقاسيم�ال�Qابية

ت�Qكــــب�مــــن�رؤســــاء�اللجــــان�$ربــــع�الســــابقة�إ#ــــى��:لجنــــة�التوطئــــة�والتنســــيق

  .جانب�ا�قررين

إن�أهم�ما�يمكن�أن�نقدمه�من�مHحظات�حول�الطريقة�الhـ�gتـّم�t+ـا�انتخـاب�

  :أعضاء�اللجان�التأسيسية�القارة�ما�يTي

أن�عمليـــــة�تحديـــــد�عـــــدد�اللجـــــان�وعـــــدد�أعضـــــا×+ا�كـــــان�أمـــــام�غيـــــاب�قـــــانون�

 نظام�داخTي�يحدد�هذه�$مور�الشكلية؛

أن�عمليــة�التصــويت�عTــى�أعضــاء�اللجــان�لــم�يكــن�هــو�$خــر�محــدد

أســـــــلوب�قـــــــانوني،�إذ�كـــــــان�النائـــــــب�أحمـــــــد�بـــــــن�صـــــــالح�الـــــــرئيس�كوكيـــــــل

بعد�ذلـــك�يعلــن�عــن�عـــدد�ا��QشــحUن،�حhـــ��،و الــرئيس،�يفــتح�بـــاب�ال�Qشــيحات

النواب�عن�أعضاء�اللجان؛�يبدأ�التصفيق�كسلوك�يع�QRعن�رضا

لقارة�التأسيسية�كان�ُيتعامل�معهأن�ال�Qشح�للعضوية�داخل�اللجان�ا

انتقــائي،�إ#ــى�درجــة�أن�ال�Qشــح�للجنــة�ا�كلفــة�بالقضــاء�لــم�ي�Qشــح�لهــا�إ�Oســتة�

أعضـاء�بعــد�أن�انســحب�عضــوان�ليصــبح�عـدد�أعضــا×+ا�Ä+ائيــا�هــو�أربعــة

صالح�نائب�الـرئيس�قائمـة�ا��QشـحUن�$ربعـ.ي�هذه�الحالة�عرض�أحمد�بن�

تعليــق�ليكتفــي�النـــواب�أن�هــذه�القائمــة�لــم�تلقــى�أي��،،�والغريــب�.ــي�$مــر

 ؛مجددا�بالتصفيق

كمــا�يمكــن�أن�نHحــظ�بشــكل�جTــي�التــأث�QUالــذي�كــان�يمارســه�أحمــد�بــن�صــالح�

كقــوة�اق�Qاحيــة�مســتغ�H.ــي�ذلــك،�كونــه�النائــب�$ول�للــزعيم�الــوط©�gالحب

اســــــــتخدامه�وتوظيفـــــــه�للتوج¹+ــــــــات��أخـــــــرى،بورقيبـــــــة�مـــــــن�جهــــــــة،�ومـــــــن�جهــــــــة�
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لجنة�السلطة�القضائية�-

لجنة�السلطة�التنفيذية�-

لجنة�السلطة�التشريعية�-

لجنة�Nقتصاد�والتقاسيم�ال�Qابية�-

لجنــــة�التوطئــــة�والتنســــيق�-

جانب�ا�قررين

إن�أهم�ما�يمكن�أن�نقدمه�من�مHحظات�حول�الطريقة�الhـ�gتـّم�t+ـا�انتخـاب�

أعضاء�اللجان�التأسيسية�القارة�ما�يTي

أن�عمليـــــة�تحديـــــد�عـــــدد�اللجـــــان�وعـــــدد�أعضـــــا×+ا�كـــــان�أمـــــام�غيـــــاب�قـــــانون��-

نظام�داخTي�يحدد�هذه�$مور�الشكلية؛

أن�عمليــة�التصــويت�عTــى�أعضــاء�اللجــان�لــم�يكــن�هــو�$خــر�محــدد-

أســـــــلوب�قـــــــانوني،�إذ�كـــــــان�النائـــــــب�أحمـــــــد�بـــــــن�صـــــــالح�الـــــــرئيس�كوكيـــــــل

الــرئيس،�يفــتح�بـــاب�ال�Qشــيحات

يبدأ�التصفيق�كسلوك�يع�QRعن�رضا

أن�ال�Qشح�للعضوية�داخل�اللجان�ا-

انتقــائي،�إ#ــى�درجــة�أن�ال�Qشــح�للجنــة�ا�كلفــة�بالقضــاء�لــم�ي�Qشــح�لهــا�إ�Oســتة�

أعضـاء�بعــد�أن�انســحب�عضــوان�ليصــبح�عـدد�أعضــا×+ا�Ä+ائيــا�هــو�أربعــة

.ي�هذه�الحالة�عرض�أحمد�بن�

،�والغريــب�.ــي�$مــر)4(

بالتصفيق

كمــا�يمكــن�أن�نHحــظ�بشــكل�جTــي�التــأث�QUالــذي�كــان�يمارســه�أحمــد�بــن�صــالح�-

كقــوة�اق�Qاحيــة�مســتغ�H.ــي�ذلــك،�كونــه�النائــب�$ول�للــزعيم�الــوط©�gالحب

بورقيبـــــــة�مـــــــن�جهــــــــة،�ومـــــــن�جهــــــــة�
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التنظيميـــــة�الhــــــ�gاق�Qحهــــــا�الـــــرئيس�الحبيــــــب�بورقيبــــــة�.ـــــي�جلســــــته�Nفتتاحيــــــة�

 بمناسبة�انتخابه�رئيسا�للمجلس�القومي�التأسي ��gبإجماع�كامل؛

القــارة�) 5( إ#ــى�أن�تحديــد�عــدد�اللجــان�الخمــس

hـــــ�gســـــتمارس�مهمـــــة�صـــــياغة�مشــــــروع�الدســـــتور،�إ#ـــــى�جانـــــب�لجنـــــة�النظـــــام�

لـم�تكـن�وحـدها�ضـمن�هياكـل�ا�جلـس�القـومي�التأســي �g،�بـل�تـرك�

أحمــــد�بــــن�صــــالح�البــــاب�مفتوحــــا�أمــــام�أي�تغUــــ�Qقــــد�يحصــــل�ممــــا�ي�Qتــــب�معــــه�

الزيـــادة�.ـــي�عـــدد�اللجـــان�حســـب�الشـــروط�ا�وضـــوعية�الhـــ�gســـتفرزها�ا�رحلـــة�

حــــــول�،�ممــــــا�يطــــــرح�تســــــاؤل�

هامه�التأسيسية�ا�تمثلـة�.ـي�صـياغة�مشـروع�

�QR؟1955دجن  

إن�القــــانون�الــــذي�وقــــع�عليــــه�Nختيــــار�ومــــا�ترتــــب�عنــــه�مــــن�تركيبــــة�متجانســــة�

ßنعكاســات�وNيجعلنــا�نتســاءل�عــن��gــhثــار�ال

�gــhإذن،�مــا�¤ــي�ا�هــام�ال

دجنRــــــ29��Qأوكلـــــت�للمجلـــــس�التـــــداول�ف¹+ـــــا؟�وOســــــيما�أن�$مـــــر�العTـــــي�ا�ـــــؤرخ�.ـــــي�

ثـــم�،�44التونســـيةدســـتور�للمملكـــة�

$حاديــــــــة�أن�يشــــــــهد�ا�جلــــــــس�
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التنظيميـــــة�الhــــــ�gاق�Qحهــــــا�الـــــرئيس�الحبيــــــب�بورقيبــــــة�.ـــــي�جلســــــته�Nفتتاحيــــــة�

بمناسبة�انتخابه�رئيسا�للمجلس�القومي�التأسي ��gبإجماع�كامل؛

إ#ــى�أن�تحديــد�عــدد�اللجــان�الخمــس�،كمــا�يمكــن�أن�نشــ�QU.ــي�ال¢+ايــة

hـــــ�gســـــتمارس�مهمـــــة�صـــــياغة�مشــــــروع�الدســـــتور،�إ#ـــــى�جانـــــب�لجنـــــة�النظـــــام�

لـم�تكـن�وحـدها�ضـمن�هياكـل�ا�جلـس�القـومي�التأســي �g،�بـل�تـرك��،

أحمــــد�بــــن�صــــالح�البــــاب�مفتوحــــا�أمــــام�أي�تغUــــ�Qقــــد�يحصــــل�ممــــا�ي�Qتــــب�معــــه�

الزيـــادة�.ـــي�عـــدد�اللجـــان�حســـب�الشـــروط�ا�وضـــوعية�الhـــ�gســـتفرزها�ا�رحلـــة�

،�ممــــــا�يطــــــرح�تســــــاؤل�43اخــــــل�ا�جلــــــس�التأسيـــــــ ��gأو�خارجــــــهالراهنــــــة�د

هامه�التأسيسية�ا�تمثلـة�.ـي�صـياغة�مشـروع��تجاوز�ا�جلس�القومي�

دجن29��QRدستور،�كما�هو�محدد�.ي�$مر�العTي�ا�ؤرخ�.ي�

إن�القــــانون�الــــذي�وقــــع�عليــــه�Nختيــــار�ومــــا�ترتــــب�عنــــه�مــــن�تركيبــــة�متجانســــة�

يجعلنــا�نتســاءل�عــن�Nنعكاســات�وß،�"الدســتوري"حــزب��+ـيمن�عل¹+ــا�ال

إذن،�مــا�¤ــي�ا�هــام�الhــ�g. قـد�ُيرت[+ــا�لحظــة�اضــطHع�ا�جلــس�با�هــام�الhـ�gأوكلــت�لــه

أوكلـــــت�للمجلـــــس�التـــــداول�ف¹+ـــــا؟�وOســــــيما�أن�$مـــــر�العTـــــي�ا�ـــــؤرخ�.ـــــي�

دســـتور�للمملكـــة�مشـــروع�حـــدد�مهمـــة�ا�جلـــس�.ـــي�وضـــع�

$حاديــــــــة�أن�يشــــــــهد�ا�جلــــــــس�السياســــــــية�هــــــــل�يمكــــــــن�.ــــــــي�ظــــــــل�هــــــــذه�الهندســــــــة�
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التنظيميـــــة�الhــــــ�gاق�Qحهــــــا�الـــــرئيس�الحبيــــــب�بورقيبــــــة�.ـــــي�جلســــــته�Nفتتاحيــــــة�

بمناسبة�انتخابه�رئيسا�للمجلس�القومي�التأسي ��gبإجماع�كامل؛

كمــا�يمكــن�أن�نشــ�QU.ــي�ال¢+ايــة-

hـــــ�gســـــتمارس�مهمـــــة�صـــــياغة�مشــــــروع�الدســـــتور،�إ#ـــــى�جانـــــب�لجنـــــة�النظـــــام�ال

،الداخTي

أحمــــد�بــــن�صــــالح�البــــاب�مفتوحــــا�أمــــام�أي�تغUــــ�Qقــــد�يحصــــل�ممــــا�ي�Qتــــب�معــــه�

الزيـــادة�.ـــي�عـــدد�اللجـــان�حســـب�الشـــروط�ا�وضـــوعية�الhـــ�gســـتفرزها�ا�رحلـــة�

الراهنــــــة�د

تجاوز�ا�جلس�القومي�فرضية�

دستور،�كما�هو�محدد�.ي�$مر�العTي�ا�ؤرخ�.ي�

إن�القــــانون�الــــذي�وقــــع�عليــــه�Nختيــــار�ومــــا�ترتــــب�عنــــه�مــــن�تركيبــــة�متجانســــة�

�+ـيمن�عل¹+ــا�ال

قـد�ُيرت[+ــا�لحظــة�اضــطHع�ا�جلــس�با�هــام�الhـ�gأوكلــت�لــه

أوكلـــــت�للمجلـــــس�التـــــداول�ف¹+ـــــا؟�وOســــــيما�أن�$مـــــر�العTـــــي�ا�ـــــؤرخ�.ـــــي�

حـــدد�مهمـــة�ا�جلـــس�.ـــي�وضـــع��1955

هــــــــل�يمكــــــــن�.ــــــــي�ظــــــــل�هــــــــذه�الهندســــــــة�
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مشــــروع�الدســــتور�اختHفــــا�.ــــي�بعــــض�

.ـــي�òـــ�gء�مـــن�التوضـــيح�والتفصـــيل،�

�تعلقــــة�بالقضــــايا�الكRــــQى،�دون�

  .التأسي ��gالدخول�.ي�التفاصيل�الصغرى�ال�ghعرف�+ا�مداوOت�ا�جلس

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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مشــــروع�الدســــتور�اختHفــــا�.ــــي�بعــــض�إعــــداد�التأسي ــــ��gمــــن�خــــHل�مداوOتــــه�.ــــي�

  ؟ا�طروحة

.ـــي�òـــ�gء�مـــن�التوضـــيح�والتفصـــيل،��مقارب�+ـــاهـــذه�$ســـئلة�وأخـــرى،�ســـنحاول�

�تعلقــــة�بالقضــــايا�الكRــــQى،�دون�مركــــزين�.ــــي�ذلــــك�أساســــا�عTــــى�أهــــم�النقاشــــات�ا

الدخول�.ي�التفاصيل�الصغرى�ال�ghعرف�+ا�مداوOت�ا�جلس
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التأسي ــــ��gمــــن�خــــHل�مداوOتــــه�.ــــي�

ا�طروحةالقضايا�

هـــذه�$ســـئلة�وأخـــرى،�ســـنحاول�

مركــــزين�.ــــي�ذلــــك�أساســــا�عTــــى�أهــــم�النقاشــــات�ا

الدخول�.ي�التفاصيل�الصغرى�ال�ghعرف�+ا�مداوOت�ا�جلس
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بعـــــد�أن�اكتملـــــت�الشـــــروط�الشـــــكلية�وا�تمثلـــــة�.ـــــي�انتخـــــاب�هياكـــــل�ا�جلـــــس،�

g� مشــــروع�الدســــتور�التونـــــ�

�gـhية�الQUطرح�.ي�هذا�الجانب�مجموعة�من�$سـئلة�ا�صـ

سـلط�وذلـك�ستحدد�نظام�الحكم�الدستوري�من�خـHل�تحديـد�العHقـات�بـUن�ال

عTـــــــــى�مســـــــــتويUن،�ا�ســـــــــتوى�$ول�تحديـــــــــد�العHقـــــــــة�بـــــــــUن�الســـــــــلطتUن�التنفيذيـــــــــة�

وال�QRـان،�وا�ســتوى�الثـاني�وا�تمثــل�.ــي�تحديـد�العHقــة�بــUن�سـلطة�رئــيس�الدولــة�

ورئـــيس�الحكومـــة،�ومـــن�خـــHل�هـــذه�ا�ـــداوOت�ســـيتبUن�أي�منÚـــى�ســـيأخذه�شـــكل�

gوري�بر�اني�أو�رئا��.  

وحيــــــث�أن�الدســــــات�QU¤ــــــي�بمثابــــــة�تعاقــــــد�اجتمــــــاºي�يخ�ــــــ|ن�إشــــــكالية�العHقــــــة�

الجدليــة�بـــUن�الســـلطة�والحريـــة،�فـــإن�النقــاش�حـــول�القضـــايا�ا�رتبطـــة�بـــالحقوق�

مؤشــــــــر�حــــــــول�Nختيــــــــارات�السياســــــــية�الhــــــــ�gتطبــــــــع�

عTـــــــى�صـــــــياغة��لم�تقتصــــــر 

بـــــل�عرفــــــت�جلســـــات�ا�جلـــــس�أيضــــــا�بعـــــض�القضــــــايا�

$خــرى،�والhـــ�gأخــدت�حUـــ|ا�هامــا�مـــن�أشـــغال�ا�جلــس�لتمتـــد�إ#ــى�بعـــض�القضـــايا�

Nجتماعيــــــة،�وا�رتبطــــــة�.ــــــي�عمقهــــــا�با�واضــــــيع�الhــــــ�gكانــــــت�تجمــــــع�بــــــUن�الحكومــــــة�

وا�جلـــــس�التأسي ـــــ�g،�و¤ـــــي�قضـــــايا�إمـــــا�اقتصـــــادية�ذات�طـــــابع�مـــــا#ي،�أو�ثقافيـــــة،�
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�	� ا	��� ا	

  مداو>ت المجلس القوميفي 

  التأسيسي التونسي
  

بعـــــد�أن�اكتملـــــت�الشـــــروط�الشـــــكلية�وا�تمثلـــــة�.ـــــي�انتخـــــاب�هياكـــــل�ا�جلـــــس،�

مشــــروع�الدســــتور�التونـــــ �gوإعــــداد�دخــــل�ا�جلــــس�.ــــي�أشــــواطه�$و#ــــى��ناقشــــة�

طرح�.ي�هذا�الجانب�مجموعة�من�$سـئلة�ا�صـQUية�الhـ�gت،�$ول�بعد�NستقHل

ستحدد�نظام�الحكم�الدستوري�من�خـHل�تحديـد�العHقـات�بـUن�ال

عTـــــــــى�مســـــــــتويUن،�ا�ســـــــــتوى�$ول�تحديـــــــــد�العHقـــــــــة�بـــــــــUن�الســـــــــلطتUن�التنفيذيـــــــــة�

وال�QRـان،�وا�ســتوى�الثـاني�وا�تمثــل�.ــي�تحديـد�العHقــة�بــUن�سـلطة�رئــيس�الدولــة�

ورئـــيس�الحكومـــة،�ومـــن�خـــHل�هـــذه�ا�ـــداوOت�ســـيتبUن�أي�منÚـــى�ســـيأخذه�شـــكل�

وري�بر�اني�أو�رئا��gالنظام�السيا���gوالذي�قد�يتجه�إما�نحو�نظام�دست

وحيــــــث�أن�الدســــــات�QU¤ــــــي�بمثابــــــة�تعاقــــــد�اجتمــــــاºي�يخ�ــــــ|ن�إشــــــكالية�العHقــــــة�

الجدليــة�بـــUن�الســـلطة�والحريـــة،�فـــإن�النقــاش�حـــول�القضـــايا�ا�رتبطـــة�بـــالحقوق�

مؤشــــــــر�حــــــــول�Nختيــــــــارات�السياســــــــية�الhــــــــ�gتطبــــــــع�والحريــــــــات،�ســــــــتكون�بمثابــــــــة�

g� خصوصيات�ا�جلس�التأسي.  

لم�تقتصــــــر أشـــــــغال�ا�جلــــــس�القـــــــومي�التأسيســـــــيوا�Hحــــــظ،�أن�

بـــــل�عرفــــــت�جلســـــات�ا�جلـــــس�أيضــــــا�بعـــــض�القضــــــايا��،الدســـــتور�فقــــــط

$خــرى،�والhـــ�gأخــدت�حUـــ|ا�هامــا�مـــن�أشـــغال�ا�جلــس�لتمتـــد�إ#ــى�بعـــض�القضـــايا�

Nجتماعيــــــة،�وا�رتبطــــــة�.ــــــي�عمقهــــــا�با�واضــــــيع�الhــــــ�gكانــــــت�تجمــــــع�بــــــUن�الحكومــــــة�

وا�جلـــــس�التأسي ـــــ�g،�و¤ـــــي�قضـــــايا�إمـــــا�اقتصـــــادية�ذات�طـــــابع�مـــــا#ي،�أو�ثقافيـــــة،�

  .ارôي�دو#ي�أو�إقليمgوأخرى�ذات�بعد�خ
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بعـــــد�أن�اكتملـــــت�الشـــــروط�الشـــــكلية�وا�تمثلـــــة�.ـــــي�انتخـــــاب�هياكـــــل�ا�جلـــــس،�

دخــــل�ا�جلــــس�.ــــي�أشــــواطه�$و#ــــى��ناقشــــة�

$ول�بعد�NستقHل

ستحدد�نظام�الحكم�الدستوري�من�خـHل�تحديـد�العHقـات�بـUن�ال

عTـــــــــى�مســـــــــتويUن،�ا�ســـــــــتوى�$ول�تحديـــــــــد�العHقـــــــــة�بـــــــــUن�الســـــــــلطتUن�التنفيذيـــــــــة�

وال�QRـان،�وا�ســتوى�الثـاني�وا�تمثــل�.ــي�تحديـد�العHقــة�بــUن�سـلطة�رئــيس�الدولــة�

ورئـــيس�الحكومـــة،�ومـــن�خـــHل�هـــذه�ا�ـــداوOت�ســـيتبUن�أي�منÚـــى�ســـيأخذه�شـــكل�

النظام�السيا���gوالذي�قد�يتجه�إما�نحو�نظام�دست

وحيــــــث�أن�الدســــــات�QU¤ــــــي�بمثابــــــة�تعاقــــــد�اجتمــــــاºي�يخ�ــــــ|ن�إشــــــكالية�العHقــــــة�

الجدليــة�بـــUن�الســـلطة�والحريـــة،�فـــإن�النقــاش�حـــول�القضـــايا�ا�رتبطـــة�بـــالحقوق�

والحريــــــــات،�ســــــــتكون�بمثابــــــــة�

g� خصوصيات�ا�جلس�التأسي

وا�Hحــــــظ،�أن�

الدســـــتور�فقــــــطمشـــــروع�

$خــرى،�والhـــ�gأخــدت�حUـــ|ا�هامــا�مـــن�أشـــغال�ا�جلــس�لتمتـــد�إ#ــى�بعـــض�القضـــايا�

Nجتماعيــــــة،�وا�رتبطــــــة�.ــــــي�عمقهــــــا�با�واضــــــيع�الhــــــ�gكانــــــت�تجمــــــع�بــــــUن�الحكومــــــة�

وا�جلـــــس�التأسي ـــــ�g،�و¤ـــــي�قضـــــايا�إمـــــا�اقتصـــــادية�ذات�طـــــابع�مـــــا#ي،�أو�ثقافيـــــة،�

وأخرى�ذات�بعد�خ
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�gـــhتـــه�التأسيســـية،�والOنقاشـــا�حـــادا�.ــي�مداو�g� عــرف�ا�جلـــس�القـــومي�التأسيـــ

خصوصــــــا�.ــــــي�ا�ســــــائل�

بينما��والحريات�ا�طلقة،

وســــيظهر�هــــذا�NخــــتHف�بــــUن�

الفـــــــريقUن�بشـــــــكل�واضـــــــح�.ـــــــي�تحديـــــــد�صـــــــHحيات�كـــــــل�مـــــــن�الســـــــلطة�التــــــــشريعية�

�gــــــــــى�طبيعــــــــــة�النظــــــــــام�السيا�ــــــــــ�Tوهــــــــــو�مــــــــــا�ســــــــــينعكس�ع�،

  .الحقوق والحريات ا;ساسية

�الســــــــــــلطةتقييــــــــــــد�ارتبطــــــــــــت�الدســــــــــــتورانية�الكHســــــــــــيكية�أساســــــــــــا�بإشــــــــــــكالية�

�،QUمما�جعل�موضوع�الحقوق�والحريات�مغيبـة�لحظـة�وضـع�الدسـات�،

ويظهــــــــر�ذلــــــــك�بشــــــــكل�واضــــــــح�.ــــــــي�ا�كانــــــــة�الhــــــــ�gكانــــــــت�تحتلهــــــــا�داخــــــــل�الهندســــــــة�

يـــــــث�كانـــــــت�موضـــــــوعا�يختـــــــتم�بـــــــه�

ستســـــجل�هــــذه�$خUــــQة�عـــــودة�

قويــــة�لتصــــبح�بــــذلك�أهــــم�ا�واضــــيع�الhــــ�gيتناولهــــا�واضــــعوا�الدســــتور،�حيــــث�تــــم�

إغنــــاء�ا�ضــــمون�ا�ــــادي�للنصــــوص�الدســــتورية�بــــالحقوق�والحريــــات،�ممــــا�جعــــل�

  .45لثانية�تظهر�وكأÄ+ا�مواثيق�اجتماعية

إن�هــذا�ا�نطــق�الجديــد،�ســيجعل�الفــرد�محــور�النشــاط�السيا�ــ��gمــن�خــHل�

ي�يحكـم�ا�عادلـة�الدســتورية،�

ممــــــــا�أصــــــــبح�معــــــــه�الدســــــــتور�كوثيقــــــــة�لضــــــــبط�هــــــــذه�العHقــــــــة�متجــــــــاوزا�منطــــــــق�
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  ولـأال المحور
  المجلس القومي التأسيسي

  والقضايا الدستورية

�gـــhتـــه�التأسيســـية،�والOنقاشـــا�حـــادا�.ــي�مداو�g� عــرف�ا�جلـــس�القـــومي�التأسيـــ

خصوصــــــا�.ــــــي�ا�ســــــائل��،ا�جلــــــس�ينقســــــم�إ#ــــــى�فــــــريقUن�متبــــــاينUنأعضــــــاء�

والحريات�ا�طلقة،�الحقوق ا�تعلقة�بالحقوق�والحريات،�فريق�يدافع�عن�

وســــيظهر�هــــذا�NخــــتHف�بــــUن��،تقييــــدهما�ضــــرورة�الفريــــق�الثــــاني�كــــان�يــــدعوا�إ#ــــى

الفـــــــريقUن�بشـــــــكل�واضـــــــح�.ـــــــي�تحديـــــــد�صـــــــHحيات�كـــــــل�مـــــــن�الســـــــلطة�التــــــــشريعية�

،�وهــــــــــو�مــــــــــا�ســــــــــينعكس�عTــــــــــى�طبيعــــــــــة�النظــــــــــام�السيا�ــــــــــ��gوالســــــــــلطة�التنفيذيــــــــــة

g� والدستوري�التون.  

الحقوق والحريات ا;ساسيةول قضايا التقاطبات السياسية ح
ارتبطــــــــــــت�الدســــــــــــتورانية�الكHســــــــــــيكية�أساســــــــــــا�بإشــــــــــــكالية�

�،QUمما�جعل�موضوع�الحقوق�والحريات�مغيبـة�لحظـة�وضـع�الدسـات�،

ويظهــــــــر�ذلــــــــك�بشــــــــكل�واضــــــــح�.ــــــــي�ا�كانــــــــة�الhــــــــ�gكانــــــــت�تحتلهــــــــا�داخــــــــل�الهندســــــــة�

يـــــــث�كانـــــــت�موضـــــــوعا�يختـــــــتم�بـــــــه�الدســـــــتورية�وال�Qتيـــــــب�الـــــــذي�كانـــــــت�تحتلـــــــه،�ح

ستســـــجل�هــــذه�$خUــــQة�عـــــودة��)20( الدســــتور،�لكــــن�مــــع�بدايـــــة�القــــرن�العشــــرين

قويــــة�لتصــــبح�بــــذلك�أهــــم�ا�واضــــيع�الhــــ�gيتناولهــــا�واضــــعوا�الدســــتور،�حيــــث�تــــم�

إغنــــاء�ا�ضــــمون�ا�ــــادي�للنصــــوص�الدســــتورية�بــــالحقوق�والحريــــات،�ممــــا�جعــــل�

لثانية�تظهر�وكأÄ+ا�مواثيق�اجتماعيةالدسات�QUالعا�ية�بعد�الحرب�العا�ية�ا

إن�هــذا�ا�نطــق�الجديــد،�ســيجعل�الفــرد�محــور�النشــاط�السيا�ــ��gمــن�خــHل�

ي�يحكـم�ا�عادلـة�الدســتورية،�ذحقوقـه�وحرياتـه�كجـزء�مـن�ا�نطـق�الـ

ممــــــــا�أصــــــــبح�معــــــــه�الدســــــــتور�كوثيقــــــــة�لضــــــــبط�هــــــــذه�العHقــــــــة�متجــــــــاوزا�منطــــــــق�
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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�gـــhتـــه�التأسيســـية،�والOنقاشـــا�حـــادا�.ــي�مداو�g� عــرف�ا�جلـــس�القـــومي�التأسيـــ

أعضــــــاء�جعلــــــت�

ا�تعلقة�بالحقوق�والحريات،�فريق�يدافع�عن�

الفريــــق�الثــــاني�كــــان�يــــدعوا�إ#ــــى

الفـــــــريقUن�بشـــــــكل�واضـــــــح�.ـــــــي�تحديـــــــد�صـــــــHحيات�كـــــــل�مـــــــن�الســـــــلطة�التــــــــشريعية�

والســــــــــلطة�التنفيذيــــــــــة

g� والدستوري�التون

التقاطبات السياسية ح: أو.
ارتبطــــــــــــت�الدســــــــــــتورانية�الكHســــــــــــيكية�أساســــــــــــا�بإشــــــــــــكالية�

،�مما�جعل�موضوع�الحقوق�والحريات�مغيبـة�لحظـة�وضـع�الدسـاتQU،�السياسية

ويظهــــــــر�ذلــــــــك�بشــــــــكل�واضــــــــح�.ــــــــي�ا�كانــــــــة�الhــــــــ�gكانــــــــت�تحتلهــــــــا�داخــــــــل�الهندســــــــة�

الدســـــــتورية�وال�Qتيـــــــب�الـــــــذي�كانـــــــت�تحتلـــــــه،�ح

الدســــتور،�لكــــن�مــــع�بدايـــــة�القــــرن�العشــــرين

قويــــة�لتصــــبح�بــــذلك�أهــــم�ا�واضــــيع�الhــــ�gيتناولهــــا�واضــــعوا�الدســــتور،�حيــــث�تــــم�

إغنــــاء�ا�ضــــمون�ا�ــــادي�للنصــــوص�الدســــتورية�بــــالحقوق�والحريــــات،�ممــــا�جعــــل�

الدسات�QUالعا�ية�بعد�الحرب�العا�ية�ا

إن�هــذا�ا�نطــق�الجديــد،�ســيجعل�الفــرد�محــور�النشــاط�السيا�ــ��gمــن�خــHل�

حقوقـه�وحرياتـه�كجـزء�مـن�ا�نطـق�الـNع�ـQاف�ب

ممــــــــا�أصــــــــبح�معــــــــه�الدســــــــتور�كوثيقــــــــة�لضــــــــبط�هــــــــذه�العHقــــــــة�متجــــــــاوزا�منطــــــــق�
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رئيســــــيا�.ــــــي�الوثيقــــــة�الدســــــتورية،�Oســــــيما�مــــــع�

ســــتدمج�الدســــات�QUتباعــــا�الحقــــوق�ا�دنيــــة�والسياســــية،�ثــــم�الحقــــوق�

،�ووفـق�هـذا�التحليـل�نتسـاءل�عـن�$هميـة�

الدسـتور��إعـداد�مسـودة�مشـروع

التونـــــ �O�،gســــيما�وأن�النخبــــة�التونســــية�التحديثيــــة�كانــــت�.ــــي�ارتباطهــــا�بمطلــــب�

الدســـــتور،�تطالـــــب�باســـــ�Qجاع�الحقـــــوق�والحريـــــات�الhـــــ�gهضـــــمها�التـــــاريخ�لحظـــــة�

،�ممـــا�جعـــل�الشـــعب�التونــــ ��gيـــدافع�

ن�الـــروابط�بـــUن�أفـــراده�وحـــافظ�عTـــى�وجــــوده�
ّ
ومـــ�

فهـــــــل�ســـــــيدافع�النـــــــواب�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأســــــــي ��gالتــــــــون �g،�عـــــــن�

�gـhافـا�مـ¢+م�بحجـم�التضـحيات�الQالحقـوق�والحريـات�لحظـة�سـ¢+م�للدسـتور،�اع�

  ؟

من�خHل�القراءة�التحليلية�وال�Qكيبة�للمناقشات�ال�ghسادت�داخـل�ا�جلـس�

القــــومي�التأسي ــــ��gالتون ــــ��g.ــــي�عHق�+ــــا�بالوثيقــــة�الدســــتورية�ال¢+ائيــــة�ا�عروفــــة�

كــــان�الحقــــوق�والحريــــات�

ي�كـــان�ســـائدا،�إن�لـــم�نقـــل�مهمشـــا�لحظـــة�الخطـــاب�الـــذ

وهــو�خطــاب�$زمــة�السياســية�الhــ�gتعــاني�م¢+ــا�تــونس،�والhــ�gيمكــن�تقســيمها�إ#ــى�

  :ثHثة�مستويات�أحدها�يمكن�اعتباره�عائقا�أمام�هذا�ال�+ميش
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

رئيســــــيا�.ــــــي�الوثيقــــــة�الدســــــتورية،�Oســــــيما�مــــــع�ا�ؤسســــــات�الــــــذي�كــــــان�موضــــــوعا�

  .التطور�الذي�عرفته�الشرعة�الدولية�لحقوق�yنسان

ســــتدمج�الدســــات�QUتباعــــا�الحقــــوق�ا�دنيــــة�والسياســــية،�ثــــم�الحقــــوق��

،�ووفـق�هـذا�التحليـل�نتسـاءل�عـن�$هميـة�N46قتصادية�وNجتماعية�والثقافية

إعـداد�مسـودة�مشـروعظـة�ها�موضـوع�الحقـوق�والحريـات�لح

التونـــــ �O�،gســــيما�وأن�النخبــــة�التونســــية�التحديثيــــة�كانــــت�.ــــي�ارتباطهــــا�بمطلــــب�

الدســـــتور،�تطالـــــب�باســـــ�Qجاع�الحقـــــوق�والحريـــــات�الhـــــ�gهضـــــمها�التـــــاريخ�لحظـــــة�

gـــÉيـــدافع�47الحكـــم�الفـــردي�وا�لكيـــة�والحكـــم�$جن�g� ممـــا�جعـــل�الشـــعب�التونــــ�،

ن�الـــروابط�بـــUن�أفـــراده�وحـــافظ�عTـــى�وجــــوده�عـــن�كيانـــه�وتمســـكه�بوطنيتـــه،�
ّ
ومـــ�

  .حقوقه�وتقاليده�وعاداته�وأخHقهكشعب�له�

فهـــــــل�ســـــــيدافع�النـــــــواب�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأســــــــي ��gالتــــــــون �g،�عـــــــن�

�gـhافـا�مـ¢+م�بحجـم�التضـحيات�الQالحقـوق�والحريـات�لحظـة�سـ¢+م�للدسـتور،�اع�

g� قدمها�الشعب�التون�g� ل�مقاومة�ا�ستعمر�الفرنH؟خ

من�خHل�القراءة�التحليلية�وال�Qكيبة�للمناقشات�ال�ghسادت�داخـل�ا�جلـس�

القــــومي�التأسي ــــ��gالتون ــــ��g.ــــي�عHق�+ــــا�بالوثيقــــة�الدســــتورية�ال¢+ائيــــة�ا�عروفــــة�

الحقــــوق�والحريــــات�ســــنHحظ�أنقضــــايا�،�1959يونيــــو�/بدســــتور�غــــرة�جــــوان

إن�لـــم�نقـــل�مهمشـــا�لحظـــة�الخطـــاب�الـــذ�،ثـــانوي �موضـــوع

وهــو�خطــاب�$زمــة�السياســية�الhــ�gتعــاني�م¢+ــا�تــونس،�والhــ�gيمكــن�تقســيمها�إ#ــى�

ثHثة�مستويات�أحدها�يمكن�اعتباره�عائقا�أمام�هذا�ال�+ميش
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ا�ؤسســــــات�الــــــذي�كــــــان�موضــــــوعا�

التطور�الذي�عرفته�الشرعة�الدولية�لحقوق�yنسان

�وهكــــذا،

Nقتصادية�وNجتماعية�والثقافية

ها�موضـوع�الحقـوق�والحريـات�لحذال�ghأخـ

التونـــــ �O�،gســــيما�وأن�النخبــــة�التونســــية�التحديثيــــة�كانــــت�.ــــي�ارتباطهــــا�بمطلــــب�

الدســـــتور،�تطالـــــب�باســـــ�Qجاع�الحقـــــوق�والحريـــــات�الhـــــ�gهضـــــمها�التـــــاريخ�لحظـــــة�

gـــÉالحكـــم�الفـــردي�وا�لكيـــة�والحكـــم�$جن

عـــن�كيانـــه�وتمســـكه�بوطنيتـــه،�

كشعب�له�

فهـــــــل�ســـــــيدافع�النـــــــواب�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأســــــــي ��gالتــــــــون �g،�عـــــــن�

�gـhافـا�مـ¢+م�بحجـم�التضـحيات�الQالحقـوق�والحريـات�لحظـة�سـ¢+م�للدسـتور،�اع�

g� قدمها�الشعب�التون

من�خHل�القراءة�التحليلية�وال�Qكيبة�للمناقشات�ال�ghسادت�داخـل�ا�جلـس�

القــــومي�التأسي ــــ��gالتون ــــ��g.ــــي�عHق�+ــــا�بالوثيقــــة�الدســــتورية�ال¢+ائيــــة�ا�عروفــــة�

بدســــتور�غــــرة�جــــوان

موضـــوعبمثابـــة�

وهــو�خطــاب�$زمــة�السياســية�الhــ�gتعــاني�م¢+ــا�تــونس،�والhــ�gيمكــن�تقســيمها�إ#ــى�

ثHثة�مستويات�أحدها�يمكن�اعتباره�عائقا�أمام�هذا�ال�+ميش
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مســـــــتويUن�متـــــــداخلUن�ومـــــــرتبطUن�

بخطــاب�$زمــة�الــذي�كــان�يروجــه�الحبيــب�بورقيبــة�لحظــة�تكليفــه�بمهمــة�رئاســة�

  .الجمهورية�إبان�yعHن�عن�إلغاء�ا�لكية�وتعويضها�بالجمهورية

كــــــون�أن�تــــــونس�اليــــــوم�بعــــــد�

نحــو�إكمــال�مــا�تبقــى�مــن�أشــواط�

الظـــروف�و$ســـباب�ا�حيطـــة�

بتــونس�ســواء�داخلهــا�أو�خارجهــا،�وإن�كنــا�قــد�نجحنــا�.ــي�هــذه�ا�عركــة�الخارجيــة�

ودخلنـــا�بعـــد�ان�+ا×+ـــا�.ـــي�معركـــة�أخـــرى�ومـــن�نـــوع�أخـــر�وهـــو�صـــراع�وكفـــاح�داخTــــي�

ئيـــات�الhـــ�gلـــم�تكـــن�.ـــي�أيـــدينا�والتحـــرر�الكامـــل�.ـــي�

شؤوننا�تدريجيا�واستثمار�النصـر�$ول�الذي�حصلنا�عليه�كي�يمكننا�مـن�البقيـة�

و¤ـي�معركـة�البنـاء�...الباقية،�إذ��Oزالت�هذه�ا�عركة�مستمرة�و$مور�الhـ�gبقيـت

الدولــة�مــن�والتشـييد،�بنــاء�الدولــة�وضـبط�أمورهــا�ودوالي[+ــا�ووسـائل�عملهــا،�Óن�

ومــــــن�بي¢+ــــــا�تــــــوف�QUأســــــباب�$مــــــن�

والطمأنينــــــة،�ليكــــــون�الفــــــرد�أو�Oمطمئنــــــا�وثانيــــــا�حhــــــ��نــــــتمكن�مــــــن�بنــــــاء�ا�جتمــــــع�

 فإ#ى�جانب�هذا�$سباب�ال�ghدفعت�بالحبيب�بورقيبـة�إ#ـى�تب©ـ�gهـذه�النظريـة

مــــن�خــــHل�ال�QكUــــ|�أو�OعTــــى�مســــألة�اكتمــــال�ســــيادة�الدولــــة،�كــــان�يركــــز�

أيضــا�عTــى�ا�عارضــة�اليوســفية�الhــ�gكــان�يقودهــا�صــالح�بــن�يوســف،�والhــ�gجعــل�

الفـ�ن�"حيـث�كـان�.ـي�كـل�ا�ناسـبات�يثUـ�Qمسـألة�

تم�Nضـــطرابات�الhـــ�gوالفوªـــ���الhـــ�gكـــادت�تعصـــف�بمجهوداتنـــا،�وتعرفوÄ+ـــا�ورأيـــ

�gــhذلــك�مــن�$مــور�ال�QــUنجمــت�عــن�مســائل�تكــوين�اللجــان�العليــا�للمجاهــدين�وغ

اج�|ناهـــــا�ورأينـــــا�آثارهـــــا�وكـــــان�ذلـــــك�نتـــــاج�ضـــــعف�الدولـــــة،�هجومـــــات�عTـــــى�وزارة�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

مســـــــتويUن�متـــــــداخلUن�ومـــــــرتبطUن��يضـــــــموهـــــــو�.ـــــــي�حـــــــد�ذاتـــــــه��:اســـــــتوى)hول 

بخطــاب�$زمــة�الــذي�كــان�يروجــه�الحبيــب�بورقيبــة�لحظــة�تكليفــه�بمهمــة�رئاســة�

الجمهورية�إبان�yعHن�عن�إلغاء�ا�لكية�وتعويضها�بالجمهورية

كــــــون�أن�تــــــونس�اليــــــوم�بعــــــد��.ــــــيســــــها�اأس�"البورقيبيــــــة"وتجــــــد�هــــــذه�النظريــــــة�

نحــو�إكمــال�مــا�تبقــى�مــن�أشــواط�موجهــة�ســتقHل�يجــب�أن�توجــه�كــل�طاقا�+ــا�

الظـــروف�و$ســـباب�ا�حيطـــة�"عTـــى�الســـيادة�التونســـية،�وأن��صـــول لح

بتــونس�ســواء�داخلهــا�أو�خارجهــا،�وإن�كنــا�قــد�نجحنــا�.ــي�هــذه�ا�عركــة�الخارجيــة�

ودخلنـــا�بعـــد�ان�+ا×+ـــا�.ـــي�معركـــة�أخـــرى�ومـــن�نـــوع�أخـــر�وهـــو�صـــراع�وكفـــاح�داخTــــي�

ئيـــات�الhـــ�gلـــم�تكـــن�.ـــي�أيـــدينا�والتحـــرر�الكامـــل�.ـــي�يرمـــي�إ#ـــى�Nســـتحواذ�عTـــى�الجز 

شؤوننا�تدريجيا�واستثمار�النصـر�$ول�الذي�حصلنا�عليه�كي�يمكننا�مـن�البقيـة�

الباقية،�إذ��Oزالت�هذه�ا�عركة�مستمرة�و$مور�الhـ�gبقيـت

والتشـييد،�بنــاء�الدولــة�وضـبط�أمورهــا�ودوالي[+ــا�ووسـائل�عملهــا،�Óن�

ومــــــن�بي¢+ــــــا�تــــــوف�QUأســــــباب�$مــــــن�... الضـــــــروري�أن�تكــــــون�لهــــــا�فاعليــــــة�ومشــــــموOت

والطمأنينــــــة،�ليكــــــون�الفــــــرد�أو�Oمطمئنــــــا�وثانيــــــا�حhــــــ��نــــــتمكن�مــــــن�بنــــــاء�ا�جتمــــــع�

  .48..."التون ��gالديمقراطي�الذي�هو�غايتنا

فإ#ى�جانب�هذا�$سباب�ال�ghدفعت�بالحبيب�بورقيبـة�إ#ـى�تب©ـ�gهـذه�النظريـة

مــــن�خــــHل�ال�QكUــــ|�أو�OعTــــى�مســــألة�اكتمــــال�ســــيادة�الدولــــة،�كــــان�يركــــز�

أيضــا�عTــى�ا�عارضــة�اليوســفية�الhــ�gكــان�يقودهــا�صــالح�بــن�يوســف،�والhــ�gجعــل�

حيـث�كـان�.ـي�كـل�ا�ناسـبات�يثUـ�Qمسـألة��،م¢+ا�بورقيبة�عنوانا�لكل�خطبه

والفوªـــ���الhـــ�gكـــادت�تعصـــف�بمجهوداتنـــا،�وتعرفوÄ+ـــا�ورأيـــ

�gــhذلــك�مــن�$مــور�ال�QــUنجمــت�عــن�مســائل�تكــوين�اللجــان�العليــا�للمجاهــدين�وغ

اج�|ناهـــــا�ورأينـــــا�آثارهـــــا�وكـــــان�ذلـــــك�نتـــــاج�ضـــــعف�الدولـــــة،�هجومـــــات�عTـــــى�وزارة�
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اســـــــتوى)hول 

بخطــاب�$زمــة�الــذي�كــان�يروجــه�الحبيــب�بورقيبــة�لحظــة�تكليفــه�بمهمــة�رئاســة�

الجمهورية�إبان�yعHن�عن�إلغاء�ا�لكية�وتعويضها�بالجمهورية

وتجــــــد�هــــــذه�النظريــــــة�

 Nل�يجــب�أن�توجــه�كــل�طاقا�+ــا�Hســتق

لحسياســـية�ل

بتــونس�ســواء�داخلهــا�أو�خارجهــا،�وإن�كنــا�قــد�نجحنــا�.ــي�هــذه�ا�عركــة�الخارجيــة�

ودخلنـــا�بعـــد�ان�+ا×+ـــا�.ـــي�معركـــة�أخـــرى�ومـــن�نـــوع�أخـــر�وهـــو�صـــراع�وكفـــاح�داخTــــي�

يرمـــي�إ#ـــى�Nســـتحواذ�عTـــى�الجز 

شؤوننا�تدريجيا�واستثمار�النصـر�$ول�الذي�حصلنا�عليه�كي�يمكننا�مـن�البقيـة�

الباقية،�إذ��Oزالت�هذه�ا�عركة�مستمرة�و$مور�الhـ�gبقيـت

والتشـييد،�بنــاء�الدولــة�وضـبط�أمورهــا�ودوالي[+ــا�ووسـائل�عملهــا،�Óن�

الضـــــــروري�أن�تكــــــون�لهــــــا�فاعليــــــة�ومشــــــموOت

والطمأنينــــــة،�ليكــــــون�الفــــــرد�أو�Oمطمئنــــــا�وثانيــــــا�حhــــــ��نــــــتمكن�مــــــن�بنــــــاء�ا�جتمــــــع�

التون ��gالديمقراطي�الذي�هو�غايتنا

فإ#ى�جانب�هذا�$سباب�ال�ghدفعت�بالحبيب�بورقيبـة�إ#ـى�تب©ـ�gهـذه�النظريـة

مــــن�خــــHل�ال�QكUــــ|�أو�OعTــــى�مســــألة�اكتمــــال�ســــيادة�الدولــــة،�كــــان�يركــــز��الخاصــــة

أيضــا�عTــى�ا�عارضــة�اليوســفية�الhــ�gكــان�يقودهــا�صــالح�بــن�يوســف،�والhــ�gجعــل�

م¢+ا�بورقيبة�عنوانا�لكل�خطبه

والفوªـــ���الhـــ�gكـــادت�تعصـــف�بمجهوداتنـــا،�وتعرفوÄ+ـــا�ورأيـــ

�gــhذلــك�مــن�$مــور�ال�QــUنجمــت�عــن�مســائل�تكــوين�اللجــان�العليــا�للمجاهــدين�وغ

اج�|ناهـــــا�ورأينـــــا�آثارهـــــا�وكـــــان�ذلـــــك�نتـــــاج�ضـــــعف�الدولـــــة،�هجومـــــات�عTـــــى�وزارة�
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الداخليــة�وفوªــ���وغUــ�Qذلــك،�هاتــه�$مــور�تجعــل�yنســان�لــن�يشــعر�بالطمأنينــة�

بمــا�ف¹+ــا�ا�جلــس�القــومي�يقظــا�لحظــة�

 Nي�الذي�يشـكل�ق�بالعقلية�وا�فاهيم�والسلوك�ºجتما

.ي�مجمله�ضمQUا�جمعيا�يعيق�أي�محاولـة�تحديثيـة�ُيع�ـQف�مـن�خHلهـا�بـالحقوق�

بـل�.ـي�كـل�الـدول�العربيـة�

وyسHمية،�مما�جعل�أي�مبادرة�فوقية�من�لدن�الفاعلUن�السياسيUن�كمحاولة�

«دمـــــاج�مقاربـــــة�النـــــوع�Nجتمـــــاºي�.ـــــي�القضـــــايا�السياســـــية،�إ�Oوُيعمـــــل�لهـــــا�ألـــــف�

دون��بفئــــــة�الرجــــــالحســــــاب،�ممــــــا�يجعــــــل�موضــــــوع�الحريــــــات�خصوصــــــا�مرتبطــــــة�

كانــــت�تخــــرج�معارضــــة��

شديدة�«لغاء�الحريات�وبعض�الحقـوق�ا�رتبطـة�بـا�رأة،�وهـو�مـا�يجعلنـا�.ـي�هـذا�

لدســــات�QUالhـــ�gمازالــــت�لــــم�تســــتوعب�بعــــد�

  .أبعاد�ا�واطن،��ا�له�من�حقوق�وحريات�وما�عليه�من�واجبات

اخــــــل�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأسيـــــــ ��g.ــــــي�إطــــــار�صــــــياغ�+م�

�شروع�الدستور�التون �g،�ا�قاربة�النظرية�ال�ghأتـى�t+ـا�الحبيـب�بورقيبـة،�فكـل�

بل�ح��hمHحظاته�البسيطة�كانت�ا�نطلق�و$رضـية�$سـاس�.ـي�

أي�خطـــوة�يخطوهـــا�النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gأو�خارجـــه،�فقـــد�ردد�كـــل�

.ي�أك£�Qمن�ما�مرة�مقطعا�مقتطفا�من�خطاب�بورقيبة،�ح��hتكون�لكلمته�

مرجعيـــــة�ملزمـــــة�وتختـــــتم�بتصـــــفيق�حـــــاد،�فهـــــل�هـــــذا�يع©ـــــ�gأن�موضـــــوع�الحقـــــوق�

التمثيلـــة�$حاديـــة�للمجلـــس،�
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الداخليــة�وفوªــ���وغUــ�Qذلــك،�هاتــه�$مــور�تجعــل�yنســان�لــن�يشــعر�بالطمأنينــة�

بمــا�ف¹+ــا�ا�جلــس�القــومي�يقظــا�لحظــة��ممــا�يســتدºي�أن�تكــون�كــل�أجهــزة�الدولــة

  .49..."قيامه�با�هام�ال�ghكلفه�الشعب�t+ا

ق�بالعقلية�وا�فاهيم�والسلوك�N ويتعل: استوى)الثاني

.ي�مجمله�ضمQUا�جمعيا�يعيق�أي�محاولـة�تحديثيـة�ُيع�ـQف�مـن�خHلهـا�بـالحقوق�

[+ـا�الفـرد�ا�ـواطن
ّ
بـل�.ـي�كـل�الـدول�العربيـة��؛.ـي�تـونس،�لـيس�يات�ال�ghيتطل

وyسHمية،�مما�جعل�أي�مبادرة�فوقية�من�لدن�الفاعلUن�السياسيUن�كمحاولة�

«دمـــــاج�مقاربـــــة�النـــــوع�Nجتمـــــاºي�.ـــــي�القضـــــايا�السياســـــية،�إ�Oوُيعمـــــل�لهـــــا�ألـــــف�

حســــــاب،�ممــــــا�يجعــــــل�موضــــــوع�الحريــــــات�خصوصــــــا�مرتبطــــــة�

�،داخــــل�الفــــاعلUن�السياســــيUن�حhــــ��مــــنوا�Hحــــظ�أنــــه�

شديدة�«لغاء�الحريات�وبعض�الحقـوق�ا�رتبطـة�بـا�رأة،�وهـو�مـا�يجعلنـا�.ـي�هـذا�

لدســــات�QUالhـــ�gمازالــــت�لــــم�تســــتوعب�بعــــد�$بعــــاد�الفكريةلنتســــاءل�عــــن�

أبعاد�ا�واطن،��ا�له�من�حقوق�وحريات�وما�عليه�من�واجبات

اخــــــل�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأسيـــــــ ��g.ــــــي�إطــــــار�صــــــياغ�+م�لــــــم�يع�ــــــQض�النــــــواب�د

�شروع�الدستور�التون �g،�ا�قاربة�النظرية�ال�ghأتـى�t+ـا�الحبيـب�بورقيبـة،�فكـل�

بل�ح��hمHحظاته�البسيطة�كانت�ا�نطلق�و$رضـية�$سـاس�.ـي��،خطبه�وأفكاره

أي�خطـــوة�يخطوهـــا�النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gأو�خارجـــه،�فقـــد�ردد�كـــل�

.ي�أك£�Qمن�ما�مرة�مقطعا�مقتطفا�من�خطاب�بورقيبة،�ح��hتكون�لكلمته�

مرجعيـــــة�ملزمـــــة�وتختـــــتم�بتصـــــفيق�حـــــاد،�فهـــــل�هـــــذا�يع©ـــــ�gأن�موضـــــوع�الحقـــــوق�

التمثيلـــة�$حاديـــة�للمجلـــس،�يعكـــس�مـــن�جهـــة،��والحريـــات�ســـيأخذ�منÚـــى�أحاديـــا
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الداخليــة�وفوªــ���وغUــ�Qذلــك،�هاتــه�$مــور�تجعــل�yنســان�لــن�يشــعر�بالطمأنينــة�

ممــا�يســتدºي�أن�تكــون�كــل�أجهــزة�الدولــة

قيامه�با�هام�ال�ghكلفه�الشعب�t+ا

استوى)الثاني

.ي�مجمله�ضمQUا�جمعيا�يعيق�أي�محاولـة�تحديثيـة�ُيع�ـQف�مـن�خHلهـا�بـالحقوق�

[+ـا�الفـرد�ا�ـواطنوالحر 
ّ
يات�ال�ghيتطل

وyسHمية،�مما�جعل�أي�مبادرة�فوقية�من�لدن�الفاعلUن�السياسيUن�كمحاولة�

«دمـــــاج�مقاربـــــة�النـــــوع�Nجتمـــــاºي�.ـــــي�القضـــــايا�السياســـــية،�إ�Oوُيعمـــــل�لهـــــا�ألـــــف�

حســــــاب،�ممــــــا�يجعــــــل�موضــــــوع�الحريــــــات�خصوصــــــا�مرتبطــــــة�

  .غQUهم

وا�Hحــــظ�أنــــه�

شديدة�«لغاء�الحريات�وبعض�الحقـوق�ا�رتبطـة�بـا�رأة،�وهـو�مـا�يجعلنـا�.ـي�هـذا�

نتســــاءل�عــــن��،الصـــدد

أبعاد�ا�واطن،��ا�له�من�حقوق�وحريات�وما�عليه�من�واجبات

لــــــم�يع�ــــــQض�النــــــواب�د

�شروع�الدستور�التون �g،�ا�قاربة�النظرية�ال�ghأتـى�t+ـا�الحبيـب�بورقيبـة،�فكـل�

خطبه�وأفكاره

أي�خطـــوة�يخطوهـــا�النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gأو�خارجـــه،�فقـــد�ردد�كـــل�

.ي�أك£�Qمن�ما�مرة�مقطعا�مقتطفا�من�خطاب�بورقيبة،�ح��hتكون�لكلمته��نائب

مرجعيـــــة�ملزمـــــة�وتختـــــتم�بتصـــــفيق�حـــــاد،�فهـــــل�هـــــذا�يع©ـــــ�gأن�موضـــــوع�الحقـــــوق�

والحريـــات�ســـيأخذ�منÚـــى�أحاديـــا
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ومــــــن�جهــــــة�أخــــــرى،�ســــــيعتمد�ا�رجعيــــــة�الفكريــــــة�والنظريــــــة��قــــــاوOت�وتوجهــــــات�
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ومــــــن�جهــــــة�أخــــــرى،�ســــــيعتمد�ا�رجعيــــــة�الفكريــــــة�والنظريــــــة��قــــــاوOت�وتوجهــــــات�

  ؟الحبيب�بورقيبة

   

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

ومــــــن�جهــــــة�أخــــــرى،�ســــــيعتمد�ا�رجعيــــــة�الفكريــــــة�والنظريــــــة��قــــــاوOت�وتوجهــــــات�

الحبيب�بورقيبة
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مما�جاء�.ي�أولويات�التقريـر�الـذي�قدمـه�عTـي�البلهـوان�ا�قـرر�العـام�للدسـتور�

ســــتقHل�N "أن�و#ـــى،�هـــو�

كـــــان�.ـــــي�نفـــــس�الوقـــــت�كـــــان�الهـــــدف�$ول�مـــــن�كفـــــاح�الشـــــعب�التونســــــي،�والـــــذي�

وســــيلة�«قامــــة�دولــــة�تونســــية�عصــــرية�.ــــي�تناســــق�مؤسســــا�+ا�وقــــوة�أركاÄ+ــــا،�ممــــا�

سيســــــمح�لهــــــا�بالــــــدوام،�حhــــــ��يضــــــمن�لÅفــــــراد�والجماعــــــات�حقــــــوقهم�yنســــــانية�

ولويــــات�عائقــــا�أمــــام�النــــواب�لتمتيــــع�ا�ــــواطن�

الدسـتور�دون�أي�مسـودة�

yشــــكاOت�الhــــ�gتعــــرض�لهــــا�نــــواب�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ��gفيمــــا�

 والعاشــــر�)9( الفصـــل�التاســــع

) 10الفصل�(،�خصوصا�عندما�تم�التنصيص�.ي�

كــــــل�ا�ــــــواطنUن�متســــــاوون�.ــــــي�الحقــــــوق�والواجبــــــات�وهــــــم�ســــــواء�أمــــــام�

هــل�هــذا��:،�ممــا�جعــل�كــل�ا�ــداخHت��Oتخــرج�عــن�طــرح�التســاؤل�التــا#ي

يع©ـ�gأن�ا�ـواطن�التون ـ��gالـذي�يحمـل�الجنسـية�التونسـية�دون�غUـQه،�هـو�الــذي�

يســــــتأثر�بــــــالحق�الــــــذي�يخولــــــه�القــــــانون،�فهــــــل�هــــــذا�يع©ــــــ�gأن�الدولــــــة�ليســــــت�لهــــــا�

مســؤوليات�حــول�$جانــب،�Oســيما�أن�تــونس�صــادقت�.ــي�تلــك�الف�ــQة�عTــى�بــراءة�

بكلمــــة�" مــــواطن" عبــــارة

�،حيـــــثويت�وهـــــو�مـــــا�تـــــم�بالفعل

صـادق�النــواب�با«جمــاع�معتRــQين�.ــي�ذلـك�أن�الحقــوق�والحريــات�الhــ�gيع�ــQف�t+ــا�

1958 �ED�!� :���) �� 0

��!�� :3?�)� ������� � :
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  .التحرير والتقييدي بين اتجاھ:الحقوق والحريات

مما�جاء�.ي�أولويات�التقريـر�الـذي�قدمـه�عTـي�البلهـوان�ا�قـرر�العـام�للدسـتور�

و#ـــى،�هـــو�قـــة�بأحكـــام�الدســــتور�.ـــي�القـــراءة�$ .ـــي�ا�ناقشـــات�ا�تعل

كـــــان�.ـــــي�نفـــــس�الوقـــــت�كـــــان�الهـــــدف�$ول�مـــــن�كفـــــاح�الشـــــعب�التونســــــي،�والـــــذي�

وســــيلة�«قامــــة�دولــــة�تونســــية�عصــــرية�.ــــي�تناســــق�مؤسســــا�+ا�وقــــوة�أركاÄ+ــــا،�ممــــا�

سيســــــمح�لهــــــا�بالــــــدوام،�حhــــــ��يضــــــمن�لÅفــــــراد�والجماعــــــات�حقــــــوقهم�yنســــــانية�
ولويــــات�عائقــــا�أمــــام�النــــواب�لتمتيــــع�ا�ــــواطن�،فهــــل�ستشــــكل�هــــذه�$ 50

مسـودة�التونـ ��gبالحقوق�والحريات�بشكل�صريح�.ي�مشروع�

  قيد�قانوني؟

yشــــكاOت�الhــــ�gتعــــرض�لهــــا�نــــواب�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ��gفيمــــا��

الفصـــل�التاســــع�تـــم�عــــرضيخـــص�الحقــــوق�والحريـــات،�هــــو�حينمــــا�

،�خصوصا�عندما�تم�التنصيص�.ي�"مواطن"ن�لعبارةوا�تضم

كــــــل�ا�ــــــواطنUن�متســــــاوون�.ــــــي�الحقــــــوق�والواجبــــــات�وهــــــم�ســــــواء�أمــــــام�

،�ممــا�جعــل�كــل�ا�ــداخHت��Oتخــرج�عــن�طــرح�التســاؤل�التــا#ي

يع©ـ�gأن�ا�ـواطن�التون ـ��gالـذي�يحمـل�الجنسـية�التونسـية�دون�غUـQه،�هـو�الــذي�

يســــــتأثر�بــــــالحق�الــــــذي�يخولــــــه�القــــــانون،�فهــــــل�هــــــذا�يع©ــــــ�gأن�الدولــــــة�ليســــــت�لهــــــا�

مســؤوليات�حــول�$جانــب،�Oســيما�أن�تــونس�صــادقت�.ــي�تلــك�الف�ــQة�عTــى�بــراءة�

  .51حقوق�Nنسان�الدولية

عبــــارةتغيUــــO�Qق�ــــQاح��هــــذه�ا�Hحظــــة�بــــرئيس�ا�جلــــس

ويت�وهـــــو�مـــــا�تـــــم�بالفعل،�وذلـــــك�مـــــن�خـــــHل�عرضـــــها�عTـــــى�التصـــــ

صـادق�النــواب�با«جمــاع�معتRــQين�.ــي�ذلـك�أن�الحقــوق�والحريــات�الhــ�gيع�ــQف�t+ــا�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الحقوق والحريات- 1
مما�جاء�.ي�أولويات�التقريـر�الـذي�قدمـه�عTـي�البلهـوان�ا�قـرر�العـام�للدسـتور�

.ـــي�ا�ناقشـــات�ا�تعل

كـــــان�الهـــــدف�$ول�مـــــن�كفـــــاح�الشـــــعب�التونســــــي،�والـــــذي�

وســــيلة�«قامــــة�دولــــة�تونســــية�عصــــرية�.ــــي�تناســــق�مؤسســــا�+ا�وقــــوة�أركاÄ+ــــا،�ممــــا�

سيســــــمح�لهــــــا�بالــــــدوام،�حhــــــ��يضــــــمن�لÅفــــــراد�والجماعــــــات�حقــــــوقهم�yنســــــانية�

50"ا�قدســــة

التونـ ��gبالحقوق�والحريات�بشكل�صريح�.ي�مشروع�

قيد�قانوني؟

�ىإن�أو#ــــ

يخـــص�الحقــــوق�والحريـــات،�هــــو�حينمــــا�

وا�تضم)10(

كــــــل�ا�ــــــواطنUن�متســــــاوون�.ــــــي�الحقــــــوق�والواجبــــــات�وهــــــم�ســــــواء�أمــــــام�: "عTــــــى�أن

،�ممــا�جعــل�كــل�ا�ــداخHت��Oتخــرج�عــن�طــرح�التســاؤل�التــا#ي"القــانون 

يع©ـ�gأن�ا�ـواطن�التون ـ��gالـذي�يحمـل�الجنسـية�التونسـية�دون�غUـQه،�هـو�الــذي�

يســــــتأثر�بــــــالحق�الــــــذي�يخولــــــه�القــــــانون،�فهــــــل�هــــــذا�يع©ــــــ�gأن�الدولــــــة�ليســــــت�لهــــــا�

مســؤوليات�حــول�$جانــب،�Oســيما�أن�تــونس�صــادقت�.ــي�تلــك�الف�ــQة�عTــى�بــراءة�

حقوق�Nنسان�الدولية

هــــذه�ا�Hحظــــة�بــــرئيس�ا�جلــــسدفعــــت�

،�وذلـــــك�مـــــن�خـــــHل�عرضـــــها�عTـــــى�التصـــــ"الفـــــرد"

صـادق�النــواب�با«جمــاع�معتRــQين�.ــي�ذلـك�أن�الحقــوق�والحريــات�الhــ�gيع�ــQف�t+ــا�
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الدســتور�للفــرد�تأخــذ�منÚــى�مطلقــا،�مــالم�يــأتي�قــانون�يضــبط�الشــروط�الواجــب�

�g� ستفادة�من�بعـض�الحقـوق�والحريـات�ا�حصـورة�.ـي�ا�ـواطن�التونــHتوفرها�ل

g� العام�التون�gالشأن�السيا���QUوق�تتعلق�بتدب.  

عمومـــا،�لـــم�يعـــرف�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gنقاشـــا�حـــادا،�فكـــل�ا�ـــداخHت�

الhــ�gتقـــدم�t+ــا�النـــواب�كانــت�.ـــي�مجملهــا�شـــكلية،�إمــا�بتعـــديل�فصــل�أو�حذفـــه�أو�

يــــــرتبط�بجــــــوهره،�فقــــــد�علــــــق�كــــــل�النــــــواب�مــــــن�خــــــHل�

،�والhـــ�gتعق[+ـــا�52مـــداخ�H+م�عTـــى�مســـألة�القيـــود�الhـــ�gجـــاءت�.ـــي�بعـــض�الفصـــول 

،�وهـــو�مـــا�أثـــار�حفيظـــة�مجمـــل�النـــواب�حـــول�

ا�قاصـــد�مـــن�إدراج�هـــذه�العبـــارة،�ممـــا�يجعـــل�كـــل�الحقـــوق�والحريـــات�الـــواردة�.ـــي�

�gــhشــرع�أن�ُيــورد�عل¹+ــا�قيــود�حســب�ا�قاســات�ال�

يراهــا�مناســبة�.ــي�ظــل�غيــاب�مــث�HالحــاOت�الhــ�gبموج[+ــا�يجــرد�مــن�حــق�أو�حريــة�

يده�.ــي�ســيؤ و هــذه�yشــكالية�

�10الفصــــــل�" :أن�معتRــــــQين

يوضــــح�مبــــادئ�عامـــــة�ويظهــــر�أÄ+ـــــا�أخــــذت�اتفاقــــا�با«جمـــــاع،�إ�Oأن�الرجــــوع�t+ـــــذه�

�Oيجـــــوز�... ا�بــــادئ�إ#ــــى�القــــانون�العــــام�Nعتيــــادي�يــــدخل�عل¹+ــــا�نوعــــا�مــــن�الحــــرج
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

الدســتور�للفــرد�تأخــذ�منÚــى�مطلقــا،�مــالم�يــأتي�قــانون�يضــبط�الشــروط�الواجــب�

�g� ستفادة�من�بعـض�الحقـوق�والحريـات�ا�حصـورة�.ـي�ا�ـواطن�التونــHتوفرها�ل

وق�تتعلق�بتدب�QUالشأن�السيا���gالعام�التون �gدون�غQUه،�و¤ي�.ي�مجملها�حق

عمومـــا،�لـــم�يعـــرف�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gنقاشـــا�حـــادا،�فكـــل�ا�ـــداخHت�

الhــ�gتقـــدم�t+ــا�النـــواب�كانــت�.ـــي�مجملهــا�شـــكلية،�إمــا�بتعـــديل�فصــل�أو�حذفـــه�أو�

يــــــرتبط�بجــــــوهره،�فقــــــد�علــــــق�كــــــل�النــــــواب�مــــــن�خــــــHل��أخــــــر �إدماجــــــه�مــــــع�فصــــــل

مـــداخ�H+م�عTـــى�مســـألة�القيـــود�الhـــ�gجـــاءت�.ـــي�بعـــض�الفصـــول 

،�وهـــو�مـــا�أثـــار�حفيظـــة�مجمـــل�النـــواب�حـــول�53"حســـبما�يضـــبطه�القـــانون 

ا�قاصـــد�مـــن�إدراج�هـــذه�العبـــارة،�ممـــا�يجعـــل�كـــل�الحقـــوق�والحريـــات�الـــواردة�.ـــي�

�شــرع�أن�ُيــورد�عل¹+ــا�قيــود�حســب�ا�قاســات�الhــ�gدخ�Hمــن�اتتطلــب�تــ

يراهــا�مناســبة�.ــي�ظــل�غيــاب�مــث�HالحــاOت�الhــ�gبموج[+ــا�يجــرد�مــن�حــق�أو�حريــة�

  .منصوص�عل¹+ا�.ي�الدستور 

هــذه�yشــكالية�النائــب�محمــد�بــن�للونــة�ســيث�QU.ــي�هــذا�الصــدد،�

معتRــــــQينذلــــــك�كــــــل�النــــــواب�مــــــن�خــــــHل�مــــــداخ�H+م�ا�تتاليــــــة،�

يوضــــح�مبــــادئ�عامـــــة�ويظهــــر�أÄ+ـــــا�أخــــذت�اتفاقــــا�با«جمـــــاع،�إ�Oأن�الرجــــوع�t+ـــــذه�

ا�بــــادئ�إ#ــــى�القــــانون�العــــام�Nعتيــــادي�يــــدخل�عل¹+ــــا�نوعــــا�مــــن�الحــــرج
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الدســتور�للفــرد�تأخــذ�منÚــى�مطلقــا،�مــالم�يــأتي�قــانون�يضــبط�الشــروط�الواجــب�

�g� ستفادة�من�بعـض�الحقـوق�والحريـات�ا�حصـورة�.ـي�ا�ـواطن�التونــHتوفرها�ل

دون�غQUه،�و¤ي�.ي�مجملها�حق

عمومـــا،�لـــم�يعـــرف�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gنقاشـــا�حـــادا،�فكـــل�ا�ـــداخHت�

الhــ�gتقـــدم�t+ــا�النـــواب�كانــت�.ـــي�مجملهــا�شـــكلية،�إمــا�بتعـــديل�فصــل�أو�حذفـــه�أو�

إدماجــــــه�مــــــع�فصــــــل

مـــداخ�H+م�عTـــى�مســـألة�القيـــود�الhـــ�gجـــاءت�.ـــي�بعـــض�الفصـــول 

حســـبما�يضـــبطه�القـــانون "عبـــارة�

ا�قاصـــد�مـــن�إدراج�هـــذه�العبـــارة،�ممـــا�يجعـــل�كـــل�الحقـــوق�والحريـــات�الـــواردة�.ـــي�

تتطلــب�تــالدســتور،�

يراهــا�مناســبة�.ــي�ظــل�غيــاب�مــث�HالحــاOت�الhــ�gبموج[+ــا�يجــرد�مــن�حــق�أو�حريــة�

منصوص�عل¹+ا�.ي�الدستور 

ســيث�QU.ــي�هــذا�الصــدد،�

ذلــــــك�كــــــل�النــــــواب�مــــــن�خــــــHل�مــــــداخ�H+م�ا�تتاليــــــة،�

يوضــــح�مبــــادئ�عامـــــة�ويظهــــر�أÄ+ـــــا�أخــــذت�اتفاقــــا�با«جمـــــاع،�إ�Oأن�الرجــــوع�t+ـــــذه�

ا�بــــادئ�إ#ــــى�القــــانون�العــــام�Nعتيــــادي�يــــدخل�عل¹+ــــا�نوعــــا�مــــن�الحــــرج
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القــبض�عTــى�ا�ــواطنUن�أو�ســج¢+م�إ�O.ــي�الحــاOت�الhــ�gيضــبطها�القــانون،�إ�Oأنــه�

فـالنص�الدسـتوري�يكـون�لـه�

$ســـــــــبقية�عTـــــــــى�كـــــــــل�القـــــــــوانUن�$خـــــــــرى،�فهـــــــــو�بالتـــــــــا#ي��Oيقيـــــــــد�فقـــــــــط�الســـــــــلطة�

وبالتــــا#ي�يجــــب�ان�نحجــــر�عTـــــى�

�السلطة�التشريعية�.ـي�ا�سـتقبل�بـأن�تسـن�قانونـا�يبـيح�yيقـاف�أو�yبعـاد�بـدون 

إذ��Oيمكن�أن�نوقف�أو�نبعد�

  . 54..."أي�فرد�إ�O.ي�الحالة�ال�ghقد�تمس�بالنظام�العام�أو�با�واطن

هــــــذه�ا�داخلــــــة�وبــــــاÛي�ا�ــــــداخHت�الhــــــ�gجــــــاءت�.ــــــي�نفــــــس�ا�ضــــــمون�وا�تعلقــــــة�

ل�للمــواطن�بتقييــد�الحقــوق�والحريــات�مــع�غيــاب�ضــمانة�دســتورية�حقيقيــة�تكفــ

لحظـة�سـن��،التون ��gحماية�حقوقه�من�التعسف�الذي�قد�يمكن�أن�يقع�عل¹+ا

،�وهـــو�مـــا�دفـــع�رئـــيس�ا�جلـــس�التأسيــــ ��gإ#ـــى�

ا�كانــت�تــدور�.ــي�طلــب�تقــديم�مشــروع�كبــديل�للعبــارة،�بيــد�أن�ا�ــداخHت�معظمهــ

لغــــــــة�$هميــــــــة�وا�تعلقــــــــة�بالرقابــــــــة�عTــــــــى�

yبقـــــاء�عTـــــى�كـــــل�: "دســـــتورية�القـــــوانUن،�حـــــUن�اق�ـــــQح�النائـــــب�القليÈـــــي�الراشـــــيدي

،�لكـن�بإضـافة�فصـل�.ـي�Ä+ايـة�

الدستور�والذي�ينص�عTى�تكوين�لجنة�منتخبة�من�طرف�مجلس�$مة�تنظـر�.ـي�

،�إ�Oأن�هــذا�"إذا�كانــت�مطابقــة�للــنص�وا�ع©ــ��الــذي�نقصــده

ا�ق�ــQح�تــم�التعامــل�معــه�وكأنــه�لــم�يعــرض�عTــى�مســامع�الــرئيس�أو�النــواب�داخــل�

بعــد�أن�طالــت�ا�ناقشــات�حــول�القيــود�القانونيــة�الــواردة�عTــى�هــذه�الحقــوق�

حلول،�سيتدخل��ةلق�دون�أي

 :58.  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

القــبض�عTــى�ا�ــواطنUن�أو�ســج¢+م�إ�O.ــي�الحــاOت�الhــ�gيضــبطها�القــانون،�إ�Oأنــه�

فـالنص�الدسـتوري�يكـون�لـه�...كأننا�لـم�نقـل�شـيئا��ـاذا؟�وبالتحليل�نجد�أنفسنا�

$ســـــــــبقية�عTـــــــــى�كـــــــــل�القـــــــــوانUن�$خـــــــــرى،�فهـــــــــو�بالتـــــــــا#ي��Oيقيـــــــــد�فقـــــــــط�الســـــــــلطة�

وبالتــــا#ي�يجــــب�ان�نحجــــر�عTـــــى�... التنفيذيــــة،�بــــل�يقيــــد�حhــــ��الســـــلطة�التـــــشريعية

السلطة�التشريعية�.ـي�ا�سـتقبل�بـأن�تسـن�قانونـا�يبـيح�yيقـاف�أو�yبعـاد�بـدون 

إذ��Oيمكن�أن�نوقف�أو�نبعد�... Óن�حقوق�الفرد�مقدسة... موجب�قانون�شرºي

أي�فرد�إ�O.ي�الحالة�ال�ghقد�تمس�بالنظام�العام�أو�با�واطن

هــــــذه�ا�داخلــــــة�وبــــــاÛي�ا�ــــــداخHت�الhــــــ�gجــــــاءت�.ــــــي�نفــــــس�ا�ضــــــمون�وا�تعلقــــــة�

بتقييــد�الحقــوق�والحريــات�مــع�غيــاب�ضــمانة�دســتورية�حقيقيــة�تكفــ

التون ��gحماية�حقوقه�من�التعسف�الذي�قد�يمكن�أن�يقع�عل¹+ا

،�وهـــو�مـــا�دفـــع�رئـــيس�ا�جلـــس�التأسيــــ ��gإ#ـــى�مســـتقب�Hيضـــبطهسالقـــانون�الـــذي�

طلــب�تقــديم�مشــروع�كبــديل�للعبــارة،�بيــد�أن�ا�ــداخHت�معظمهــ

  .فلك�نفس�التقييد

لغــــــــة�$هميــــــــة�وا�تعلقــــــــة�بالرقابــــــــة�عTــــــــى�ســــــــتثار�مســــــــألة�باو.ــــــــي�هــــــــذا�yطــــــــار،�

دســـــتورية�القـــــوانUن،�حـــــUن�اق�ـــــQح�النائـــــب�القليÈـــــي�الراشـــــيدي

،�لكـن�بإضـافة�فصـل�.ـي�Ä+ايـة�"يضبطه�القـانون "الفصول�ال�ghوردت�ف¹+ا�عبارة�

الدستور�والذي�ينص�عTى�تكوين�لجنة�منتخبة�من�طرف�مجلس�$مة�تنظـر�.ـي�

إذا�كانــت�مطابقــة�للــنص�وا�ع©ــ��الــذي�نقصــدهدســتورية�ا�شــاريع�

ا�ق�ــQح�تــم�التعامــل�معــه�وكأنــه�لــم�يعــرض�عTــى�مســامع�الــرئيس�أو�النــواب�داخــل�

g� ا�جلس�القومي�التأسي.  

بعــد�أن�طالــت�ا�ناقشــات�حــول�القيــود�القانونيــة�الــواردة�عTــى�هــذه�الحقــوق�

لق�دون�أيوالحريات،�وال�ghأخذت�.ي�مجملها�منÚى�دائري�مغ
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

القــبض�عTــى�ا�ــواطنUن�أو�ســج¢+م�إ�O.ــي�الحــاOت�الhــ�gيضــبطها�القــانون،�إ�Oأنــه�

وبالتحليل�نجد�أنفسنا�

$ســـــــــبقية�عTـــــــــى�كـــــــــل�القـــــــــوانUن�$خـــــــــرى،�فهـــــــــو�بالتـــــــــا#ي��Oيقيـــــــــد�فقـــــــــط�الســـــــــلطة�

التنفيذيــــة،�بــــل�يقيــــد�حhــــ��الســـــلطة�التـــــشريعية

السلطة�التشريعية�.ـي�ا�سـتقبل�بـأن�تسـن�قانونـا�يبـيح�yيقـاف�أو�yبعـاد�بـدون 

موجب�قانون�شرºي

أي�فرد�إ�O.ي�الحالة�ال�ghقد�تمس�بالنظام�العام�أو�با�واطن

هــــــذه�ا�داخلــــــة�وبــــــاÛي�ا�ــــــداخHت�الhــــــ�gجــــــاءت�.ــــــي�نفــــــس�ا�ضــــــمون�وا�تعلقــــــة�

بتقييــد�الحقــوق�والحريــات�مــع�غيــاب�ضــمانة�دســتورية�حقيقيــة�تكفــ

التون ��gحماية�حقوقه�من�التعسف�الذي�قد�يمكن�أن�يقع�عل¹+ا

القـــانون�الـــذي�

طلــب�تقــديم�مشــروع�كبــديل�للعبــارة،�بيــد�أن�ا�ــداخHت�معظمهــ

فلك�نفس�التقييد

و.ــــــــي�هــــــــذا�yطــــــــار،�

دســـــتورية�القـــــوانUن،�حـــــUن�اق�ـــــQح�النائـــــب�القليÈـــــي�الراشـــــيدي

الفصول�ال�ghوردت�ف¹+ا�عبارة�

الدستور�والذي�ينص�عTى�تكوين�لجنة�منتخبة�من�طرف�مجلس�$مة�تنظـر�.ـي�

دســتورية�ا�شــاريع�

ا�ق�ــQح�تــم�التعامــل�معــه�وكأنــه�لــم�يعــرض�عTــى�مســامع�الــرئيس�أو�النــواب�داخــل�

g� ا�جلس�القومي�التأسي

بعــد�أن�طالــت�ا�ناقشــات�حــول�القيــود�القانونيــة�الــواردة�عTــى�هــذه�الحقــوق�

والحريات،�وال�ghأخذت�.ي�مجملها�منÚى�دائري�مغ
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البــــــا¤ي�لــــــذغم�مــــــن�خــــــHل�محاضــــــرته�التاريخيــــــة�للتحــــــوOت�الhــــــ�gعرف�+ــــــا�الــــــنظم�

السياســية،�.ــي�إشــارة�إ#ــى�أن�وجــود�هــذه�القــوانUن�أو�النــواميس�مــن�عــدمها�يبقــى�

مرتبطا�بسQUورة�$حداث�السياسية�والتحوOت�الثقافيـة�والفلسـفية�الhـ�gعرفهـا�

�Oنن ـــــ���الظـــــروف�الhـــــ�gهـــــدتنا�لوضـــــع�هـــــذا�

ا�شـــروع،�وهـــو�قبـــل�كـــل�òـــ�gء�اســــتكمال�ســـيادتنا�وأردنـــا�أن�نجعـــل�.ـــي�مستـــــقبل�

Nعمالنـــا�ســـواء�كـــان�.ـــي�نظـــام�أو�.ـــي�حكـــم�القـــانون�أو�.ـــي�Óقتصـــاد�$يـــام�كقـــوام�

،�فقــد�"البورقيبيــة"لنظريـة�

التصــــويت�عليــــه��،�حيــــث�تــــم

  ".مواطن" عبارة�محل

مة� ــــــــُمدعَّ وإن�كـــــــان�النائـــــــب�البـــــــا¤ي�لـــــــذغم�قـــــــد�أقنـــــــع�النـــــــواب�بوجهـــــــة�نظـــــــره�الـ

خــتHف�ظهــر�مــن�جديــد�وبشــكل�جعلنــا�نقــر�

gتعكسهما�تركيبـة�ا�جلـس�التأسي ـ��Oن�Uت�،

خصوصــــا�عنــــدما�تــــم�مناقشــــة�الفصــــل�ا�قيــــد�للحريــــات�النقابيــــة،�والــــذي�جعــــل�

الفريـــــــق�$ول�والـــــــذي�يتكـــــــون�مـــــــن�وزراء�الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة،�وخاصـــــــة�النـــــــواة�

البـــا¤ي�لـــذغم�وأحمــد�ا�ســـتQUي،�با«ضـــافة�

النائـــب�حيـــث�ســـيقوم�تمســـك�هـــذا�الفريـــق�بضـــرورة�تقييـــد�الحريـــات�النقابيـــة�

¤ـــــــــــي��24و 23و�22و 21

�خـرى وحده�سينطبق�عTـى�بـاÛي�الفصـول�$ 
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البــــــا¤ي�لــــــذغم�مــــــن�خــــــHل�محاضــــــرته�التاريخيــــــة�للتحــــــوOت�الhــــــ�gعرف�+ــــــا�الــــــنظم�

السياســية،�.ــي�إشــارة�إ#ــى�أن�وجــود�هــذه�القــوانUن�أو�النــواميس�مــن�عــدمها�يبقــى�

مرتبطا�بسQUورة�$حداث�السياسية�والتحوOت�الثقافيـة�والفلسـفية�الhـ�gعرفهـا�

�Oنن ـــــ���الظـــــروف�الhـــــ�gهـــــدتنا�لوضـــــع�هـــــذا�: "وبالتـــــا#ينظـــــام�سيا�ـــــ��gمـــــن�غUـــــQه،�

ا�شـــروع،�وهـــو�قبـــل�كـــل�òـــ�gء�اســــتكمال�ســـيادتنا�وأردنـــا�أن�نجعـــل�.ـــي�مستـــــقبل�

Nعمالنـــا�ســـواء�كـــان�.ـــي�نظـــام�أو�.ـــي�حكـــم�القـــانون�أو�.ـــي�Óيـــام�كقـــوام�$

  .55"وبالتا#ي�لرفع�مستوى�$مة�كنتيجة

لنظريـة�باة�تــذك�QUكانـت�بمثابــ�،هــذه�ا�داخلــةوا�Hحـظ�أن�

،�حيــــث�تــــمبــــدون�أي�مناقشــــة�)10( تـــم�تجــــاوز�الفصــــل�العاشــــر

�QUى�مستوى�عبارةكما�هو�مع�تغيTمحللتحل�" الفرد" فقط�ع

مة� ــــــــُمدعَّ وإن�كـــــــان�النائـــــــب�البـــــــا¤ي�لـــــــذغم�قـــــــد�أقنـــــــع�النـــــــواب�بوجهـــــــة�نظـــــــره�الـ

خــتHف�ظهــر�مــن�جديــد�وبشــكل�جعلنــا�نقــر�إ�Oأن�N طروحــة�الحبيــب�بورقيبــة،�

تUن��Oتعكسهما�تركيبـة�ا�جلـس�التأسي ـ�gسياسي�Uنبوجود�فريقUن�لهم�خلفيت

خصوصــــا�عنــــدما�تــــم�مناقشــــة�الفصــــل�ا�قيــــد�للحريــــات�النقابيــــة،�والــــذي�جعــــل�

  :ا�ناقشات�يقودها�فريقUن

الفريـــــــق�$ول�والـــــــذي�يتكـــــــون�مـــــــن�وزراء�الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة،�وخاصـــــــة�النـــــــواة�

البـــا¤ي�لـــذغم�وأحمــد�ا�ســـتQUي،�با«ضـــافة�ويقودهـــا�كـــل�مــن�الصــلبة�الhـــ�gيمثلهــا�

  .إ#ى�بعض�النواب�ا�والUن�لبورقيبة�بدون�أي�تحفظ

تمســـك�هـــذا�الفريـــق�بضـــرورة�تقييـــد�الحريـــات�النقابيـــة�

21و�20تـــــــــــوهيم�ا�جلـــــــــــس�أن�الفصـــــــــــول�ب أحمـــــــــــد�ا�ســـــــــــتQUي 

وحده�سينطبق�عTـى�بـاÛي�الفصـول�$ �20متشاt+ة�وبالتا#ي�مناقشة�الفصل�
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البــــــا¤ي�لــــــذغم�مــــــن�خــــــHل�محاضــــــرته�التاريخيــــــة�للتحــــــوOت�الhــــــ�gعرف�+ــــــا�الــــــنظم�

السياســية،�.ــي�إشــارة�إ#ــى�أن�وجــود�هــذه�القــوانUن�أو�النــواميس�مــن�عــدمها�يبقــى�

مرتبطا�بسQUورة�$حداث�السياسية�والتحوOت�الثقافيـة�والفلسـفية�الhـ�gعرفهـا�

نظـــــام�سيا�ـــــ��gمـــــن�غUـــــQه،�

ا�شـــروع،�وهـــو�قبـــل�كـــل�òـــ�gء�اســــتكمال�ســـيادتنا�وأردنـــا�أن�نجعـــل�.ـــي�مستـــــقبل�

Nعمالنـــا�ســـواء�كـــان�.ـــي�نظـــام�أو�.ـــي�حكـــم�القـــانون�أو�.ـــي�Óيـــام�كقـــوام�$

وبالتا#ي�لرفع�مستوى�$مة�كنتيجة

وا�Hحـظ�أن�

تـــم�تجــــاوز�الفصــــل�العاشــــر

�QUكما�هو�مع�تغي

مة� ــــــــُمدعَّ وإن�كـــــــان�النائـــــــب�البـــــــا¤ي�لـــــــذغم�قـــــــد�أقنـــــــع�النـــــــواب�بوجهـــــــة�نظـــــــره�الـ

طروحــة�الحبيــب�بورقيبــة،�بأ

بوجود�فريقUن�لهم�خلفيت

خصوصــــا�عنــــدما�تــــم�مناقشــــة�الفصــــل�ا�قيــــد�للحريــــات�النقابيــــة،�والــــذي�جعــــل�

ا�ناقشات�يقودها�فريقUن

الفريـــــــق�$ول�والـــــــذي�يتكـــــــون�مـــــــن�وزراء�الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة،�وخاصـــــــة�النـــــــواة�

الصــلبة�الhـــ�gيمثلهــا�

إ#ى�بعض�النواب�ا�والUن�لبورقيبة�بدون�أي�تحفظ

تمســـك�هـــذا�الفريـــق�بضـــرورة�تقييـــد�الحريـــات�النقابيـــة�

أحمـــــــــــد�ا�ســـــــــــتQUي 

متشاt+ة�وبالتا#ي�مناقشة�الفصل�
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وا�تعلـــــــق�بـــــــالحقوق�النقابيـــــــة�

،�وذلـك�مـن�20وا�هنية�وحق�yضراب�بنفس�ا�نطق�الذي�سيخضع�لـه�الفصـل�

أق�ــــــQح�عTــــــى�ا�قــــــرر�أن�يتلــــــو�بقيــــــة�الفصــــــول�$ربعــــــة�ÄÓ+ــــــا�تتعلــــــق�

بموضـوع�واحــد�ومتممـة�لبعضــها�وربمــا�ا�Hحظـات�الhــ��g+ــم�الفصـل�الواحــد�م¢+ــا�

إ�Oأن�هذا�Nق�Qاح�رفضه�النواب�جملة�وتفصـيH،�معتRـQين�أن�كـل�الفصـول�

يبقـــــى��22لـــــبعض،�إ�Oأن�الفصـــــل�

ممــــــــا�يســـــــتدºي�مناقشـــــــته�بشــــــــكل�

إ#ـى��الجلسةدفع�برئيس�

مرتبطــــة��23و�21و�20

Oتحـــــاد�التونـــــــ ��g"ـيمثلــــــه�النـــــواب�ا�نتمـــــUن�لـــــ

وبعـــــض�مـــــن�الدســـــتوريUن�وا�ســـــتقلUن،�والـــــذين�اع�Qضـــــوا�عTـــــى�ا�وانــــــع�

�والنقابيـــة،�والhـــ�gم¢+ـــا�مـــا�ورد�.ـــي

الحــــق�النقــــابي�للــــدفاع�عــــن�ا�صــــالح�ا�هنيــــة�

،�إذ�دعــــا�النائــــب�"مضـــمونة�لجميــــع�ا�ــــواطنUن،�وحـــق�Nضــــراب�يضــــبطه�القـــانون 

،�وســانده�.ـــي�"أن�يكــون�مبـــدأ�الحريــات�خـــال�مــن�أي�عرقلـــة

�بيــةوالنقا�معتRــQين�بــأن�الحريــات�السياســية

الرغم�من�النقاش�الحاد�الذي�دار�بـUن�الفـريقUن�.ـي�القـراءة�$و#ـى�

البــا¤ي�لــذغم�اليــد�اليم©ــ��
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

وا�تعلـــــــق�بـــــــالحقوق�النقابيـــــــة��22،�محاولـــــــة�منـــــــه�تمريـــــــر�الفصـــــــل�دون�مناقشـــــــ�+ا

وا�هنية�وحق�yضراب�بنفس�ا�نطق�الذي�سيخضع�لـه�الفصـل�

أق�ــــــQح�عTــــــى�ا�قــــــرر�أن�يتلــــــو�بقيــــــة�الفصــــــول�$ربعــــــة�ÄÓ+ــــــا�تتعلــــــق�" :خــــــHل�قولــــــه

بموضـوع�واحــد�ومتممـة�لبعضــها�وربمــا�ا�Hحظـات�الhــ��g+ــم�الفصـل�الواحــد�م¢+ــا�

  .56"�+م�بعض�الفصول�$خرى 

إ�Oأن�هذا�Nق�Qاح�رفضه�النواب�جملة�وتفصـيH،�معتRـQين�أن�كـل�الفصـول�

لـــــبعض،�إ�Oأن�الفصـــــل�يمكـــــن�أن�تكـــــون�متداخلـــــة�ومكملـــــة�لبعضـــــها�ا

ممــــــــا�يســـــــتدºي�مناقشـــــــته�بشــــــــكل��،$خـــــــرى �)4( منفصـــــــ�Hعـــــــن�الفصــــــــول�$ربعـــــــة

دفع�برئيس��وهو�ما،�السياسية�وNجتماعية�Óهميتهوذلك�

20و�19الفصــــول��نــــاقشعTــــى�حــــدة�وت�22بقــــي�بالفصــــل�

  .كوحدة�متكاملة

يمثلــــــه�النـــــواب�ا�نتمـــــUن�لـــــفالفريـــــق�الثـــــاني�أمـــــا�بخصـــــوص�

وبعـــــض�مـــــن�الدســـــتوريUن�وا�ســـــتقلUن،�والـــــذين�اع�Qضـــــوا�عTـــــى�ا�وانــــــع�

والنقابيـــة،�والhـــ�gم¢+ـــا�مـــا�ورد�.ـــي�والضـــوابط�الhـــ�gتقـــع�عTـــى�الحريـــات�السياســـية

الحــــق�النقــــابي�للــــدفاع�عــــن�ا�صــــالح�ا�هنيــــة�"والــــذي�يــــنص�عTــــى�أن��22

مضـــمونة�لجميــــع�ا�ــــواطنUن،�وحـــق�Nضــــراب�يضــــبطه�القـــانون 

أن�يكــون�مبـــدأ�الحريــات�خـــال�مــن�أي�عرقلـــة"محمــود�ا�ــاطري�إ#ـــى�

معتRــQين�بــأن�الحريــات�السياســية�،ذلــك�مجموعــة�مــن�النــواب�.ــي�ذلــك

  .ستسمح�بدعم�الدولة�واكتمال�سياد�+ا

الرغم�من�النقاش�الحاد�الذي�دار�بـUن�الفـريقUن�.ـي�القـراءة�$و#ـى�هذا،�وعTى�

البــا¤ي�لــذغم�اليــد�اليم©ــ���النائــبلÅحكــام�العامــة�مــن�مشـــروع�الدســتور،�إ�Oأن�
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دون�مناقشـــــــ�+ا

وا�هنية�وحق�yضراب�بنفس�ا�نطق�الذي�سيخضع�لـه�الفصـل�

خــــــHل�قولــــــه

بموضـوع�واحــد�ومتممـة�لبعضــها�وربمــا�ا�Hحظـات�الhــ��g+ــم�الفصـل�الواحــد�م¢+ــا�

�+م�بعض�الفصول�$خرى 

إ�Oأن�هذا�Nق�Qاح�رفضه�النواب�جملة�وتفصـيH،�معتRـQين�أن�كـل�الفصـول�

يمكـــــن�أن�تكـــــون�متداخلـــــة�ومكملـــــة�لبعضـــــها�ا

منفصـــــــ�Hعـــــــن�الفصــــــــول�$ربعـــــــة

وذلك�فصل�نم

بقــــي�بالفصــــل�يأن�

كوحدة�متكاملة�ببعضها

أمـــــا�بخصـــــوص�

وبعـــــض�مـــــن�الدســـــتوريUن�وا�ســـــتقلUن،�والـــــذين�اع�Qضـــــوا�عTـــــى�ا�وانــــــع��"للشـــــغل

والضـــوابط�الhـــ�gتقـــع�عTـــى�الحريـــات�السياســـية

22الفصــــل�

مضـــمونة�لجميــــع�ا�ــــواطنUن،�وحـــق�Nضــــراب�يضــــبطه�القـــانون 

محمــود�ا�ــاطري�إ#ـــى�

ذلــك�مجموعــة�مــن�النــواب�.ــي�ذلــك

ستسمح�بدعم�الدولة�واكتمال�سياد�+ا

هذا،�وعTى�

لÅحكــام�العامــة�مــن�مشـــروع�الدســتور،�إ�Oأن�
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-كانـــــت�كـــــل�مداخHتـــــه�ا�طولـــــة�تلقـــــى�تأييـــــدا�

تمـر��ا�ق�Qحات�وا�Hحظـات�الhـ�gيقـدمها،

ع�QRرئيس�ا�جلـس�القـومي�التأسي ـ��gللتصـويت�عل¹+ـا�والنتيجـة�تكـون�با«جمـاع،�

وا�Hحـــــــظ�.ـــــــي�هـــــــذه�القـــــــراءة�$و#ـــــــى،�أن�جـــــــوهر�مشـــــــروع�الدســـــــتور�فيمـــــــا�يتعلـــــــق�

Hت�وا�ق�Qحـــات�داختـــرأ�عل¹+ـــا�أي�تغيUــQ،�كـــون�أن�كـــل�ال

أنتجـــت�نفـــس�ا�ضـــامUن�الhـــ�gتـــم�عرضـــها�مـــن�

حكــام�ســتأخذ�نفــس�القــارة،�فهــل�هــذا�يع©ــ�gأن�هــذه�$ 

لـــم�تعـــرف�مناقشـــات�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��g.ـــي�القـــراءة�الثانيـــة�لÅحكـــام�

،�أي�اخــتHف�حــاد�بــUن�الفــريقUن،�فكــل�الفصــول�

تـــم�yبقــــاء�عTـــى�حالهــــا،�إ�Oإذا�مـــا�اســــتثنينا�بعـــض�الفصــــول�الhـــ�gتقــــرر�إدماجهــــا�

�19الفصـــل�مندمجـــة�ككتلـــة�واحـــدة�.ـــي�

عTـــــــى�الدولـــــــة�أن�تعمـــــــل�لتـــــــوف�QUالتعلـــــــيم�

،�58والـذي�سـم�gبالفصـل�ا�تعلـق�بـالحقوق�yجتماعيـة

قــد�ا�تعلــق�بــالحقوق�النقابيــة�وا�هنيــة�والحــق�.ــي�yضــراب،�

،�"الحــق�النقــابي�مضــمون 

مـــن�أي�إشـــارة�إ#ـــى�حـــق�yضـــراب،�إ�Oأن�

لـــــم�يقـــــدموا�أي�مHحظـــــة�.ـــــي�هـــــذا�

مـــر�بشـــكل�يالفصـــل،�ممـــا�جعـــل�القـــراءة�الثانيـــة�للشـــق�ا�تعلـــق�باÓحكـــام�العامـــة�
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كانـــــت�كـــــل�مداخHتـــــه�ا�طولـــــة�تلقـــــى�تأييـــــدا��،للحبيــــب�بورقيبـــــة�داخـــــل�ا�جلـــــس

ا�ق�Qحات�وا�Hحظـات�الhـ�gيقـدمها،كل�من��مما�يجعل�-تصفيق�حاد

ع�QRرئيس�ا�جلـس�القـومي�التأسي ـ��gللتصـويت�عل¹+ـا�والنتيجـة�تكـون�با«جمـاع،�

وا�Hحـــــــظ�.ـــــــي�هـــــــذه�القـــــــراءة�$و#ـــــــى،�أن�جـــــــوهر�مشـــــــروع�الدســـــــتور�فيمـــــــا�يتعلـــــــق�

رأ�عل¹+ـــا�أي�تغيUــQ،�كـــون�أن�كـــل�اللـــم�يطـــ�،باÓحكــام�العامـــة

أنتجـــت�نفـــس�ا�ضـــامUن�الhـــ�gتـــم�عرضـــها�مـــن��،كانـــت�تـــدور�حـــول�حلقـــة�مســـدودة

القــارة،�فهــل�هــذا�يع©ــ�gأن�هــذه�$ �طــرف�اللجــان�التأسيســية

  ا�نÚى�.ي�القراءة�الثانية�؟

لـــم�تعـــرف�مناقشـــات�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��g.ـــي�القـــراءة�الثانيـــة�لÅحكـــام�

،�أي�اخــتHف�حــاد�بــUن�الفــريقUن،�فكــل�الفصــول�57الدســتور العامــة�مــن�مشـــروع�

تـــم�yبقــــاء�عTـــى�حالهــــا،�إ�Oإذا�مـــا�اســــتثنينا�بعـــض�الفصــــول�الhـــ�gتقــــرر�إدماجهــــا�

مندمجـــة�ككتلـــة�واحـــدة�.ـــي�فتصـــبح�بالتـــا#ي��21و�20و�19

عTـــــــى�الدولـــــــة�أن�تعمـــــــل�لتـــــــوف�QUالتعلـــــــيم�: "نصبـــــــات�يتضـــــــمن�صـــــــياغة�تـــــــ

والـذي�سـم�gبالفصـل�ا�تعلـق�بـالحقوق�yجتماعيـة" اية�الصحةوالشغل�ورع

ا�تعلــق�بــالحقوق�النقابيــة�وا�هنيــة�والحــق�.ــي�yضــراب،��22بيــد�أن�الفصــل�

الحــق�النقــابي�مضــمون : "قدمتــه�اللجــان�القــارة�التأسيســية�.ــي�الصــيغة�التاليــة

مـــن�أي�إشـــارة�إ#ـــى�حـــق�yضـــراب،�إ�Oأن��اخاليـــا�تمامـــ 22فقـــد�جـــاء�هـــذا�الفصـــل�

لـــــم�يقـــــدموا�أي�مHحظـــــة�.ـــــي�هـــــذا��"Oتحـــــاد�التون ـــــ��gللشـــــغل"ـالنـــــواب�ا�نتمـــــUن�لـــــ

الفصـــل،�ممـــا�جعـــل�القـــراءة�الثانيـــة�للشـــق�ا�تعلـــق�باÓحكـــام�العامـــة�

g� ن�مكونات�ا�جلس�التأسيUف�بHودون�أي�اخت.  
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للحبيــــب�بورقيبـــــة�داخـــــل�ا�جلـــــس

تصفيق�حاديعق[+ا�

ع�QRرئيس�ا�جلـس�القـومي�التأسي ـ��gللتصـويت�عل¹+ـا�والنتيجـة�تكـون�با«جمـاع،�

وا�Hحـــــــظ�.ـــــــي�هـــــــذه�القـــــــراءة�$و#ـــــــى،�أن�جـــــــوهر�مشـــــــروع�الدســـــــتور�فيمـــــــا�يتعلـــــــق�

باÓحكــام�العامـــة

كانـــت�تـــدور�حـــول�حلقـــة�مســـدودة

طــرف�اللجــان�التأسيســية

ا�نÚى�.ي�القراءة�الثانية�؟

لـــم�تعـــرف�مناقشـــات�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��g.ـــي�القـــراءة�الثانيـــة�لÅحكـــام�

العامــة�مــن�مشـــروع�

تـــم�yبقــــاء�عTـــى�حالهــــا،�إ�Oإذا�مـــا�اســــتثنينا�بعـــض�الفصــــول�الhـــ�gتقــــرر�إدماجهــــا�

19الفصـــول�ك

بـــــــات�يتضـــــــمن�صـــــــياغة�تـــــــوالـــــــذي�

والشغل�ورع

بيــد�أن�الفصــل�

قدمتــه�اللجــان�القــارة�التأسيســية�.ــي�الصــيغة�التاليــة

فقـــد�جـــاء�هـــذا�الفصـــل�

النـــــواب�ا�نتمـــــUن�لـــــ

الفصـــل،�ممـــا�جعـــل�القـــراءة�الثانيـــة�للشـــق�ا�تعلـــق�باÓحكـــام�العامـــة�

ودون�أي�اختHف�بUن�مكونات�ا�جلس�التأسي ��gسريع
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القـــــــومي�التأســــــــي �g،�خـــــــHل�

�Oالقــراءة�$و#ـــى�والثانيـــة��شـــروع�الدســـتور�مـــن�تقييـــد�كـــل�الحقـــوق�والحريـــات،�إ

إذا�ما�استثنينا�الحريات�النقابية�ال�ghوجدت�من�يدافع�ع¢+ا�من�داخل�ا�جلـس�

التأسيــ �g،�ويعـود�هــذا�التقييـد�لكــل�الحقـوق�ا�منوحـة�بقــوانUن�ستصـدر�Oحقــا،�

قـــدمها�كاتـــب�الدولـــة�للرئاســـة�والنائـــب�داخـــل�ا�جلـــس�البـــا¤ي�

أن�الدولـة��معتRـQا،�ول لذغم�.ي�أك£�Qمـن�مناسـبة�عنـدما�يـتم�مناقشـة�أحـد�الفصـ

مبـــدأ�"،�وأن�"Nســـتقرار�والتضـــامن�والتكافـــل

ة�الثقـــــــة�والـــــــدفاع�عـــــــن�الـــــــوطن،�ومراعـــــــاة�القـــــــوانUن�وأداء�الواجـــــــب�وطهـــــــارة�النيـــــــ

  ."وyخHص�.ي�العمل�لفائدة�ا�جتمع�هذه�كلها�من�ا�بادئ�ا�قدسة

فقـــــط�بتقييـــــد�الحقـــــوق�ا�نصـــــوص�

بــل�امتــدت�أيضــا�للحريــات�النقابيــة،�والhــ�gتعتRــ�Qخطــا�أحمــرا�

اســبة�مناقشـــة�،�وذلـــك�بمن

الدولــــة�والشــــعب�¤ــــي�أمــــة�واحــــدة�وليســــت�طبقــــة�

دون�أخرى،�ولـيس�هنـاك�حـق�نقـابي�أو�غUـQه،�بـل�هنـاك�ا�صـلحة�قبـل�كـل�òـ�gء،�

  .59"ومجهود�قائم�عليه�الشعب�ويلزم�أن�تسخر�الحكومة�جميع�قواها

نجحــــت�.ـــي�فــــرض�مق�Qحا�+ــــا�

عTــــى�ا�جلــــس�طيلــــة�ا�ــــداوOت�ا�تعلقــــة�بــــالحقوق�والحريــــات،�إ�OأÄ+ــــا�عجــــزت�.ــــي�

نتصـــــار��واقفهـــــا،�خصوصـــــا�عنـــــدما�يكـــــون�تنظـــــيم�

محكم�له�تمثيلية�معقولة�داخل�ا�جلس�التأسيسـي�يدافع�عن�حقوقه�وحرياته�

:h?	 �(��	� �d�!	�������!�� � :3 �
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

القـــــــومي�التأســــــــي �g،�خـــــــHل�تمكنـــــــت�حكومـــــــة�بورقيبـــــــة�مـــــــن�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�

�Oالقــراءة�$و#ـــى�والثانيـــة��شـــروع�الدســـتور�مـــن�تقييـــد�كـــل�الحقـــوق�والحريـــات،�إ

إذا�ما�استثنينا�الحريات�النقابية�ال�ghوجدت�من�يدافع�ع¢+ا�من�داخل�ا�جلـس�

التأسيــ �g،�ويعـود�هــذا�التقييـد�لكــل�الحقـوق�ا�منوحـة�بقــوانUن�ستصـدر�Oحقــا،�

قـــدمها�كاتـــب�الدولـــة�للرئاســـة�والنائـــب�داخـــل�ا�جلـــس�البـــا¤ي�الhـــ��gات

لذغم�.ي�أك£�Qمـن�مناسـبة�عنـدما�يـتم�مناقشـة�أحـد�الفصـ

Nســـتقرار�والتضـــامن�والتكافـــل"حديثـــة�النشـــأة،�ممـــا�يتطلـــب�معـــه�

الثقـــــــة�والـــــــدفاع�عـــــــن�الـــــــوطن،�ومراعـــــــاة�القـــــــوانUن�وأداء�الواجـــــــب�وطهـــــــارة�النيـــــــ

وyخHص�.ي�العمل�لفائدة�ا�جتمع�هذه�كلها�من�ا�بادئ�ا�قدسة

فقـــــط�بتقييـــــد�الحقـــــوق�ا�نصـــــوص��ا�أن�النائـــــب�البـــــا¤ي�لـــــذغم�لـــــم�يكتـــــف

بــل�امتــدت�أيضــا�للحريــات�النقابيــة،�والhــ�gتعتRــ�Qخطــا�أحمــرا��؛عل¹+ــا�.ــي�الدســتور 

،�وذلـــك�بمن"Oتحـــاد�التونســـي�للشــغل"ـبالنســبة�للنــواب�ا�نتمـــUن�لــ

الدولــــة�والشــــعب�¤ــــي�أمــــة�واحــــدة�وليســــت�طبقــــة�: "،�حيــــث�قــــال�بــــأن22

دون�أخرى،�ولـيس�هنـاك�حـق�نقـابي�أو�غUـQه،�بـل�هنـاك�ا�صـلحة�قبـل�كـل�òـ�gء،�

ومجهود�قائم�عليه�الشعب�ويلزم�أن�تسخر�الحكومة�جميع�قواها

نجحــــت�.ـــي�فــــرض�مق�Qحا�+ــــا��،فـــإذا�كانــــت�حكومـــة�بورقيبــــة�كمــــا�ســـبق�القــــول 

عTــــى�ا�جلــــس�طيلــــة�ا�ــــداوOت�ا�تعلقــــة�بــــالحقوق�والحريــــات،�إ�OأÄ+ــــا�عجــــزت�.ــــي�

 Nنتصـــــار��واقفهـــــا،�خصوصـــــا�عنـــــدما�يكـــــون�تنظـــــيم�قليلـــــة�ومحـــــدودة�

محكم�له�تمثيلية�معقولة�داخل�ا�جلس�التأسيسـي�يدافع�عن�حقوقه�وحرياته�

 .النقابية
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

تمكنـــــــت�حكومـــــــة�بورقيبـــــــة�مـــــــن�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�

�Oالقــراءة�$و#ـــى�والثانيـــة��شـــروع�الدســـتور�مـــن�تقييـــد�كـــل�الحقـــوق�والحريـــات،�إ

إذا�ما�استثنينا�الحريات�النقابية�ال�ghوجدت�من�يدافع�ع¢+ا�من�داخل�ا�جلـس�

التأسيــ �g،�ويعـود�هــذا�التقييـد�لكــل�الحقـوق�ا�منوحـة�بقــوانUن�ستصـدر�Oحقــا،�

اتإ#ـــى�التQRيـــر 

لذغم�.ي�أك£�Qمـن�مناسـبة�عنـدما�يـتم�مناقشـة�أحـد�الفصـ

حديثـــة�النشـــأة،�ممـــا�يتطلـــب�معـــه�

الثقـــــــة�والـــــــدفاع�عـــــــن�الـــــــوطن،�ومراعـــــــاة�القـــــــوانUن�وأداء�الواجـــــــب�وطهـــــــارة�النيـــــــ

وyخHص�.ي�العمل�لفائدة�ا�جتمع�هذه�كلها�من�ا�بادئ�ا�قدسة

ا�أن�النائـــــب�البـــــا¤ي�لـــــذغم�لـــــم�يكتـــــفكمــــ

عل¹+ــا�.ــي�الدســتور 

بالنســبة�للنــواب�ا�نتمـــUن�لــ

22الفصــــل�

دون�أخرى،�ولـيس�هنـاك�حـق�نقـابي�أو�غUـQه،�بـل�هنـاك�ا�صـلحة�قبـل�كـل�òـ�gء،�

ومجهود�قائم�عليه�الشعب�ويلزم�أن�تسخر�الحكومة�جميع�قواها

فـــإذا�كانــــت�حكومـــة�بورقيبــــة�كمــــا�ســـبق�القــــول 

عTــــى�ا�جلــــس�طيلــــة�ا�ــــداوOت�ا�تعلقــــة�بــــالحقوق�والحريــــات،�إ�OأÄ+ــــا�عجــــزت�.ــــي�

قليلـــــة�ومحـــــدودة�N مناســـــبات�

محكم�له�تمثيلية�معقولة�داخل�ا�جلس�التأسيسـي�يدافع�عن�حقوقه�وحرياته�

النقابيةكا�نظمة�
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  .في مجلس تأسيسي بدون تمثيلية نسائية

عـــــــرف�موضـــــــوع�الحقـــــــوق�والحريـــــــات�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��g.ـــــــي�

القـــراءة�$و#ـــى�والثانيـــة�انقســـاما�حـــادا�حســـب�طبيعـــة�هـــذه�الحقـــوق�والحريــــات،�

والhــــ�gانطلقــــت�معا�هــــا�أساســــا�.ــــي�مناقشــــات�الســــلطة�التشــــريعية،�عنــــدما�طــــرح�

وا�تعلــق�بالشــروط�الواجــب�توفرهــا�

فـــــي�البدايــــــة�كانــــــت�رغبــــــة�النــــــواب�واضــــــحة�.ــــــي�تمكــــــUن�ا�ــــــرأة�التونســــــية�مــــــن�

.ـي�عـت�مـن�الحـق�.ـي�ال�Qشـح�وNنتخـاب�

gــي�التون ــ�Èالجم�QUأو�بســبب�)الضــم�،

الـــــــدي©�gإمكانيـــــــة�توظيـــــــف�ذلـــــــك�مـــــــن�لـــــــدن�ا�عارضـــــــة�اليوســـــــفية�ذات�الخطـــــــاب�

�gــــ|�النقــــاش�حــــول�حقــــوق�ا�ــــرأة�السياســــية�.ــــي�جلســــات�ا�جلــــس�التأسي ــــ�Uتم

 و#ــى��شـــروع�الدســتور�ا�ؤرخــة�.ــي�الثالــث

مـــــن�ا�قـــــرر�العـــــام��مطـــــالبUن

كـل��اهـل�يقصـد�t+ـبمع©ـ��

ســــيUن�الــــذكور�دون�الحــــق�يقتصــــر�فقــــط�عTــــى�التون

يعيـد�أن�إ�Oا�قـرر�العـام�للدسـتور�عTـي�البلهـوان�

: ن�انتقـادات�النـواب�حـUن�قـال�أن

عطـــــاء�إمبـــــدئيا�... مســـــألة�تون ـــــ��gتع©ـــــ�g.ـــــي�لغتنـــــا�العربيـــــة�تفيـــــد�ا�ـــــذكر�وا�ؤنـــــث

فعند�تحديـد�الشـروط�

ب�مفتوحــا�لكــي�يضــبط�هــذا�ا�وضــوع�

يقـول�): يقاطعه�أحمـد�بـن�صـالح�دون�طلـب�الكلمـة

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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في مجلس تأسيسي بدون تمثيلية نسائيةأة المر حقوق
عـــــــرف�موضـــــــوع�الحقـــــــوق�والحريـــــــات�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��g.ـــــــي�

القـــراءة�$و#ـــى�والثانيـــة�انقســـاما�حـــادا�حســـب�طبيعـــة�هـــذه�الحقـــوق�والحريــــات،�

والhــــ�gانطلقــــت�معا�هــــا�أساســــا�.ــــي�مناقشــــات�الســــلطة�التشــــريعية،�عنــــدما�طــــرح�

وا�تعلــق�بالشــروط�الواجــب�توفرهــا��27الفصــل�مضــمون�ا�قــرر�العــام�للدســتور�

  ..ي�الناخب�التون �O�gختيار�نوابه�داخل�مجلس�$مة

فـــــي�البدايــــــة�كانــــــت�رغبــــــة�النــــــواب�واضــــــحة�.ــــــي�تمكــــــUن�ا�ــــــرأة�التونســــــية�مــــــن�

عـت�مـن�الحـق�.ـي�ال�Qشـح�وNنتخـاب�الحقوق�والحريات�السياسـية،�بعـدما�من

الضــم�QUالجمÈــي�التون ــ�g(ريعــة��جلــس�القــومي�التأسيـــ �g،�تحــت�د

إمكانيـــــــة�توظيـــــــف�ذلـــــــك�مـــــــن�لـــــــدن�ا�عارضـــــــة�اليوســـــــفية�ذات�الخطـــــــاب�

�gــــ|�النقــــاش�حــــول�حقــــوق�ا�ــــرأة�السياســــية�.ــــي�جلســــات�ا�جلــــس�التأسي ــــ�Uتم

و#ــى��شـــروع�الدســتور�ا�ؤرخــة�.ــي�الثالــثالقــراءة�$ بنــوع�مــن�الغمــوض،�فخــHل�

مطـــــالبUنعنـــــدما�تـــــدخل�كـــــل�النـــــواب�و ،�1958مـــــن�فQRايـــــر�

بمع©ـ��،�"كل�ناخـب�تونــ �g"من�عبارة�ع©��توضيحا�

الحــــق�يقتصــــر�فقــــط�عTــــى�التونأن�هــــذا�تون ــــ��gوتونســــية�أم�

ا�قـرر�العـام�للدسـتور�عTـي�البلهـوان�و.ي�هذا�yطـار،�مـا�كـان�مـن�

ن�انتقـادات�النـواب�حـUن�قـال�أنبطريقة�غامضة�لم�تسلم�م�27قراءة�الفصل�

مســـــألة�تون ـــــ��gتع©ـــــ�g.ـــــي�لغتنـــــا�العربيـــــة�تفيـــــد�ا�ـــــذكر�وا�ؤنـــــث

فعند�تحديـد�الشـروط�... الحقوق�السياسية�الكاملة�أو�عTى�$قل�حق�Nنتخاب

ب�مفتوحــا�لكــي�يضــبط�هــذا�ا�وضــوع�الhــ�gيضــبطها�القــانون�Nنتخــابي�تركنــا�البــا

يقاطعه�أحمـد�بـن�صـالح�دون�طلـب�الكلمـة(إما�بكلمة�تون ��gأو�تونسية�

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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حقوق- 2
عـــــــرف�موضـــــــوع�الحقـــــــوق�والحريـــــــات�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��g.ـــــــي�

القـــراءة�$و#ـــى�والثانيـــة�انقســـاما�حـــادا�حســـب�طبيعـــة�هـــذه�الحقـــوق�والحريــــات،�

والhــــ�gانطلقــــت�معا�هــــا�أساســــا�.ــــي�مناقشــــات�الســــلطة�التشــــريعية،�عنــــدما�طــــرح�

ا�قــرر�العــام�للدســتور�

.ي�الناخب�التون �O�gختيار�نوابه�داخل�مجلس�$مة

فـــــي�البدايــــــة�كانــــــت�رغبــــــة�النــــــواب�واضــــــحة�.ــــــي�تمكــــــUن�ا�ــــــرأة�التونســــــية�مــــــن�ف

الحقوق�والحريات�السياسـية،�بعـدما�من

�جلــس�القــومي�التأسيـــ �g،�تحــت�دا

إمكانيـــــــة�توظيـــــــف�ذلـــــــك�مـــــــن�لـــــــدن�ا�عارضـــــــة�اليوســـــــفية�ذات�الخطـــــــاب�

  .ا�حافظ

�gــــ|�النقــــاش�حــــول�حقــــوق�ا�ــــرأة�السياســــية�.ــــي�جلســــات�ا�جلــــس�التأسي ــــ�Uتم

بنــوع�مــن�الغمــوض،�فخــHل�

مـــــن�فQRايـــــر��)3(

توضيحا�للدستور�

تون ــــ��gوتونســــية�أم�

  yناث؟

و.ي�هذا�yطـار،�مـا�كـان�مـن�

قراءة�الفصل�

مســـــألة�تون ـــــ��gتع©ـــــ�g.ـــــي�لغتنـــــا�العربيـــــة�تفيـــــد�ا�ـــــذكر�وا�ؤنـــــث"

الحقوق�السياسية�الكاملة�أو�عTى�$قل�حق�Nنتخاب

الhــ�gيضــبطها�القــانون�Nنتخــابي�تركنــا�البــا

إما�بكلمة�تون ��gأو�تونسية�
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أنـــا�أقصـــد��-العلـــم�فريضـــة�عTـــى�كـــل�مســـلم�ومســـلمة

  .60"كل�من�يتمتع�بحقوقه�السياسية،�يع©�gأن�القانون�هو�الذي�سيحدد�ذلك

رأة�مــع�تأجيــل�Nع�ــQاف�بــه�إ#ــى�حــUن�تنصــيص�

القـــــانون�Nنتخـــــابي�مـــــن�لـــــه�الحـــــق�.ـــــي�Nنتخـــــاب،�أدخـــــل�ا�جلـــــس�التأسيــــــ ��g.ـــــي�

نقاشــات�تنظQUيــة،�وأخــرى�مســتندة�إ#ــى�علــوم�اللغــة،�وأخــرى�إ#ــى�التــذك�QUبا�رحلــة�

السياســــــية�التونســــــية�الراهنــــــة،�ممــــــا�جعــــــل�حــــــق�ا�ــــــرأة�.ــــــي�Nنتخــــــاب�أو�ال�Qشــــــح�

لصعب�إدماجه�.ي�صلب�الوثيقة�الدسـتورية،�ممـا�جعـل�مداخلـة�

النائـــب�عبـــد�الرحمـــان�عبـــد�النÉـــ�gُيـــذكر�بـــنفس�النقـــاش�الـــذي�مـــّر�داخـــل�اللجنـــة�

الصــراع�حــول�موضــوع�ا�ــرأة�دفــع�بانقســام�

اللجنـــــة�إ#ـــــى�شـــــقUن�ودام�الجـــــدال�يـــــومUن�ونتيجـــــة�هـــــذا�الجـــــدل�وقـــــوع�التصـــــويت�

رت�$غلبيــة�حــق�ا�ــرأة�.ــي�Nنتخــاب�بفــارق�صــوت�واحــد،�وهــذا�يبــUن�لكــم�أن�

إن�الحســم�بصــوت�واحــد�عTــى�تمكــUن�ا�ــرأة�مــن�الحــق�.ــي�Nنتخــاب�ســيعطي�

الجلســات�العامــة،�وهــو�مــا�دفــع�

رئـــــــيس�ا�جلـــــــس�برفـــــــع�الجلســـــــة�لـــــــبعض�الـــــــدقائق�لHســـــــ�Qاحة،�إ�Oأن�اســـــــتئناف�

مــن�حقوقهــا�ا�ناقشــة�أدخــل�النــواب�.ــي�مناقشــات��+كميــة�للــدفع�بحرمــان�ا�ــرأة�

هـــــل�ا�ـــــرأة�: "حيـــــث�جـــــاءت�ا�ـــــداخHت�وبشـــــكل�متتـــــا#ي�تتســـــاءل�عـــــن

ا�ا��|ليـة�وحيا�+ـا�السياسـية�أم�O؟�فـإذا�كـان�

،�.ـــي�حـــUن�اعتRـــ�Qالـــبعض�أن�

يعيـق�تطـور�شخصـي�+ا�حhـ��تـتمكن�مـن�

 :84.  
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العلـــم�فريضـــة�عTـــى�كـــل�مســـلم�ومســـلمة–الحـــديث�النبـــوي�الشـــريف�

كل�من�يتمتع�بحقوقه�السياسية،�يع©�gأن�القانون�هو�الذي�سيحدد�ذلك

رأة�مــع�تأجيــل�Nع�ــQاف�بــه�إ#ــى�حــUن�تنصــيص�هــذا�yقــرار�الضــم©�gبحقــوق�ا�ــ

القـــــانون�Nنتخـــــابي�مـــــن�لـــــه�الحـــــق�.ـــــي�Nنتخـــــاب،�أدخـــــل�ا�جلـــــس�التأسيــــــ ��g.ـــــي�

نقاشــات�تنظQUيــة،�وأخــرى�مســتندة�إ#ــى�علــوم�اللغــة،�وأخــرى�إ#ــى�التــذك�QUبا�رحلــة�

السياســــــية�التونســــــية�الراهنــــــة،�ممــــــا�جعــــــل�حــــــق�ا�ــــــرأة�.ــــــي�Nنتخــــــاب�أو�ال�Qشــــــح�

لصعب�إدماجه�.ي�صلب�الوثيقة�الدسـتورية،�ممـا�جعـل�مداخلـة�موضوعا�من�ا

النائـــب�عبـــد�الرحمـــان�عبـــد�النÉـــ�gُيـــذكر�بـــنفس�النقـــاش�الـــذي�مـــّر�داخـــل�اللجنـــة�

الصــراع�حــول�موضــوع�ا�ــرأة�دفــع�بانقســام�: "الـــتشريعية�حــول�ا�وضــوع�كــون�أن

اللجنـــــة�إ#ـــــى�شـــــقUن�ودام�الجـــــدال�يـــــومUن�ونتيجـــــة�هـــــذا�الجـــــدل�وقـــــوع�التصـــــويت�

رت�$غلبيــة�حــق�ا�ــرأة�.ــي�Nنتخــاب�بفــارق�صــوت�واحــد،�وهــذا�يبــUن�لكــم�أن�

  .61..."ا�عركة�كانت�حامية�وا�واقف�حادة

إن�الحســم�بصــوت�واحــد�عTــى�تمكــUن�ا�ــرأة�مــن�الحــق�.ــي�Nنتخــاب�ســيعطي�

الجلســات�العامــة،�وهــو�مــا�دفــع��إ#ــى�مرحلــة©ــ��واحــد،�هــو�أن�النقــاش�ســيمتد�

رئـــــــيس�ا�جلـــــــس�برفـــــــع�الجلســـــــة�لـــــــبعض�الـــــــدقائق�لHســـــــ�Qاحة،�إ�Oأن�اســـــــتئناف�

ا�ناقشــة�أدخــل�النــواب�.ــي�مناقشــات��+كميــة�للــدفع�بحرمــان�ا�ــرأة�

حيـــــث�جـــــاءت�ا�ـــــداخHت�وبشـــــكل�متتـــــا#ي�تتســـــاءل�عـــــنالسياســـــية،�

+Äى�قيامهـا�بشـؤوT؟�فـإذا�كـان�التونسية�قادرة�عOا�ا��|ليـة�وحيا�+ـا�السياسـية�أم�

،�.ـــي�حـــUن�اعتRـــ�Qالـــبعض�أن�62"$مـــر�يتعلـــق�بـــا�رأة�الhـــ�gأعـــيش�معهـــا�يمكـــن�ذلـــك

يعيـق�تطـور�شخصـي�+ا�حhـ��تـتمكن�مـن��،الحجاب�الـذي�تضـعه�ا�ـرأة�عTـى�رأسـها
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الحـــديث�النبـــوي�الشـــريف�

كل�من�يتمتع�بحقوقه�السياسية،�يع©�gأن�القانون�هو�الذي�سيحدد�ذلك

هــذا�yقــرار�الضــم©�gبحقــوق�ا�ــ

القـــــانون�Nنتخـــــابي�مـــــن�لـــــه�الحـــــق�.ـــــي�Nنتخـــــاب،�أدخـــــل�ا�جلـــــس�التأسيــــــ ��g.ـــــي�

نقاشــات�تنظQUيــة،�وأخــرى�مســتندة�إ#ــى�علــوم�اللغــة،�وأخــرى�إ#ــى�التــذك�QUبا�رحلــة�

السياســــــية�التونســــــية�الراهنــــــة،�ممــــــا�جعــــــل�حــــــق�ا�ــــــرأة�.ــــــي�Nنتخــــــاب�أو�ال�Qشــــــح�

موضوعا�من�ا

النائـــب�عبـــد�الرحمـــان�عبـــد�النÉـــ�gُيـــذكر�بـــنفس�النقـــاش�الـــذي�مـــّر�داخـــل�اللجنـــة�

الـــتشريعية�حــول�ا�وضــوع�كــون�أن

اللجنـــــة�إ#ـــــى�شـــــقUن�ودام�الجـــــدال�يـــــومUن�ونتيجـــــة�هـــــذا�الجـــــدل�وقـــــوع�التصـــــويت�

رت�$غلبيــة�حــق�ا�ــرأة�.ــي�Nنتخــاب�بفــارق�صــوت�واحــد،�وهــذا�يبــUن�لكــم�أن�وأقــ

ا�عركة�كانت�حامية�وا�واقف�حادة

إن�الحســم�بصــوت�واحــد�عTــى�تمكــUن�ا�ــرأة�مــن�الحــق�.ــي�Nنتخــاب�ســيعطي��

©ــ��واحــد،�هــو�أن�النقــاش�ســيمتد�مع

رئـــــــيس�ا�جلـــــــس�برفـــــــع�الجلســـــــة�لـــــــبعض�الـــــــدقائق�لHســـــــ�Qاحة،�إ�Oأن�اســـــــتئناف�

ا�ناقشــة�أدخــل�النــواب�.ــي�مناقشــات��+كميــة�للــدفع�بحرمــان�ا�ــرأة�

السياســـــية،�

+Äى�قيامهـا�بشـؤوTالتونسية�قادرة�ع

$مـــر�يتعلـــق�بـــا�رأة�الhـــ�gأعـــيش�معهـــا�يمكـــن�ذلـــك

الحجاب�الـذي�تضـعه�ا�ـرأة�عTـى�رأسـها

                                                          

60 ��,/	��� ���	 �
�� $�,��� �8����
61 �����,/	��� ������	 �
�� $����,��� ���8����

?)� �������
62�+,�/ X
����



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 58 

 

مـع�كامـل�اح�Qامنـا�للمـرأة�التونسـية،�هـل�أصـبحت�

فكـم�طالـب�الـزعيم�بورقيبـة�.ـي�عـدة�مناسـبات�

كــي�ترفــع�ا�ــرأة�التونســية�الحجــاب�لتصــ�QUتشــعر�بشخصــي�+ا�أمــام�الرجــل،�بمع©ــ��

  .63"أن�ا�رأة�التونسية�مازالت�غ�QUمؤهلة�بعد��مارسة�حقوقها�السياسية

تونسـية�عرفـت�ا�ـداخHت�رّدة�قويـة�فكلهـا�جـاءت�للتقصـ�QUمـن�أهميـة�ا�ـرأة�ال

وعــــــــدم�قــــــــدر�+ا�وإمكاني�+ــــــــا�الشخصــــــــية�والذاتيــــــــة�.ــــــــي�تطــــــــوير�اللعبــــــــة�السياســــــــية�

التونسية،�وOسيما�مشارك�+ا�.ي�اختيار�نـواب�ينوبـون�ع¢+ـا�.ـي�مجلـس�$مـة،�حhـ��

مـة،�هـذا�التطـور�السـل�gÉدفـع�رئـيس�

للجــــان،�وهــــو�مــــا�تــــم�للتصــــويت�قصــــد�إرجاعــــه�

بالفعل�وذلـك�بالتصـويت�بأغلبيـة�عـدد�الحاضـرين،�ممـا�يعطـي�مع©ـ��واحـدا؛�هـو�

أن�النواب�مازالوا�غ�QUمستعدين�لHع�Qاف�با�رأة�كمكون�أسا���gداخل�ا�جتمع�

�gــhت�الHل�قــراءة�شــاملة�حــول�هــذه�ا�ــداخHوعمومــا�يمكــن�القــول�أنــه�مــن�خــ

�gÉطرحهـا�النقـاش�التقـاط�gـhعرض�أهم�التوجهـات�ال

فكـــرة�مضـــادة�لÅو#ـــى�تعتRـــ�Qأن�Nنتخـــاب�يلـــزم�أن�يكـــون�حقـــا�يمتـــاز�بـــه�الـــذكر�

تأجيـل�تنفيـذه�إ�Oبعـد�مـرور�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

مـع�كامـل�اح�Qامنـا�للمـرأة�التونسـية،�هـل�أصـبحت�"ممارسة�حقوقها�السياسية،�

فكـم�طالـب�الـزعيم�بورقيبـة�.ـي�عـدة�مناسـبات�... ية�قائمة�الذات؟تشعر�بشخص

كــي�ترفــع�ا�ــرأة�التونســية�الحجــاب�لتصــ�QUتشــعر�بشخصــي�+ا�أمــام�الرجــل،�بمع©ــ��

أن�ا�رأة�التونسية�مازالت�غ�QUمؤهلة�بعد��مارسة�حقوقها�السياسية

عرفـت�ا�ـداخHت�رّدة�قويـة�فكلهـا�جـاءت�للتقصـ�QUمـن�أهميـة�ا�ـرأة�ال

وعــــــــدم�قــــــــدر�+ا�وإمكاني�+ــــــــا�الشخصــــــــية�والذاتيــــــــة�.ــــــــي�تطــــــــوير�اللعبــــــــة�السياســــــــية�

التونسية،�وOسيما�مشارك�+ا�.ي�اختيار�نـواب�ينوبـون�ع¢+ـا�.ـي�مجلـس�$مـة،�حhـ��

مـة،�هـذا�التطـور�السـل�gÉدفـع�رئـيس�قول�ترشـحها�للعضـوية�داخـل�مجلـس�$ 

للتصــــويت�قصــــد�إرجاعــــه�28و�U27نا�جلــــس�بعــــرض�الفصــــل

بالفعل�وذلـك�بالتصـويت�بأغلبيـة�عـدد�الحاضـرين،�ممـا�يعطـي�مع©ـ��واحـدا؛�هـو�

أن�النواب�مازالوا�غ�QUمستعدين�لHع�Qاف�با�رأة�كمكون�أسا���gداخل�ا�جتمع�

�gــhت�الHل�قــراءة�شــاملة�حــول�هــذه�ا�ــداخHوعمومــا�يمكــن�القــول�أنــه�مــن�خــ

عرض�أهم�التوجهـات�الhـ�gطرحهـا�النقـاش�التقـاطt �gÉ+ا�النواب،�يمكن�أن

  :حول�محورية�ا�رأة�.ي�الحياة�السياسية�التونسية

 فكرة�تحبذ�منح�ا�رأة�التونسية�حق�Nنتخاب؛

فكـــرة�مضـــادة�لÅو#ـــى�تعتRـــ�Qأن�Nنتخـــاب�يلـــزم�أن�يكـــون�حقـــا�يمتـــاز�بـــه�الـــذكر�

 

تأجيـل�تنفيـذه�إ�Oبعـد�مـرور�حل�وسـط�يقـول�بمـنح�ا�ـرأة�هـذا�الحـق�لكـن�يقـع�

 مدة�معينة�إما�خمس�سنوات�أو�عشر�سنوات؛

                                         

�+,�/ X
����2C&�� ���� 0#$��� ��!�� :4?)� ������� � :91.  

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

ممارسة�حقوقها�السياسية،�

تشعر�بشخص

كــي�ترفــع�ا�ــرأة�التونســية�الحجــاب�لتصــ�QUتشــعر�بشخصــي�+ا�أمــام�الرجــل،�بمع©ــ��

أن�ا�رأة�التونسية�مازالت�غ�QUمؤهلة�بعد��مارسة�حقوقها�السياسية

عرفـت�ا�ـداخHت�رّدة�قويـة�فكلهـا�جـاءت�للتقصـ�QUمـن�أهميـة�ا�ـرأة�ال

وعــــــــدم�قــــــــدر�+ا�وإمكاني�+ــــــــا�الشخصــــــــية�والذاتيــــــــة�.ــــــــي�تطــــــــوير�اللعبــــــــة�السياســــــــية�

التونسية،�وOسيما�مشارك�+ا�.ي�اختيار�نـواب�ينوبـون�ع¢+ـا�.ـي�مجلـس�$مـة،�حhـ��

قول�ترشـحها�للعضـوية�داخـل�مجلـس�$ �Oن

ا�جلــــس�بعــــرض�الفصــــل

بالفعل�وذلـك�بالتصـويت�بأغلبيـة�عـدد�الحاضـرين،�ممـا�يعطـي�مع©ـ��واحـدا؛�هـو�

أن�النواب�مازالوا�غ�QUمستعدين�لHع�Qاف�با�رأة�كمكون�أسا���gداخل�ا�جتمع�

g� التونـ.  

�gــhت�الHل�قــراءة�شــاملة�حــول�هــذه�ا�ــداخHوعمومــا�يمكــن�القــول�أنــه�مــن�خــ

t+ا�النواب،�يمكن�أن�تقّدم

حول�محورية�ا�رأة�.ي�الحياة�السياسية�التونسية

فكرة�تحبذ�منح�ا�رأة�التونسية�حق�Nنتخاب؛-

فكـــرة�مضـــادة�لÅو#ـــى�تعتRـــ�Qأن�Nنتخـــاب�يلـــزم�أن�يكـــون�حقـــا�يمتـــاز�بـــه�الـــذكر��-

 فقط؛

حل�وسـط�يقـول�بمـنح�ا�ـرأة�هـذا�الحـق�لكـن�يقـع�-

مدة�معينة�إما�خمس�سنوات�أو�عشر�سنوات؛
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تع©ـ�gالرجـل��27فكرة�ضـمنية�وغUـ�Qواضـحة،�تقـر�بـأن�كلمـة�تون ـ��g.ـي�الفصـل�

وا�رأة،�لكن�يتم�ترك�هـذا�ا�وضـوع�مـؤج�Hلينظـر�فيـه�لحظـة�وضـع�القـانون�

  

الصـــــــدد،�أن�كـــــــل�الفصـــــــول�ا�تعلقـــــــة�بإمكانيـــــــة�Nع�ـــــــQاف�

جــاِن�الَقــاَرِة�التأسيســية ِ
ّ

�،�وذلــك�t+ــدفبــالحقوق�السياســية�للمــرأة،�تــم�إحال�+ــا�لل

فهـل�يمكــن�تحقيــق�هــذا�ا�طلــب�yنســاني�أخHقيــا�.ــي�القــراءة�الثانيــة��شــروع�

  .Óي�تمثيلية�نسائية

أي�بعــد�مــرور�،�1959فQRايــر�

بــنفس�الصــيغة��27،�أرجــع�الفصــل�

Nتجــاه�ممــا�جعــل�النــواب�يــدفعون�بمعرفــة�

يسية،�ح��hيتس©��لهم�مناقشة�ا�وضوع�

أن�مســــألة�الحســــم�لــــم�تكــــن�بيــــد�ا�قــــرر�العــــام�للدســــتور،�بــــل�

مـاذا�تـرون�هـل�ا�ـرأة�"... 

تشــارك�.ــي�Nنتخــاب�أم�O؟�ســواء�بصــف�+ا�منتخَبــة�ومنتخبــة�أو�ناخبــة�فقــط؟�أو�

نقاشــــا�كــــاد�أن�يعصــــف�بمشــــروع�

�gــhن�توضــيح�كــل�الفصــول�الUحينمــا�تــدخل�معظــم�النــواب�مطــالب

كـــل�ا�واطنUن�: "الذي�ينص�عTى�أن

الذي��16،�أو�الفصل�"

فهل�هـذا�يع©ـ�gأن�هـذه�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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فكرة�ضـمنية�وغUـ�Qواضـحة،�تقـر�بـأن�كلمـة�تون ـ��g.ـي�الفصـل�

وا�رأة،�لكن�يتم�ترك�هـذا�ا�وضـوع�مـؤج�Hلينظـر�فيـه�لحظـة�وضـع�القـانون�

  .بشكل�واضح�ومفصل�Nنتخابي�الذي�سيحدد�ذلك

الصـــــــدد،�أن�كـــــــل�الفصـــــــول�ا�تعلقـــــــة�بإمكانيـــــــة�Nع�ـــــــQاف�وا�Hحـــــــظ�.ـــــــي�هـــــــذا�

جــاِن�الَقــاَرِة�التأسيســية ِ
ّ

بــالحقوق�السياســية�للمــرأة،�تــم�إحال�+ــا�لل

  .إعادة�النظر�ف¹+ا

فهـل�يمكــن�تحقيــق�هــذا�ا�طلــب�yنســاني�أخHقيــا�.ــي�القــراءة�الثانيــة��شــروع�

Óي�تمثيلية�نسائية�؟مع�$خذ�بعUن�Nعتبار�أن�ا�جلس�يفتقد

فQRايــر��05بتــاريخفــي�القــراءة�الثانيــة��شــروع�الدســتور�

�gــى�انتخــاب�ا�جلــس�التأسي ــ�Tأرجــع�الفصــل�ع�،

ممــا�جعــل�النــواب�يــدفعون�بمعرفــة�Nدون�تحديــد��ــن�لــه�حــق�Nنتخــاب؟�

يسية،�ح��hيتس©��لهم�مناقشة�ا�وضوع�الذي�توصلت�إليه�اللجان�القارة�التأس

أن�مســــألة�الحســــم�لــــم�تكــــن�بيــــد�ا�قــــرر�العــــام�للدســــتور،�بــــل��إO دون�غمــــوض،�

�مـن�خـHل�قولـه "...  :تركها�للنواب�أنفسهم�للتوصل�إ#ى�حـّلٍ

تشــارك�.ــي�Nنتخــاب�أم�O؟�ســواء�بصــف�+ا�منتخَبــة�ومنتخبــة�أو�ناخبــة�فقــط؟�أو�

  ."ماما؟�Oحق�لها�ت

نقاشــــا�كــــاد�أن�يعصــــف�بمشــــروع��عTــــي�البلهــــوان�ا�قــــرر�العــــام�للدســــتور 

حينمــا�تــدخل�معظــم�النــواب�مطــالبUن�توضــيح�كــل�الفصــول�الhــ��g،الدســتور�كلــه

الذي�ينص�عTى�أن�9تتضمن�كلمة�مواطنUن،�من�قبيل�الفصل�

"متساوون�.ي�الحقوق�والواجبات�وهم�سواء�أمام�القانون 

فهل�هـذا�يع©ـ�gأن�هـذه��،وغQUها�من�الفصول " لكل�مواطن�حق�التنقل

  الحقوق�تقتصر�فقط�عTى�الرجال�دون�النساء؟
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فكرة�ضـمنية�وغUـ�Qواضـحة،�تقـر�بـأن�كلمـة�تون ـ��g.ـي�الفصـل�-

وا�رأة،�لكن�يتم�ترك�هـذا�ا�وضـوع�مـؤج�Hلينظـر�فيـه�لحظـة�وضـع�القـانون�

Nنتخابي�الذي�سيحدد�ذلك

وا�Hحـــــــظ�.ـــــــي�هـــــــذا�

جــاِن�الَقــاَرِة�التأسيســية ِ
ّ

بــالحقوق�السياســية�للمــرأة،�تــم�إحال�+ــا�لل

إعادة�النظر�ف¹+ا

فهـل�يمكــن�تحقيــق�هــذا�ا�طلــب�yنســاني�أخHقيــا�.ــي�القــراءة�الثانيــة��شــروع�

؟مع�$خذ�بعUن�Nعتبار�أن�ا�جلس�يفتقدالدستور 

فــي�القــراءة�الثانيــة��شــروع�الدســتور�ف

�ســنة�كاملــة

دون�تحديــد��ــن�لــه�حــق�Nنتخــاب؟�

الذي�توصلت�إليه�اللجان�القارة�التأس

دون�غمــــوض،�

�مـن�خـHل�قولـه تركها�للنواب�أنفسهم�للتوصل�إ#ى�حـّلٍ

تشــارك�.ــي�Nنتخــاب�أم�O؟�ســواء�بصــف�+ا�منتخَبــة�ومنتخبــة�أو�ناخبــة�فقــط؟�أو�

�Oحق�لها�ت

عTــــي�البلهــــوان�ا�قــــرر�العــــام�للدســــتور فــــتح�

الدســتور�كلــه

تتضمن�كلمة�مواطنUن،�من�قبيل�الفصل�

متساوون�.ي�الحقوق�والواجبات�وهم�سواء�أمام�القانون 

لكل�مواطن�حق�التنقل: "يقر�بأن

الحقوق�تقتصر�فقط�عTى�الرجال�دون�النساء؟
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أســــئلة�أخــــرى�كانــــت�¤ــــي�موضــــوع�النقــــاش�الســــائد�.ــــي�القــــراءة�

�gـــــ|ة�وا�نطلـــــق�$سا�ـــــ�Uه�النـــــواب�الركQـــــRعرفـــــة�،�والـــــذي�اعت�

مـــــدى�إمكانيـــــة�اســـــتيعاب�مشـــــروع�الدســـــتور�للحقـــــوق�السياســـــية�للمـــــرأة،�وبعـــــد�

الـرغم�مــن�عTــى�،�يـتم�حلــه�بعـد

�gح�تعــويض�كلمـــة�تون ـــ�Qعنــدما�اق�ـــ

 Oجمــــــاع�إÓــــــيأن�نيــــــة��واســــــتبدالها�بكلمــــــة�مــــــواطن،�وصــــــوت�لهــــــا�ا�جلــــــس�باTممث�

ا�جلــــس�التأسيـــــ ��gكانــــت�تتجــــه�نحــــو�تــــرك�ا�وضــــوع�جانبــــا،�مــــادام�أن�موضــــوع�

ليصـــرح�بأنـــه�الســـلطة�هـــو�الـــذي�كـــان�يثUـــ�Qاهتمـــامهم،�وهـــو�مـــا�دفـــع�بأحـــد�النـــواب�

إذا�منحنـــا�هـــذا�الحــــق�للمـــرأة�هــــل�ســـتقدم�عTــــى�ممارســـته�بحمــــاس؟�ÄÓ�O+ـــا�لــــم�

ى�درجــــة�أÄ+ــــا�تطالــــب�بــــذلك�

فبـالرغم�مــن�Nشــارات�الhــ�gكــان�يقـدمها�بعــض�النــواب،�مــن�خــHل�اعتمــادهم�

عTى�رغبة�الزعيم�الوط©�gالحبيـب�بورقيبـة�.ـي�تحـديث�ا�جتمـع�التون ـ�g،�والـذي�

�Oأن�ا�سـألة�لـم�تحســم�إ

عنـــدما�بـــادر�الحبيـــب�بورقيبـــة�بمـــنح�ا�ـــرأة�حـــق�ا�شـــاركة�.ـــي�Nنتخابـــات�بصـــف�+ا�

إن�أهـــــم�ا�Hحظــــــات�الhــــــ�gيمكــــــن�الخــــــروج�t+ـــــا�.ــــــي�هــــــذا�الشــــــق�مــــــن�الدراســــــة،�

  :وا�تعلق�بإشكالية�الحقوق�والحريات�بUن�yطHق�والتقييد،�كون�أن

�،g� فمهمــــا��واقفهــــا�مــــن�داخــــل�ا�جلــــس�التأســـــي

اختلفت�ßراء�والتوجهات�إ�Oويتم�حسمها�بتدخل�من�الحبيـب�بورقيبـة�أو�

رغم�من�أحد�أجنحته�السياسية،�كما�أن�مسألة�الحقوق�والحريات�عTى�ال

����!�� :4?��)� ��������� � :
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أســــئلة�أخــــرى�كانــــت�¤ــــي�موضــــوع�النقــــاش�الســــائد�.ــــي�القــــراءة�ا�الســــؤال�و 

،�والـــــذي�اعتRـــــQه�النـــــواب�الركUـــــ|ة�وا�نطلـــــق�$سا�ـــــ�27�gالثانيـــــة�للفصـــــل�

مـــــدى�إمكانيـــــة�اســـــتيعاب�مشـــــروع�الدســـــتور�للحقـــــوق�السياســـــية�للمـــــرأة،�وبعـــــد�

يـتم�حلــه�بعـدتبــUن�أن�yشـكال�لــم��،$خـذ�والـرد�حــول�ا�وضـوع

عنــدما�اق�ـــQح�تعــويض�كلمـــة�تون ـــ���g،كــون�أن�رئـــيس�ا�جلــس�حســـم�.ــي�ا�وضـــوع

 Oجمــــــاع�إÓواســــــتبدالها�بكلمــــــة�مــــــواطن،�وصــــــوت�لهــــــا�ا�جلــــــس�با

ا�جلــــس�التأسيـــــ ��gكانــــت�تتجــــه�نحــــو�تــــرك�ا�وضــــوع�جانبــــا،�مــــادام�أن�موضــــوع�

الســـلطة�هـــو�الـــذي�كـــان�يثUـــ�Qاهتمـــامهم،�وهـــو�مـــا�دفـــع�بأحـــد�النـــواب�

إذا�منحنـــا�هـــذا�الحــــق�للمـــرأة�هــــل�ســـتقدم�عTــــى�ممارســـته�بحمــــاس؟�ÄÓ�O+ـــا�لــــم�

ى�درجــــة�أÄ+ــــا�تطالــــب�بــــذلك�تنضــــج�بعــــد�ولــــم�تشــــعر�بعــــد�بشخصــــي�+ا�ا�ســــتقلة�إ#ــــ

QUى�الكثTيخفى�ع�O64..."الحق�وهذا�هو�واقعنا�الذي�.  

فبـالرغم�مــن�Nشــارات�الhــ�gكــان�يقـدمها�بعــض�النــواب،�مــن�خــHل�اعتمــادهم�

عTى�رغبة�الزعيم�الوط©�gالحبيـب�بورقيبـة�.ـي�تحـديث�ا�جتمـع�التون ـ�g،�والـذي�

أن�ا�سـألة�لـم�تحســم�إ�Oالرجــال،�إ�Oفيـه�مفهـوم�ا�ــواطن�يشـمل�النسـاء�و 

عنـــدما�بـــادر�الحبيـــب�بورقيبـــة�بمـــنح�ا�ـــرأة�حـــق�ا�شـــاركة�.ـــي�Nنتخابـــات�بصـــف�+ا�

  .65ناخبة�ومنتخبة

إن�أهـــــم�ا�Hحظــــــات�الhــــــ�gيمكــــــن�الخــــــروج�t+ـــــا�.ــــــي�هــــــذا�الشــــــق�مــــــن�الدراســــــة،�

وا�تعلق�بإشكالية�الحقوق�والحريات�بUن�yطHق�والتقييد،�كون�أن

�واقفهــــا�مــــن�داخــــل�ا�جلــــس�التأســـــي �g،��انتصــــار�حكومــــة�بورقيبــــة

اختلفت�ßراء�والتوجهات�إ�Oويتم�حسمها�بتدخل�من�الحبيـب�بورقيبـة�أو�

من�أحد�أجنحته�السياسية،�كما�أن�مسألة�الحقوق�والحريات�عTى�ال
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ا�الســــؤال�و هــــذ

الثانيـــــة�للفصـــــل�

مـــــدى�إمكانيـــــة�اســـــتيعاب�مشـــــروع�الدســـــتور�للحقـــــوق�السياســـــية�للمـــــرأة،�وبعـــــد�

$خـذ�والـرد�حــول�ا�وضـوع

كــون�أن�رئـــيس�ا�جلــس�حســـم�.ــي�ا�وضـــوع

 Oجمــــــاع�إÓواســــــتبدالها�بكلمــــــة�مــــــواطن،�وصــــــوت�لهــــــا�ا�جلــــــس�با

ا�جلــــس�التأسيـــــ ��gكانــــت�تتجــــه�نحــــو�تــــرك�ا�وضــــوع�جانبــــا،�مــــادام�أن�موضــــوع�

الســـلطة�هـــو�الـــذي�كـــان�يثUـــ�Qاهتمـــامهم،�وهـــو�مـــا�دفـــع�بأحـــد�النـــواب�

إذا�منحنـــا�هـــذا�الحــــق�للمـــرأة�هــــل�ســـتقدم�عTــــى�ممارســـته�بحمــــاس؟�ÄÓ�O+ـــا�لــــم�"

تنضــــج�بعــــد�ولــــم�تشــــعر�بعــــد�بشخصــــي�+ا�ا�ســــتقلة�إ#ــــ

QUى�الكثTيخفى�ع�Oالحق�وهذا�هو�واقعنا�الذي�

فبـالرغم�مــن�Nشــارات�الhــ�gكــان�يقـدمها�بعــض�النــواب،�مــن�خــHل�اعتمــادهم�

عTى�رغبة�الزعيم�الوط©�gالحبيـب�بورقيبـة�.ـي�تحـديث�ا�جتمـع�التون ـ�g،�والـذي�

فيـه�مفهـوم�ا�ــواطن�يشـمل�النسـاء�و يكـون�

عنـــدما�بـــادر�الحبيـــب�بورقيبـــة�بمـــنح�ا�ـــرأة�حـــق�ا�شـــاركة�.ـــي�Nنتخابـــات�بصـــف�+ا�

ناخبة�ومنتخبة

إن�أهـــــم�ا�Hحظــــــات�الhــــــ�gيمكــــــن�الخــــــروج�t+ـــــا�.ــــــي�هــــــذا�الشــــــق�مــــــن�الدراســــــة،�

وا�تعلق�بإشكالية�الحقوق�والحريات�بUن�yطHق�والتقييد،�كون�أن

انتصــــار�حكومــــة�بورقيبــــة -

اختلفت�ßراء�والتوجهات�إ�Oويتم�حسمها�بتدخل�من�الحبيـب�بورقيبـة�أو�

من�أحد�أجنحته�السياسية،�كما�أن�مسألة�الحقوق�والحريات�عTى�ال
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من�النقاشات�ا�تعارضة،��Oتعت�QRمن�بUن�$ولويـات�التأسيسـية،�فاOتجـاه�

الخطـر�الـذي�تمـر�بـه�تـونس�

ســواء�داخليــا�وا�تمثــل�.ــي�ا�عارضــة�اليوســفية�ا�ســلحة،�والــذي�ترتــب�عنــه�

�عارضــــــــــة�ودعمهــــــــــا�إعHميــــــــــا�

ولوجيســــــتيكيا،�وهــــــو�مــــــا�دفــــــع�بتــــــونس�أن�تقــــــرر�Nنســــــحاب�مــــــن�الجامعــــــة�

التون ـــــ��gالفرن ـــــ��gمـــــازال�قائمـــــا�

بسبب�الحضور�العسكري�الفرن ��gواستمرار�Nستعمار�الزراºي،�إ#ى�جانـب�

الhـــ�gتـــم�توظيفهـــا�.ـــي�الــدعم�التون ـــ��gللثـــورة�الجزائريـــة،�كلهـــا�هـــذه�العوامـــل�

يجعـــــــــل�النـــــــــواب�داخـــــــــل�ا�جلسالتأسي ـــــــــ��gلحظـــــــــة�

Óي�فصـــل�مـــن�الفصـــول�يتغاضـــون�طـــرح�Nستفســـارات�لتوضـــيح�

،�وهـــــو�مـــــا�دفـــــع�ا�قـــــرر�

أننــــا�أردنــــا�أن�يكــــون�دســــتورنا�جافــــا�ومرنــــا�

وأبقينــا�للقـانون�العــام�أن�يســجل�

 ؛66..."قة�تطبيق�هذه�ا�بادئ�والحقوق�$ساسية

خــــــــتHف�بــــــــUن�وجهــــــــات�النظــــــــر�.ــــــــي�مجمــــــــل�القضــــــــايا�ا�تعلقــــــــة�بــــــــالحقوق�

والحريـــــــات،�كانـــــــت�تتعلـــــــق�أساســـــــا�بالحريـــــــات�الhـــــــ�gتمـــــــس�أحـــــــد�Nنتمـــــــاءات�

نقابيــة�وا�هنيــة،�ممــا�يع©ــ�gأن�

حقــــوق�والحريــــات�كانــــت�طبقيــــة�بامتيــــاز،�أو�أن�

النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gلـــم�يـــدافعوا�عـــن�الحقـــوق�والحريـــات�مـــن�

مــــــوقعهم�كحــــــامTي�صــــــفة�نائــــــب�يمثــــــل�$مــــــة،�بالقــــــدر�مــــــا�كــــــان�دفــــــاعهم�مــــــن�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

من�النقاشات�ا�تعارضة،��Oتعت�QRمن�بUن�$ولويـات�التأسيسـية،�فاOتجـاه�

Tمقتنع�أن�العام�ا�سيطر�ع�g� الخطـر�الـذي�تمـر�بـه�تـونس�ى�العمل�التأسي

ســواء�داخليــا�وا�تمثــل�.ــي�ا�عارضــة�اليوســفية�ا�ســلحة،�والــذي�ترتــب�عنــه�

�عارضــــــــــة�ودعمهــــــــــا�إعHميــــــــــا�اأزمــــــــــة�خارجيــــــــــة�مــــــــــع�مـــــــــــصر�باحتضــــــــــان�هــــــــــذه�

ولوجيســــــتيكيا،�وهــــــو�مــــــا�دفــــــع�بتــــــونس�أن�تقــــــرر�Nنســــــحاب�مــــــن�الجامعــــــة�

  .العربية

التون ـــــ��gالفرن ـــــ��gمـــــازال�قائمـــــا��التـــــوتر إ#ى�جانـــــب�هـــــذا�الخـــــHف،�كـــــان�

بسبب�الحضور�العسكري�الفرن ��gواستمرار�Nستعمار�الزراºي،�إ#ى�جانـب�

الــدعم�التون ـــ��gللثـــورة�الجزائريـــة،�كلهـــا�هـــذه�العوامـــل�

يجعـــــــــل�النـــــــــواب�داخـــــــــل�ا�جلسالتأسي ـــــــــ��gلحظـــــــــة��،زمـــــــــةشـــــــــكل�خطـــــــــاب�$ 

Óي�فصـــل�مـــن�الفصـــول�يتغاضـــون�طـــرح�Nستفســـارات�لتوضـــيح�مناقشـــ�+م�

،�وهـــــو�مـــــا�دفـــــع�ا�قـــــرر�يةالدســـــتور الهندســـــة�الجوانـــــب�ا�ظلمـــــة�.ـــــي�مشـــــروع�

أننــــا�أردنــــا�أن�يكــــون�دســــتورنا�جافــــا�ومرنــــا�: "... العــــام�للدســــتور�يقــــر�صــــراحة

وأبقينــا�للقـانون�العــام�أن�يســجل�... وصـالحا�للمHبســات�السياسـية�ا�تنوعــة

قة�تطبيق�هذه�ا�بادئ�والحقوق�$ساسيةوينظم�طري

خــــــــتHف�بــــــــUن�وجهــــــــات�النظــــــــر�.ــــــــي�مجمــــــــل�القضــــــــايا�ا�تعلقــــــــة�بــــــــالحقوق�

والحريـــــــات،�كانـــــــت�تتعلـــــــق�أساســـــــا�بالحريـــــــات�الhـــــــ�gتمـــــــس�أحـــــــد�Nنتمـــــــاءات�

نقابيــة�وا�هنيــة،�ممــا�يع©ــ�gأن�التنظيميــة،�كــالحق�.ــي�Nضــراب�أو�الحقــوق�ال

حقــــوق�والحريــــات�كانــــت�طبقيــــة�بامتيــــاز،�أو�أن�شــــات�حــــول�موضــــوع�ال

النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gلـــم�يـــدافعوا�عـــن�الحقـــوق�والحريـــات�مـــن�

مــــــوقعهم�كحــــــامTي�صــــــفة�نائــــــب�يمثــــــل�$مــــــة،�بالقــــــدر�مــــــا�كــــــان�دفــــــاعهم�مــــــن�

 ؛أو�النقابية�مواقعهم�التنظيمية
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من�النقاشات�ا�تعارضة،��Oتعت�QRمن�بUن�$ولويـات�التأسيسـية،�فاOتجـاه�

Tالعام�ا�سيطر�ع

ســواء�داخليــا�وا�تمثــل�.ــي�ا�عارضــة�اليوســفية�ا�ســلحة،�والــذي�ترتــب�عنــه�

أزمــــــــــة�خارجيــــــــــة�مــــــــــع�مـــــــــــصر�باحتضــــــــــان�هــــــــــذه�

ولوجيســــــتيكيا،�وهــــــو�مــــــا�دفــــــع�بتــــــونس�أن�تقــــــرر�Nنســــــحاب�مــــــن�الجامعــــــة�

العربية

إ#ى�جانـــــب�هـــــذا�الخـــــHف،�كـــــان�فـــــ

بسبب�الحضور�العسكري�الفرن ��gواستمرار�Nستعمار�الزراºي،�إ#ى�جانـب�

الــدعم�التون ـــ��gللثـــورة�الجزائريـــة،�كلهـــا�هـــذه�العوامـــل�

شـــــــــكل�خطـــــــــاب�$ 

مناقشـــ�+م�

الجوانـــــب�ا�ظلمـــــة�.ـــــي�مشـــــروع�

العــــام�للدســــتور�يقــــر�صــــراحة

وصـالحا�للمHبســات�السياسـية�ا�تنوعــة

وينظم�طري

- Nن�وجهــــــــات�النظــــــــر�.ــــــــي�مجمــــــــل�القضــــــــايا�ا�تعلقــــــــة�بــــــــالحقوق�أن�Uف�بــــــــHخــــــــت

والحريـــــــات،�كانـــــــت�تتعلـــــــق�أساســـــــا�بالحريـــــــات�الhـــــــ�gتمـــــــس�أحـــــــد�Nنتمـــــــاءات�

التنظيميــة،�كــالحق�.ــي�Nضــراب�أو�الحقــوق�ال

شــــات�حــــول�موضــــوع�الاقالن

النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gلـــم�يـــدافعوا�عـــن�الحقـــوق�والحريـــات�مـــن�

مــــــوقعهم�كحــــــامTي�صــــــفة�نائــــــب�يمثــــــل�$مــــــة،�بالقــــــدر�مــــــا�كــــــان�دفــــــاعهم�مــــــن�

مواقعهم�التنظيمية
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أن�عمليــــة�الحســــم�.ــــي�yشــــكاOت�الرئيســــية�.ــــي�موضــــوع�الحقــــوق�والحريــــات،�

كان�يتم�.ي�الغالب�داخـل�اللجـان�القـارة�التأسيسـية،�وذلـك�بالضـغط�الـذي�

g� ــى�رئــيس�ا�جلــس�التأســـيTل�فــرض��،كــان�يمارســه�البــا¤ي�لــذغم�عHمــن�خــ

آرائـــــه�بضـــــرورة�حســـــم�هـــــذه�yشـــــكاOت�داخـــــل�اللجـــــان�القـــــارة،�ممـــــا��Oيتـــــيح�

للنـــواب�.ـــي�الجلســـة�العامـــة�فرصـــة�ا�ناقشـــة�والتباحـــث�.ـــي�فصـــول�مشـــروع�

وعليه،�فإذا�كانت�بداية�ا�ناقشـات�حـول�الحقـوق�والحريـات�عرفـت�انقسـاما�

بــUن�النــواب�داخــل�ا�جلــس�القــومي�التأسيـــ �g،�فهــل�ســتمتد�إ#ــى�ا�راحــل�الثانيــة�

  الجديد؟

مـــــر�ثـــــم�هـــــل�يمكـــــن�القـــــول�أن�NخـــــتHف�ســـــيبقى�نســـــ�gÉبـــــUن�النـــــواب�أم�أن�$ 

�Oســــــيما�وأن�تحديــــــد�ا�نطــــــق�الــــــذي�يحكــــــم�العHقــــــة�بــــــUن�

.  

  بمنطق التوافقات أم بمنطق الغلبة؟

منـــذ�أن�كانـــت�فكـــرة�وضـــع�دســـتور�كمطلـــب�رفعتـــه�الحركـــة�الوطنيـــة�.ـــي�إطـــار�

نضـــــــالها�التـــــــاري¬ي�ضـــــــد�ا�ســـــــتعمر�الفرن ـــــــ�g،�أو�لحظـــــــة�انتخـــــــاب�مجلـــــــس�قـــــــومي�

تأسي ـــ��gيتـــو#ى�مهمـــة�ســـن�دســـتور؛�بـــل�حhـــ��لحظـــة�التقـــدم�بمــــشروع�الدســـتور�

�gـــــhلـــــم�تكـــــن�فكـــــرة�إلغـــــاء�ا�لكيـــــة�ال

،�حاضرة�.ي�مخيلة�أو�تخطيط�النخبـة�السياسـية�التونسـية

وهــــــو�مـــــــا�دفــــــع�الكـــــــل�يتجــــــه�نحـــــــو�بعــــــث�نظـــــــام�سيا�ــــــ��gيتماòـــــــ���والخصوصـــــــيات�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

أن�عمليــــة�الحســــم�.ــــي�yشــــكاOت�الرئيســــية�.ــــي�موضــــوع�الحقــــوق�والحريــــات،�

كان�يتم�.ي�الغالب�داخـل�اللجـان�القـارة�التأسيسـية،�وذلـك�بالضـغط�الـذي�

g� ــى�رئــيس�ا�جلــس�التأســـيTكــان�يمارســه�البــا¤ي�لــذغم�ع

آرائـــــه�بضـــــرورة�حســـــم�هـــــذه�yشـــــكاOت�داخـــــل�اللجـــــان�القـــــارة،�ممـــــا��Oيتـــــيح�

للنـــواب�.ـــي�الجلســـة�العامـــة�فرصـــة�ا�ناقشـــة�والتباحـــث�.ـــي�فصـــول�مشـــروع�

 .67ور 

وعليه،�فإذا�كانت�بداية�ا�ناقشـات�حـول�الحقـوق�والحريـات�عرفـت�انقسـاما�

بــUن�النــواب�داخــل�ا�جلــس�القــومي�التأسيـــ �g،�فهــل�ســتمتد�إ#ــى�ا�راحــل�الثانيــة�

gالجديد؟�والدستوري�وا�تعلقة�بتحديد�أسس�النظام�السيا��

ثـــــم�هـــــل�يمكـــــن�القـــــول�أن�NخـــــتHف�ســـــيبقى�نســـــ�gÉبـــــUن�النـــــواب�أم�أن�$ 

�Oســــــيما�وأن�تحديــــــد�ا�نطــــــق�الــــــذي�يحكــــــم�العHقــــــة�بــــــUن��؟ســــــيأخذ�منÚــــــى�أخــــــر

.السلط�هو�.ي�حد�ذاته�نتيجة�لتحديد�شكل�نظام�الحكم

بمنطق التوافقات أم بمنطق الغلبة؟: نظام الحكمطبيعة تحديد 
منـــذ�أن�كانـــت�فكـــرة�وضـــع�دســـتور�كمطلـــب�رفعتـــه�الحركـــة�الوطنيـــة�.ـــي�إطـــار�

نضـــــــالها�التـــــــاري¬ي�ضـــــــد�ا�ســـــــتعمر�الفرن ـــــــ�g،�أو�لحظـــــــة�انتخـــــــاب�مجلـــــــس�قـــــــومي�

تأسي ـــ��gيتـــو#ى�مهمـــة�ســـن�دســـتور؛�بـــل�حhـــ��لحظـــة�التقـــدم�بمــــشروع�الدســـتور�

لـــــم�تكـــــن�فكـــــرة�إلغـــــاء�ا�لكيـــــة�الhـــــ��g،1957ينـــــاير�9وا�عـــــروف�بمشـــــروع�دســـــتور�

حاضرة�.ي�مخيلة�أو�تخطيط�النخبـة�السياسـية�التونسـيةت�قرون�طويلة�

وهــــــو�مـــــــا�دفــــــع�الكـــــــل�يتجــــــه�نحـــــــو�بعــــــث�نظـــــــام�سيا�ــــــ��gيتماòـــــــ���والخصوصـــــــيات�
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

أن�عمليــــة�الحســــم�.ــــي�yشــــكاOت�الرئيســــية�.ــــي�موضــــوع�الحقــــوق�والحريــــات،��-

كان�يتم�.ي�الغالب�داخـل�اللجـان�القـارة�التأسيسـية،�وذلـك�بالضـغط�الـذي�

g� ــى�رئــيس�ا�جلــس�التأســـيTكــان�يمارســه�البــا¤ي�لــذغم�ع

آرائـــــه�بضـــــرورة�حســـــم�هـــــذه�yشـــــكاOت�داخـــــل�اللجـــــان�القـــــارة،�ممـــــا��Oيتـــــيح�

للنـــواب�.ـــي�الجلســـة�العامـــة�فرصـــة�ا�ناقشـــة�والتباحـــث�.ـــي�فصـــول�مشـــروع�

ور الدست

وعليه،�فإذا�كانت�بداية�ا�ناقشـات�حـول�الحقـوق�والحريـات�عرفـت�انقسـاما�

بــUن�النــواب�داخــل�ا�جلــس�القــومي�التأسيـــ �g،�فهــل�ســتمتد�إ#ــى�ا�راحــل�الثانيــة�

gوا�تعلقة�بتحديد�أسس�النظام�السيا��

ثـــــم�هـــــل�يمكـــــن�القـــــول�أن�NخـــــتHف�ســـــيبقى�نســـــ�gÉبـــــUن�النـــــواب�أم�أن�$ 

ســــــيأخذ�منÚــــــى�أخــــــر

السلط�هو�.ي�حد�ذاته�نتيجة�لتحديد�شكل�نظام�الحكم

تحديد : ثانيا
منـــذ�أن�كانـــت�فكـــرة�وضـــع�دســـتور�كمطلـــب�رفعتـــه�الحركـــة�الوطنيـــة�.ـــي�إطـــار�

نضـــــــالها�التـــــــاري¬ي�ضـــــــد�ا�ســـــــتعمر�الفرن ـــــــ�g،�أو�لحظـــــــة�انتخـــــــاب�مجلـــــــس�قـــــــومي�

تأسي ـــ��gيتـــو#ى�مهمـــة�ســـن�دســـتور؛�بـــل�حhـــ��لحظـــة�التقـــدم�بمــــشروع�الدســـتور�

وا�عـــــروف�بمشـــــروع�دســـــتور�

ت�قرون�طويلة�ساد

وهــــــو�مـــــــا�دفــــــع�الكـــــــل�يتجــــــه�نحـــــــو�بعــــــث�نظـــــــام�سيا�ــــــ��gيتماòـــــــ���والخصوصـــــــيات�
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،�مع�توف�QUحد�أدنى�لHعتبارات�ال�ghتمر�م¢+ا�تـونس�

ســــتوى�.ــــي�ظرفيــــة�مازالــــت�لــــم�تحصــــل�ف¹+ــــا�عTــــى�ســــياد�+ا�الكاملــــة�ســــواء�عTــــى�ا�

كانـــت�فكـــرة�تحديـــد�شـــكل�النظـــام�السيا�ـــ��gللحكـــم،�مرتبطـــة�أساســـا�بوجـــود�

ا�لكيــة�كمؤسســة�تاريخيــة�رغــم�تراجــع�أدوارهــا�لحظــة�Nســتعمار�الفـــرن �g،�وهــو�

مــــا�جعــــل�الــــبعض�يبحــــث�عــــن�الصــــيغة�الجديــــدة�لهــــذه�ا�ؤسســــة،�وبــــالرجوع�إ#ــــى�

�،g� كـــــــان�فقـــــــد�انتخـــــــاب�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسيــــــــ

ا�لكيـــــــة�"هـــــــو�إقامـــــــة�نظـــــــام�

كأسـاس�للحكــم،�إ#ـى�جانـب�ذلــك�لـم�يخفـي�رئــيس�الحـزب�الـوط©�gالحــر�

الحبيـــب�بورقيبـــة�زعـــيم�الحركـــة�الوطنيــــة�ا�كانـــة�الhـــ�gاحتلهـــا�$مـــراء�الحســــنيUن�

،كمــا�أكــد�الطــاهر�بــن�عّمــار�
،�كمـا�لــم�يخفــي�أيضــا�69

تـأثره�بالنظــام��"لشـغلالتون ـ��gل

حــــــUن�أوكلــــــت�لــــــه�مهمــــــة�النائــــــب�$ول�للــــــرئيس�الــــــذي�قــــــدم�

،�فجعــل�-نقصــد�هنــا�الحبيــب�بورقيبــة

  .ا�جلس�يتجه�نحو�هذا�ا�نÚى�دون�اع�Qاض�أو�أي�أدنى�تحفظ

فمنـذ�بدايـة�مـداوOت�ا�جلــس�التأسي ـ�g،�.ـي�القضــايا�ا�تعلقـة�بنظـام�الحكــم�

شتغال�بناء�عTى�اختيار�النظام�ا�لكي�ال�QRاني�عTـى�الطريقـة�

68 Sylvira (f): "Le régime constitutionnel t
sciences politiques. 

69 Sylvira (f): op.cit. P: 372.
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،�مع�توف�QUحد�أدنى�لHعتبارات�ال�ghتمر�م¢+ا�تـونس�يةلتونسللملكية�ا

.ــــي�ظرفيــــة�مازالــــت�لــــم�تحصــــل�ف¹+ــــا�عTــــى�ســــياد�+ا�الكاملــــة�ســــواء�عTــــى�ا�

  .تحديداالسيا���gأو�Nقتصادي�والخارôي�

كانـــت�فكـــرة�تحديـــد�شـــكل�النظـــام�السيا�ـــ��gللحكـــم،�مرتبطـــة�أساســـا�بوجـــود�

ا�لكيــة�كمؤسســة�تاريخيــة�رغــم�تراجــع�أدوارهــا�لحظــة�Nســتعمار�الفـــرن �g،�وهــو�

مــــا�جعــــل�الــــبعض�يبحــــث�عــــن�الصــــيغة�الجديــــدة�لهــــذه�ا�ؤسســــة،�وبــــالرجوع�إ#ــــى�

انتخـــــــاب�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسيــــــــ �g،��عمليـــــــةالســـــــياقات�ا�واكبـــــــة�ل

هـــــــو�إقامـــــــة�نظـــــــام��"القائمـــــــة�القوميـــــــة"Nتجـــــــاه�الغالـــــــب�ضـــــــمن�لـــــــوائح�

كأسـاس�للحكــم،�إ#ـى�جانـب�ذلــك�لـم�يخفـي�رئــيس�الحـزب�الـوط©�gالحــر�

الحبيـــب�بورقيبـــة�زعـــيم�الحركـــة�الوطنيــــة�ا�كانـــة�الhـــ�gاحتلهـــا�$مـــراء�الحســــنيUن�

،كمــا�أكــد�الطــاهر�بــن�عّمــار�68"ذين�ســاعدوا�$مــة�.ــي�نضــالها�مــن�أجــل�الحريــة

69"تــونس�الغـد�ســتكون�ملكيــة�بر�انيــة"رئـيس�الحكومــة�أن�

التون ـ��gلتحـاد�O"ـالنائـب�أحمـد�بـن�صـالح�و$مـUن�العـام�لـ

حــــــUن�أوكلــــــت�لــــــه�مهمــــــة�النائــــــب�$ول�للــــــرئيس�الــــــذي�قــــــدم��،ال�QRــــــاني�الQRيطــــــاني

نقصــد�هنــا�الحبيــب�بورقيبــة–اســتقالته�ليتــو#ى�مهمــة�تشــكيل�حكومــة�

ا�جلس�يتجه�نحو�هذا�ا�نÚى�دون�اع�Qاض�أو�أي�أدنى�تحفظ

فمنـذ�بدايـة�مـداوOت�ا�جلــس�التأسي ـ�g،�.ـي�القضــايا�ا�تعلقـة�بنظـام�الحكــم�

شتغال�بناء�عTى�اختيار�النظام�ا�لكي�ال�QRاني�عTـى�الطريقـة�تم�N �،ا�زمع�إقامته
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Sylvira (f): op.cit. P: 372. 
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للملكية�االسياسية�

.ــــي�ظرفيــــة�مازالــــت�لــــم�تحصــــل�ف¹+ــــا�عTــــى�ســــياد�+ا�الكاملــــة�ســــواء�عTــــى�ا�

السيا���gأو�Nقتصادي�والخارôي�

كانـــت�فكـــرة�تحديـــد�شـــكل�النظـــام�السيا�ـــ��gللحكـــم،�مرتبطـــة�أساســـا�بوجـــود�

ا�لكيــة�كمؤسســة�تاريخيــة�رغــم�تراجــع�أدوارهــا�لحظــة�Nســتعمار�الفـــرن �g،�وهــو�

مــــا�جعــــل�الــــبعض�يبحــــث�عــــن�الصــــيغة�الجديــــدة�لهــــذه�ا�ؤسســــة،�وبــــالرجوع�إ#ــــى�

الســـــــياقات�ا�واكبـــــــة�ل

Nتجـــــــاه�الغالـــــــب�ضـــــــمن�لـــــــوائح�

كأسـاس�للحكــم،�إ#ـى�جانـب�ذلــك�لـم�يخفـي�رئــيس�الحـزب�الـوط©�gالحــر�" ال�QRانيـة

الحبيـــب�بورقيبـــة�زعـــيم�الحركـــة�الوطنيــــة�ا�كانـــة�الhـــ�gاحتلهـــا�$مـــراء�الحســــنيUن�

ذين�ســاعدوا�$مــة�.ــي�نضــالها�مــن�أجــل�الحريــةالــ"

رئـيس�الحكومــة�أن�

النائـب�أحمـد�بـن�صـالح�و$مـUن�العـام�لـ

ال�QRــــــاني�الQRيطــــــاني

اســتقالته�ليتــو#ى�مهمــة�تشــكيل�حكومــة�

ا�جلس�يتجه�نحو�هذا�ا�نÚى�دون�اع�Qاض�أو�أي�أدنى�تحفظ

فمنـذ�بدايـة�مـداوOت�ا�جلــس�التأسي ـ�g،�.ـي�القضــايا�ا�تعلقـة�بنظـام�الحكــم�

ا�زمع�إقامته
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الQRيطانية،�فتم�صياغة�مشروع�لنظام�ملكي�بر�اني�أطلق�عليه�مشروع�دسـتور�

وقـــــد�تضـــــمن�هـــــذا�ا�شـــــروع�فصـــــو�Oتســـــتجيب�للمنطـــــق�والخصـــــائص�ا�مUـــــ|ة�

للنظـــــــــام�ال�QRـــــــــاني،�مـــــــــن�مبـــــــــدأ�التـــــــــوازن�والتعـــــــــاون�بـــــــــUن�الســـــــــلطتUن�التشـــــــــريعية�

رئـــــــــــيس�الدولـــــــــــة�ورئـــــــــــيس�

،�حيــــث�تــــم�تســــط�QUالهندســــة�الhــــ�gتحكــــم�هــــذه�العHقــــة�كأصــــل�عــــام،�

هيمنــــــة�كــــــل�مــــــن�الســــــلطتUن�التشــــــريعية�والتنفيذيــــــة�دون�أي�تبعيــــــة�أو�

�رقابيـــــةعTـــــى�$خـــــرى،�مـــــع�ضـــــرورة�التعـــــاون�بي¢+مـــــا�وذلـــــك�بتقريـــــر�عHقـــــة�

لهندسة�الدستورية،�سـتأخذ�

حــUن�ألقــى�الحبيــب�بورقيبــة�

�،g� ن�البـــاي�إ#ـــى�جانـــب�أعضـــاء�ا�جلـــس�القـــومي�التأســــيUمـــOخطابـــه�أمـــام�ا�لـــك�

إن�تلـــــــــك�yرادة�"... بمناســــــــبة�ترأســــــــه�للمجلــــــــس�.ــــــــي�أو#ـــــــــى�جلســــــــاته،�حــــــــUن�قــــــــال�

فســـيادة�تـــونس�ســـيادة�الشـــعب،�هـــو�صـــاح[+ا�الشـــرºي�

وق�الشــــــــعب�التونـــــــــ ��gغUــــــــ�Qالشــــــــعب�

التون ـــ�g،�ولـــن�يكـــون�الحكـــم�.ـــي�الـــبHد�لفائـــدة�فـــرد�أو�جماعـــة،�بـــل�لفائـــدة�$مـــة�

التونســــية�جمعــــاء،�وتفريــــق�الســــلطات�وتحديــــدها�ضــــروري�عــــوض�تركهــــا�.ــــي�يـــــد�

العدل�الذي��Oيدوم�بدون�عدالة�

هـــــم�ا�ســـــؤولون�عTـــــى�هـــــذا�الشـــــعب�وعTـــــى�مصـــــ�QUهـــــذا�

 P��!� ?��	 ��,/	��� ������� $�,��� �8����' �	����� �"# ���/� ?�

 $�,/	��� $,�,}��� $�	��� 1�
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الQRيطانية،�فتم�صياغة�مشروع�لنظام�ملكي�بر�اني�أطلق�عليه�مشروع�دسـتور�

وقـــــد�تضـــــمن�هـــــذا�ا�شـــــروع�فصـــــو�Oتســـــتجيب�للمنطـــــق�والخصـــــائص�ا�مUـــــ|ة�

للنظـــــــــام�ال�QRـــــــــاني،�مـــــــــن�مبـــــــــدأ�التـــــــــوازن�والتعـــــــــاون�بـــــــــUن�الســـــــــلطتUن�التشـــــــــريعية�

رئـــــــــــيس�الدولـــــــــــة�ورئـــــــــــيس�(والتنفيذيـــــــــــة،�وNزدواجيـــــــــــة�.ـــــــــــي�الســـــــــــلطة�التنفيذيـــــــــــة�

،�حيــــث�تــــم�تســــط�QUالهندســــة�الhــــ�gتحكــــم�هــــذه�العHقــــة�كأصــــل�عــــام،�

كــــــل�مــــــن�الســــــلطتUن�التشــــــريعية�والتنفيذيــــــة�دون�أي�تبعيــــــة�أو�

عTـــــى�$خـــــرى،�مـــــع�ضـــــرورة�التعـــــاون�بي¢+مـــــا�وذلـــــك�بتقريـــــر�عHقـــــة�

  .متبادلة�تربطهما�معا

لهندسة�الدستورية،�سـتأخذ�اداخل��هذه�الخطابات�حول�تموقع�ا�لكية�من

حــUن�ألقــى�الحبيــب�بورقيبــة��-ذلكربمــا�لــم�يكــن�النــواب�لينت[+ــوا�لــ-خــر،�

�،g� ن�البـــاي�إ#ـــى�جانـــب�أعضـــاء�ا�جلـــس�القـــومي�التأســــيUمـــOخطابـــه�أمـــام�ا�لـــك�

بمناســــــــبة�ترأســــــــه�للمجلــــــــس�.ــــــــي�أو#ـــــــــى�جلســــــــاته،�حــــــــUن�قــــــــال�

فســـيادة�تـــونس�ســـيادة�الشـــعب،�هـــو�صـــاح[+ا�الشـــرºي�... متجســـدة�فـــيكم�جميعـــا

وق�الشــــــــعب�التونـــــــــ ��gغUــــــــ�Qالشــــــــعب�اليــــــــوم�لــــــــن�يتصـــــــــّرف�.ــــــــي�حقــــــــ... 

التون ـــ�g،�ولـــن�يكـــون�الحكـــم�.ـــي�الـــبHد�لفائـــدة�فـــرد�أو�جماعـــة،�بـــل�لفائـــدة�$مـــة�

التونســــية�جمعــــاء،�وتفريــــق�الســــلطات�وتحديــــدها�ضــــروري�عــــوض�تركهــــا�.ــــي�يـــــد�

العدل�الذي��Oيدوم�بدون�عدالة��الفرد،�ح��hيتواجد�التوازن�فيما�بي¢+ا�فيسود

هـــــم�ا�ســـــؤولون�عTـــــى�هـــــذا�الشـــــعب�وعTـــــى�مصـــــ�QUهـــــذا�نحـــــن�اليـــــوم�... 
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الQRيطانية،�فتم�صياغة�مشروع�لنظام�ملكي�بر�اني�أطلق�عليه�مشروع�دسـتور�

195770.  

وقـــــد�تضـــــمن�هـــــذا�ا�شـــــروع�فصـــــو�Oتســـــتجيب�للمنطـــــق�والخصـــــائص�ا�مUـــــ|ة�

للنظـــــــــام�ال�QRـــــــــاني،�مـــــــــن�مبـــــــــدأ�التـــــــــوازن�والتعـــــــــاون�بـــــــــUن�الســـــــــلطتUن�التشـــــــــريعية�

والتنفيذيـــــــــــة،�وNزدواجيـــــــــــة�.ـــــــــــي�الســـــــــــلطة�التنفيذيـــــــــــة�

،�حيــــث�تــــم�تســــط�QUالهندســــة�الhــــ�gتحكــــم�هــــذه�العHقــــة�كأصــــل�عــــام،�)الحكومــــة

كــــــل�مــــــن�الســــــلطتUن�التشــــــريعية�والتنفيذيــــــة�دون�أي�تبعيــــــة�أو��بتســــــاوي 

عTـــــى�$خـــــرى،�مـــــع�ضـــــرورة�التعـــــاون�بي¢+مـــــا�وذلـــــك�بتقريـــــر�عHقـــــة��ســـــلطة

متبادلة�تربطهما�معا

هذه�الخطابات�حول�تموقع�ا�لكية�من

خــر،�أاتجاهــا�

�،g� ن�البـــاي�إ#ـــى�جانـــب�أعضـــاء�ا�جلـــس�القـــومي�التأســــيUمـــOخطابـــه�أمـــام�ا�لـــك�

بمناســــــــبة�ترأســــــــه�للمجلــــــــس�.ــــــــي�أو#ـــــــــى�جلســــــــاته،�حــــــــUن�قــــــــال�

متجســـدة�فـــيكم�جميعـــا

... والحقيقــــــــي

التون ـــ�g،�ولـــن�يكـــون�الحكـــم�.ـــي�الـــبHد�لفائـــدة�فـــرد�أو�جماعـــة،�بـــل�لفائـــدة�$مـــة�

التونســــية�جمعــــاء،�وتفريــــق�الســــلطات�وتحديــــدها�ضــــروري�عــــوض�تركهــــا�.ــــي�يـــــد�

الفرد،�ح��hيتواجد�التوازن�فيما�بي¢+ا�فيسود

... جتماعيـــــةا

الوطن�وعTى�الحفاظ�عTى�كيان�الدولة�التونسية
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لم�يكن�بورقيبة�ليقدم�هذه�ا�واقف�.ي�ظـل�تواجـد�ا�لـك�شخصـيا�ومباشـرة�

بـــدون�أي�ســـند�يدفعـــه�لـــذلك،�فـــالزعيم�الـــوط©�gوقائـــد�الحركـــة�الوطنيـــة،�الـــذي�

نــــه�مــــن�أن�يكــــون�
ّ

الفرنـــــ �g،�مك

الرجل�$ول�.ي�الدولة،�مما�جعل�أي�مق�ـQح�أو�مHحظـة�يتقـدم�t+ـا�أمـام�الشـعب�

إ�Oوتستعمل�كخارطة�الطريق�.ي�أبسط�ا�واضيع�

�gالتون ــــــ��gعرف�تراجعــــــا�.ــــــي�ا�شــــــهد�السيا�ــــــ�

،�فبــالرغم�مــن�1956أبريــل�

أن�OمــــUن�بــــاي�هــــو�مــــن�أعطــــى�مبــــادرة�تشــــكيل�حكومــــة�جديــــدة�برئاســــة�الحبيــــب�

بورقيبــــة،�إ�Oأن�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ��gهــــو�مــــن�سيحســــم�.ــــي�ذلــــك،�إ�Oأن�

�QــــــUســـــتعرف�ا�لكيــــــة�وضـــــعا�غ�،

تسـتفيد�م¢+ــا�عائلـة�البــاي،�

مـــاي��31إ#ـــى�جانـــب�الحصـــانات�الhـــ�gكـــان�مع�Qفـــا�لهـــم�t+ـــا،�إ�Oأن�$مـــر�ا�ـــؤرخ�.ـــي�

،�كــــــان�بمثابــــــة�ســــــحب�البســــــاط�مــــــن�تحــــــت�أقــــــدام�OمــــــUن�بــــــاي،�حــــــUن�أمــــــر�

مــــHك�الخاصــــة�بورقيبــــة�بتكليــــف�متصــــرف�تــــابع�لــــوزارة�ا�ــــال�با«شــــراف�عTــــى�$ 

با�لــك�وأمــHك�التــاج،�وعTــى�جميــع�ا�صــاريف�ا�تعلقــة�بالعقــارات�و$ثــاث�التــابع�

أن�ا�جلـس�القـومي�التأسي ـ��gالتون ـ��gلـم�يسـاهم�

هـذا�ا�وضـوع�إ�Oبعـد�إضعاف�الباي�خارجيا،�ولـم�يقـع�عـرض�

ـــ،�
ُ
رح�مشــــروع�عنــــدما�ط

���� ��3�	���31  -���1956 
^���� U�2��� ��	��� U�2."  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

لم�يكن�بورقيبة�ليقدم�هذه�ا�واقف�.ي�ظـل�تواجـد�ا�لـك�شخصـيا�ومباشـرة�

بـــدون�أي�ســـند�يدفعـــه�لـــذلك،�فـــالزعيم�الـــوط©�gوقائـــد�الحركـــة�الوطنيـــة،�الـــذي�

نــــه�مــــن�أن�يكــــون��قطــــع�أشــــواطا�كبUــــQة�.ــــي�النضــــال�ضــــد�ا�ســــتعمر 
ّ

الفرنـــــ �g،�مك

الرجل�$ول�.ي�الدولة،�مما�جعل�أي�مق�ـQح�أو�مHحظـة�يتقـدم�t+ـا�أمـام�الشـعب�

إ�Oوتستعمل�كخارطة�الطريق�.ي�أبسط�ا�واضيع��،أو�أمام�الفاعلUن�السياسيUن

عرف�تراجعــــــا�.ــــــي�ا�شــــــهد�السيا�ــــــ��gالتون ــــــ��gتتا�لــــــك�OمــــــUن�بــــــاي�بــــــدأ

أبريــل��10،�وذلــك�ابتــداء�مــن�تــاريخ�بعــد�NســتقHل

أن�OمــــUن�بــــاي�هــــو�مــــن�أعطــــى�مبــــادرة�تشــــكيل�حكومــــة�جديــــدة�برئاســــة�الحبيــــب�

بورقيبــــة،�إ�Oأن�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ��gهــــو�مــــن�سيحســــم�.ــــي�ذلــــك،�إ�Oأن�

،�ســـــتعرف�ا�لكيــــــة�وضـــــعا�غUــــــ1956�Qمـــــاي��28بعـــــد�هـــــذا�التــــــاريخ�وخصوصـــــا�.ــــــي�

تسـتفيد�م¢+ــا�عائلـة�البــاي،��تبوق،�حيـث�تــم�إلغـاء�جميــع�Nمتيـازات�الhـ�gكانــ

إ#ـــى�جانـــب�الحصـــانات�الhـــ�gكـــان�مع�Qفـــا�لهـــم�t+ـــا،�إ�Oأن�$مـــر�ا�ـــؤرخ�.ـــي�

،�كــــــان�بمثابــــــة�ســــــحب�البســــــاط�مــــــن�تحــــــت�أقــــــدام�OمــــــUن�بــــــاي،�حــــــUن�أمــــــر�

بورقيبــــة�بتكليــــف�متصــــرف�تــــابع�لــــوزارة�ا�ــــال�با«شــــراف�عTــــى�$ 

با�لــك�وأمــHك�التــاج،�وعTــى�جميــع�ا�صــاريف�ا�تعلقــة�بالعقــارات�و$ثــاث�التــابع�

أن�ا�جلـس�القـومي�التأسي ـ��gالتون ـ��gلـم�يسـاهم��،وا�Hحظ�.ي�هذا�الصدد

إضعاف�الباي�خارجيا،�ولـم�يقـع�عـرض��بأي�دور�مباشر�.ي

،�1957يوليـــوز��25ؤرخــــة�.ـــيا��أن�تـــم�Nتفـــاق�.ــــي�الجلســـة
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

لم�يكن�بورقيبة�ليقدم�هذه�ا�واقف�.ي�ظـل�تواجـد�ا�لـك�شخصـيا�ومباشـرة�

بـــدون�أي�ســـند�يدفعـــه�لـــذلك،�فـــالزعيم�الـــوط©�gوقائـــد�الحركـــة�الوطنيـــة،�الـــذي�

قطــــع�أشــــواطا�كبUــــQة�.ــــي�النضــــال�ضــــد�ا�ســــتعمر 

الرجل�$ول�.ي�الدولة،�مما�جعل�أي�مق�ـQح�أو�مHحظـة�يتقـدم�t+ـا�أمـام�الشـعب�

أو�أمام�الفاعلUن�السياسيUن

  .وتجليا�+ا

ا�لــــــك�OمــــــUن�بــــــاي�بــــــدأأدوار�فــــــ

بعــد�NســتقHل�الجديــد

أن�OمــــUن�بــــاي�هــــو�مــــن�أعطــــى�مبــــادرة�تشــــكيل�حكومــــة�جديــــدة�برئاســــة�الحبيــــب�

بورقيبــــة،�إ�Oأن�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ��gهــــو�مــــن�سيحســــم�.ــــي�ذلــــك،�إ�Oأن�

بعـــــد�هـــــذا�التــــــاريخ�وخصوصـــــا�.ــــــي�

بوق،�حيـث�تــم�إلغـاء�جميــع�Nمتيـازات�الhـ�gكانــمسـ

إ#ـــى�جانـــب�الحصـــانات�الhـــ�gكـــان�مع�Qفـــا�لهـــم�t+ـــا،�إ�Oأن�$مـــر�ا�ـــؤرخ�.ـــي�

،�كــــــان�بمثابــــــة�ســــــحب�البســــــاط�مــــــن�تحــــــت�أقــــــدام�OمــــــUن�بــــــاي،�حــــــUن�أمــــــر�1956

بورقيبــــة�بتكليــــف�متصــــرف�تــــابع�لــــوزارة�ا�ــــال�با«شــــراف�عTــــى�$ 

با�لــك�وأمــHك�التــاج،�وعTــى�جميــع�ا�صــاريف�ا�تعلقــة�بالعقــارات�و$ثــاث�التــابع�

  .72للعرش

وا�Hحظ�.ي�هذا�الصدد

بأي�دور�مباشر�.ي

أن�تـــم�Nتفـــاق�.ــــي�الجلســـة
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.ــي�حـــUن�أن��،نائبــا�y94عــHن�عــن�الجمهوريــة�للتصـــويت�عليــه�بإجمــاع�مطلــق�لــــ�

إ�Oأنــه�وبــالرجوع�إ#ــى�نقاشــات�ا�جلــس�التأسي ــ��g.ــي�جلســته�ا�تعلقــة�بــإعHن�

وبإجمــــــــاع�عــــــــن�اســــــــتعدادهم�ا�ســــــــبق�لفكــــــــرة�إلغــــــــاء�

الجمهوريــة،�وهــو�مــا�اســتنبطناه�مــن�خــHل�$رقــام�الدقيقــة�للنفقــات�الhــ�gتطل[+ــا�

حكم�ا�لك�OمUن�باي،�و.ي�هـذا�السـياق�وبعـد�yعـHن�عـن�الجمهوريـة،�سـيعرف�

  .ديدا�.ي�مناقشاته��شروع�الدستور 

لجمهوريـــــــــة�بمقتÖـــــــــ���النظـــــــــام�السيا�ـــــــــ��gوالدســـــــــتوري�ل

yعHن،�أدخل�ا�جلس�.ي�مرحلة�جديدة��واكبة�هذا�التغيN�QUس�Qاتي�ي،�لتبدأ�

هـــو�تحديــد�العHقــة�بــUن�الســلطة�التشـــريعية�

Hقــــة�تبقــــى�القاعــــدة�$ساســــية�وا�عياريــــة�لجميــــع�

$نظمـــــــــة�السياســـــــــية�ا�قارنـــــــــة�قـــــــــديمها�وحـــــــــديþ+ا،�كـــــــــون�أن�مUـــــــــ|ان�القـــــــــوى�بـــــــــUن�

وتوجهاتــــه،�فهــــل�ســــيتم�$خــــذ�

بـــــا�نطق�الـــــذي�دأب�عليــــــه�نـــــواب�ا�جلــــــس�القـــــومي�التأســـــــي �g،�وذلـــــك�بإقــــــام�+م�

  لهدف�منه�تقليص�صHحيات�ا�لك�OمUن�باي�كرئيس�للدولة؟

،�1957ينــاير��9بعــد�yعــHن�عــن�الجمهوريــة،�تــم�التخTــي�عــن�مشــروع�دســتور�

�g� حيـث�شـرعت�لجـان�ا�جلـس�التأسيــ�،

gـــــــــــى�قاعـــــــــــدة�النظـــــــــــام�الرئا�ـــــــــــ�Tمـــــــــــن��،.ـــــــــــي�إعـــــــــــداده�والـــــــــــذي�تب©ـــــــــــ��.ـــــــــــي�أسســـــــــــه�ع
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

yعــHن�عــن�الجمهوريــة�للتصـــويت�عليــه�بإجمــاع�مطلــق�لــــ�

  .73خرين�تولوا�مهمات�دبلوماسيةß �)4(ة�النواب�$ربع

إ�Oأنــه�وبــالرجوع�إ#ــى�نقاشــات�ا�جلــس�التأسي ــ��g.ــي�جلســته�ا�تعلقــة�بــإعHن�

وبإجمــــــــاع�عــــــــن�اســــــــتعدادهم�ا�ســــــــبق�لفكــــــــرة�إلغــــــــاء�الجمهوريــــــــة،�أبــــــــان�النــــــــواب�

الجمهوريــة،�وهــو�مــا�اســتنبطناه�مــن�خــHل�$رقــام�الدقيقــة�للنفقــات�الhــ�gتطل[+ــا�

حكم�ا�لك�OمUن�باي،�و.ي�هـذا�السـياق�وبعـد�yعـHن�عـن�الجمهوريـة،�سـيعرف�

ديدا�.ي�مناقشاته��شروع�الدستور ا�جلس�القومي�التأسي ��gمنعرجا�ج

النظـــــــــام�السيا�ـــــــــ��gوالدســـــــــتوري�ليعـــــــــة�إن�تحديـــــــــد�طب

yعHن،�أدخل�ا�جلس�.ي�مرحلة�جديدة��واكبة�هذا�التغيN�QUس�Qاتي�ي،�لتبدأ�

  .أشواطا�جديدة�.ي�مناقشات�ا�جلس�التأسيسية

هـــو�تحديــد�العHقــة�بــUن�الســلطة�التشـــريعية��،أول�مــا�أثUــ�Q.ــي�هــذا�الصــدد

Hقــــة�تبقــــى�القاعــــدة�$ساســــية�وا�عياريــــة�لجميــــع�والتنفيذيــــة،�كــــون�أن�هــــذه�الع

$نظمـــــــــة�السياســـــــــية�ا�قارنـــــــــة�قـــــــــديمها�وحـــــــــديþ+ا،�كـــــــــون�أن�مUـــــــــ|ان�القـــــــــوى�بـــــــــUن�

وتوجهاتــــه،�فهــــل�ســــيتم�$خــــذ��دســــتوريهــــو�ا�حــــدد�لهويــــة�النظــــام�الالســــلطتUن�

بـــــا�نطق�الـــــذي�دأب�عليــــــه�نـــــواب�ا�جلــــــس�القـــــومي�التأســـــــي �g،�وذلـــــك�بإقــــــام�+م�

لهدف�منه�تقليص�صHحيات�ا�لك�OمUن�باي�كرئيس�للدولة؟لنظام�بر�اني�ا

بعــد�yعــHن�عــن�الجمهوريــة،�تــم�التخTــي�عــن�مشــروع�دســتور�

،�حيـث�شـرعت�لجـان�ا�جلـس�التأسيــ �1958�gوتعويضه�بمشـروع�دستور�يناير�

gـــــــــــى�قاعـــــــــــدة�النظـــــــــــام�الرئا�ـــــــــــ�Tـــــــــــي�إعـــــــــــداده�والـــــــــــذي�تب©ـــــــــــ��.ـــــــــــي�أسســـــــــــه�ع.
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

yعــHن�عــن�الجمهوريــة�للتصـــويت�عليــه�بإجمــاع�مطلــق�لــــ�

النواب�$ربع

إ�Oأنــه�وبــالرجوع�إ#ــى�نقاشــات�ا�جلــس�التأسي ــ��g.ــي�جلســته�ا�تعلقــة�بــإعHن�

الجمهوريــــــــة،�أبــــــــان�النــــــــواب�

الجمهوريــة،�وهــو�مــا�اســتنبطناه�مــن�خــHل�$رقــام�الدقيقــة�للنفقــات�الhــ�gتطل[+ــا�

حكم�ا�لك�OمUن�باي،�و.ي�هـذا�السـياق�وبعـد�yعـHن�عـن�الجمهوريـة،�سـيعرف�

ا�جلس�القومي�التأسي ��gمنعرجا�ج

إن�تحديـــــــــد�طب

yعHن،�أدخل�ا�جلس�.ي�مرحلة�جديدة��واكبة�هذا�التغيN�QUس�Qاتي�ي،�لتبدأ�

أشواطا�جديدة�.ي�مناقشات�ا�جلس�التأسيسية

أول�مــا�أثUــ�Q.ــي�هــذا�الصــددإن�

والتنفيذيــــة،�كــــون�أن�هــــذه�الع

$نظمـــــــــة�السياســـــــــية�ا�قارنـــــــــة�قـــــــــديمها�وحـــــــــديþ+ا،�كـــــــــون�أن�مUـــــــــ|ان�القـــــــــوى�بـــــــــUن�

الســــلطتUن�

بـــــا�نطق�الـــــذي�دأب�عليــــــه�نـــــواب�ا�جلــــــس�القـــــومي�التأســـــــي �g،�وذلـــــك�بإقــــــام�+م�

لنظام�بر�اني�ا

بعــد�yعــHن�عــن�الجمهوريــة،�تــم�التخTــي�عــن�مشــروع�دســتور�

وتعويضه�بمشـروع�دستور�يناير�

gـــــــــــى�قاعـــــــــــدة�النظـــــــــــام�الرئا�ـــــــــــ�Tـــــــــــي�إعـــــــــــداده�والـــــــــــذي�تب©ـــــــــــ��.ـــــــــــي�أسســـــــــــه�ع.

                                                          

73 ���� ����� ����,�
�� ���� 4����L�
?������� ��������	 ?����, ���
/�� ��� ���� 4��/�
 ����H ������, ���� -"���� $/�'���,��

$�,/	��� : $��3 1����2�� ?	��� I�'��� ���,�
 �$��,/	��� $��,�,}��� $�	����� 1���
��� E����)�/�
 �
��� -"



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 67 

 

مبــــدأ�التــــوازن�بــــUن�الســــلطتUن�التشــــريعية�والتنفيذيــــة،�مــــع�

ال�QRـــان�يخـــتص�وحـــده�.ــــي�التــــشريع،�مـــن�خـــHل�اســــتئثاره�بـــالحق�.ـــي�تقــــديم�

�Oيجـــــــوز�لـــــــرئيس�الدولـــــــة�الجمهوريـــــــة�حـــــــل�ال�QRـــــــان�و�Oدعوتـــــــه�لHنعقـــــــاد�أو�

�Oيجـــوز�الجمـــع�بـــUن�العضـــوية�.ـــي�منصـــب�الـــوزارة�وعضـــوية�نائـــب�بال�QRـــان،�

  .كما��Oيحق�للوزراء�Nش�Qاك�.ي�ا�ناقشات�أو�التصويت�عTى�القوانUن

بــالرغم�مــن�نيــة�ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��g.ــي�إقامــة�نظــام�رئا�ــ��gمب©ــ�gعTـــى�

$خــــرى،�إ�Oأن�مشــــروع�

ســــــس�الhــــــ�gينب©ــــــ�gعل¹+ــــــا�هــــــذا�

لـــــرئيس�الجمهوريـــــة�ولكـــــل�نائـــــب�بمجلـــــس�$مـــــة�

الـــــذي��54،�.ـــــي�ا�قابــــل�نجـــــد�الفصــــل

�جلس�$مة�وحده�حق�سن�القـوانUن�بـدون�انابـة�سـلطة�

دور�انعقـــــاد�مجلـــــس�$مــــة�مســـــتمر�.ـــــي�غUـــــ�Qأّيـــــام�

العطـــل�الhـــ�gيقررهـــا�ا�جلـــس�عTـــى�أن�يجتمـــع�مجلـــس�$مـــة�أثنـــاء�العطـــل�

أو�بطلـــــب�مـــــن�رئيــــــس�بـــــدعوة�مـــــن�رئيســـــه،�أو�بطلـــــب�مـــــن�ثلـــــث�أعضـــــائه،�

�جلــــــس�$مــــــة�حــــــق�تــــــأليف�لجــــــان�تحقيــــــق�عنــــــد�

Nقتضــــاء�مــــن�بــــUن�أعضــــائه،�وعTــــى�رئــــيس�الجمهوريــــة�أن�يــــأذن��ــــوظفي�

الدولــــة�أن�يقــــدموا�كــــل�مـــــا�تطلبــــه�مــــ¢+م�اللجـــــان�ا�ــــذكورة�مــــن�مســـــاعدة�
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مبــــدأ�التــــوازن�بــــUن�الســــلطتUن�التشــــريعية�والتنفيذيــــة،�مــــع��خOHلتنصــــيص�عTــــى

  :استقHل�كل�واحدة�عن�$خرى،�حيث�أن

ال�QRـــان�يخـــتص�وحـــده�.ــــي�التــــشريع،�مـــن�خـــHل�اســــتئثاره�بـــالحق�.ـــي�تقــــديم�

 مق�Qحات�القوانUن�واقرارها؛

�Oيجـــــــوز�لـــــــرئيس�الدولـــــــة�الجمهوريـــــــة�حـــــــل�ال�QRـــــــان�و�Oدعوتـــــــه�لHنعقـــــــاد�أو�

 ي�جدول�أعماله؛التحكم�.

�Oيجـــوز�الجمـــع�بـــUن�العضـــوية�.ـــي�منصـــب�الـــوزارة�وعضـــوية�نائـــب�بال�QRـــان،�

كما��Oيحق�للوزراء�Nش�Qاك�.ي�ا�ناقشات�أو�التصويت�عTى�القوانUن

بــالرغم�مــن�نيــة�ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��g.ــي�إقامــة�نظــام�رئا�ــ��gمب©ــ�gعTـــى�

$خــــرى،�إ�Oأن�مشــــروع��الفصــــل�بــــUن�الســــلط،�عTــــى�أن��Oتتــــدخل�أي�ســــلطة�.ــــي

ســــــس�الhــــــ�gينب©ــــــ�gعل¹+ــــــا�هــــــذا�الدســــــتور�جــــــاء�متناقضــــــا�.ــــــي�ضــــــبطه�للمبــــــادئ�و$ 

  :حيث�نسجل�تناقضا�.ي�الفصول�التالية

لـــــرئيس�الجمهوريـــــة�ولكـــــل�نائـــــب�بمجلـــــس�$مـــــة�: "يـــــنص�عTـــــى�أن�51الفصـــــل

،�.ـــــي�ا�قابــــل�نجـــــد�الفصــــل"الحــــق�.ـــــي�عــــرض�مشـــــاريع�القــــوانUن

�جلس�$مة�وحده�حق�سن�القـوانUن�بـدون�انابـة�سـلطة�"ه�ينص�عTى�أن

  ؛"أخرى�.ي�ممارسة�هذا�الحق

دور�انعقـــــاد�مجلـــــس�$مــــة�مســـــتمر�.ـــــي�غUـــــ�Qأّيـــــام�"يـــــنص�عTـــــى�أن��44الفصــــل�

العطـــل�الhـــ�gيقررهـــا�ا�جلـــس�عTـــى�أن�يجتمـــع�مجلـــس�$مـــة�أثنـــاء�العطـــل�

بـــــدعوة�مـــــن�رئيســـــه،�أو�بطلـــــب�مـــــن�ثلـــــث�أعضـــــائه،�

  ؛"الجمهورية

�جلــــــس�$مــــــة�حــــــق�تــــــأليف�لجــــــان�تحقيــــــق�عنــــــد�"يــــــنص�عTــــــى�أن�50الفصـــــل�

Nقتضــــاء�مــــن�بــــUن�أعضــــائه،�وعTــــى�رئــــيس�الجمهوريــــة�أن�يــــأذن��ــــوظفي�

الدولــــة�أن�يقــــدموا�كــــل�مـــــا�تطلبــــه�مــــ¢+م�اللجـــــان�ا�ــــذكورة�مــــن�مســـــاعدة�

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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خOHلتنصــــيص�عTــــى

استقHل�كل�واحدة�عن�$خرى،�حيث�أن

ال�QRـــان�يخـــتص�وحـــده�.ــــي�التــــشريع،�مـــن�خـــHل�اســــتئثاره�بـــالحق�.ـــي�تقــــديم��-

مق�Qحات�القوانUن�واقرارها؛

�Oيجـــــــوز�لـــــــرئيس�الدولـــــــة�الجمهوريـــــــة�حـــــــل�ال�QRـــــــان�و�Oدعوتـــــــه�لHنعقـــــــاد�أو��-

التحكم�.

�Oيجـــوز�الجمـــع�بـــUن�العضـــوية�.ـــي�منصـــب�الـــوزارة�وعضـــوية�نائـــب�بال�QRـــان،�-

كما��Oيحق�للوزراء�Nش�Qاك�.ي�ا�ناقشات�أو�التصويت�عTى�القوانUن

بــالرغم�مــن�نيــة�ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��g.ــي�إقامــة�نظــام�رئا�ــ��gمب©ــ�gعTـــى�

الفصــــل�بــــUن�الســــلط،�عTــــى�أن��Oتتــــدخل�أي�ســــلطة�.ــــي

الدســــــتور�جــــــاء�متناقضــــــا�.ــــــي�ضــــــبطه�للمبــــــادئ�و$ 

حيث�نسجل�تناقضا�.ي�الفصول�التالية�،النظام

الفصـــــل-

الحــــق�.ـــــي�عــــرض�مشـــــاريع�القــــوانUن

ينص�عTى�أن

أخرى�.ي�ممارسة�هذا�الحق

الفصــــل�-

العطـــل�الhـــ�gيقررهـــا�ا�جلـــس�عTـــى�أن�يجتمـــع�مجلـــس�$مـــة�أثنـــاء�العطـــل�

بـــــدعوة�مـــــن�رئيســـــه،�أو�بطلـــــب�مـــــن�ثلـــــث�أعضـــــائه،�

الجمهورية

الفصـــــل�-

Nقتضــــاء�مــــن�بــــUن�أعضــــائه،�وعTــــى�رئــــيس�الجمهوريــــة�أن�يــــأذن��ــــوظفي�

الدولــــة�أن�يقــــدموا�كــــل�مـــــا�تطلبــــه�مــــ¢+م�اللجـــــان�ا�ــــذكورة�مــــن�مســـــاعدة�
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يمكـن�السـلطة�،�ممـا�يع©ـ�gأن�هـذا�الفصـل�

التشـــــريعية�مـــــن�إبســـــاط�رقاب�+ـــــا�عTـــــى�الســـــلطة�التنفيذيـــــة،�وإن�لـــــم�تكـــــن�

مقرونة�با�سؤولية�.ي�هذا�الفصل�إ�OأÄ+ـا�جـاءت�.ـي�صـيغة�واضـحة�مـن�

رئـــيس�الجمهوريـــة�يضـــبط�ســـ�QUالسياســـة�

العامـــــــة�للدولـــــــة�وُيطلـــــــع�مجلـــــــس�$مـــــــة�عTـــــــى�تطورهـــــــا�وهـــــــو�الـــــــذي�يختـــــــار�

ي�الحكــــــــم�وهــــــــم�مســــــــؤولون�عــــــــن�ســــــــ�QUإدار�+ــــــــم�أمــــــــام�رئــــــــيس�

�QــRــى�أن�يعتTن�الــوزارة�وعضــوية�مجلــس�$مــة�عUيجــوز�الجمــع�بــ

،�وهـــــو�مـــــا�يتنـــــاقض�"النائـــــب�.ـــــي�عطلـــــة�نيابـــــة�مـــــا�دام�.ـــــي�خطتـــــه�الوزاريـــــة

gام�الرئا��.  

  :لهذه�الفصول،�تجعلنا�نطرح�فرضيتUن

أن�بعــــــض�النــــــواب�الــــــذين�أقحمــــــوا�هــــــذا�التنــــــاقض�.ــــــي�

مشــروع�الدســتور�لــيس�لهــم�علــم�كــاف،�أو�أÄ+ــم�لــم�يســتعينوا�بخRــQاء�أو�

  ؛صUن�.ي�القانون�الدستوري�ا�قارن 

�،g� أن�بعـــض�النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�القـــومي�التــــأسي

غUـــ�QمقتنعـــUن�t+ـــذا�النظـــام�الرئا�ـــ�g،�ممـــا�دفعهـــم�إ#ـــى�إقحـــام�بعـــض�مـــن�

وOختبــــــار�هــــــاتUن�الفرضــــــيتUن،�مــــــن�خــــــHل�قــــــراءة�تحليليــــــة��ناقشــــــات�ا�جلــــــس�

Uن�القــــومي�التأسي ــــ��g.ــــي�ا�حــــاور�ا�تعلقــــة�بتحديــــد�صــــHحيات�كــــل�مــــن�الســــلطت

�gو#ــى�تبقـى�مســتبعدة�كليــا،�ممــا�يع©ــ
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،�ممـا�يع©ـ�gأن�هـذا�الفصـل�"ووثائق�وبيانـات�إ#ـى�غUـ�Qذلـك

التشـــــريعية�مـــــن�إبســـــاط�رقاب�+ـــــا�عTـــــى�الســـــلطة�التنفيذيـــــة،�وإن�لـــــم�تكـــــن�

مقرونة�با�سؤولية�.ي�هذا�الفصل�إ�OأÄ+ـا�جـاءت�.ـي�صـيغة�واضـحة�مـن�

رئـــيس�الجمهوريـــة�يضـــبط�ســـ�QUالسياســـة�: "حيـــث�أن،�77خـــHل�الفصـــل�

العامـــــــة�للدولـــــــة�وُيطلـــــــع�مجلـــــــس�$مـــــــة�عTـــــــى�تطورهـــــــا�وهـــــــو�الـــــــذي�يختـــــــار�

ي�الحكــــــــم�وهــــــــم�مســــــــؤولون�عــــــــن�ســــــــ�QUإدار�+ــــــــم�أمــــــــام�رئــــــــيس�أعضــــــــائه�.ــــــــ

  ؛"الجمهورية�أو�Oوبالذات�وأمام�مجلس�$مة

يجــوز�الجمــع�بــUن�الــوزارة�وعضــوية�مجلــس�$مــة�عTــى�أن�يعتRــ�Q" 78الفصــل�

النائـــــب�.ـــــي�عطلـــــة�نيابـــــة�مـــــا�دام�.ـــــي�خطتـــــه�الوزاريـــــة

ام�الرئا��gجملة�وتفصي�Hمع�$سس�الذي�ينب©�gعل¹+ا�النظ

لهذه�الفصول،�تجعلنا�نطرح�فرضيتUن�التحليليةإن�القراءة�

أن�بعــــــض�النــــــواب�الــــــذين�أقحمــــــوا�هــــــذا�التنــــــاقض�.ــــــي��:الفرضــــــية)hوgــــــى

مشــروع�الدســتور�لــيس�لهــم�علــم�كــاف،�أو�أÄ+ــم�لــم�يســتعينوا�بخRــQاء�أو�

صUن�.ي�القانون�الدستوري�ا�قارن بأساتذة�متخص

أن�بعـــض�النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�القـــومي�التــــأسي �g،��:الفرضـــية)الثانيـــة

غUـــ�QمقتنعـــUن�t+ـــذا�النظـــام�الرئا�ـــ�g،�ممـــا�دفعهـــم�إ#ـــى�إقحـــام�بعـــض�مـــن�

  .خصائص�النظام�ال�QRاني

وOختبــــــار�هــــــاتUن�الفرضــــــيتUن،�مــــــن�خــــــHل�قــــــراءة�تحليليــــــة��ناقشــــــات�ا�جلــــــس�

القــــومي�التأسي ــــ��g.ــــي�ا�حــــاور�ا�تعلقــــة�بتحديــــد�صــــHحيات�كــــل�مــــن�الســــلطت

و#ــى�تبقـى�مســتبعدة�كليــا،�ممــا�يع©ــ�gالتشـريعية�والتنفيذيــة،�تبــUن�أن�الفرضــية�$ 

  : اتجاهUن�متعارضUنأن�ا�جلس�يضم�

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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ووثائق�وبيانـات�إ#ـى�غUـ�Qذلـك

التشـــــريعية�مـــــن�إبســـــاط�رقاب�+ـــــا�عTـــــى�الســـــلطة�التنفيذيـــــة،�وإن�لـــــم�تكـــــن�

مقرونة�با�سؤولية�.ي�هذا�الفصل�إ�OأÄ+ـا�جـاءت�.ـي�صـيغة�واضـحة�مـن�

خـــHل�الفصـــل�

العامـــــــة�للدولـــــــة�وُيطلـــــــع�مجلـــــــس�$مـــــــة�عTـــــــى�تطورهـــــــا�وهـــــــو�الـــــــذي�يختـــــــار�

أعضــــــــائه�.ــــــــ

الجمهورية�أو�Oوبالذات�وأمام�مجلس�$مة

الفصــل�-

النائـــــب�.ـــــي�عطلـــــة�نيابـــــة�مـــــا�دام�.ـــــي�خطتـــــه�الوزاريـــــة

جملة�وتفصي�Hمع�$سس�الذي�ينب©�gعل¹+ا�النظ

إن�القراءة�

الفرضــــــية)hوgــــــى-

مشــروع�الدســتور�لــيس�لهــم�علــم�كــاف،�أو�أÄ+ــم�لــم�يســتعينوا�بخRــQاء�أو�

بأساتذة�متخص

الفرضـــية)الثانيـــة-

غUـــ�QمقتنعـــUن�t+ـــذا�النظـــام�الرئا�ـــ�g،�ممـــا�دفعهـــم�إ#ـــى�إقحـــام�بعـــض�مـــن�

خصائص�النظام�ال�QRاني

وOختبــــــار�هــــــاتUن�الفرضــــــيتUن،�مــــــن�خــــــHل�قــــــراءة�تحليليــــــة��ناقشــــــات�ا�جلــــــس�

القــــومي�التأسي ــــ��g.ــــي�ا�حــــاور�ا�تعلقــــة�بتحديــــد�صــــHحيات�كــــل�مــــن�الســــلطت

التشـريعية�والتنفيذيــة،�تبــUن�أن�الفرضــية�$ 

أن�ا�جلس�يضم�
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Nتحــــاد��gالعــــام�التون ــــ�

،�إ#ـــى�جانـــب�مجموعـــة�مـــن�النـــواب�ا�نتمـــUن�إ#ـــى�نفـــس�ا�نظمـــة�النقابيـــة�

ا�ســــتقلUن�مثـــــل�محمـــــود�ا�ــــاطري،�وبعـــــض�ا�نتمــــUن�إ#ـــــى�الحـــــزب�

�"اليســــــار�الدســــــتوري"بــــــــ

والذي�عTى�رأسهم�النائب�عTي�البلهوان،�كان�هذا�الفريق�داخل�ا�جلس�القومي�

اني�بنـــــاء�عTـــــى�النمـــــوذج�

بقيـادة�غUـ�Qمباشـرة�مـن�طـرف�الحبيـب�بورقيبـة�عRـ�Qمجموعـة�

البـا¤ي�لـذغم�وأحمـد�ا�سـتQUي�

مـــن�خـــHل��،مـــن�أشـــد�ا�ـــدافعUن�عـــن�تـــدعيم�نفـــوذ�رئـــيس�الجمهوريـــة

الــــــــدفع�بمناقشــــــــات�ا�جلــــــــس�نحــــــــو�نظــــــــام�سيا�ــــــــ��gرئا�ــــــــ��gتكــــــــون�فيــــــــه�الســــــــلطة�

�،�لرصـــد�هـــذين�التـــوجهUن�وتحديـــد�ا�رجعيـــات�الhـــ�gيتبناهـــا�كـــل�توجـــه،

ســـــــــنعتمد�عTـــــــــى�حـــــــــالتUن�مـــــــــن�جلســـــــــات�مناقشـــــــــة�البـــــــــابUن�ا�تعلقـــــــــUن�بالســـــــــلطة�

التشــريعية�والســلطة�التنفيذيــة�.ــي�القــراءة�$و#ــى��شــروع�الدســتور،�وذلــك�عTــى�

مد�ـدافــع�الفريــق�$ول�بقيــادة�محــ

�تUناون�والتــــوازن�بــــUن�الســــلط

عTـــــــى�أن�يكـــــــون�حـــــــق�ســـــــن�

،�.ــي�حــUن�كــان�76القــوانUن�مــن�صــHحيات�مجلــس�$مــة�وحــده�دون�غUــQه

74 Débâche (Carl) :"L’assemblée nationale constituante tunisienne
R.J.R.O.M, 1959, P: 42.
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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N"بقيــــادة�أحمــــد�بــــن�صــــالح�أمــــUن�عــــام�: hول )

،�إ#ـــى�جانـــب�مجموعـــة�مـــن�النـــواب�ا�نتمـــUن�إ#ـــى�نفـــس�ا�نظمـــة�النقابيـــة�

ا�ســــتقلUن�مثـــــل�محمـــــود�ا�ــــاطري،�وبعـــــض�ا�نتمــــUن�إ#ـــــى�الحـــــزب�وبعــــض�النـــــواب�

بــــــــ�74،�والــــــذي�وصــــــفهم�كــــــارل�ديبــــــاش"الدســــــتوري�الجديــــــد

والذي�عTى�رأسهم�النائب�عTي�البلهوان،�كان�هذا�الفريق�داخل�ا�جلس�القومي�

اني�بنـــــاء�عTـــــى�النمـــــوذج�التأسي ـــــ��gمـــــن�خـــــHل�مناقشـــــاته�يـــــدفع�بتب©ـــــ�gنظـــــام�بر�ـــــ

  

بقيـادة�غUـ�Qمباشـرة�مـن�طـرف�الحبيـب�بورقيبـة�عRـ�Qمجموعـة�: الثـاني 

البـا¤ي�لـذغم�وأحمـد�ا�سـتQUي�كل�مـن�من�النواب�إ#ى�جانب�وزرائه،�عTى�رأسهم�

مـــن�أشـــد�ا�ـــدافعUن�عـــن�تـــدعيم�نفـــوذ�رئـــيس�الجمهوريـــة

الــــــــدفع�بمناقشــــــــات�ا�جلــــــــس�نحــــــــو�نظــــــــام�سيا�ــــــــ��gرئا�ــــــــ��gتكــــــــون�فيــــــــه�الســــــــلطة�

  .التنفيذية�لها�صHحيات�واسعة

،�لرصـــد�هـــذين�التـــوجهUن�وتحديـــد�ا�رجعيـــات�الhـــ�gيتبناهـــا�كـــل�توجـــه،

ســـــــــنعتمد�عTـــــــــى�حـــــــــالتUن�مـــــــــن�جلســـــــــات�مناقشـــــــــة�البـــــــــابUن�ا�تعلقـــــــــUن�بالســـــــــلطة�

التشــريعية�والســلطة�التنفيذيــة�.ــي�القــراءة�$و#ــى��شــروع�الدســتور،�وذلــك�عTــى�

  :سبيل�ا�ثال��Oالحصر

دافــع�الفريــق�$ول�بقيــادة�محــ�:الحالــة�$و#ــى�وا�تعلقــة�بســن�القــوانUن

اون�والتــــوازن�بــــUن�الســــلطبــــن�صــــالح�بشــــدة�عTــــى�إبقــــاء�منطــــق�التعــــ

عTـــــــى�أن�يكـــــــون�حـــــــق�ســـــــن�75التشـــــــريعية�والتنفيذيـــــــة�أك£ـــــــ�Qمـــــــن�مـــــــا�مـــــــرة

القــوانUن�مــن�صــHحيات�مجلــس�$مــة�وحــده�دون�غUــQه

                                         

L’assemblée nationale constituante tunisienne
R.J.R.O.M, 1959, P: 42. 
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)	تجــــاه

،�إ#ـــى�جانـــب�مجموعـــة�مـــن�النـــواب�ا�نتمـــUن�إ#ـــى�نفـــس�ا�نظمـــة�النقابيـــة�"لشـــغلل

وبعــــض�النـــــواب�

الدســــــتوري�الجديــــــد"

والذي�عTى�رأسهم�النائب�عTي�البلهوان،�كان�هذا�الفريق�داخل�ا�جلس�القومي�

التأسي ـــــ��gمـــــن�خـــــHل�مناقشـــــاته�يـــــدفع�بتب©ـــــ�gنظـــــام�بر�ـــــ

  ؛لQRيطانيا

 	تجـاه

من�النواب�إ#ى�جانب�وزرائه،�عTى�رأسهم�

مـــن�أشـــد�ا�ـــدافعUن�عـــن�تـــدعيم�نفـــوذ�رئـــيس�الجمهوريـــة�باعتبـــارهم

الــــــــدفع�بمناقشــــــــات�ا�جلــــــــس�نحــــــــو�نظــــــــام�سيا�ــــــــ��gرئا�ــــــــ��gتكــــــــون�فيــــــــه�الســــــــلطة�

التنفيذية�لها�صHحيات�واسعة

،�لرصـــد�هـــذين�التـــوجهUن�وتحديـــد�ا�رجعيـــات�الhـــ�gيتبناهـــا�كـــل�توجـــه،وعليـــه

ســـــــــنعتمد�عTـــــــــى�حـــــــــالتUن�مـــــــــن�جلســـــــــات�مناقشـــــــــة�البـــــــــابUن�ا�تعلقـــــــــUن�بالســـــــــلطة�

التشــريعية�والســلطة�التنفيذيــة�.ــي�القــراءة�$و#ــى��شــروع�الدســتور،�وذلــك�عTــى�

سبيل�ا�ثال��Oالحصر

الحالــة�$و#ــى�وا�تعلقــة�بســن�القــوانUن-

بــــن�صــــالح�بشــــدة�عTــــى�إبقــــاء�منطــــق�التعــــ

التشـــــــريعية�والتنفيذيـــــــة�أك£ـــــــ�Qمـــــــن�مـــــــا�مـــــــرة

القــوانUن�مــن�صــHحيات�مجلــس�$مــة�وحــده�دون�غUــQه

                                                          

L’assemblée nationale constituante tunisienne"; 
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الفريـــق�الثـــاني�ا�تمثـــل�.ـــي�البـــا¤ي�لـــذغم�وأحمـــد�ا�ســـتQUي،�يـــذهبون�إ#ـــى�

ئا�ــــ�g،�أبعــــد�مــــن�ذلــــك�متجــــاوزين�$ســــس�الhــــ�gينب©ــــ�gعل¹+ــــا�النظــــام�الر 

حيــــــــــث�دفــــــــــع�البــــــــــا¤ي�لــــــــــذغم�بضــــــــــرورة�أن�يكــــــــــون�لــــــــــرئيس�الجمهوريــــــــــة�

صـــــــHحيات�ســـــــن�القـــــــوانUن�إ#ـــــــى�جانـــــــب�الـــــــوزراء،�.ـــــــي�الحـــــــالتUن�العاديـــــــة�

  ؛77وNستثنائية�ال�ghيتوقف�ف¹+ا�ا�جلس�عن�أدائه��هامه�التشريعية

: الحالـــــــــة�الثانيـــــــــة�وا�تعلقـــــــــة�بالرقابـــــــــة�عTـــــــــى�أعمـــــــــال�الســـــــــلطة�التنفيذيـــــــــة

مة،��ghخولها�مشروع�الدستور��جلس�$ 

نجــد�الــرفض�القــوي�للفريــق�الثــاني�عنــدما�تــدخل�البــا¤ي�لــذغم�وصــرح�

يخـــــــول�للســـــــلطة�التشــــــــريعية�حـــــــق�التفقـــــــد�وحــــــــق�

التحقيــق�والبحـــث�فيمــا�يتعلـــق�بشــؤون�الســـلطة�التنفيذيــة،�وعلينـــا�أن�

وضـــوع،�وأن�نبـــUن�وجهـــة�نظرنـــا�عTـــى�

أســـاس�التفريــــق�بــــUن�الســــلط،�وإذا�وافـــق�عليــــه�مــــن�الناحيــــة�الشــــكلية،�

�QـــRن�هـــذا�الفصـــل�يعتÓ�،فأنــا�أحـــذر�ا�جلـــس�وأصـــوت�ضـــد�هــذا�الفصـــل

هــذا�التــدخل�أخــرج�أحمــد�بــن�صــالح�مــن�دائرتــه،�ممــا�جعلــه�يــدافع�عــن�هــذا�

با«جمــــاع��46لقــــد�صــــوتنا�عTــــى�الفصــــل�

فراد�لجنـة�تصـحيح�أالذي�يقول�.ي�هذه�الجلسة�يجري�انتخاب�مكتب�ا�جلس�و 

،�وإني�أظن�اعتمادا�...Nنتخابات،�أما�اللجان�$خرى�للمجلس�فإنه�يقع�انتخاt+ا
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

الفريـــق�الثـــاني�ا�تمثـــل�.ـــي�البـــا¤ي�لـــذغم�وأحمـــد�ا�ســـتQUي،�يـــذهبون�إ#ـــى�

أبعــــد�مــــن�ذلــــك�متجــــاوزين�$ســــس�الhــــ�gينب©ــــ�gعل¹+ــــا�النظــــام�الر 

حيــــــــــث�دفــــــــــع�البــــــــــا¤ي�لــــــــــذغم�بضــــــــــرورة�أن�يكــــــــــون�لــــــــــرئيس�الجمهوريــــــــــة�

صـــــــHحيات�ســـــــن�القـــــــوانUن�إ#ـــــــى�جانـــــــب�الـــــــوزراء،�.ـــــــي�الحـــــــالتUن�العاديـــــــة�

وNستثنائية�ال�ghيتوقف�ف¹+ا�ا�جلس�عن�أدائه��هامه�التشريعية

الحالـــــــــة�الثانيـــــــــة�وا�تعلقـــــــــة�بالرقابـــــــــة�عTـــــــــى�أعمـــــــــال�الســـــــــلطة�التنفيذيـــــــــة

�ghخولها�مشروع�الدستور��جلس�$ هذه�الصHحية�ال�فبخصوص

نجــد�الــرفض�القــوي�للفريــق�الثــاني�عنــدما�تــدخل�البــا¤ي�لــذغم�وصــرح�

يخـــــــول�للســـــــلطة�التشــــــــريعية�حـــــــق�التفقـــــــد�وحــــــــق��50الفصـــــــل�: "...بـــــــأن

التحقيــق�والبحـــث�فيمــا�يتعلـــق�بشــؤون�الســـلطة�التنفيذيــة،�وعلينـــا�أن�

وضـــوع،�وأن�نبـــUن�وجهـــة�نظرنـــا�عTـــى�نيـــRّن�نيـــة�نـــواب�ا�جلـــس�.ـــي�هـــذا�ا�

أســـاس�التفريــــق�بــــUن�الســــلط،�وإذا�وافـــق�عليــــه�مــــن�الناحيــــة�الشــــكلية،�

�QـــRن�هـــذا�الفصـــل�يعتÓ�،فأنــا�أحـــذر�ا�جلـــس�وأصـــوت�ضـــد�هــذا�الفصـــل

 .78..."فص�Hجوهريا�.ي�تحديد�أي�نظام�نريد

هــذا�التــدخل�أخــرج�أحمــد�بــن�صــالح�مــن�دائرتــه،�ممــا�جعلــه�يــدافع�عــن�هــذا�

لقــــد�صــــوتنا�عTــــى�الفصــــل�: "شــــكل�غUــــ�Qمباشــــر�حــــUن�قــــال

الذي�يقول�.ي�هذه�الجلسة�يجري�انتخاب�مكتب�ا�جلس�و 

Nنتخابات،�أما�اللجان�$خرى�للمجلس�فإنه�يقع�انتخاt+ا
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الفريـــق�الثـــاني�ا�تمثـــل�.ـــي�البـــا¤ي�لـــذغم�وأحمـــد�ا�ســـتQUي،�يـــذهبون�إ#ـــى�

أبعــــد�مــــن�ذلــــك�متجــــاوزين�$ســــس�الhــــ�gينب©ــــ�gعل¹+ــــا�النظــــام�الر 

حيــــــــــث�دفــــــــــع�البــــــــــا¤ي�لــــــــــذغم�بضــــــــــرورة�أن�يكــــــــــون�لــــــــــرئيس�الجمهوريــــــــــة�

صـــــــHحيات�ســـــــن�القـــــــوانUن�إ#ـــــــى�جانـــــــب�الـــــــوزراء،�.ـــــــي�الحـــــــالتUن�العاديـــــــة�

وNستثنائية�ال�ghيتوقف�ف¹+ا�ا�جلس�عن�أدائه��هامه�التشريعية

الحالـــــــــة�الثانيـــــــــة�وا�تعلقـــــــــة�بالرقابـــــــــة�عTـــــــــى�أعمـــــــــال�الســـــــــلطة�التنفيذيـــــــــة-

فبخصوص

نجــد�الــرفض�القــوي�للفريــق�الثــاني�عنــدما�تــدخل�البــا¤ي�لــذغم�وصــرح�

بـــــــأن

التحقيــق�والبحـــث�فيمــا�يتعلـــق�بشــؤون�الســـلطة�التنفيذيــة،�وعلينـــا�أن�

نيـــRّن�نيـــة�نـــواب�ا�جلـــس�.ـــي�هـــذا�ا�

أســـاس�التفريــــق�بــــUن�الســــلط،�وإذا�وافـــق�عليــــه�مــــن�الناحيــــة�الشــــكلية،�

�QـــRن�هـــذا�الفصـــل�يعتÓ�،فأنــا�أحـــذر�ا�جلـــس�وأصـــوت�ضـــد�هــذا�الفصـــل

فص�Hجوهريا�.ي�تحديد�أي�نظام�نريد

هــذا�التــدخل�أخــرج�أحمــد�بــن�صــالح�مــن�دائرتــه،�ممــا�جعلــه�يــدافع�عــن�هــذا�

شــــكل�غUــــ�Qمباشــــر�حــــUن�قــــالالفصــــل�ب

الذي�يقول�.ي�هذه�الجلسة�يجري�انتخاب�مكتب�ا�جلس�و 

Nنتخابات،�أما�اللجان�$خرى�للمجلس�فإنه�يقع�انتخاt+ا
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ى�ممـا�عTى�هذا�الفصل�أنـي�أتحـدث�عTـى�لجـان�أخـرى�ويمكـن�إحـداث�لجـان�أخـر 

�تUن.ــــــي�تحديــــــد�صــــــHحيات�وحــــــدود�كــــــل�مــــــن�الســــــلط

التنفيذيــــة،�لــــم�يأخــــذ�مHمحــــه�الواضــــحة�عنــــد�Nن�+ــــاء�مــــن�القــــراءة�

$و#ـــى��شـــروع�الدســـتور،�ممـــا�أفـــرز�مشـــروعا�دســـتوريا�يتنـــا.ى�والقاعـــدة�ا�نطلـــق�

داد�مشــروع�دسـتور�يؤسـس�لنظـام�رئا�ـ�g،�فهـل�سـيقبل�

،�والـذي�وضـع�بعـض�مـن�أسـس�النظـام�

عمــل�الحبيــب�بورقيبـــة�منــذ�أن�ظهـــرت�مHمــح�شخصـــيته�الوطنيــة�الكاريزميـــة�

الhـــ�gلقيـــت�إقبـــا�Oوطنيـــا�وخارجيـــا،�عTـــى�أن�يكـــون�الرجـــل�الـــوط©�gالوحيـــد�الـــذي�

ســــــيخرج�تــــــونس�مــــــن�$زمــــــة�الhــــــ�gتعــــــاني�م¢+ــــــا،�ممــــــا�دفعــــــه�بتب©ــــــ�gمجموعــــــة�مــــــن�

�ســتوريالد"ا�واقــف�حســب�ا�واقــع�الhــ�gكــان�يحتلهــا،�بدايــة�مــن�داخــل�الحــزب�

عنــدما�انتخــب�رئيســا�لــه،�ومــا�ترتــب�عنــه�مــن�انشــقاقات�أفــرزت�تيــارين�

متبـــاينUن�.ـــي�كـــل�القضـــايا�الوطنيـــة،�أو�داخـــل�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gعنـــدما�

انتخب�بإجماع�رئيسا�له،�وما�ترتب�عنه�من�توجيه�Óشغاله�.ي�أبسط�القضايا،�

يضــا�مــن�بــروز�صــراع�بينــه�وبــUن�

OمـــــUن�بـــــاي�ملـــــك�تـــــونس،�إ#ـــــى�درجـــــة�إضـــــعاف�نفـــــوذه�وبالتـــــا#ي�إعـــــHن�الجمهوريـــــة�

وإلغـــاء�النظـــام�ا�لكـــي،�ليصـــبح�بـــذلك�الحبيـــب�بورقيبـــة�

�،�أمــــام�هــــذه�الكرونولوجيــــا

،�هــل�يمكــن�التشــكيك�.ــي�عــدم�قدرتــه�عTــى�الــدفع�
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عTى�هذا�الفصل�أنـي�أتحـدث�عTـى�لجـان�أخـرى�ويمكـن�إحـداث�لجـان�أخـر 

  .79"50يظهر�#ي�أنه��Oداع�للفصل�

.ــــــي�تحديــــــد�صــــــHحيات�وحــــــدود�كــــــل�مــــــن�الســــــلط�تقــــــاطgÉهــــــذا�النقــــــاش�ال

التنفيذيــــة،�لــــم�يأخــــذ�مHمحــــه�الواضــــحة�عنــــد�Nن�+ــــاء�مــــن�القــــراءة�و التشــــريعية�

$و#ـــى��شـــروع�الدســـتور،�ممـــا�أفـــرز�مشـــروعا�دســـتوريا�يتنـــا.ى�والقاعـــدة�ا�نطلـــق�

داد�مشــروع�دسـتور�يؤسـس�لنظـام�رئا�ـ�g،�فهـل�سـيقبل�ال�ghعTى�أساسها�تم�إع

،�والـذي�وضـع�بعـض�مـن�أسـس�النظـام�1958ينـاير��09بورقيبة�مشـروع�دسـتور�

  ال�QRاني�اقتداء�بالنظام�ال�QRاني�الQRيطاني؟�

عمــل�الحبيــب�بورقيبـــة�منــذ�أن�ظهـــرت�مHمــح�شخصـــيته�الوطنيــة�الكاريزميـــة�

الhـــ�gلقيـــت�إقبـــا�Oوطنيـــا�وخارجيـــا،�عTـــى�أن�يكـــون�الرجـــل�الـــوط©�gالوحيـــد�الـــذي�

ســــــيخرج�تــــــونس�مــــــن�$زمــــــة�الhــــــ�gتعــــــاني�م¢+ــــــا،�ممــــــا�دفعــــــه�بتب©ــــــ�gمجموعــــــة�مــــــن�

ا�واقــف�حســب�ا�واقــع�الhــ�gكــان�يحتلهــا،�بدايــة�مــن�داخــل�الحــزب�

عنــدما�انتخــب�رئيســا�لــه،�ومــا�ترتــب�عنــه�مــن�انشــقاقات�أفــرزت�تيــارين�

متبـــاينUن�.ـــي�كـــل�القضـــايا�الوطنيـــة،�أو�داخـــل�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gعنـــدما�

انتخب�بإجماع�رئيسا�له،�وما�ترتب�عنه�من�توجيه�Óشغاله�.ي�أبسط�القضايا،�

يضــا�مــن�بــروز�صــراع�بينــه�وبــUن�مـرورا�بتنصــيبه�رئيســا�للحكومــة،�ومــا�ترتــب�عنـه�أ

OمـــــUن�بـــــاي�ملـــــك�تـــــونس،�إ#ـــــى�درجـــــة�إضـــــعاف�نفـــــوذه�وبالتـــــا#ي�إعـــــHن�الجمهوريـــــة�

وإلغـــاء�النظـــام�ا�لكـــي،�ليصـــبح�بـــذلك�الحبيـــب�بورقيبـــة��1957يوليـــوز�

،�أمــــام�هــــذه�الكرونولوجيــــا80رئيســــا�بموجــــب�هــــذا�yعــــHن�للجمهوريــــة�التونســــية

،�هــل�يمكــن�التشــكيك�.ــي�عــدم�قدرتــه�عTــى�الــدفع�t+ــا�التاريخيــة�لــÅدوار�الhــ�gقــام
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عTى�هذا�الفصل�أنـي�أتحـدث�عTـى�لجـان�أخـرى�ويمكـن�إحـداث�لجـان�أخـر 

يظهر�#ي�أنه��Oداع�للفصل�

هــــــذا�النقــــــاش�ال

التشــــريعية�

$و#ـــى��شـــروع�الدســـتور،�ممـــا�أفـــرز�مشـــروعا�دســـتوريا�يتنـــا.ى�والقاعـــدة�ا�نطلـــق�

ال�ghعTى�أساسها�تم�إع

بورقيبة�مشـروع�دسـتور�

ال�QRاني�اقتداء�بالنظام�ال�QRاني�الQRيطاني؟�

عمــل�الحبيــب�بورقيبـــة�منــذ�أن�ظهـــرت�مHمــح�شخصـــيته�الوطنيــة�الكاريزميـــة�

الhـــ�gلقيـــت�إقبـــا�Oوطنيـــا�وخارجيـــا،�عTـــى�أن�يكـــون�الرجـــل�الـــوط©�gالوحيـــد�الـــذي�

ســــــيخرج�تــــــونس�مــــــن�$زمــــــة�الhــــــ�gتعــــــاني�م¢+ــــــا،�ممــــــا�دفعــــــه�بتب©ــــــ�gمجموعــــــة�مــــــن�

ا�واقــف�حســب�ا�واقــع�الhــ�gكــان�يحتلهــا،�بدايــة�مــن�داخــل�الحــزب�

عنــدما�انتخــب�رئيســا�لــه،�ومــا�ترتــب�عنــه�مــن�انشــقاقات�أفــرزت�تيــارين��"الجديــد

متبـــاينUن�.ـــي�كـــل�القضـــايا�الوطنيـــة،�أو�داخـــل�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gعنـــدما�

انتخب�بإجماع�رئيسا�له،�وما�ترتب�عنه�من�توجيه�Óشغاله�.ي�أبسط�القضايا،�

مـرورا�بتنصــيبه�رئيســا�للحكومــة،�ومــا�ترتــب�عنـه�أ

OمـــــUن�بـــــاي�ملـــــك�تـــــونس،�إ#ـــــى�درجـــــة�إضـــــعاف�نفـــــوذه�وبالتـــــا#ي�إعـــــHن�الجمهوريـــــة�

يوليـــوز��25بتـــاريخ�

رئيســــا�بموجــــب�هــــذا�yعــــHن�للجمهوريــــة�التونســــية

التاريخيــة�لــÅدوار�الhــ�gقــام
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بمناقشــات�ا�جلــس�التأسيســية�لبلــورة�نظــام�سيا�ــ��gرئا�ــ��gتحــوز�فيــه�الســلطة�

من�خHل�NطHع�عTى�مناقشات�ا�جلس�القومي�التأسـي ��g.ي�قراءته�الثانية�

�تUنHحيات�كــل�مــن�الســلط

التشــريعية�والتنفيذيــة،�نجــد�اخــتHل�مUــ|ان�القــوى�كليــا�وبصــفة�واضــحة�لصــالح�

الفريــق�الــّداعم�لصــHحيات�رئــيس�الجمهوريــة�عTــى�حســاب�الســلطة�التشــريعية،�

إمــا�محايــدة��باعتبارهــاوذلــك�ب�Qاجــع�النقــاش�الحــاد�الــذي�كــان�يجمــع�NتجــاهUن،�

Hحيات�رئــــيس�الجمهوريــــة،�إذ�لــــم�يتـــــدخل�

أحمــد�بــن�صــالح�.ــي�هــذه�ا�رحلــة�مــن�مراحــل�مناقشــة�مشــروع�الدســتور،�إ�O.ــي�

حـاOت�قليلـة،�وكانـت�معظمهـا�مـداخHت�شـكلية�إمـا�بحـذف�عبـارة�مـن�فصـل،�أو�

خــر�دون�مناقشــٍة�لجــوهرِه،�ممــا�ســنح�

غم�بالتدخل�ا�تواصل�وبشكل�قوي�.ي�تحديد�العHقة�

التشــريعية�والتنفيذيــة،�لي�Qاجــع�دوره�.ــي�ا�ناقشــة�عنــدما�انتقــل�

إ#ــــى�بــــاÛي�ا�حــــاور�الhــــ�gيتضــــم¢+ا�مشــــروع�

النظــــــام�وقـــــد�فســــــر�عبـــــد�الجليــــــل�بــــــوقرة،�هـــــذا�ال�Qاجــــــع�للفريــــــق�ا�ـــــدافع�عــــــن�

ال�QRـــاني،�كــــون�أن�معظـــم�النــــواب�ا�نتمــــUن�لHتحـــاد�العــــام�التونســــي�للشــــغل�قــــد�

Oتحاد�بعد�عن�$مانة�العامة�

مــــن�قبـــــل�أحمـــــد�التليTــــي�والحبيـــــب�عاشـــــور،�وذلـــــك�

بتحريض�من�بورقيبة،�ليتو#ى�بذلك�مهمة�كتابـة�الدولـة،�وأصـبح�بـذلك�ا�جلـس�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

بمناقشــات�ا�جلــس�التأسيســية�لبلــورة�نظــام�سيا�ــ��gرئا�ــ��gتحــوز�فيــه�الســلطة�

  التنفيذية�عTى�صHحيات�واسعة؟

من�خHل�NطHع�عTى�مناقشات�ا�جلس�القومي�التأسـي ��g.ي�قراءته�الثانية�

Hحيات�كــل�مــن�الســلط،�.ــي�البــابUن�ا�تعلقــUن�بتحديــد�صــ�81شــروع�الدســتور 

التشــريعية�والتنفيذيــة،�نجــد�اخــتHل�مUــ|ان�القــوى�كليــا�وبصــفة�واضــحة�لصــالح�

الفريــق�الــّداعم�لصــHحيات�رئــيس�الجمهوريــة�عTــى�حســاب�الســلطة�التشــريعية،�

وذلــك�ب�Qاجــع�النقــاش�الحــاد�الــذي�كــان�يجمــع�NتجــاهUن،�

Hحيات�رئــــيس�الجمهوريــــة،�إذ�لــــم�يتـــــدخل�أو�منســــجمة�مــــع�الفريــــق�الــــداعم�لصـــــ

أحمــد�بــن�صــالح�.ــي�هــذه�ا�رحلــة�مــن�مراحــل�مناقشــة�مشــروع�الدســتور،�إ�O.ــي�

حـاOت�قليلـة،�وكانـت�معظمهـا�مـداخHت�شـكلية�إمـا�بحـذف�عبـارة�مـن�فصـل،�أو�

خــر�دون�مناقشــٍة�لجــوهرِه،�ممــا�ســنح�أقــل�فصــل�معــUن�كفقــرة�ثانيــة�مــن�فصــل�

غم�بالتدخل�ا�تواصل�وبشكل�قوي�.ي�تحديد�العHقة�لHتجاه�بزعامة�البا¤ي�لذ

التشــريعية�والتنفيذيــة،�لي�Qاجــع�دوره�.ــي�ا�ناقشــة�عنــدما�انتقــل��تUنبــUن�الســلط

إ#ــــى�بــــاÛي�ا�حــــاور�الhــــ�gيتضــــم¢+ا�مشــــروع�) عTــــي�البلهــــوان(ا�قــــرر�العــــام�للدســــتور�

وقـــــد�فســــــر�عبـــــد�الجليــــــل�بــــــوقرة،�هـــــذا�ال�Qاجــــــع�للفريــــــق�ا�ـــــدافع�عــــــن�

ال�QRـــاني،�كــــون�أن�معظـــم�النــــواب�ا�نتمــــUن�لHتحـــاد�العــــام�التونســــي�للشــــغل�قــــد�

 
ُ
بعد�عن�$مانة�العامة�كلفوا�بمهام�حكومية�مثل�أحمد�بن�صالح�الذي�أ

مــــن�قبـــــل�أحمـــــد�التليTــــي�والحبيـــــب�عاشـــــور،�وذلـــــك��1956دجنRـــــ26��Qالشــــغل�.ـــــي�

بتحريض�من�بورقيبة،�ليتو#ى�بذلك�مهمة�كتابـة�الدولـة،�وأصـبح�بـذلك�ا�جلـس�
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

بمناقشــات�ا�جلــس�التأسيســية�لبلــورة�نظــام�سيا�ــ��gرئا�ــ��gتحــوز�فيــه�الســلطة�

التنفيذية�عTى�صHحيات�واسعة؟

من�خHل�NطHع�عTى�مناقشات�ا�جلس�القومي�التأسـي ��g.ي�قراءته�الثانية�

�شــروع�الدســتور 

التشــريعية�والتنفيذيــة،�نجــد�اخــتHل�مUــ|ان�القــوى�كليــا�وبصــفة�واضــحة�لصــالح�

الفريــق�الــّداعم�لصــHحيات�رئــيس�الجمهوريــة�عTــى�حســاب�الســلطة�التشــريعية،�

وذلــك�ب�Qاجــع�النقــاش�الحــاد�الــذي�كــان�يجمــع�NتجــاهUن،�

أو�منســــجمة�مــــع�الفريــــق�الــــداعم�لصـــــ

أحمــد�بــن�صــالح�.ــي�هــذه�ا�رحلــة�مــن�مراحــل�مناقشــة�مشــروع�الدســتور،�إ�O.ــي�

حـاOت�قليلـة،�وكانـت�معظمهـا�مـداخHت�شـكلية�إمـا�بحـذف�عبـارة�مـن�فصـل،�أو�

قــل�فصــل�معــUن�كفقــرة�ثانيــة�مــن�فصــل�ن

لHتجاه�بزعامة�البا¤ي�لذ

تUنبــUن�الســلط

ا�قــــرر�العــــام�للدســــتور�

  .الدستور 

وقـــــد�فســــــر�عبـــــد�الجليــــــل�بــــــوقرة،�هـــــذا�ال�Qاجــــــع�للفريــــــق�ا�ـــــدافع�عــــــن�

ال�QRـــاني،�كــــون�أن�معظـــم�النــــواب�ا�نتمــــUن�لHتحـــاد�العــــام�التونســــي�للشــــغل�قــــد�

 
ُ
كلفوا�بمهام�حكومية�مثل�أحمد�بن�صالح�الذي�أ

الشــــغل�.ـــــي�

بتحريض�من�بورقيبة،�ليتو#ى�بذلك�مهمة�كتابـة�الدولـة،�وأصـبح�بـذلك�ا�جلـس�
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يفتقـــد�إ#ـــى�مـــن�يـــدافع�عـــن�أســـس�النظـــام�ال�QRـــاني�الـــذي�جســـده�داخـــل�مشـــروع�

�ومن�أهم�الفصول�ال�ghجّسدت�هذا�التحول�.ي�مناقشات�ا�جلس�.ي�قراءته

الثانية،�وال�ghدفعت�الفريق�الثاني�بتضـمUن�مقارب�+ـا�.ـي�توسـيع�صـHحيات�رئـيس�

الـــذي�كـــان�.ـــي�$صـــل��51

،�"لــــرئيس�الجمهوريــــة�ولكــــل�نائــــب�بمجلــــس�$مــــة�حــــق�عــــرض�مشــــاريع�القــــوانUن

نائـب�بمجلـس�$مـة�لرئيس�الجمهوريـة�ولكـل�

  ."حق�عرض�مشاريع�القوانUن،�وأولوية�النظر��شاريع�رئيس�الجمهورية

ففـي�القـراءة�$و#ـى�لهـذا�الفصـل�تـدخل�أحمـد�بـن�صـالح�بشـكل�مسـتميث�إ#ــى�

جانـــب�ا�قـــرر�العـــام�للدســـتور�عTـــي�البلهـــوان�للـــدفاع�عـــن�التـــوازن�بـــUن�الســـلطات�

ات�العامـــــة،��نـــــع�أي�جهـــــة�

كانت�من�أن�تتقاسم�صHحية�التقدم�بمشاريع�القوانUن،�حيث�يكون�هذا�الحق�

مخــــو�Oوبصــــفة�حصــــرية�مــــن�ضـــــمن�مشــــموOت�مجلــــس�$مــــة�دون�غUـــــQه،�إ�Oأن�

.ـي�الجلسـة�العامـة�القراءة�الثانية�لهذا�الفصل�جعلت�من�ا�قـرر�العـام�يعرضـها�

ن�تعــرف�أي�تــدخل�أدون�

رئــــيس�الجمهوريــــة�"الــــذي�كـــان�.ــــي�$صــــل�

يضبط�س�QUالسياسة�العامة�للدولة�وُيطلع�مجلس�$مة�عTى�تطورها�وهو�الذي�

يختــــــــار�أعضــــــــائه�.ــــــــي�الحكــــــــم،�وهــــــــم�مســــــــؤولون�عــــــــن�ســــــــ�QUإدار�+ــــــــم�أمــــــــام�رئــــــــيس�

: ،�والذي�صـار�بعـد�ا�ناقشـة�الثانيـة

ط�س�QUالسياسة�العامة�للدولة�وُيطلع�مجلس�$مة�عTـى�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

يفتقـــد�إ#ـــى�مـــن�يـــدافع�عـــن�أســـس�النظـــام�ال�QRـــاني�الـــذي�جســـده�داخـــل�مشـــروع�

  .195882دستور�يناير�

ومن�أهم�الفصول�ال�ghجّسدت�هذا�التحول�.ي�مناقشات�ا�جلس�.ي�قراءته

الثانية،�وال�ghدفعت�الفريق�الثاني�بتضـمUن�مقارب�+ـا�.ـي�توسـيع�صـHحيات�رئـيس�

51الجمهوريـــة،�نجـــد�عTـــى�ســـبيل�ا�ثـــال��Oالحصرالفصـــل�

لــــرئيس�الجمهوريــــة�ولكــــل�نائــــب�بمجلــــس�$مــــة�حــــق�عــــرض�مشــــاريع�القــــوانUن

لرئيس�الجمهوريـة�ولكـل�"لة�التالية�كاوالذي�أصبح�عTى�الش

حق�عرض�مشاريع�القوانUن،�وأولوية�النظر��شاريع�رئيس�الجمهورية

ففـي�القـراءة�$و#ـى�لهـذا�الفصـل�تـدخل�أحمـد�بـن�صـالح�بشـكل�مسـتميث�إ#ــى�

جانـــب�ا�قـــرر�العـــام�للدســـتور�عTـــي�البلهـــوان�للـــدفاع�عـــن�التـــوازن�بـــUن�الســـلطات�

ات�العامـــــة،��نـــــع�أي�جهـــــة�ســـــواء�داخـــــل�لجـــــان�إعـــــداد�الدســـــتور�أو�أثنـــــاء�الجلســـــ

كانت�من�أن�تتقاسم�صHحية�التقدم�بمشاريع�القوانUن،�حيث�يكون�هذا�الحق�

مخــــو�Oوبصــــفة�حصــــرية�مــــن�ضـــــمن�مشــــموOت�مجلــــس�$مــــة�دون�غUـــــQه،�إ�Oأن�

القراءة�الثانية�لهذا�الفصل�جعلت�من�ا�قـرر�العـام�يعرضـها�

دون�القــارة�اللجــان�خــل�.ــي�الصــيغة�الhــ�gتــم�اق�Qاحهــا�مــن�دا

  .وبالتا#ي�التصويت�عليه�بإجماع

الــــذي�كـــان�.ــــي�$صــــل�77الفصــــل�تتعلــــق�ب�،الحالـــة�الثانيــــة

يضبط�س�QUالسياسة�العامة�للدولة�وُيطلع�مجلس�$مة�عTى�تطورها�وهو�الذي�

يختــــــــار�أعضــــــــائه�.ــــــــي�الحكــــــــم،�وهــــــــم�مســــــــؤولون�عــــــــن�ســــــــ�QUإدار�+ــــــــم�أمــــــــام�رئــــــــيس�

،�والذي�صـار�بعـد�ا�ناقشـة�الثانيـة"الجمهورية�أو�Oوبالذات�وأمام�مجلس�$مة

ط�س�QUالسياسة�العامة�للدولة�وُيطلع�مجلس�$مة�عTـى�رئيس�الجمهورية�يضب
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يفتقـــد�إ#ـــى�مـــن�يـــدافع�عـــن�أســـس�النظـــام�ال�QRـــاني�الـــذي�جســـده�داخـــل�مشـــروع�

دستور�يناير�

ومن�أهم�الفصول�ال�ghجّسدت�هذا�التحول�.ي�مناقشات�ا�جلس�.ي�قراءته

الثانية،�وال�ghدفعت�الفريق�الثاني�بتضـمUن�مقارب�+ـا�.ـي�توسـيع�صـHحيات�رئـيس�

الجمهوريـــة،�نجـــد�عTـــى�ســـبيل�ا�ثـــال��Oالحصرالفصـــل�

لــــرئيس�الجمهوريــــة�ولكــــل�نائــــب�بمجلــــس�$مــــة�حــــق�عــــرض�مشــــاريع�القــــوانUن"

والذي�أصبح�عTى�الش

حق�عرض�مشاريع�القوانUن،�وأولوية�النظر��شاريع�رئيس�الجمهورية

ففـي�القـراءة�$و#ـى�لهـذا�الفصـل�تـدخل�أحمـد�بـن�صـالح�بشـكل�مسـتميث�إ#ــى�

جانـــب�ا�قـــرر�العـــام�للدســـتور�عTـــي�البلهـــوان�للـــدفاع�عـــن�التـــوازن�بـــUن�الســـلطات�

ســـــواء�داخـــــل�لجـــــان�إعـــــداد�الدســـــتور�أو�أثنـــــاء�الجلســـــ

كانت�من�أن�تتقاسم�صHحية�التقدم�بمشاريع�القوانUن،�حيث�يكون�هذا�الحق�

مخــــو�Oوبصــــفة�حصــــرية�مــــن�ضـــــمن�مشــــموOت�مجلــــس�$مــــة�دون�غUـــــQه،�إ�Oأن�

القراءة�الثانية�لهذا�الفصل�جعلت�من�ا�قـرر�العـام�يعرضـها�

.ــي�الصــيغة�الhــ�gتــم�اق�Qاحهــا�مــن�دا

وبالتا#ي�التصويت�عليه�بإجماع

الحالـــة�الثانيــــة

يضبط�س�QUالسياسة�العامة�للدولة�وُيطلع�مجلس�$مة�عTى�تطورها�وهو�الذي�

يختــــــــار�أعضــــــــائه�.ــــــــي�الحكــــــــم،�وهــــــــم�مســــــــؤولون�عــــــــن�ســــــــ�QUإدار�+ــــــــم�أمــــــــام�رئــــــــيس�

الجمهورية�أو�Oوبالذات�وأمام�مجلس�$مة

رئيس�الجمهورية�يضب"
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،�والذي�يع©�gأن�"تطورها�وهو�الذي�يختار�أعضاء�حكومته�وهم�مسؤولون�لديه

مـن��تا�سؤولية�ال�ghكان�يبسطها�مجلس�$مة�عTى�السلطة�التنفيذيـة،�أصـبح

صــــــHحيات�رئــــــيس�الجمهوريــــــة�وحــــــده�دون�غUــــــQه،�ممــــــا�يع©ــــــ�gغيــــــاب�أي�إمكانيــــــة�

Hمن�طرف�مجلس�$مة�مستقب.  

ا�تعلــــق�بمســــؤولية�رئــــيس�

الجمهوريــــة،�حيــــث�دافــــع�أحمــــد�بــــن�صــــالح�عTــــى�أن�يكــــون�مجلــــس�$مــــة�هــــو�مــــن�

يراقـــب�رئـــيس�الجمهوريـــة�.ـــي�القـــراءة�$و#ـــى��شـــروع�الدســـتور،�إ�Oأن�مـــداخHت�

ســـتQRز�بشـــكل��،فع�عـــن�توســـيع�صـــHحيات�رئـــيس�الجمهوريـــة

واضــح�.ــي�القــراءة�الثانيــة،�و.ــي�ظــل�غيــاب�كامــل��ــداخHت�Nتجــاه�$ول�بقيــادة�

أحمد�بن�صالح،�حيث�أصبحت�مسـؤولية�رئـيس�الجمهوريـة�منتفيـة�تمامـا�أمـام�

�مــــن�مشــــروع�الدســــتور�ســــطر�هــــذه

الصHحية��حكمة�عليا�مهم�+ا�الوحيدة�¤ي�أن�تثبت�مسؤولية�رئيس�الجمهورية�

�QــــUى،�وإن�كانــــت�الرقابـــة�غ

مباشرة�من�لدن�مجلس�$مة،�إ�Oأن�تركيب�+ا�تتضمن�ثلثUن�من�أعضاء�مجلـس�

  .انب�ثلث�رجال�القانون 

من�مشروع�الدستور،�وا�تعلـق�بمـن�لـه�حـق�طلـب�

اجتمــاع�مجلــس�$مــة،�نجــد�النقــاش�أخــذ�مجــرى�أخــر�.ــي�الجلســة�العامــة�لحظــة�

القــــــراءة�الثانيــــــة،�فبعــــــد�أن�شــــــدد�كــــــل�مــــــن�محمــــــد�ا�ــــــاطQUي�وأحمــــــد�بــــــن�صــــــالح�

.ــــي�أعمــــال�مجلــــس��ومحمــــد�بللونــــة�عTــــى�ضــــرورة�عــــدم�تــــدخل�رئــــيس�الجمهوريــــة

،�مما�83"تناز�Oمن�النواب�لرئيس�الجمهورية
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تطورها�وهو�الذي�يختار�أعضاء�حكومته�وهم�مسؤولون�لديه

ا�سؤولية�ال�ghكان�يبسطها�مجلس�$مة�عTى�السلطة�التنفيذيـة،�أصـبح

صــــــHحيات�رئــــــيس�الجمهوريــــــة�وحــــــده�دون�غUــــــQه،�ممــــــا�يع©ــــــ�gغيــــــاب�أي�إمكانيــــــة�

من�طرف�مجلس�$مة�مستقب�Hالسلطة�التنفيذية

ا�تعلــــق�بمســــؤولية�رئــــيس��90الفصــــل�أيضــــا�إ#ــــى�جانــــب�هــــذه�الفصــــول�نجــــد�

الجمهوريــــة،�حيــــث�دافــــع�أحمــــد�بــــن�صــــالح�عTــــى�أن�يكــــون�مجلــــس�$مــــة�هــــو�مــــن�

يراقـــب�رئـــيس�الجمهوريـــة�.ـــي�القـــراءة�$و#ـــى��شـــروع�الدســـتور،�إ�Oأن�مـــداخHت�

فع�عـــن�توســـيع�صـــHحيات�رئـــيس�الجمهوريـــةNتجـــاه�الثـــاني�ا�ـــدا

واضــح�.ــي�القــراءة�الثانيــة،�و.ــي�ظــل�غيــاب�كامــل��ــداخHت�Nتجــاه�$ول�بقيــادة�

أحمد�بن�صالح،�حيث�أصبحت�مسـؤولية�رئـيس�الجمهوريـة�منتفيـة�تمامـا�أمـام�

  .مجلس�$مة

مــــن�مشــــروع�الدســــتور�ســــطر�هــــذه�90أن�الفصــــل��إ�Oأنــــه�تجــــب�yشــــارة�إ#ــــى

الصHحية��حكمة�عليا�مهم�+ا�الوحيدة�¤ي�أن�تثبت�مسؤولية�رئيس�الجمهورية�

ى،�وإن�كانــــت�الرقابـــة�غUــــ�Qـوأعضـــاء�الحكومــــة�عمـــا�يرتكبونــــه�مـــن�الخيانــــة�العظمـــ

مباشرة�من�لدن�مجلس�$مة،�إ�Oأن�تركيب�+ا�تتضمن�ثلثUن�من�أعضاء�مجلـس�

انب�ثلث�رجال�القانون ينتخ[+م�ا�جلس�انتخابا�سنويا�وسريا،�إ#ى�ج

من�مشروع�الدستور،�وا�تعلـق�بمـن�لـه�حـق�طلـب��44بخصوص�الفصل�

اجتمــاع�مجلــس�$مــة،�نجــد�النقــاش�أخــذ�مجــرى�أخــر�.ــي�الجلســة�العامــة�لحظــة�

القــــــراءة�الثانيــــــة،�فبعــــــد�أن�شــــــدد�كــــــل�مــــــن�محمــــــد�ا�ــــــاطQUي�وأحمــــــد�بــــــن�صــــــالح�

ومحمــــد�بللونــــة�عTــــى�ضــــرورة�عــــدم�تــــدخل�رئــــيس�الجمهوريــــة

تناز�Oمن�النواب�لرئيس�الجمهورية"وهو�ما�اعتQRه�النائب�بللونة�
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تطورها�وهو�الذي�يختار�أعضاء�حكومته�وهم�مسؤولون�لديه

ا�سؤولية�ال�ghكان�يبسطها�مجلس�$مة�عTى�السلطة�التنفيذيـة،�أصـبح

صــــــHحيات�رئــــــيس�الجمهوريــــــة�وحــــــده�دون�غUــــــQه،�ممــــــا�يع©ــــــ�gغيــــــاب�أي�إمكانيــــــة�

السلطة�التنفيذيةلرقابة�

إ#ــــى�جانــــب�هــــذه�الفصــــول�نجــــد�

الجمهوريــــة،�حيــــث�دافــــع�أحمــــد�بــــن�صــــالح�عTــــى�أن�يكــــون�مجلــــس�$مــــة�هــــو�مــــن�

يراقـــب�رئـــيس�الجمهوريـــة�.ـــي�القـــراءة�$و#ـــى��شـــروع�الدســـتور،�إ�Oأن�مـــداخHت�

Nتجـــاه�الثـــاني�ا�ـــدا

واضــح�.ــي�القــراءة�الثانيــة،�و.ــي�ظــل�غيــاب�كامــل��ــداخHت�Nتجــاه�$ول�بقيــادة�

أحمد�بن�صالح،�حيث�أصبحت�مسـؤولية�رئـيس�الجمهوريـة�منتفيـة�تمامـا�أمـام�

مجلس�$مة

إ�Oأنــــه�تجــــب�yشــــارة�إ#ــــى

الصHحية��حكمة�عليا�مهم�+ا�الوحيدة�¤ي�أن�تثبت�مسؤولية�رئيس�الجمهورية�

وأعضـــاء�الحكومــــة�عمـــا�يرتكبونــــه�مـــن�الخيانــــة�العظمـــ

مباشرة�من�لدن�مجلس�$مة،�إ�Oأن�تركيب�+ا�تتضمن�ثلثUن�من�أعضاء�مجلـس�

ينتخ[+م�ا�جلس�انتخابا�سنويا�وسريا،�إ#ى�ج،�$مة

بخصوص�الفصل�أما�

اجتمــاع�مجلــس�$مــة،�نجــد�النقــاش�أخــذ�مجــرى�أخــر�.ــي�الجلســة�العامــة�لحظــة�

القــــــراءة�الثانيــــــة،�فبعــــــد�أن�شــــــدد�كــــــل�مــــــن�محمــــــد�ا�ــــــاطQUي�وأحمــــــد�بــــــن�صــــــالح�

ومحمــــد�بللونــــة�عTــــى�ضــــرورة�عــــدم�تــــدخل�رئــــيس�الجمهوريــــة

وهو�ما�اعتQRه�النائب�بللونة�،�$مة
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جعــل�البــا¤ي�لــذغم�يتــدخل�ليقــر�$ســباب�الhــ�gبموج[+ــا�يجــب�أن�يتــدخل�رئـــيس�

،�مســــتندا�.ــــي�ذلـــك�إ#ــــى�الفــــراغ�

الضـــــرورة�ممـــــا�يســـــتدºي�الـــــرئيس�.ـــــي�حالـــــة�

ا�جلـــس،�إ�Oأن�القـــراءة�الثانيـــة�

لهذا�الفصل�جعلت�ا�قـرر��Oيسـجل�أي�تحفـظ�مـن�تـدخل�رئـيس�الجمهوريـة�.ـي�

تقـــــــديم�طلـــــــب�انعقـــــــاد�ا�جلـــــــس،�ولكـــــــن�ضـــــــمن�الشـــــــرط�الـــــــذي�ســـــــطره�الفصـــــــل�

�ي�جلس�$مة�أن�ينظر�أثناء�دور�انعقاد�غ�QUعاد

ومـــــن�ا�Hحـــــظ�أيضـــــا�مـــــن�خـــــHل�مناقشـــــات�صـــــHحيات�رئـــــيس�الجمهوريـــــة�.ـــــي�

القــــراءة�الثانيــــة��شــــروع�الدســــتور،�الهيمنــــة�الhــــ�gكــــان�يقيمهــــا�البــــا¤ي�لــــذغم�.ـــــي�

الدفاع�عن�صHحيات�رئـيس�الجمهوريـة،�حينمـا�أثـار�النائـب�بلونـة�مسـألة�تتعلـق�

خصـــيص�،�مـــن�خـــHل�ت

هـــــذا�الحـــــق�.ـــــي�العفـــــو�الخـــــاص�دون�تركـــــه�فضفاضـــــا�بغيـــــة�عـــــدم�ســـــطوة�رئـــــيس�

الجمهوريـــة�عTـــى�مشـــموOت�مجلـــس�$مـــة�.ـــي�هـــذا�الحـــق�وا�تعلـــق�بـــالعفو�العـــام،�

بـــUن�ليتـــدخل�البـــا¤ي�لـــذغم�محمـــ�Hمســـؤولية�رجـــال�القـــانون�بإقحـــامهم�التفرقـــة�

عوره�بـالقلق�الخـاص�.ـي�بعـض�ا�جـHت�القانونيـة،�وقـد�عRـ�Qعـن�شـ

ضياع�للوقت�.ي�مناقشة�فارغة�بينما��Oيقع�التعليق�عTى�

نفـــــس�حـــــافظ�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gمـــــن�خـــــHل�قراءتـــــه�الثانيـــــة،�عTـــــى�

غUــــــ�Qا�تــــــوازن�بــــــUن�الفــــــريقUن،�بتجريــــــد�مشــــــروع�

ر�مـــن�كـــل�$حكـــام�الhـــ�O�gتتماòـــ���مـــع�مفهومهـــا�للنظـــام�الرئا�ـــ�g،�حيـــث�

اســـتعمل�الفريـــق�الـــداعم�لتوســـيع�صـــHحيات�رئـــيس�الجمهوريـــة�جميـــع�الوســـائل�
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جعــل�البــا¤ي�لــذغم�يتــدخل�ليقــر�$ســباب�الhــ�gبموج[+ــا�يجــب�أن�يتــدخل�رئـــيس�

،�مســــتندا�.ــــي�ذلـــك�إ#ــــى�الفــــراغ�.ــــي�الســـلطة�التشــــريعية�وســــ�QUأعمالهـــا�

ممـــــا�يســـــتدºي�الـــــرئيس�.ـــــي�حالـــــة��،التــــــشريÈي�الـــــذي�يقـــــع�فيـــــه�ا�جلـــــس

ا�جلـــس،�إ�Oأن�القـــراءة�الثانيـــة�هـــذا�أن�يطلـــب�انعقـــاد�وÓهميـــة�نـــص�قـــانوني�مـــا�

لهذا�الفصل�جعلت�ا�قـرر��Oيسـجل�أي�تحفـظ�مـن�تـدخل�رئـيس�الجمهوريـة�.ـي�

تقـــــــديم�طلـــــــب�انعقـــــــاد�ا�جلـــــــس،�ولكـــــــن�ضـــــــمن�الشـــــــرط�الـــــــذي�ســـــــطره�الفصـــــــل�

�جلس�$مة�أن�ينظر�أثناء�دور�انعقاد�غ�QUعادليس�"الذي�ينص�عTى�أنه�

  "..ي�غ�QUا�وضوع�الذي�دعا�لHجتماع�من�أجله

ومـــــن�ا�Hحـــــظ�أيضـــــا�مـــــن�خـــــHل�مناقشـــــات�صـــــHحيات�رئـــــيس�الجمهوريـــــة�.ـــــي�

القــــراءة�الثانيــــة��شــــروع�الدســــتور،�الهيمنــــة�الhــــ�gكــــان�يقيمهــــا�البــــا¤ي�لــــذغم�.ـــــي�

الدفاع�عن�صHحيات�رئـيس�الجمهوريـة،�حينمـا�أثـار�النائـب�بلونـة�مسـألة�تتعلـق�

،�مـــن�خـــHل�ت85بحـــق�رئـــيس�الجمهوريـــة�.ـــي�إصـــدار�العفـــو�.ـــي�الفصـــل�

هـــــذا�الحـــــق�.ـــــي�العفـــــو�الخـــــاص�دون�تركـــــه�فضفاضـــــا�بغيـــــة�عـــــدم�ســـــطوة�رئـــــيس�

الجمهوريـــة�عTـــى�مشـــموOت�مجلـــس�$مـــة�.ـــي�هـــذا�الحـــق�وا�تعلـــق�بـــالعفو�العـــام،�

ليتـــدخل�البـــا¤ي�لـــذغم�محمـــ�Hمســـؤولية�رجـــال�القـــانون�بإقحـــامهم�التفرقـــة�

الخـاص�.ـي�بعـض�ا�جـHت�القانونيـة،�وقـد�عRـ�Qعـن�شـو �العفو�العـام

ضياع�للوقت�.ي�مناقشة�فارغة�بينما��Oيقع�التعليق�عTى�: "بسبب�ما�Oحظه�من

  .84"$مور�الجوهرية�ال�gh¤ي�أساس�الدستور 

حـــــافظ�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gمـــــن�خـــــHل�قراءتـــــه�الثانيـــــة،�عTـــــى�

غUــــــ�Qا�تــــــوازن�بــــــUن�الفــــــريقUن،�بتجريــــــد�مشــــــروع�الصــــــيغة�الhــــــ�gأفرزهــــــا�النقــــــاش�

ر�مـــن�كـــل�$حكـــام�الhـــ�O�gتتماòـــ���مـــع�مفهومهـــا�للنظـــام�الرئا�ـــ�g،�حيـــث�
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جعــل�البــا¤ي�لــذغم�يتــدخل�ليقــر�$ســباب�الhــ�gبموج[+ــا�يجــب�أن�يتــدخل�رئـــيس�

�الجمهوريـــة

التــــــشريÈي�الـــــذي�يقـــــع�فيـــــه�ا�جلـــــس

وÓهميـــة�نـــص�قـــانوني�مـــا�

لهذا�الفصل�جعلت�ا�قـرر��Oيسـجل�أي�تحفـظ�مـن�تـدخل�رئـيس�الجمهوريـة�.ـي�

تقـــــــديم�طلـــــــب�انعقـــــــاد�ا�جلـــــــس،�ولكـــــــن�ضـــــــمن�الشـــــــرط�الـــــــذي�ســـــــطره�الفصـــــــل�

الذي�ينص�عTى�أنه�و 45

.ي�غ�QUا�وضوع�الذي�دعا�لHجتماع�من�أجله

ومـــــن�ا�Hحـــــظ�أيضـــــا�مـــــن�خـــــHل�مناقشـــــات�صـــــHحيات�رئـــــيس�الجمهوريـــــة�.ـــــي�

القــــراءة�الثانيــــة��شــــروع�الدســــتور،�الهيمنــــة�الhــــ�gكــــان�يقيمهــــا�البــــا¤ي�لــــذغم�.ـــــي�

الدفاع�عن�صHحيات�رئـيس�الجمهوريـة،�حينمـا�أثـار�النائـب�بلونـة�مسـألة�تتعلـق�

بحـــق�رئـــيس�الجمهوريـــة�.ـــي�إصـــدار�العفـــو�.ـــي�الفصـــل�

هـــــذا�الحـــــق�.ـــــي�العفـــــو�الخـــــاص�دون�تركـــــه�فضفاضـــــا�بغيـــــة�عـــــدم�ســـــطوة�رئـــــيس�

الجمهوريـــة�عTـــى�مشـــموOت�مجلـــس�$مـــة�.ـــي�هـــذا�الحـــق�وا�تعلـــق�بـــالعفو�العـــام،�

ليتـــدخل�البـــا¤ي�لـــذغم�محمـــ�Hمســـؤولية�رجـــال�القـــانون�بإقحـــامهم�التفرقـــة�

العفو�العـام

بسبب�ما�Oحظه�من

$مور�الجوهرية�ال�gh¤ي�أساس�الدستور 

حـــــافظ�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gمـــــن�خـــــHل�قراءتـــــه�الثانيـــــة،�عTـــــى�

الصــــــيغة�الhــــــ�gأفرزهــــــا�النقــــــاش�

ر�مـــن�كـــل�$حكـــام�الhـــ�O�gتتماòـــ���مـــع�مفهومهـــا�للنظـــام�الرئا�ـــ�g،�حيـــث�الدســـتو 

اســـتعمل�الفريـــق�الـــداعم�لتوســـيع�صـــHحيات�رئـــيس�الجمهوريـــة�جميـــع�الوســـائل�
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لتوجيــه�صــياغة�الدســتور�حســب�الوجهــة�الhــ�gأرادهــا�لــه�الحبيــب�بورقيبــة،�ممــا�

يــوم��جعــل�هــذا�$خUــ�Qيعمــل�عTــى�طمأنــة�النــواب�بمناســبة�yعــHن�عــن�الدســتور 

مRــــــــQرا�دوافــــــــع�تقويــــــــة�صــــــــHحيات�رئــــــــيس�الدولــــــــة�.ــــــــي�فصــــــــول�

كالذي�آلت�إليه�الجمهورية�الثالثة�

والجمهوريـــة�الرابعـــة�بفرنســـا�عنـــدما�كـــان�$مـــر�راجعـــا�إ#ـــى�اعتبـــار�الحكومـــة�نائبـــة�

عTـى�أن�يعجـل�بطلـب�تركUـ|�وحـدة�السـلطة�.ـي�

هيئــــة�واحــــدة�أو�عضــــو�واحــــد�مــــن�أعضــــاء�الدولــــة،�وقــــد�اســــتمر�يــــردد�فكرتــــه�.ــــي�

مناسـبات�عديــدة،�وُيلـح�عTــى�أن�تـونس�.ــي�حاجــة�إ#ـى�ســلطة�قويـة�ومركــزة�لتأخــذ�

بيــــدها�وتــــدفعها�ســــريعا�نحــــو�التقــــدم،�وقــــد�كــــان�يعتمــــد�.ــــي�هــــذا�التصــــور�خطابــــا�

ى�إثــارة�مســـألة�عــدم�Nســتقرار�الـــذي�مUــ|�الحيــاة�السياســـية�

،�كمـا�لـم�آنـذاك�الفرنسية�والذي�عزاه�إ#ى�النظام�ال�QRـاني�الـذي�تأخـذ�بـه�فرنسـا

يفتـــــــه�أن�يســـــــتخدم�الوضـــــــع�السيا�ـــــــ��gالتون ـــــــ��gالـــــــذي�فـــــــرض�عليـــــــه�أن�يجعـــــــل�

م�لصـالح�Nتجـاه�الـداع

يحتــــل�صــــHحيات�واســــعة�

وقويــة،�للخــروج�بتــونس�مــن�الوضــع�السيا�ــ��gالــذي�يتمUــ|�بأحــد�مظــاهر�التبعيــة�
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(L’explication tentée à plusieurs reprises à partir du régime 
parlementaire ne correspond pas la perspective entrevue d’une 
"solution originale dans la construction du pouvoir
l’introduction. 
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لتوجيــه�صــياغة�الدســتور�حســب�الوجهــة�الhــ�gأرادهــا�لــه�الحبيــب�بورقيبــة،�ممــا�

جعــل�هــذا�$خUــ�Qيعمــل�عTــى�طمأنــة�النــواب�بمناســبة�yعــHن�عــن�الدســتور 

مRــــــــQرا�دوافــــــــع�تقويــــــــة�صــــــــHحيات�رئــــــــيس�الدولــــــــة�.ــــــــي�فصــــــــول�1959يونيــــــــو�

كالذي�آلت�إليه�الجمهورية�الثالثة�... النظام�ال�QRاني�من�خطر: "الدستور�إ#ى�أن

والجمهوريـــة�الرابعـــة�بفرنســـا�عنـــدما�كـــان�$مـــر�راجعـــا�إ#ـــى�اعتبـــار�الحكومـــة�نائبـــة�

  .85"عن�ال�QRان

عTـى�أن�يعجـل�بطلـب�تركUـ|�وحـدة�السـلطة�.ـي��عمل�الرئيس�الحبيـب�بورقيبـة

هيئــــة�واحــــدة�أو�عضــــو�واحــــد�مــــن�أعضــــاء�الدولــــة،�وقــــد�اســــتمر�يــــردد�فكرتــــه�.ــــي�

مناسـبات�عديــدة،�وُيلـح�عTــى�أن�تـونس�.ــي�حاجــة�إ#ـى�ســلطة�قويـة�ومركــزة�لتأخــذ�

بيــــدها�وتــــدفعها�ســــريعا�نحــــو�التقــــدم،�وقــــد�كــــان�يعتمــــد�.ــــي�هــــذا�التصــــور�خطابــــا�

ى�إثــارة�مســـألة�عــدم�Nســتقرار�الـــذي�مUــ|�الحيــاة�السياســـية�متأزمــا�يســتند�فيـــه�إ#ــ

الفرنسية�والذي�عزاه�إ#ى�النظام�ال�QRـاني�الـذي�تأخـذ�بـه�فرنسـا

يفتـــــــه�أن�يســـــــتخدم�الوضـــــــع�السيا�ـــــــ��gالتون ـــــــ��gالـــــــذي�فـــــــرض�عليـــــــه�أن�يجعـــــــل�

لصـالح�Nتجـاه�الـداع�،Nتجاه�الغالب�.ي�ا�ناقشات��شروع�الجلسات�العامـة

يحتــــل�صــــHحيات�واســــعة��،للنظــــام�الرئا�ــــ��gالــــذي�يكــــون�فيــــه�رئــــيس�الجمهوريــــة

وقويــة،�للخــروج�بتــونس�مــن�الوضــع�السيا�ــ��gالــذي�يتمUــ|�بأحــد�مظــاهر�التبعيــة�
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لتوجيــه�صــياغة�الدســتور�حســب�الوجهــة�الhــ�gأرادهــا�لــه�الحبيــب�بورقيبــة،�ممــا�

جعــل�هــذا�$خUــ�Qيعمــل�عTــى�طمأنــة�النــواب�بمناســبة�yعــHن�عــن�الدســتور 

يونيــــــــو��فـــــــاتح

الدستور�إ#ى�أن

والجمهوريـــة�الرابعـــة�بفرنســـا�عنـــدما�كـــان�$مـــر�راجعـــا�إ#ـــى�اعتبـــار�الحكومـــة�نائبـــة�

عن�ال�QRان

عمل�الرئيس�الحبيـب�بورقيبـة

هيئــــة�واحــــدة�أو�عضــــو�واحــــد�مــــن�أعضــــاء�الدولــــة،�وقــــد�اســــتمر�يــــردد�فكرتــــه�.ــــي�

مناسـبات�عديــدة،�وُيلـح�عTــى�أن�تـونس�.ــي�حاجــة�إ#ـى�ســلطة�قويـة�ومركــزة�لتأخــذ�

بيــــدها�وتــــدفعها�ســــريعا�نحــــو�التقــــدم،�وقــــد�كــــان�يعتمــــد�.ــــي�هــــذا�التصــــور�خطابــــا�

متأزمــا�يســتند�فيـــه�إ#ــ

الفرنسية�والذي�عزاه�إ#ى�النظام�ال�QRـاني�الـذي�تأخـذ�بـه�فرنسـا

يفتـــــــه�أن�يســـــــتخدم�الوضـــــــع�السيا�ـــــــ��gالتون ـــــــ��gالـــــــذي�فـــــــرض�عليـــــــه�أن�يجعـــــــل�

Nتجاه�الغالب�.ي�ا�ناقشات��شروع�الجلسات�العامـة

للنظــــام�الرئا�ــــ��gالــــذي�يكــــون�فيــــه�رئــــيس�الجمهوريــــة

وقويــة،�للخــروج�بتــونس�مــن�الوضــع�السيا�ــ��gالــذي�يتمUــ|�بأحــد�مظــاهر�التبعيــة�

  .86لفرنسا
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يصــــّر�عTـــى��،�حيـــثطيلـــة�ا�ـــداوOت

،�أو�عTـى�$قـل�غUـ�QمتحمسـUن�

،�وقــد�علقــوا�فيمــا�بعــد�بقــولهم�أن�

ـــــحيح،�ولكنــــه�$ن�يجمــــع�بـــــUن�يديــــه�الســـــلطة�

القانونيـــــة�والفعليـــــة�والواقعيـــــة،�مـــــا�يفـــــوق�ســـــلطة�ا�لـــــك�البـــــاي،�وا�قـــــيم�العـــــام�

لـــس�$مـــة�مجـــردا�مـــن�الصـــHحيات�الhـــ�gيعرفهـــا�

،�1958لقــــد�تــــرك�Nتجــــاه�ا�تب©ــــ�gللنظــــام�ال�QRــــاني�.ــــي�مـــــشروع�دســــتور�ينــــاير�

،�-بر�ـــاني/رئا�ـــ�g-.ـــي�تصـــنيف�طبيعـــة�النظـــام�السيا�ـــ��gالتونســــي�

س�فـــــإذا�نظرنـــــا�لـــــه�مـــــن�حيـــــث�الســـــلطات�الواســـــعة�وا�تشـــــعبة�الhـــــ�gمنحـــــت�لـــــرئي

الجمهورية،�قد�يتبUن�لنا�من�الوهلة�$و#ى�أنه�نظـام�رئا�ـ�g،�حيـث�نجـد�الفصـل�

بUن�السلطات�يكون�عTى�مستوى�واحد�وأوحد،�وذلك�حينما��Oتتدخل�السـلطة�

التــــــــشريعية�.ـــــــي�صـــــــHحيات�الســـــــلطة�التنفيذيـــــــة،�وبـــــــالعكس�مـــــــن�ذلـــــــك�إذا�رأينـــــــا�

ن�ممـا�يسـمح�للسـلطة�العHقة�ا�عاكسة�لهاتUن�السلطتUن،�نجدها�عHقة�التعـاو 

لــم�تكــن�لهــم�الرغبــة�.ــي�إنتــاج�هــذا�

النظــام�ا�بتكــر،�بالقــدر�مــا�كــان�نتــاج�صــراع�خفــي�بــUن�فــريقUن�لــم�يل�|مــا�باÓســس�

87 Débâche (Carl) :op.cit. P: 54,55.
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

طيلـــة�ا�ـــداوOتغUـــ�Qراض�.ـــي�ا�قابـــل�كـــان�الفريـــق�ا�عـــارض�

،�أو�عTـى�$قـل�غUـ�QمتحمسـUن�حد�أدنى�من�التوازن�بUن�السلطات�ضرورة�إيجاد

،�وقــد�علقــوا�فيمــا�بعــد�بقــولهم�أن�1959يونيــو��فــاتحللصــياغة�ال¢+ائيــة�لدســتور�

كــــل�مــــا�قالـــــه�الحبيــــب�بورقيبــــة�صـــــحيح،�ولكنــــه�$ن�يجمــــع�بـــــUن�يديــــه�الســـــلطة�

القانونيـــــة�والفعليـــــة�والواقعيـــــة،�مـــــا�يفـــــوق�ســـــلطة�ا�لـــــك�البـــــاي،�وا�قـــــيم�العـــــام�
لـــس�$مـــة�مجـــردا�مـــن�الصـــHحيات�الhـــ�gيعرفهـــا�،�ممـــا�جعـــل�مـــن�مج87

g88النظام�الرئا��.  

لقــــد�تــــرك�Nتجــــاه�ا�تب©ــــ�gللنظــــام�ال�QRــــاني�.ــــي�مـــــشروع�دســــتور�ينــــاير�

.ـــي�تصـــنيف�طبيعـــة�النظـــام�السيا�ـــ��gالتونســــي��كRـــQى 

فـــــإذا�نظرنـــــا�لـــــه�مـــــن�حيـــــث�الســـــلطات�الواســـــعة�وا�تشـــــعبة�الhـــــ�gمنحـــــت�لـــــرئي

الجمهورية،�قد�يتبUن�لنا�من�الوهلة�$و#ى�أنه�نظـام�رئا�ـ�g،�حيـث�نجـد�الفصـل�

بUن�السلطات�يكون�عTى�مستوى�واحد�وأوحد،�وذلك�حينما��Oتتدخل�السـلطة�

التــــــــشريعية�.ـــــــي�صـــــــHحيات�الســـــــلطة�التنفيذيـــــــة،�وبـــــــالعكس�مـــــــن�ذلـــــــك�إذا�رأينـــــــا�

ن�ممـا�يسـمح�للسـلطة�العHقة�ا�عاكسة�لهاتUن�السلطتUن،�نجدها�عHقة�التعـاو 

  .التنفيذية�بالتدخل�.ي�صHحيات�السلطة�التشريعية

لــم�تكــن�لهــم�الرغبــة�.ــي�إنتــاج�هــذا��،الدســتور�.ــي�الحقيقــة�فواضــعوا�مشــروع

النظــام�ا�بتكــر،�بالقــدر�مــا�كــان�نتــاج�صــراع�خفــي�بــUن�فــريقUن�لــم�يل�|مــا�باÓســس�
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.ـــي�ا�قابـــل�كـــان�الفريـــق�ا�عـــارض�

ضرورة�إيجاد

للصــياغة�ال¢+ائيــة�لدســتور�

كــــل�مــــا�قالـــــه�الحبيــــب�بورقيبــــة�"

القانونيـــــة�والفعليـــــة�والواقعيـــــة،�مـــــا�يفـــــوق�ســـــلطة�ا�لـــــك�البـــــاي،�وا�قـــــيم�العـــــام�

87"مجتمعـــUن

gالنظام�الرئا��

لقــــد�تــــرك�Nتجــــاه�ا�تب©ــــ�gللنظــــام�ال�QRــــاني�.ــــي�مـــــشروع�دســــتور�ينــــاير�

كRـــQى إشـــكالية�

فـــــإذا�نظرنـــــا�لـــــه�مـــــن�حيـــــث�الســـــلطات�الواســـــعة�وا�تشـــــعبة�الhـــــ�gمنحـــــت�لـــــرئي

الجمهورية،�قد�يتبUن�لنا�من�الوهلة�$و#ى�أنه�نظـام�رئا�ـ�g،�حيـث�نجـد�الفصـل�

بUن�السلطات�يكون�عTى�مستوى�واحد�وأوحد،�وذلك�حينما��Oتتدخل�السـلطة�

التــــــــشريعية�.ـــــــي�صـــــــHحيات�الســـــــلطة�التنفيذيـــــــة،�وبـــــــالعكس�مـــــــن�ذلـــــــك�إذا�رأينـــــــا�

العHقة�ا�عاكسة�لهاتUن�السلطتUن،�نجدها�عHقة�التعـاو 

التنفيذية�بالتدخل�.ي�صHحيات�السلطة�التشريعية

فواضــعوا�مشــروع

النظــام�ا�بتكــر،�بالقــدر�مــا�كــان�نتــاج�صــراع�خفــي�بــUن�فــريقUن�لــم�يل�|مــا�باÓســس�
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ا�بـــه�دون�تركيبــــه�و¤ـــي�أســـس�النظــــام�الرئا�ـــ�g،�وإنمـــا�أخـــذو 

�gن�النظـــام�الرئا�ـــ�Uوا�واءمـــة�بـــ�g©وتصـــميمه،�واتجهـــوا�فقـــط�إ#ـــى�التوافـــق�الضـــم

والخطــــــاب�الــــــذي�كــــــان�يفرضــــــه�الحبيــــــب�بورقيبــــــة�طيلــــــة�ا�راحــــــل�الhــــــ�gمــــــر�م¢+ــــــا�

،�والذي��+دف�كما�سبق�القـول�إ#ـى�ضـرورة�قيـام�

الدولــــــة،�ويتمتــــــع�بصــــــHحيات�

واسعة�وقوية،�بينما��Oتكون�للسلطة�التـشريعية�صـHحياتحقيقية�وفعليـة�وإنمـا�

ســــلطات�مشــــتقة�وخاضــــعة�وتابعــــة�لنظريــــة�الوحــــدة�الوطنيــــة�ا�تمثلــــة�.ــــي�رئــــيس�

الحقـــوق�والحريـــات،�(خصـــوص�ا�ســائل�الدســـتورية�

إ#ى�مجموعتUن�متباينتUن،�مع�نجـاح�ا�جموعـة�الداعمـة�

فـــــرض�بلتوســـــيع�صـــــHحيات�الســـــلطة�التنفيذيـــــة�ا�تمثلـــــة�.ـــــي�رئـــــيس�الجمهوريـــــة،�

التون ــ�g،��الدســتوريالنظــام�

ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gعTـــى�نفـــس�

نـــاء�مناقشـــته�للقضـــايا�$خـــرى،�كالتوجـــه�Nقتصـــادي�الـــذي�ســـيتبناه�

النظام،�والقضايا�Nجتماعية،�وكـذا�عHقـة�تـونس�بالقضـايا�الدوليـة�وyقليميـة�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

و¤ـــي�أســـس�النظــــام�الرئا�ـــ�g،�وإنمـــا�أخـــذو �،ا�تفـــق�عل¹+ـــا�بدايـــة

�gن�النظـــام�الرئا�ـــ�Uوا�واءمـــة�بـــ�g©وتصـــميمه،�واتجهـــوا�فقـــط�إ#ـــى�التوافـــق�الضـــم

والخطــــــاب�الــــــذي�كــــــان�يفرضــــــه�الحبيــــــب�بورقيبــــــة�طيلــــــة�ا�راحــــــل�الhــــــ�gمــــــر�م¢+ــــــا�

،�والذي��+دف�كما�سبق�القـول�إ#ـى�ضـرورة�قيـام�1958يناير� 09مشـروع�دستور�

الدولــــــة،�ويتمتــــــع�بصــــــHحيات�هيئــــــة�واحــــــدة�أو�عضــــــو�واحــــــد�يكــــــون�رمــــــزا�لوحــــــدة�

واسعة�وقوية،�بينما��Oتكون�للسلطة�التـشريعية�صـHحياتحقيقية�وفعليـة�وإنمـا�

ســــلطات�مشــــتقة�وخاضــــعة�وتابعــــة�لنظريــــة�الوحــــدة�الوطنيــــة�ا�تمثلــــة�.ــــي�رئــــيس�

.  

خصـــوص�ا�ســائل�الدســـتورية�بجمــا�Oانقســـم�ا�جلـــس�

إ#ى�مجموعتUن�متباينتUن،�مع�نجـاح�ا�جموعـة�الداعمـة�) والعHقة�بUن�السلطات

لتوســـــيع�صـــــHحيات�الســـــلطة�التنفيذيـــــة�ا�تمثلـــــة�.ـــــي�رئـــــيس�الجمهوريـــــة،�

النظــام�وطبيعــة�رؤي�+ــا�وإن�كــان�ذلــك�فيــه�تضــحية�بشــكل�

ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gعTـــى�نفـــس��اســـتمرار ممـــا�يـــدفعنا�للتســـاؤل�عـــن�مـــدى�

نـــاء�مناقشـــته�للقضـــايا�$خـــرى،�كالتوجـــه�Nقتصـــادي�الـــذي�ســـيتبناه�Nنقســـام�أث

النظام،�والقضايا�Nجتماعية،�وكـذا�عHقـة�تـونس�بالقضـايا�الدوليـة�وyقليميـة�

  وال�ghتندرج�ضمن�قضايا�السياسة�الخارجية؟
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ا�تفـــق�عل¹+ـــا�بدايـــة

�gن�النظـــام�الرئا�ـــ�Uوا�واءمـــة�بـــ�g©وتصـــميمه،�واتجهـــوا�فقـــط�إ#ـــى�التوافـــق�الضـــم

والخطــــــاب�الــــــذي�كــــــان�يفرضــــــه�الحبيــــــب�بورقيبــــــة�طيلــــــة�ا�راحــــــل�الhــــــ�gمــــــر�م¢+ــــــا�

مشـروع�دستور�

هيئــــــة�واحــــــدة�أو�عضــــــو�واحــــــد�يكــــــون�رمــــــزا�لوحــــــدة�

واسعة�وقوية،�بينما��Oتكون�للسلطة�التـشريعية�صـHحياتحقيقية�وفعليـة�وإنمـا�

ســــلطات�مشــــتقة�وخاضــــعة�وتابعــــة�لنظريــــة�الوحــــدة�الوطنيــــة�ا�تمثلــــة�.ــــي�رئــــيس�

.الجمهورية

جمــا�Oانقســـم�ا�جلـــس�إ

والعHقة�بUن�السلطات

لتوســـــيع�صـــــHحيات�الســـــلطة�التنفيذيـــــة�ا�تمثلـــــة�.ـــــي�رئـــــيس�الجمهوريـــــة،�

رؤي�+ــا�وإن�كــان�ذلــك�فيــه�تضــحية�بشــكل�

ممـــا�يـــدفعنا�للتســـاؤل�عـــن�مـــدى�

Nنقســـام�أث

النظام،�والقضايا�Nجتماعية،�وكـذا�عHقـة�تـونس�بالقضـايا�الدوليـة�وyقليميـة�

وال�ghتندرج�ضمن�قضايا�السياسة�الخارجية؟
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لم�يكتفي�نواب�ا�جلس�القومي�التأسيسـي�بمناقشة�فصول�مشـروع�دسـتور�

بـــــــــل�إن��؛مناقشـــــــــة�شـــــــــكلية�أو�NخـــــــــتHف�حــــــــول�الصـــــــــياغة�اللغويـــــــــة

طبــــع�مناقشــــات�مضــــمون�هــــذا�ا�شــــروع،�كــــان�يطــــرح�مــــن�زاويــــة�

�gكيبـــــــــــة�ممــــــــــا�يع©ــــــــــQأن�ال�

ت�أنتجــت�تصــوراية�Óعضــاء�ا�جلــس�والhــ�gتبــدو�أÄ+ــا�منســجمة،�إ�OأÄ+ــا�

Nقتصـادية�ذات�الطـابع�

�قضـــايا�تـــدخل�.ـــي�إطـــار�القضـــايا�الخارجيـــة

  .التونسية

لـــــم�ينـــــاقش�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gالتونــــــ ��gهـــــذه�القضـــــايا�Nقتصـــــادية�

بـــــــل�كانـــــــت�هـــــــذه��؛وNجتماعيـــــــة�والثقافيـــــــة�بشـــــــكل�موحـــــــد�أو�.ـــــــي�جلســـــــة�واحـــــــدة

وذلــــك�إمــــا��أو�متفــــرق�و.ــــي�مناســــبات�مختلفــــة،

خاصــة�لحظـة�مناقشــة�فصــل�لــه�ارتبــاط�جـوهري�t+ــذه�القضــايا،�أو�.ــي�مناســبات�

مـع�لعقـد�اجتمـاع�ا�جلـس�

  .ذات�$ولية�و�ا�لها�من�راهنية�قصوى 

  .المطروحةية 

لــــم�تكــــن�تخفــــي�النخبــــة�السياســــية�التونســــية،�ســــواء�داخــــل�ا�جلــــس�القــــومي�

مرحلـــــة�التأسيــــــ ��gأو�داخـــــل�الحكومـــــة،�أن�الوضـــــع�Nقتصـــــادي�.ـــــي�تـــــونس�بعـــــد�

�gـــــــhفبـــــــالرغم�مـــــــن�الخطـــــــوات�السياســـــــية�ال�،

ر�مــــــن�الشــــــعب�التونـــــــ ��gمــــــن�أجــــــل�التحــــــر 

 Nأن�|ع�بـــــذلك�الحكـــــم�الـــــذاتي�ومـــــن�تمـــــة��Oل،�إHســـــتق
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  الثاني المحور
  المجلس القومي التأسيسي

  وبعض القضايا غير الدستورية

لم�يكتفي�نواب�ا�جلس�القومي�التأسيسـي�بمناقشة�فصول�مشـروع�دسـتور�

مناقشـــــــــة�شـــــــــكلية�أو�NخـــــــــتHف�حــــــــول�الصـــــــــياغة�اللغويـــــــــة�1958

طبــــع�مناقشــــات�مضــــمون�هــــذا�ا�شــــروع،�كــــان�يطــــرح�مــــن�زاويــــة�NخــــتHف�الــــذي�

ممــــــــــا�يع©ــــــــــ��g،حــــــــــول�القضــــــــــايا�الجوهريــــــــــة�ذات�مرجعيــــــــــات�فكريــــــــــة

ية�Óعضــاء�ا�جلــس�والhــ�gتبــدو�أÄ+ــا�منســجمة،�إ�OأÄ+ــا�

ذات�الطـابع�Nقضـايا�تقاطبية�تصل�حد�NختHف�Oسيما�.ـي�ال

قضـــايا�تـــدخل�.ـــي�إطـــار�القضـــايا�الخارجيـــةلمتـــد�بـــذلك�لتثقافيـــة،�جتماعيـــة�و 

  .للدولة�التونسية�ا�ستقلة

التونسية قتصاد والثقافة والھويةالقضايا المرتبطة با.
لـــــم�ينـــــاقش�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gالتونــــــ ��gهـــــذه�القضـــــايا�Nقتصـــــادية�

وNجتماعيـــــــة�والثقافيـــــــة�بشـــــــكل�موحـــــــد�أو�.ـــــــي�جلســـــــة�واحـــــــدة

أو�متفــــرق�و.ــــي�مناســــبات�مختلفــــة،�القضــــايا�تعــــرض�بشــــكل�منفصــــل

لحظـة�مناقشــة�فصــل�لــه�ارتبــاط�جـوهري�t+ــذه�القضــايا،�أو�.ــي�مناســبات�

ا�جلـس�،�حيـث�يضـطر�خارقـةالعامـة�ال اتجلسـيطلق�عل¹+ـا�بال

ذات�$ولية�و�ا�لها�من�راهنية�قصوى الحكومة��ناقشة�بعض�القضايا�

ية ا.قتصادا.ختيارات المجلس القومي التأسيسي و
لــــم�تكــــن�تخفــــي�النخبــــة�السياســــية�التونســــية،�ســــواء�داخــــل�ا�جلــــس�القــــومي�

التأسيــــــ ��gأو�داخـــــل�الحكومـــــة،�أن�الوضـــــع�Nقتصـــــادي�.ـــــي�تـــــونس�بعـــــد�

،�فبـــــــالرغم�مـــــــن�الخطـــــــوات�السياســـــــية�الhـــــــ�gتابعـــــــامـــــــازال�اقتصـــــــادا��،

الشــــــعب�التونـــــــ ��gمــــــن�أجــــــل�التحــــــر كــــــل�مــــــن�الحركــــــة�الوطنيــــــة�و 

g� لين�ـــــ�،ا�ســـــتعمر�الفرنــــــ Nع�بـــــذلك�الحكـــــم�الـــــذاتي�ومـــــن�تمـــــة�|

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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1958ينــــــــاير�

NخــــتHف�الــــذي�

ذات�مرجعيــــــــــات�فكريــــــــــة

ية�Óعضــاء�ا�جلــس�والhــ�gتبــدو�أÄ+ــا�منســجمة،�إ�OأÄ+ــا�السياســ

تقاطبية�تصل�حد�NختHف�Oسيما�.ـي�ال�وأفكار 

جتماعيـــة�و N و

للدولة�التونسية�ا�ستقلة

القضايا المرتبطة با.: أو.
لـــــم�ينـــــاقش�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gالتونــــــ ��gهـــــذه�القضـــــايا�Nقتصـــــادية�

وNجتماعيـــــــة�والثقافيـــــــة�بشـــــــكل�موحـــــــد�أو�.ـــــــي�جلســـــــة�واحـــــــدة

القضــــايا�تعــــرض�بشــــكل�منفصــــل

لحظـة�مناقشــة�فصــل�لــه�ارتبــاط�جـوهري�t+ــذه�القضــايا،�أو�.ــي�مناســبات�

يطلق�عل¹+ـا�بال

الحكومة��ناقشة�بعض�القضايا�

المجلس القومي التأسيسي و-1
لــــم�تكــــن�تخفــــي�النخبــــة�السياســــية�التونســــية،�ســــواء�داخــــل�ا�جلــــس�القــــومي�

التأسيــــــ ��gأو�داخـــــل�الحكومـــــة،�أن�الوضـــــع�Nقتصـــــادي�.ـــــي�تـــــونس�بعـــــد�

،NســـــــتقHل

كــــــل�مــــــن�الحركــــــة�الوطنيــــــة�و خاضــــــها�

g� ا�ســـــتعمر�الفرنــــــ



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 80 

 

مظـــــــاهر�Nســـــــتعمار�مازالـــــــت�قائمـــــــة�مـــــــن�خـــــــHل�Nتفاقيـــــــات�الhـــــــ�gأبرم�+ـــــــا�تـــــــونس�

�لكوفرنسا،�وال�ghتسمح�لهذه�$خQUة�بإدخـال�بضـائعها�لتـونس�دون�رسـوم،�وكـذ

ســـا،�وهـــو�مـــا�يكـــرس�تبعيــــة�

سـتقHل،�ممـا�يع©ـ�gأن�

  .قتصادية�وا�الية�عTى�تونس

مـــــــا�أكدتـــــــه�مجموعـــــــة�مـــــــن�ا�ـــــــداخHت�الرافضـــــــة�لهـــــــذه�

�gتحوزهــــــا�فرنســــــا�إ#ــــــى�جانــــــب�التبعيــــــة�عTــــــى�

مســــتوى�العملــــة�الفرنكالــــذي�نحــــن�تحــــت�رحمتــــه�لــــو�يســــقط�غــــدا�يحصــــل�معــــه�

�gـــhقتصـــادية�والNبـــل�إن�بعـــض�النـــواب�تخوفـــوا�مـــن�هـــذه�التبعيـــة��،

الـبHد�ا�سـتقلة�سياسـيا�دون�

  .90"يكون�استقHلها�دائما�معرضا�وأبدا�للخطر

بعـــــــد�أن�عRـــــــ�Qالنـــــــواب�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�

Nرادة�yقتصــادي�الــذي�يكبــل�yعــن�رفضــهم�لهــذا�الــنمط��gقتصــادية�التأسي ــ�

ومـــــا�يرتبـــــه�مـــــن�خســـــائر�ماليـــــة�طائلـــــة،�ســـــيتدخل�بورقيبـــــة�بوضـــــع�أو#ـــــى�

معركـــــة�التحــــــرر�مــــــن�القيــــــود�

Nتفاقية�Nقتصادية�ا�الية�زالت�موجودة�.ي�هذه�
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مظـــــــاهر�Nســـــــتعمار�مازالـــــــت�قائمـــــــة�مـــــــن�خـــــــHل�Nتفاقيـــــــات�الhـــــــ�gأبرم�+ـــــــا�تـــــــونس�

وفرنسا،�وال�ghتسمح�لهذه�$خQUة�بإدخـال�بضـائعها�لتـونس�دون�رسـوم،�وكـذ

ســـا،�وهـــو�مـــا�يكـــرس�تبعيــــة�الشـــأن�بالنســـبة�للبضـــائع�التونســـية�ا�صـــدرة�إ#ــــى�فرن

Hل�g� قتصاد�التونNكولونيا#يقتصاد�ال� Nبعـد��g� أن�الفرن�gل،�ممـا�يع©ـHسـتق

قتصادية�وا�الية�عTى�تونستصيب�فرنسا�ستكون�لها�تبعا�+ا�Nأي�أزمة�قد�

مـــــــا�أكدتـــــــه�مجموعـــــــة�مـــــــن�ا�ـــــــداخHت�الرافضـــــــة�لهـــــــذه��إن�هـــــــذا�الطـــــــرح،�هـــــــو 

�gتحوزهــــــا�فرنســــــا�إ#ــــــى�جانــــــب�التبعيــــــة�عTــــــى�Nمتيــــــازات�الhــــــ"Nتفاقيــــــة�كــــــون�أن�

مســــتوى�العملــــة�الفرنكالــــذي�نحــــن�تحــــت�رحمتــــه�لــــو�يســــقط�غــــدا�يحصــــل�معــــه�

�gـــhقتصـــادية�والNبـــل�إن�بعـــض�النـــواب�تخوفـــوا�مـــن�هـــذه�التبعيـــة��،

الـبHد�ا�سـتقلة�سياسـيا�دون�"تكون�لها�انعكاسات�سياسية�عTى�الدول�كون�أن�

يكون�استقHلها�دائما�معرضا�وأبدا�للخطرأن�تكون�مستقلة�اقتصاديا�

بعـــــــد�أن�عRـــــــ�Qالنـــــــواب�داخـــــــل�ا�جلـــــــس�القـــــــومي��1957مـــــــاي��27ففـــــــي�جلســـــــة�

Nرادة�yقتصــادي�الــذي�يكبــل�yعــن�رفضــهم�لهــذا�الــنمط��gالتأسي ــ�

ومـــــا�يرتبـــــه�مـــــن�خســـــائر�ماليـــــة�طائلـــــة،�ســـــيتدخل�بورقيبـــــة�بوضـــــع�أو#ـــــى�

معركـــــة�التحــــــرر�مــــــن�القيــــــود�خــــــوض�"خطـــــوات�التحــــــرر�yقتصــــــادي�مـــــن�خــــــHل�

 O�ghقتصادية�ا�جحفة�والNتفاقية�Nزالت�موجودة�.ي�هذه�

  .91"1955يونيو��03ال�ghأبرمناها�مع�فرنسا�.ي�
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مظـــــــاهر�Nســـــــتعمار�مازالـــــــت�قائمـــــــة�مـــــــن�خـــــــHل�Nتفاقيـــــــات�الhـــــــ�gأبرم�+ـــــــا�تـــــــونس�

وفرنسا،�وال�ghتسمح�لهذه�$خQUة�بإدخـال�بضـائعها�لتـونس�دون�رسـوم،�وكـذ

الشـــأن�بالنســـبة�للبضـــائع�التونســـية�ا�صـــدرة�إ#ــــى�فرن

Hل�g� قتصاد�التونN

أي�أزمة�قد�

إن�هـــــــذا�الطـــــــرح،�هـــــــو 

Nتفاقيــــــة�كــــــون�أن�

مســــتوى�العملــــة�الفرنكالــــذي�نحــــن�تحــــت�رحمتــــه�لــــو�يســــقط�غــــدا�يحصــــل�معــــه�

،�بـــل�إن�بعـــض�النـــواب�تخوفـــوا�مـــن�هـــذه�التبعيـــة�Nقتصـــادية�والhـــ89�g"إفHســـنا

تكون�لها�انعكاسات�سياسية�عTى�الدول�كون�أن�

أن�تكون�مستقلة�اقتصاديا�

ففـــــــي�جلســـــــة�

Nرادة�yقتصــادي�الــذي�يكبــل�yعــن�رفضــهم�لهــذا�الــنمط��gالتأسي ــ�

ومـــــا�يرتبـــــه�مـــــن�خســـــائر�ماليـــــة�طائلـــــة،�ســـــيتدخل�بورقيبـــــة�بوضـــــع�أو#ـــــى��،لتـــــونس

خطـــــوات�التحــــــرر�yقتصــــــادي�مـــــن�خــــــHل�

N O�ghقتصادية�ا�جحفة�وال

ال�ghأبرمناها�مع�فرنسا�.ي�
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ورقيبة�.ي�إلغاء�Nتفاقيـة�ا�اليـة�مـع�فرنسـا�.ـي�فـتح�

Nحـــــــول�مســـــــتقبل��،g� ا�جلـــــــس�التأسيــــــــ�gقتصـــــــاد�التون ـــــــ�

قتصـــادية�الجديــــدة�الhــــ�gســـتعتمدها،�وذلــــك�مـــن�خــــHل�إمــــا�

،�أو�أن�"دعـه�يعمـل�دعـه�يمـر

Nل�تدخل�الدولة�.ي�القضايا�Hقتصاديةخ.  

أبـــــــرز�ا�ناســـــــبات�الhـــــــ�gظهـــــــرت�ف¹+ـــــــا�هـــــــذه�Nتجاهـــــــات�النظريـــــــة�وا�رتبطـــــــة�

مناقشــــــة�توطئــــــة�هــــــو�بمناســــــبة�

،�ممـــــــــا�دفـــــــــع�النـــــــــواب�داخـــــــــل�ا�جلـــــــــس�

اتجــاه�يــدافع�عــن��؛.ــي�مرحلــة�جديــدة�تتســم�بعــدم�Nنســجام

اقتصــــــاد�حــــــر،�.ــــــي�حــــــUن�أن�اتجــــــاه�آخــــــر�يــــــدافع�عــــــن�ضــــــرورة�توجيــــــه�Nقتصــــــاد�

التونـــ �g،�إ�Oأن�هــذا�النقــاش�الــذي�لــم�يحســم�بعــد،�ســيمتد�إ#ــى�بــاÛي�ا�ناقشــات�

لحظــــة�1958ينـــاير��30تــــاريخ�

  ".$حكام�العامة

ينـــــــاير��18وا�Hحــــــظ�أن�بــــــUن�هـــــــاتUن�ا�ناســــــبتUن،�كانــــــت�الجلســـــــة�ا�ؤرخــــــة�.ــــــي�

،�بمثابـــــة�لحظـــــة�الحســـــم�.ـــــي�الـــــنمط�yقتصـــــادي�الجديـــــد�الـــــذي�ســـــتتبعه�

تـــــونس،�وهـــــو�مـــــا�انعكـــــس�عTـــــى�جـــــل�ا�ناقشـــــات�ا�رتبطـــــة�باOقتصـــــاد�التونســــــي،�

وا�تعلقــة�بــالقراءة�الثانيــة�

�منســــجمةسياســــية�وحدةتمثيليــــة�

ُتقـر�بوجـود�بعـض�التبـاين�.ـي�

إذن�مـن�¤ـي�هـذه�الجهـات�ا�تباينـة�

الجديـــــــــــد�الـــــــــــذي�ســـــــــــتعتمده�تـــــــــــونس�بعـــــــــــد�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

ورقيبة�.ي�إلغاء�Nتفاقيـة�ا�اليـة�مـع�فرنسـا�.ـي�فـتح�ساهمت�مبادرة�الحبيب�ب

 QـــــــUداخـــــــل��كبNحـــــــول�مســـــــتقبل��،g� ا�جلـــــــس�التأسيــــــــ

Nل�إمــــا�النظريــــة�Hســـتعتمدها،�وذلــــك�مـــن�خــــ�gــــhقتصـــادية�الجديــــدة�ال

دعـه�يعمـل�دعـه�يمـر"اعتماد�اقتصـاد�حـر�يكـون�فيـه�ا�نطـق�السـائد�هـو�

خHل�تدخل�الدولة�.ي�القضايا��Nدا�موجها�منيكون�اقتصا

أبـــــــرز�ا�ناســـــــبات�الhـــــــ�gظهـــــــرت�ف¹+ـــــــا�هـــــــذه�Nتجاهـــــــات�النظريـــــــة�وا�رتبطـــــــة�

هــــــو�بمناســــــبة�باOقتصــــــاد�التون ــــــ��gالجديــــــد�بعــــــد�NســــــتقHل،�

،�ممـــــــــا�دفـــــــــع�النـــــــــواب�داخـــــــــل�ا�جلـــــــــس�1956يوليـــــــــوز��17الدســـــــــتور�.ـــــــــي�جلســـــــــة�

.ــي�مرحلــة�جديــدة�تتســم�بعــدم�Nنســجام�التأســي ��gللــدخول 

اقتصــــــاد�حــــــر،�.ــــــي�حــــــUن�أن�اتجــــــاه�آخــــــر�يــــــدافع�عــــــن�ضــــــرورة�توجيــــــه�Nقتصــــــاد�

التونـــ �g،�إ�Oأن�هــذا�النقــاش�الــذي�لــم�يحســم�بعــد،�ســيمتد�إ#ــى�بــاÛي�ا�ناقشــات�

تــــاريخ�.ـــي�الhـــ�gســـيعرفها�مشــــروع�الدســـتور،�وبالخصــــوص�

$حكام�العامة"ـباب�$ول�من�مشروع�الدستور�وا�تعلق�ب

وا�Hحــــــظ�أن�بــــــUن�هـــــــاتUن�ا�ناســــــبتUن،�كانــــــت�الجلســـــــة�ا�ؤرخــــــة�.ــــــي�

،�بمثابـــــة�لحظـــــة�الحســـــم�.ـــــي�الـــــنمط�yقتصـــــادي�الجديـــــد�الـــــذي�ســـــتتبعه�

تـــــونس،�وهـــــو�مـــــا�انعكـــــس�عTـــــى�جـــــل�ا�ناقشـــــات�ا�رتبطـــــة�باOقتصـــــاد�التونســــــي،�

وا�تعلقــة�بــالقراءة�الثانيــة��1959فQRايــر��02ص�.ــي�الجلســة�ا�ؤرخــة�.ــي�

  .�شروع�الدستور 

وحدةتمثيليــــة�إذا�كــــان�ا�جلــــس�القــــومي�التأسيـــــ ��gيضــــم�

ُتقـر�بوجـود�بعـض�التبـاين�.ـي��ه،داخلـ�تـتم،�إ�Oأن�ا�ناقشـات�الhـ�gحول�$هداف

إذن�مـن�¤ـي�هـذه�الجهـات�ا�تباينـة�الرؤى�كلما�أثUـQت�قضـايا�لهـا�طـابع�اجتمـاºي،�

الجديـــــــــــد�الـــــــــــذي�ســـــــــــتعتمده�تـــــــــــونس�بعـــــــــــد�حـــــــــــول�تحديـــــــــــد�الـــــــــــنمط�yقتصـــــــــــادي�

  ستقHل؟
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ساهمت�مبادرة�الحبيب�ب

كبUـــــــQ نقـــــــاش�

النظريــــة�Nوتحديـــد�

اعتماد�اقتصـاد�حـر�يكـون�فيـه�ا�نطـق�السـائد�هـو�

يكون�اقتصا

أبـــــــرز�ا�ناســـــــبات�الhـــــــ�gظهـــــــرت�ف¹+ـــــــا�هـــــــذه�Nتجاهـــــــات�النظريـــــــة�وا�رتبطـــــــة�إن�

باOقتصــــــاد�التون ــــــ��gالجديــــــد�بعــــــد�NســــــتقHل،�

الدســـــــــتور�.ـــــــــي�جلســـــــــة�

التأســي ��gللــدخول 

اقتصــــــاد�حــــــر،�.ــــــي�حــــــUن�أن�اتجــــــاه�آخــــــر�يــــــدافع�عــــــن�ضــــــرورة�توجيــــــه�Nقتصــــــاد�

التونـــ �g،�إ�Oأن�هــذا�النقــاش�الــذي�لــم�يحســم�بعــد،�ســيمتد�إ#ــى�بــاÛي�ا�ناقشــات�

الhـــ�gســـيعرفها�مشــــروع�الدســـتور،�وبالخصــــوص�

باب�$ول�من�مشروع�الدستور�وا�تعلق�بمناقشة�ال

وا�Hحــــــظ�أن�بــــــUن�هـــــــاتUن�ا�ناســــــبتUن،�كانــــــت�الجلســـــــة�ا�ؤرخــــــة�.ــــــي�

،�بمثابـــــة�لحظـــــة�الحســـــم�.ـــــي�الـــــنمط�yقتصـــــادي�الجديـــــد�الـــــذي�ســـــتتبعه�1958

تـــــونس،�وهـــــو�مـــــا�انعكـــــس�عTـــــى�جـــــل�ا�ناقشـــــات�ا�رتبطـــــة�باOقتصـــــاد�التونســــــي،�

ص�.ــي�الجلســة�ا�ؤرخــة�.ــي�وبالخصــو 

�شروع�الدستور 

إذا�كــــان�ا�جلــــس�القــــومي�التأسيـــــ ��gيضــــم�

حول�$هداف

الرؤى�كلما�أثUـQت�قضـايا�لهـا�طـابع�اجتمـاºي،�

حـــــــــــول�تحديـــــــــــد�الـــــــــــنمط�yقتصـــــــــــادي�

 Nل؟Hستق
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وإذا�قلنا�أن�جهات�حاولت�التدخل�.ي�ا�ناقشـات�لتحديـد�هـذا�الـنمط،�فمـن�

�QUتجـاه�ا�عـارض؟�ثـم�مـا�تـأثNـى�Tحاولـت�فـرض�تصـورها�ع�gـhي�هـذه�الجهـات�ال¤

ا�ناقشـــــات�الhـــــ�gعرفهـــــا�ا�جلـــــس�.ـــــي�القضـــــايا�ا�تعلقــــــة�

،�وا�تعلقـة�بمناقشـة�توطئــة�

انقســـاما�واختHفـــا�.ـــي�الـــرأي�وتضـــاربا�.ـــي�

 Nنتماء�Nى�Tنعكاس�واضح�ع�gي�والسيا�ـ�ºجتمـا

للنـــواب،�خصوصـــا�عنـــدما�أثUـــQت�مســـألة�شـــكلية�حـــول�الصـــياغة�تتعلـــق�بـــالفقرة�

ا�قـــرر�العـــام�للدســـتور�عTـــى�

تحقيـــــق�Nزدهـــــار�Nقتصـــــادي�بتـــــوفN�QUنتـــــاج�وتحـــــوير�وســـــائله�
92.  

عــــوض�" تحــــوير" ا�قصــــود�مــــن�عبــــارة

ســـــــيتحول�إ#ـــــــى�اختHفـــــــات�عميقـــــــة�وجوهريـــــــة،�

حــــــول�مــــــن�بطريقــــــة��+كميــــــة�

مــــــا�ســــــمعنا�أن�أصــــــحاب�

،�و¤ــي�..."رؤوس�$مــوال�أهــل�بــر�والتقــوى�حhــ��يعرضــون�أمــوالهم�لفائــدة�الشــعب

اســــتخدام�واســــتغHل�ثــــروة�

إ�Oأن�هذا�الطرح�لم�يرق�رئيس�الحكومة�الحبيب�بورقيبة�الذي�كان�حاضرا�

.ي�الجلسة،�مما�جعله�يتدخل�كممثل�للسلطة�التنفيذيـة�.ـي�توجيـه�النقـاش�إ#ـى�

$مـور�.ـي�"رأى�أن�ا�وضوع�الـذي�أثـاره�النائـب�محمـد�بـدرة�مـن�
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وإذا�قلنا�أن�جهات�حاولت�التدخل�.ي�ا�ناقشـات�لتحديـد�هـذا�الـنمط،�فمـن�

�QUتجـاه�ا�عـارض؟�ثـم�مـا�تـأثNـى�Tحاولـت�فـرض�تصـورها�ع�gـhي�هـذه�الجهـات�ال¤

ا�ناقشـــــات�الhـــــ�gعرفهـــــا�ا�جلـــــس�.ـــــي�القضـــــايا�ا�تعلقــــــة�هـــــذا�التـــــدخل�عTـــــى�بـــــاÛي�

 Nقتصادي�الجديد�لتونس�بعد�yل؟ط�Hستق  

،�وا�تعلقـة�بمناقشـة�توطئــة�التأسيسـية�ا�جلــس�القـوميعرفـت�أو#ـى�جلسـات�

انقســـاما�واختHفـــا�.ـــي�الـــرأي�وتضـــاربا�.ـــي��1956يوليـــوز�17.ـــي�ا�ؤرخـــةو 

نعكاس�واضح�عTى�Nنتماء�N له�ا�ا�واقف،�بيد�أن�ذلك�كان

للنـــواب،�خصوصـــا�عنـــدما�أثUـــQت�مســـألة�شـــكلية�حـــول�الصـــياغة�تتعلـــق�بـــالفقرة�

ا�قـــرر�العـــام�للدســـتور�عTـــى�مـــن�طـــرف�عرضـــها�تـــم�ال�gh،و الخامســـة�مـــن�التوطئـــة

تحقيـــــق�Nزدهـــــار�Nقتصـــــادي�بتـــــوفN�QUنتـــــاج�وتحـــــوير�وســـــائله�: "الصـــــيغة�التاليـــــة

 H92"د�واستخدام�رؤوس�$موال�لفائدة�الشعبوتصنيع�الب

 Nي�حــــول�بيــــد�أن�هــــذا�QــــUف�التنظHا�قصــــود�مــــن�عبــــارةخــــت

ســـــــيتحول�إ#ـــــــى�اختHفـــــــات�عميقـــــــة�وجوهريـــــــة،�ســـــــرعان�ما�،"تحريـــــــر"ورود�عبـــــــارة�

بطريقــــــة��+كميــــــة�و مد�بــــــدرة�تســــــاؤل�ـعنــــــدما�أثــــــار�النائــــــب�محــــــ

مــــــا�ســــــمعنا�أن�أ: "الشــــــعب،�بقولــــــه�سيســــــتخدم�رؤوس�$مــــــوال�لفائــــــدة

رؤوس�$مــوال�أهــل�بــر�والتقــوى�حhــ��يعرضــون�أمــوالهم�لفائــدة�الشــعب

اســــتخدام�واســــتغHل�ثــــروة�"إشــــارة�واضــــحة�بـــــضرورة�تــــدخل�الدولــــة�مــــن�خــــHل�

  .93"البHد�لفائدة�الشعب

إ�Oأن�هذا�الطرح�لم�يرق�رئيس�الحكومة�الحبيب�بورقيبة�الذي�كان�حاضرا�

.ي�الجلسة،�مما�جعله�يتدخل�كممثل�للسلطة�التنفيذيـة�.ـي�توجيـه�النقـاش�إ#ـى�

رأى�أن�ا�وضوع�الـذي�أثـاره�النائـب�محمـد�بـدرة�مـن��إذموضوع�أخر،�
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وإذا�قلنا�أن�جهات�حاولت�التدخل�.ي�ا�ناقشـات�لتحديـد�هـذا�الـنمط،�فمـن�

�QUتجـاه�ا�عـارض؟�ثـم�مـا�تـأثNـى�Tحاولـت�فـرض�تصـورها�ع�gـhي�هـذه�الجهـات�ال¤

هـــــذا�التـــــدخل�عTـــــى�بـــــاÛي�

ط�yقتصادي�الجديد�لتونس�بعد�N بالنم

عرفـت�أو#ـى�جلسـات�

ا�ؤرخـــةو الدســـتور�

ا�واقف،�بيد�أن�ذلك�كان

للنـــواب،�خصوصـــا�عنـــدما�أثUـــQت�مســـألة�شـــكلية�حـــول�الصـــياغة�تتعلـــق�بـــالفقرة�

الخامســـة�مـــن�التوطئـــة

الصـــــيغة�التاليـــــة

 Hوتصنيع�الب

 Nبيــــد�أن�هــــذا�

ورود�عبـــــــارة�

عنــــــدما�أثــــــار�النائــــــب�محــــــOســــــيما�

سيســــــتخدم�رؤوس�$مــــــوال�لفائــــــدة

رؤوس�$مــوال�أهــل�بــر�والتقــوى�حhــ��يعرضــون�أمــوالهم�لفائــدة�الشــعب

إشــــارة�واضــــحة�بـــــضرورة�تــــدخل�الدولــــة�مــــن�خــــHل�

البHد�لفائدة�الشعب

إ�Oأن�هذا�الطرح�لم�يرق�رئيس�الحكومة�الحبيب�بورقيبة�الذي�كان�حاضرا�

.ي�الجلسة،�مما�جعله�يتدخل�كممثل�للسلطة�التنفيذيـة�.ـي�توجيـه�النقـاش�إ#ـى�

موضوع�أخر،�
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وبالتــــا#ي�... ريعيةالحقيقــــة�الخارجــــة�عــــن�موضــــوع�التوطئــــة�ودخــــول�.ــــي�أمــــور�تشــــ

�،�وبالتـــا#ي�اق�ـــQح�أن�يكـــون 

ا�ق�Qح�النائب�أحمد�ا�ستQUي�.ي�جدال�بينه�وبUن�رئيس�الحكومة�

ـــــــــي�عدالــــــة�فـ".ــــــي�كيفيــــــة�التعبUــــــ�Qعــــــن�عدالــــــة�اجتماعيــــــة�وذلــــــك�إمــــــا�بــــــأن�تكــــــون�

 Nمـــع�تحديـــد�" جتماعيـــةوالعدالـــة�
94.  

الحبيــب�ا�تمثلــة�.ــي�كــل�مــن�

لـم�يكـن�إ�Oجـد�Nشـكليا،�إذ�لـم�يـتم�بعـد�التطـرق�إ#ـى�

قتصــادي�الــذي�ســيعتمده�

مHحظــــUن�ا�جلــــس�بمثابــــة�

للمعركـــة�الشــــكلية�الhـــ�gتقودهــــا�الحكومـــة،�إ�Oأن�تــــدخل�النائـــب�حســــن�شــــفرود�

جــــد�لــــيس�مــــن�ا�عقــــول�أن�ن

خــر�لــه�هكتــار�واحــد،�.ــي�حــUن�أن�$لــف�هكتــار�

�Oيظهـر�#ـي�أنـه�لـيس�فيـه�فائـدة�و

 Qأن�هــــذا�ا�ق�ــــ�Oح�الــــرافض�للــــنمط�،�إ

yقطـــــاºي�الـــــذي�خلفـــــه�Nســـــتعمار�الفرن ـــــ�g،�لـــــم�يلقـــــى�إعجابـــــا�مـــــن�لـــــدن�رئـــــيس�

خوفـــــــا�عTـــــــى�ا�لكيـــــــة�الخاصـــــــة�حhـــــــ���Oنضـــــــيع�فنصـــــــبح�شـــــــيوعيUن�أو�

يبـــــة�حاســـــما�بعـــــد�.ـــــي�تحديـــــد�طبيعـــــة�

ددة،�والhـــــــ�gفاقـــــــت�مـــــــداخHت�

135  ��H137.  
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الحقيقــــة�الخارجــــة�عــــن�موضــــوع�التوطئــــة�ودخــــول�.ــــي�أمــــور�تشــــ

،�وبالتـــا#ي�اق�ـــQح�أن�يكـــون "يجـــب�أن�نبقـــي�هـــذه�$مـــور�$خـــرى�.ـــي�الـــبHد�للمشـــرع

  ."جتماعيةاازدهار�اقتصادي�.ي�عدالة�

ا�ق�Qح�النائب�أحمد�ا�ستQUي�.ي�جدال�بينه�وبUن�رئيس�الحكومة��أدخل�هذا

.ــــــي�كيفيــــــة�التعبUــــــ�Qعــــــن�عدالــــــة�اجتماعيــــــة�وذلــــــك�إمــــــا�بــــــأن�تكــــــون�

والعدالـــة�N "رف�الجـــر�أو�أن�تكـــون�بإضـــافة�حـــ" 

94وظيفة�الواو�إما�أن�تحقق�العطف�أو�أن�تكون�واو�ا�عية

ا�تمثلــة�.ــي�كــل�مــن�هــذا�الجــدل�الــذي�دخلــت�فيــه�أطــراف�الحكومــة�

لـم�يكـن�إ�Oجـد�Nشـكليا،�إذ�لـم�يـتم�بعـد�التطـرق�إ#ـى��،بورقيبة�وأحمد�ا�ستQUي 

قتصــادي�الــذي�ســيعتمده�ط�yNشــكال�الجــوهري�وا�ــرتبط�بتحديــد�مHمــح�الــنم

gل�التون ــــ�HســــتقNا�جلــــس�بمثابــــة��نــــوابمــــن�،�ممــــا�جعلبعــــد�

للمعركـــة�الشــــكلية�الhـــ�gتقودهــــا�الحكومـــة،�إ�Oأن�تــــدخل�النائـــب�حســــن�شــــفرود�

لــــيس�مــــن�ا�عقــــول�أن�ن"قــــائ�Hدمات�رافضــــا�لEقطــــاع�وNحتكــــار،�

 ßف�مــن�الهكتــارات�وO$ن�أن�$لــف�هكتــار�صــاحب�Uخــر�لــه�هكتــار�واحــد،�.ــي�حــ

يظهـر�#ـي�أنـه�لـيس�فيـه�فائـدة�و�O... الذي�استحوذ�عل¹+ا�اليوم�بطريقة�استعمارية

،�إ�Oأن�هــــذا�ا�ق�ــــQ 95..."يمكــــن�أن�يكــــون�.ــــي�ا�ســــتقبل�إقطــــاع

yقطـــــاºي�الـــــذي�خلفـــــه�Nســـــتعمار�الفرن ـــــ�g،�لـــــم�يلقـــــى�إعجابـــــا�مـــــن�لـــــدن�رئـــــيس�

خوفـــــــا�عTـــــــى�ا�لكيـــــــة�الخاصـــــــة�حhـــــــ���Oنضـــــــيع�فنصـــــــبح�شـــــــيوعيUن�أو�"
96 .  

يبـــــة�حاســـــما�بعـــــد�.ـــــي�تحديـــــد�طبيعـــــة�لـــــم�يكـــــن�رئـــــيس�الحكومـــــة�الحبيـــــب�بورق

ددة،�والhـــــــ�gفاقـــــــت�مـــــــداخHت�قتصــــــاد�مـــــــن�خـــــــHل�مداخHتـــــــه�الكثيفــــــة�وا�تعـــــــ
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الحقيقــــة�الخارجــــة�عــــن�موضــــوع�التوطئــــة�ودخــــول�.ــــي�أمــــور�تشــــ

يجـــب�أن�نبقـــي�هـــذه�$مـــور�$خـــرى�.ـــي�الـــبHد�للمشـــرع

ازدهار�اقتصادي�.ي�عدالة�"هناك�

أدخل�هذا

.ــــــي�كيفيــــــة�التعبUــــــ�Qعــــــن�عدالــــــة�اجتماعيــــــة�وذلــــــك�إمــــــا�بــــــأن�تكــــــون�

" اجتماعيـــة

وظيفة�الواو�إما�أن�تحقق�العطف�أو�أن�تكون�واو�ا�عية

هــذا�الجــدل�الــذي�دخلــت�فيــه�أطــراف�الحكومــة�

بورقيبة�وأحمد�ا�ستQUي 

yشــكال�الجــوهري�وا�ــرتبط�بتحديــد�مHمــح�الــنم

التون ــــ�gالنظام

للمعركـــة�الشــــكلية�الhـــ�gتقودهــــا�الحكومـــة،�إ�Oأن�تــــدخل�النائـــب�حســــن�شــــفرود�

دمات�رافضــــا�لEقطــــاع�وNحتكــــار،�بــــدون�مقــــ

 ßف�مــن�الهكتــارات�وO$صــاحب�

الذي�استحوذ�عل¹+ا�اليوم�بطريقة�استعمارية

يمكــــن�أن�يكــــون�.ــــي�ا�ســــتقبل�إقطــــاع

yقطـــــاºي�الـــــذي�خلفـــــه�Nســـــتعمار�الفرن ـــــ�g،�لـــــم�يلقـــــى�إعجابـــــا�مـــــن�لـــــدن�رئـــــيس�

"الحكومـــــــة�

96"اش�QاكيUن

لـــــم�يكـــــن�رئـــــيس�الحكومـــــة�الحبيـــــب�بورق

Nتـــــــه�الكثيفــــــة�وا�تعـــــــHل�مداخHقتصــــــاد�مـــــــن�خـــــــ
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النواب�داخل�ا�جلس�التأسي �g،�فكلما�كانت�تثار�مسألة�ضـرورة�تـدخل�الدولـة�

إ�Oويطالـب��،نتاجy ،�أو�.ي�حالة�تحديد�ملكية�وسائل�

ا�بــــادئ�العامــــة�كمســــألة�ا�ســــاواة،�

،�وهــو�مــا�دفعــه�..."مــن�مســألة�تنــاول�yقطــاع�وNحتكــار

�Oتعلــم�مــاذا�يقــع�"لنــواب�ا�نتمــUن�للجنــة�التوطئــة�بــــأÄ+ا�

وبالتا#ي�إذا�كانت�هذه�اللجنة�بحسب�نوعيـة�أعضـا×+ا�

مـــا�وقـــع�.ـــي�بصـــف�+م�رؤســـاء�اللجـــان�القـــارة�التأسيســـية،�يجـــب�أن�يكونـــوا�عـــارفUن�

هـذه�... �gء�الـذي�ضـبط�.ـي�الدسـتور 

  .97"فكرتي�ال�ghأراها�وللمجلس�التأسي ��gالرأي�السديد�.ي�ا�وضوع

أدخلت�مHحظات�الحبيب�بورقيبة�نـواب�ا�جلـس�التأسيــ ��g.ـي�حالـة�ارتبـاك�

رح�+ــــــــا�توطئــــــــة�قتصــــــــادية�الhــــــــ�gط

الدســتور،�بــدأ�رئــيس�ا�جلــس�التأســـي ��gيحمــل�الرؤســاء�ومقــرري�اللجــان�القــارة�

�gــــhعــــدلت�عــــدة�مــــرات�"التأسيســــية�مســــؤولية�مــــا�وصــــلت�إليــــه�هــــذه�التوطئــــة�ال

بعـــد�أن�ان�+ـــوا�مـــن�تحريـــر�بعـــض�مـــن�

رى�ومقـرر�مـن�اللجنـة�الفHنيـة،�

،�هـــــذا�..."ويق�ـــــQح�تنقيحـــــات�جديـــــدة�للتوطئـــــة،�بحيـــــث�لـــــم�نصـــــل�إ#ـــــى�نـــــص�Ä+ـــــائي

Nع�ــQاف�الــذي�تقــدم�بــه�رئــيس�ا�جلــس�دفــع�بــرئيس�الحكومــة�Oق�ــQاح�أن�يكــون�

،�وهو�ما�تم�دون�التصـويت�عTـى�هـذا�ا�ق�ـQح�

خــتHف�لــم�يكــن�بعــد�واضــح�لتحديــد�

$طراف�ا�دافعـة�عـن�البـديل�yقتصـادي�الجديـد،�.ـي�حـUن�ظلـت�هـذه�$طـراف�

منغلقــة�عTــى�نفســها،�.ــي�حــUن�ال�|مــت�الحكومــة�.ــي�البدايــة�بموقــف�الحيــاد�حhــ��
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

النواب�داخل�ا�جلس�التأسي �g،�فكلما�كانت�تثار�مسألة�ضـرورة�تـدخل�الدولـة�

،�أو�.ي�حالة�تحديد�ملكية�وسائل�سواء�.ي�حالة�نزع�ا�لكية

ا�بــــادئ�العامــــة�كمســــألة�ا�ســــاواة،�"بــــأن�تكــــون�توطئــــة�الدســــتور�تتضــــمن�فقــــط�

�Qحتكــاروالحريــة�والحقــوق،�أك£ــNقطــاع�وyمــن�مســألة�تنــاول�

لنــواب�ا�نتمــUن�للجنــة�التوطئــة�بــــأÄ+ا�لبتحميــل�كــل�ا�ســؤولية�

وبالتا#ي�إذا�كانت�هذه�اللجنة�بحسب�نوعيـة�أعضـا×+ا��-النظرية�بالضبط

بصـــف�+م�رؤســـاء�اللجـــان�القـــارة�التأسيســـية،�يجـــب�أن�يكونـــوا�عـــارفUن�

الدستور،�وما�وقع�Nتفاق�عليه�ومـا�هـو�الــ��gء�الـذي�ضـبط�.ـي�الدسـتور 

فكرتي�ال�ghأراها�وللمجلس�التأسي ��gالرأي�السديد�.ي�ا�وضوع

أدخلت�مHحظات�الحبيب�بورقيبة�نـواب�ا�جلـس�التأسيــ ��g.ـي�حالـة�ارتبـاك�

Nت�Oشــــــــكاyطضــــــــحة،�فعــــــــوض�الحســــــــم�.ــــــــي��gــــــــhقتصــــــــادية�ال

الدســتور،�بــدأ�رئــيس�ا�جلــس�التأســـي ��gيحمــل�الرؤســاء�ومقــرري�اللجــان�القــارة�

�gــــhالتأسيســــية�مســــؤولية�مــــا�وصــــلت�إليــــه�هــــذه�التوطئــــة�ال

بعـــد�أن�ان�+ـــوا�مـــن�تحريـــر�بعـــض�مـــن�كلمـــا�حــــضر�ا�قـــرر�والـــرئيس�للجـــان�

رى�ومقـرر�مـن�اللجنـة�الفHنيـة،�الفصول�وا�شـاريع�$و#ـى،�فيـأتي�رئـيس�لجنـة�أخـ

ويق�ـــــQح�تنقيحـــــات�جديـــــدة�للتوطئـــــة،�بحيـــــث�لـــــم�نصـــــل�إ#ـــــى�نـــــص�Ä+ـــــائي

Nع�ــQاف�الــذي�تقــدم�بــه�رئــيس�ا�جلــس�دفــع�بــرئيس�الحكومــة�Oق�ــQاح�أن�يكــون�

،�وهو�ما�تم�دون�التصـويت�عTـى�هـذا�ا�ق�ـQح�98"النظر�.ي�التوطئة�بعد�الدستور 

  .من�لدن�النواب

خــتHف�لــم�يكــن�بعــد�واضــح�لتحديــد�Hنتبــاه�.ــي�هــذه�ا�ــداوOت،�أن�N الHفـت�ل

$طراف�ا�دافعـة�عـن�البـديل�yقتصـادي�الجديـد،�.ـي�حـUن�ظلـت�هـذه�$طـراف�

منغلقــة�عTــى�نفســها،�.ــي�حــUن�ال�|مــت�الحكومــة�.ــي�البدايــة�بموقــف�الحيــاد�حhــ��
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النواب�داخل�ا�جلس�التأسي �g،�فكلما�كانت�تثار�مسألة�ضـرورة�تـدخل�الدولـة�

سواء�.ي�حالة�نزع�ا�لكية

بــــأن�تكــــون�توطئــــة�الدســــتور�تتضــــمن�فقــــط�

�Qوالحريــة�والحقــوق،�أك£ــ

بتحميــل�كــل�ا�ســؤولية�

النظرية�بالضبط-بجHء�

بصـــف�+م�رؤســـاء�اللجـــان�القـــارة�التأسيســـية،�يجـــب�أن�يكونـــوا�عـــارفUن�

الدستور،�وما�وقع�Nتفاق�عليه�ومـا�هـو�الــ

فكرتي�ال�ghأراها�وللمجلس�التأسي ��gالرأي�السديد�.ي�ا�وضوع

أدخلت�مHحظات�الحبيب�بورقيبة�نـواب�ا�جلـس�التأسيــ ��g.ـي�حالـة�ارتبـاك�

ضــــــــحة،�فعــــــــوض�الحســــــــم�.ــــــــي�yشــــــــكاOت�Nوا

الدســتور،�بــدأ�رئــيس�ا�جلــس�التأســـي ��gيحمــل�الرؤســاء�ومقــرري�اللجــان�القــارة�

�gــــhالتأسيســــية�مســــؤولية�مــــا�وصــــلت�إليــــه�هــــذه�التوطئــــة�ال

كلمـــا�حــــضر�ا�قـــرر�والـــرئيس�للجـــان�وُتحـــّور�

الفصول�وا�شـاريع�$و#ـى،�فيـأتي�رئـيس�لجنـة�أخـ

ويق�ـــــQح�تنقيحـــــات�جديـــــدة�للتوطئـــــة،�بحيـــــث�لـــــم�نصـــــل�إ#ـــــى�نـــــص�Ä+ـــــائي

Nع�ــQاف�الــذي�تقــدم�بــه�رئــيس�ا�جلــس�دفــع�بــرئيس�الحكومــة�Oق�ــQاح�أن�يكــون�

النظر�.ي�التوطئة�بعد�الدستور "

من�لدن�النواب

الHفـت�ل

$طراف�ا�دافعـة�عـن�البـديل�yقتصـادي�الجديـد،�.ـي�حـUن�ظلـت�هـذه�$طـراف�

منغلقــة�عTــى�نفســها،�.ــي�حــUن�ال�|مــت�الحكومــة�.ــي�البدايــة�بموقــف�الحيــاد�حhــ��
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شــغل�مثــل�تحــافظ�عTــى�تماســكها،�كوÄ+ــا�تضــم�وزراء�ينتمــ�gبعضــهم�إ#ــى�اتحــاد�ال

مصـطفى�الفيH#ـي،�وكـذا�اتحـاد�الصــناعة�والتجـارة�مثـل�الفرجـاني�بالحـاج�عمــار،�

جوهر�ا�وضوع�بالقـدر�مـا�تـم�ال�QكUـ|�

 Nإذ�ســـــرعان�مـــــا�أصـــــبح��،Hف�لـــــم�يـــــدم�طـــــويHخـــــت

،�وتحديدا�.ي�الفصل�ا�تعلق�بحق�ا�لكيـة،�

مـن��23عندما�طالب�مصطفى�الفيH#ـي�بصـفته�وزيـرا�للفHحـة،�مراجعـة�الفصـل�

حـــــق�ا�لكيـــــة�مضـــــمون�إ�O.ـــــي�حالـــــة�

،�كونه�يتعـارض�مـع�ا�لكيـة�

مشـــــاريع�أنفـــــق�مU|اÄ+ـــــا�"

بــل�يجــب�اســ�Qجاعها�واســتثمارها�

هــــو�بتحديــــد�ا�لكيــــة�العامــــة�

ن�هــــذه�الRــــQامج�وبالتــــا#ي�يجــــب�أن�تكــــو 

،�أيـده�.ـي�هـذا�الطـرح�كـل�مـن�النائـب�الطـاهر�عبـد�الكـا.ي�

�Oــى�الدولــة�إTإذا�وجــد�ان�ــ|اع�للمصــلحة�العامـة�يقــع�تعويضــه،�فمــا�ع

،�وبعد�ذلك�تم�التصـويت�با«جمـاع�

ان�التأسيســـية،�بغيـــة�إعـــادة�صـــياغته�وفـــق�

  .ا�ق�Qح�ا�دعوم�بأرقام�ومعطيات�تقدم�t+ا�مصطفى�الفيH#ي

أثـــار�هـــذا�ا�ق�ـــQح�معارضـــة�قويـــة�أبـــداها�البـــا¤ي�لـــذغم،�كاتـــب�الدولـــة�للرئاســـة�

ـكه�بالصـياغة�$صـلية�للفصـل� معتRـQا��23بالرغم�من�التصـويت�با«جمـاع،�بتمسُّ

�gهــــو�محـــــور�الحيـــــاة�السياســــية�والكيـــــان�السيا�ـــــ�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

تحــافظ�عTــى�تماســكها،�كوÄ+ــا�تضــم�وزراء�ينتمــ�gبعضــهم�إ#ــى�اتحــاد�ال

مصـطفى�الفيH#ـي،�وكـذا�اتحـاد�الصــناعة�والتجـارة�مثـل�الفرجـاني�بالحـاج�عمــار،�

جوهر�ا�وضوع�بالقـدر�مـا�تـم�ال�QكUـ|���تتعمق�.يهذه�الجلسة�O �أشغال

  .عTى�$مور�الشكلية

لـــــم�يـــــدم�طـــــويH،�إذ�ســـــرعان�مـــــا�أصـــــبح�N هـــــذا�الحيـــــاد�وا�Hحـــــظ�أن�

،�وتحديدا�.ي�الفصل�ا�تعلق�بحق�ا�لكيـة،�99سي �gمنطق�مداوOت�ا�جلس�التأ

عندما�طالب�مصطفى�الفيH#ـي�بصـفته�وزيـرا�للفHحـة،�مراجعـة�الفصـل�

حـــــق�ا�لكيـــــة�مضـــــمون�إ�O.ـــــي�حالـــــة�: "والـــــذي�يـــــنص�عTـــــى�أن�،الدســـــتور 

،�كونه�يتعـارض�مـع�ا�لكيـة�"Nن�|اع�للمصلحة�العامة�فإنه�يكون�بتعويض�عادل

"تعلـــــق�$مـــــر�باÓراªـــــ��gالhـــــ�gأقامـــــت�الدولـــــة��إذا

بــل�يجــب�اســ�Qجاعها�واســتثمارها�... مبــالغ�هامــة�مــن�Nمــوال�«حيــاء�تلــك�ا�نــاطق

هــــو�بتحديــــد�ا�لكيــــة�العامــــة�... فالوجــــه�$سا�ــــ��gوالوحيــــد... ببوجــــه�مــــن�الوجــــوه

وبالتــــا#ي�يجــــب�أن�تكــــو ... ولــــيس�هــــذا�التحديــــد�للمصــــلحة�العامــــة

،�أيـده�.ـي�هـذا�الطـرح�كـل�مـن�النائـب�الطـاهر�عبـد�الكـا.ي�"وا�شايع�للدولة�واجب

"�Oــى�الدولــة�إTإذا�وجــد�ان�ــ|اع�للمصــلحة�العامـة�يقــع�تعويضــه،�فمــا�ع

،�وبعد�ذلك�تم�التصـويت�با«جمـاع�100"أن�تعوض�وتأخذ�$را�g�ªال�ghتستحقها

ان�التأسيســـية،�بغيـــة�إعـــادة�صـــياغته�وفـــق�عTـــى�ضـــرورة�إعـــادة�الفصـــل�إ#ـــى�اللجـــ

ا�ق�Qح�ا�دعوم�بأرقام�ومعطيات�تقدم�t+ا�مصطفى�الفيH#ي

أثـــار�هـــذا�ا�ق�ـــQح�معارضـــة�قويـــة�أبـــداها�البـــا¤ي�لـــذغم،�كاتـــب�الدولـــة�للرئاســـة�

ـكه�بالصـياغة�$صـلية�للفصـل� بالرغم�من�التصـويت�با«جمـاع،�بتمسُّ

هــــو�محـــــور�الحيـــــاة�السياســــية�والكيـــــان�السيا�ـــــ��gموضــــوع�ا�لكيـــــة�الخاصـــــة�
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تحــافظ�عTــى�تماســكها،�كوÄ+ــا�تضــم�وزراء�ينتمــ�gبعضــهم�إ#ــى�اتحــاد�ال

مصـطفى�الفيH#ـي،�وكـذا�اتحـاد�الصــناعة�والتجـارة�مثـل�الفرجـاني�بالحـاج�عمــار،�

أشغالمما�جعل�

عTى�$مور�الشكلية

وا�Hحـــــظ�أن�

منطق�مداوOت�ا�جلس�التأ

عندما�طالب�مصطفى�الفيH#ـي�بصـفته�وزيـرا�للفHحـة،�مراجعـة�الفصـل�

الدســـــتور مشـــــروع�

Nن�|اع�للمصلحة�العامة�فإنه�يكون�بتعويض�عادل

إذاالخاصـــــة،�

مبــالغ�هامــة�مــن�Nمــوال�«حيــاء�تلــك�ا�نــاطق

ببوجــــه�مــــن�الوجــــوه

ولــــيس�هــــذا�التحديــــد�للمصــــلحة�العامــــة

وا�شايع�للدولة�واجب

"معتRـQا�أنــه�

أن�تعوض�وتأخذ�$را�g�ªال�ghتستحقها

عTـــى�ضـــرورة�إعـــادة�الفصـــل�إ#ـــى�اللجـــ

ا�ق�Qح�ا�دعوم�بأرقام�ومعطيات�تقدم�t+ا�مصطفى�الفيH#ي

أثـــار�هـــذا�ا�ق�ـــQح�معارضـــة�قويـــة�أبـــداها�البـــا¤ي�لـــذغم،�كاتـــب�الدولـــة�للرئاســـة�

ـكه�بالصـياغة�$صـلية�للفصـل� بالرغم�من�التصـويت�با«جمـاع،�بتمسُّ

موضــــوع�ا�لكيـــــة�الخاصـــــة�"أن�
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ومن�واجبنا�أن�ندافع�عTـى�هـذا�ا�بـدأ�وسـأدافع�عنـه�

،�إ�Oأن�$مـــر�لـــم�يقتصـــر�

فقــــط�عTــــى�التعبUــــ�Qعــــن�وجهــــة�النظــــر�بــــUن�أعضــــاء�نفــــس�الحكومــــة،�بــــل�لتحميــــل�

مـــــــا�يحـــــــيط�بالدولـــــــة�مـــــــن�أنـــــــواع�ال�+ديـــــــد�والـــــــدعايات�وافســـــــاد�

لم�أتصور�من�الفرد�الذي�يكون�له�.ي�آن�واحد�برنامج�وهـو�

جدي�وواقÈي�وأهل�بأن�يمثل�الشعب�وإذا�به�يع�QRعن�رغباتـه�ويقـف�بمثـل�هـذا�

الــــب�ا�قــــرر�لــــم�يتعامــــل�رئــــيس�ا�جلــــس�التأســـــي ��gبشــــكل�حيــــادي،�عنــــدما�ط

لعرضــــــه�مــــــرة�ثانيــــــة�«جــــــراء�عمليــــــة�

Nق�ــــــQاع،�وهــــــو�مــــــا�لــــــم�يتقبلــــــه�النائــــــب�محمــــــد�الخيــــــاري،�مقاطعــــــا�ا�قــــــرر�العــــــام�

للدســــــتور�ليلقـــــــي�النـــــــواب�ا�نتمــــــUن�Oتحـــــــاد�الشـــــــغل�بكــــــل�ثقلهـــــــم�تحميـــــــل�رئـــــــيس�

لتــأثر�بمداخلــة�البــا¤ي�ا�جلــس�كــل�ا�ســؤولية�حــول�هــذا�$ســلوب�الــذي�دفعــه�با

،�أÄ+ــا�تحولــت�23والHفــت�لHنتبــاه�مــن�خــHل�تتبــع�أشــواط�مناقشــات�الفصــل�

إ#ـــى�جـــدال�ثنـــائي�بـــUن�النائـــب�محمـــد�الخيـــاري�كممثـــل�Oتحـــاد�الشـــغل�مـــن�جهـــة،�

وكاتـــب�الدولـــة�للرئاســـة�البـــا¤ي�لـــذغم�إ#ـــى�جانبـــه�أحمـــد�ا�ســـتQUي،�فـــاÓول�يـــدافع�

�gــــhالشاســــعة�ال�gــــ�ªعــــادة�تقســــيم�تلــــك�$را»

ي�متســـائ�Hإذن�هــذا�ان�ــ|اع؟�مجيبـــا�

كــون�أن�$مـــر�لــيس�ان�|اعـــا�وإنمــا�مـــن�الناحيــة�الفنيـــة�تغيUــ�Q.ـــي�الوضــع�العقـــاري،�

: يقاطعه�البا¤ي�لذغم�بقولـه

 Óي�Tام�النظـام�الـداخQخـذ�اح�ـ

.  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

ومن�واجبنا�أن�ندافع�عTـى�هـذا�ا�بـدأ�وسـأدافع�عنـه�... وNقتصادي�لهذه�الدولة

،�إ�Oأن�$مـــر�لـــم�يقتصـــر�)..."تصـــفيق(بصـــف�ghمـــواطن��Oكمســـؤول�.ـــي�الحكومـــة�

فقــــط�عTــــى�التعبUــــ�Qعــــن�وجهــــة�النظــــر�بــــUن�أعضــــاء�نفــــس�الحكومــــة،�بــــل�لتحميــــل�

مـــــــا�يحـــــــيط�بالدولـــــــة�مـــــــن�أنـــــــواع�ال�+ديـــــــد�والـــــــدعايات�وافســـــــاد�"ام�ا�ســـــــؤولية�أمـــــــ

لم�أتصور�من�الفرد�الذي�يكون�له�.ي�آن�واحد�برنامج�وهـو�... سمعتنا�.ي�الخارج

جدي�وواقÈي�وأهل�بأن�يمثل�الشعب�وإذا�به�يع�QRعن�رغباتـه�ويقـف�بمثـل�هـذا�
101.  

لــــم�يتعامــــل�رئــــيس�ا�جلــــس�التأســـــي ��gبشــــكل�حيــــادي،�عنــــدما�ط

لعرضــــــه�مــــــرة�ثانيــــــة�«جــــــراء�عمليــــــة��23العــــــام�للدســــــتور�بإعــــــادة�قــــــراءة�الفصــــــل�

Nق�ــــــQاع،�وهــــــو�مــــــا�لــــــم�يتقبلــــــه�النائــــــب�محمــــــد�الخيــــــاري،�مقاطعــــــا�ا�قــــــرر�العــــــام�

للدســــــتور�ليلقـــــــي�النـــــــواب�ا�نتمــــــUن�Oتحـــــــاد�الشـــــــغل�بكــــــل�ثقلهـــــــم�تحميـــــــل�رئـــــــيس�

ا�جلــس�كــل�ا�ســؤولية�حــول�هــذا�$ســلوب�الــذي�دفعــه�با

والHفــت�لHنتبــاه�مــن�خــHل�تتبــع�أشــواط�مناقشــات�الفصــل�

إ#ـــى�جـــدال�ثنـــائي�بـــUن�النائـــب�محمـــد�الخيـــاري�كممثـــل�Oتحـــاد�الشـــغل�مـــن�جهـــة،�

وكاتـــب�الدولـــة�للرئاســـة�البـــا¤ي�لـــذغم�إ#ـــى�جانبـــه�أحمـــد�ا�ســـتQUي،�فـــاÓول�يـــدافع�

«عــــادة�تقســــيم�تلــــك�$راªــــ��gالشاســــعة�الhــــ�g" عTــــى�ضــــرورة�أن�تتــــدخل�الدولــــة�

ي�متســـائ�Hإذن�هــذا�ان�ــ|اع؟�مجيبـــا�ليقاطعـــه�أحمــد�ا�ســتQU ... يملكهــا�فــHح�واحــد

كــون�أن�$مـــر�لــيس�ان�|اعـــا�وإنمــا�مـــن�الناحيــة�الفنيـــة�تغيUــ�Q.ـــي�الوضــع�العقـــاري،�

يقاطعه�البا¤ي�لذغم�بقولـه... بأن�نأخذ�$را�g�ªمقابل�ما�تمنحه�الحكومة�فيه

اح�ـQام�النظـام�الـداخTي�Ó ،�وبعد�$خذ�والرد�بUن�فريقUن�دون�..."هذا�تجاهل
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

وNقتصادي�لهذه�الدولة

بصـــف�ghمـــواطن��Oكمســـؤول�.ـــي�الحكومـــة�

فقــــط�عTــــى�التعبUــــ�Qعــــن�وجهــــة�النظــــر�بــــUن�أعضــــاء�نفــــس�الحكومــــة،�بــــل�لتحميــــل�

ا�ســـــــؤولية�أمـــــــ

سمعتنا�.ي�الخارج

جدي�وواقÈي�وأهل�بأن�يمثل�الشعب�وإذا�به�يع�QRعن�رغباتـه�ويقـف�بمثـل�هـذا�

101"ا�وقف

لــــم�يتعامــــل�رئــــيس�ا�جلــــس�التأســـــي ��gبشــــكل�حيــــادي،�عنــــدما�ط

العــــــام�للدســــــتور�بإعــــــادة�قــــــراءة�الفصــــــل�

Nق�ــــــQاع،�وهــــــو�مــــــا�لــــــم�يتقبلــــــه�النائــــــب�محمــــــد�الخيــــــاري،�مقاطعــــــا�ا�قــــــرر�العــــــام�

للدســــــتور�ليلقـــــــي�النـــــــواب�ا�نتمــــــUن�Oتحـــــــاد�الشـــــــغل�بكــــــل�ثقلهـــــــم�تحميـــــــل�رئـــــــيس�

ا�جلــس�كــل�ا�ســؤولية�حــول�هــذا�$ســلوب�الــذي�دفعــه�با

  .لذغم

والHفــت�لHنتبــاه�مــن�خــHل�تتبــع�أشــواط�مناقشــات�الفصــل�

إ#ـــى�جـــدال�ثنـــائي�بـــUن�النائـــب�محمـــد�الخيـــاري�كممثـــل�Oتحـــاد�الشـــغل�مـــن�جهـــة،�

وكاتـــب�الدولـــة�للرئاســـة�البـــا¤ي�لـــذغم�إ#ـــى�جانبـــه�أحمـــد�ا�ســـتQUي،�فـــاÓول�يـــدافع�

عTــــى�ضــــرورة�أن�تتــــدخل�الدولــــة�

يملكهــا�فــHح�واحــد

كــون�أن�$مـــر�لــيس�ان�|اعـــا�وإنمــا�مـــن�الناحيــة�الفنيـــة�تغيUــ�Q.ـــي�الوضــع�العقـــاري،�

بأن�نأخذ�$را�g�ªمقابل�ما�تمنحه�الحكومة�فيه

هذا�تجاهل

                                                          

101 ��!�� �+,�/ X
���� �$,/	��� $�,��� �8����



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 87 

 

�ـرة�الثالثـة�أمـام��23مة،�وهـو�مـا�دفـع�بـرئيس�ا�جلـس�بإعـادة�عـرض�الفصـل�

مصـــطفى�الفيH#ـــي�معارضـــته�بشـــكل�عل©ـــ�gللتوجـــه�الحكـــومي�الـــذي�

فقــد�صــوت�إ#ــى�جانــب�ســتة�مــن�نــواب�ينتمــون�إ#ــى�نفــس�التنظــيم�

،�ممـا�جعـل�الفصـل�يمـر�بأغلبيـة�مطلقـة�

وا�Hحظ�مـن�خـHل�مـا�جـاء�.ـي�قـول�رئـيس�ا�جلـس�جلـو#ي�فـارس�بعـد�yعـHن�

أطلـب�مـن�النـواب�مواصـلة�العمـل�حhـ��يقـع�اتمـام�الفصـل�

مقتنعـUن�بالنتـائج�بعـد�محـاول�+م�

لقــد�تركــز�Nنقســام�بــUن�النــواب�بحســب�انتمــا×+م�السيا�ــ��gســواء�.ــي�الجلســة�

أو�.ـــي�الجلســـة�$خـــرى�وا�تعلقـــة�بمناقشـــة�

ســـواء�سياســـيا��بمســـاندة�ودعـــم�مـــن�بـــاÛي�النـــواب�ا�نتمـــUن

اتحــــــــاد�الصــــــــناعة�"ـ،�ونقابيــــــــا�النــــــــواب�ا�نتمــــــــUن�لــــــــ

 بحكم�عدم�Nع�Qاض�عTى�النهج�yقتصادي�الحر؛

بمن�ف¹+م�الذين�تقلـدوا�مهمـات�وزاريـة�مثـل�

الفHحـــــة�مصــــــطفى�أحمـــــد�بــــــن�صـــــالح�كاتــــــب�الدولـــــة�لــــــدى�وزارة�الصـــــحة،�ووزيــــــر�

لــة�يجــب�الفيH#ــي،�بحكــم�عــدم�تبنــ¹+م�للــنهج�yقتصــادي�الحــر،�معتRــQين�أن�الدو 
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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مة،�وهـو�مـا�دفـع�بـرئيس�ا�جلـس�بإعـادة�عـرض�الفصـل�

  .جل�التصويت�عليهأأنظار�ا�جلس�من�

مصـــطفى�الفيH#ـــي�معارضـــته�بشـــكل�عل©ـــ�gللتوجـــه�الحكـــومي�الـــذي��لـــم�يخـــف
فقــد�صــوت�إ#ــى�جانــب�ســتة�مــن�نــواب�ينتمــون�إ#ــى�نفــس�التنظــيم��،102

،�ممـا�جعـل�الفصـل�يمـر�بأغلبيـة�مطلقـة�23اتحـاد�الشـغل�ضـد�الفصـل�

  .تأييدا�لرأي�الحكومة

وا�Hحظ�مـن�خـHل�مـا�جـاء�.ـي�قـول�رئـيس�ا�جلـس�جلـو#ي�فـارس�بعـد�yعـHن�

أطلـب�مـن�النـواب�مواصـلة�العمـل�حhـ��يقـع�اتمـام�الفصـل�"عن�نتائج�التصويت�

مقتنعـUن�بالنتـائج�بعـد�محـاول�+م�نه�يخاطـب�بعـض�مـن�النـواب�الغUـ�Q،�وكأ

  .مغادرة�جلسة�ا�ناقشة

لقــد�تركــز�Nنقســام�بــUن�النــواب�بحســب�انتمــا×+م�السيا�ــ��gســواء�.ــي�الجلســة�

أو�.ـــي�الجلســـة�$خـــرى�وا�تعلقـــة�بمناقشـــة��،الخاصـــة�بمناقشـــة�توطئـــة�الدســـتور 

  :الباب�$ول�وا�تعلق�باÓحكام�العامة�إ#ى�فريقUن

بمســـاندة�ودعـــم�مـــن�بـــاÛي�النـــواب�ا�نتمـــUن: أعضـــاء)الحكومـــة

،�ونقابيــــــــا�النــــــــواب�ا�نتمــــــــUن�لــــــــ"الدســــــــتوري�الجديــــــــد

بحكم�عدم�Nع�Qاض�عTى�النهج�yقتصادي�الحر؛

بمن�ف¹+م�الذين�تقلـدوا�مهمـات�وزاريـة�مثـل�: النواب)انتم�ن)Qتحاد)الشغل

أحمـــــد�بــــــن�صـــــالح�كاتــــــب�الدولـــــة�لــــــدى�وزارة�الصـــــحة،�ووزيــــــر�

الفيH#ــي،�بحكــم�عــدم�تبنــ¹+م�للــنهج�yقتصــادي�الحــر،�معتRــQين�أن�الدو 
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مة،�وهـو�مـا�دفـع�بـرئيس�ا�جلـس�بإعـادة�عـرض�الفصـل�لكلا

أنظار�ا�جلس�من�

لـــم�يخـــف

102ينتمــ�gإليــه

اتحـاد�الشـغل�ضـد�الفصـل�-النقابي�

تأييدا�لرأي�الحكومة

وا�Hحظ�مـن�خـHل�مـا�جـاء�.ـي�قـول�رئـيس�ا�جلـس�جلـو#ي�فـارس�بعـد�yعـHن�

عن�نتائج�التصويت�

،�وكأ103"24

مغادرة�جلسة�ا�ناقشة

لقــد�تركــز�Nنقســام�بــUن�النــواب�بحســب�انتمــا×+م�السيا�ــ��gســواء�.ــي�الجلســة�

الخاصـــة�بمناقشـــة�توطئـــة�الدســـتور 

الباب�$ول�وا�تعلق�باÓحكام�العامة�إ#ى�فريقUن

أعضـــاء)الحكومـــة

الدســــــــتوري�الجديــــــــد"للحــــــــزب�

بحكم�عدم�Nع�Qاض�عTى�النهج�yقتصادي�الحر؛�"والتجارة

النواب)انتم�ن)Qتحاد)الشغل
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الفيH#ــي،�بحكــم�عــدم�تبنــ¹+م�للــنهج�yقتصــادي�الحــر،�معتRــQين�أن�الدو 
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نحــو�تحقيـــق�ا�صــلحة�العامـــة�

�gحـــــول�وا�Hحـــــظ�أن�هـــــذا�Nنقســـــام�الحاصـــــل�بـــــUن�نـــــواب�ا�جلـــــس�التأسيــــــ �

تحديــد�الــنمط�Nقتصــادي�الجديــد�لتــونس،�لــم�يكــن�ا�جلــس�قــد�حســم�بعــد�.ــي�

Nقتصــــادية�.ــــي�مشــــروع�ن�ا�واضــــيع�ا�تعلقــــة�بالقضــــايا�

التوطئــة�و$حكــام�-الدســتور�تبقــى�محصــورة�.ــي�جــزء�مــن�الهندســة�الدســتورية�

رحلة�الثانية�ا�قـررة�.ـي�

ا�ســــــــطرة�القانونيــــــــة�«قــــــــرار�الدســــــــتور،�وا�تمثلــــــــة�.ــــــــي�القــــــــراءة�الثانيــــــــة��شــــــــروع�

�gن�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ�Uالـــــــرغم�مـــــــن�وجـــــــود�رابطـــــــة�قانونيـــــــة�بـــــــ

والسلطة�التنفيذية،�وال�ghتسمح�أحيانا�بتوف�QUفرصـة�لعـرض�قضـايا�ذات�طـابع�

Hقـــــة�تبقـــــى�محـــــدودة،�Oســـــيما�.ـــــي�القضـــــايا�ا�تعلقـــــة�

ليس�من�مشموOت�ا�جلس�التأسيســي،�و�Oممـا�هـو�.ـي�نطـاق�

�gـــــhقـــــة�الHممـــــا�يجعـــــل�مـــــن�الع�،

تجمـــع�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gبالحكومـــة،��Oتعـــدو�أن�تكـــون�إ�OعHقـــة�لHطـــHع�عTـــى�

رئيس�الحكومة�الذي�همه�الوحيد�أ�Oيدير�شؤون�الدولة�إ�Oبموازاة�

،�"الشـــعب�وبموافقتـــه،�أن�تقـــع�استشـــارة�النـــواب�.ـــي�مصـــاريف�الـــبHد�ومقابضـــها

وهو�ما�يع©�gأن�ا�جلس�التأسي ��gيفتقد�إ#ى�سلطة�التعديل�من�خـHل�إحـداث�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

Nنحــو�تحقيـــق�ا�صــلحة�العامـــة��اقتصـــادية�وتوج¹+هــأن�تتــدخل�.ــي�كـــل�الشــؤون�

  للمواطن�التون �g،�من�خHل�التوزيع�العادل�لل£Qوات؛

وا�Hحـــــظ�أن�هـــــذا�Nنقســـــام�الحاصـــــل�بـــــUن�نـــــواب�ا�جلـــــس�التأسيــــــ �

تحديــد�الــنمط�Nقتصــادي�الجديــد�لتــونس،�لــم�يكــن�ا�جلــس�قــد�حســم�بعــد�.ــي�

ن�ا�واضــــيع�ا�تعلقــــة�بالقضــــايا�Nا�وضــــوع�Ä+ائيــــا،�كــــون�أ

الدســتور�تبقــى�محصــورة�.ــي�جــزء�مــن�الهندســة�الدســتورية�

رحلة�الثانية�ا�قـررة�.ـي�مما�سيدفع�بنواب�ا�جلس�التأسي ��gبانتظار�ا�

ا�ســــــــطرة�القانونيــــــــة�«قــــــــرار�الدســــــــتور،�وا�تمثلــــــــة�.ــــــــي�القــــــــراءة�الثانيــــــــة��شــــــــروع�

�gن�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ�Uالـــــــرغم�مـــــــن�وجـــــــود�رابطـــــــة�قانونيـــــــة�بـــــــ

والسلطة�التنفيذية،�وال�ghتسمح�أحيانا�بتوف�QUفرصـة�لعـرض�قضـايا�ذات�طـابع�

Hقـــــة�تبقـــــى�محـــــدودة،�Oســـــيما�.ـــــي�القضـــــايا�ا�تعلقـــــة�اقتصـــــادي،�إ�Oأن�هـــــذه�الع

ليس�من�مشموOت�ا�جلس�التأسيســي،�و�Oممـا�هـو�.ـي�نطـاق�"بمالية�السنة،�إذ�

،�ممـــــا�يجعـــــل�مـــــن�العHقـــــة�الhـــــ�g..."أنظـــــاره�أن�يتنـــــاول�مU|انيـــــة�بالـــــدرس�والنقـــــاش

تجمـــع�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gبالحكومـــة،��Oتعـــدو�أن�تكـــون�إ�OعHقـــة�لHطـــHع�عTـــى�

  .امUن�مU|انية�السنة

رئيس�الحكومة�الذي�همه�الوحيد�أ�Oيدير�شؤون�الدولة�إ�Oبموازاة�"

الشـــعب�وبموافقتـــه،�أن�تقـــع�استشـــارة�النـــواب�.ـــي�مصـــاريف�الـــبHد�ومقابضـــها

وهو�ما�يع©�gأن�ا�جلس�التأسي ��gيفتقد�إ#ى�سلطة�التعديل�من�خـHل�إحـداث�
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Nأن�تتــدخل�.ــي�كـــل�الشــؤون�

للمواطن�التون �g،�من�خHل�التوزيع�العادل�لل£Qوات؛

وا�Hحـــــظ�أن�هـــــذا�Nنقســـــام�الحاصـــــل�بـــــUن�نـــــواب�ا�جلـــــس�التأسيــــــ �

تحديــد�الــنمط�Nقتصــادي�الجديــد�لتــونس،�لــم�يكــن�ا�جلــس�قــد�حســم�بعــد�.ــي�

ا�وضــــوع�Ä+ائيــــا،�كــــون�أ

الدســتور�تبقــى�محصــورة�.ــي�جــزء�مــن�الهندســة�الدســتورية�

مما�سيدفع�بنواب�ا�جلس�التأسي ��gبانتظار�ا��-العامة

ا�ســــــــطرة�القانونيــــــــة�«قــــــــرار�الدســــــــتور،�وا�تمثلــــــــة�.ــــــــي�القــــــــراءة�الثانيــــــــة��شــــــــروع�

  .الدستور 

الـــــــرغم�مـــــــن�وجـــــــود�رابطـــــــة�قانونيـــــــة�بـــــــUن�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��gوعTـــــــى�

والسلطة�التنفيذية،�وال�ghتسمح�أحيانا�بتوف�QUفرصـة�لعـرض�قضـايا�ذات�طـابع�

اقتصـــــادي،�إ�Oأن�هـــــذه�الع

بمالية�السنة،�إذ�

أنظـــــاره�أن�يتنـــــاول�مU|انيـــــة�بالـــــدرس�والنقـــــاش

تجمـــع�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gبالحكومـــة،��Oتعـــدو�أن�تكـــون�إ�OعHقـــة�لHطـــHع�عTـــى�

امUن�مU|انية�السنةمض

"أن��كما

الشـــعب�وبموافقتـــه،�أن�تقـــع�استشـــارة�النـــواب�.ـــي�مصـــاريف�الـــبHد�ومقابضـــها

وهو�ما�يع©�gأن�ا�جلس�التأسي ��gيفتقد�إ#ى�سلطة�التعديل�من�خـHل�إحـداث�
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ون�دوره�منحصـــــــرا�فقـــــــط�.ـــــــي�تقـــــــديم�

فمحدوديــــة�ا�ناســــبات��ناقشـــــة�القضــــايا�ذات�الطـــــابع�ا�ــــا#ي�كمـــــا�هــــو�الشـــــأن�

ـــ� بالنســبة�للجلســة�ا�تعلقــة�بمناقشــة�مU|انيــة�الحكومــة�الخاصــة�بالســنة�ا�اليــة�لـ

،�إ�Oأن�هــــــذه�العHقــــــة�تجعــــــل�مــــــن�ا�ق�Qحــــــات�الhــــــ�gيقــــــدمها�نــــــواب�

¤ـي�مUـ|ان��1957-1958

،�وهـو�مـا��Oيسـمح�105..."

للنـــــــواب�عTــــــــى�$قـــــــل�الــــــــدخول�.ـــــــي�نقــــــــاش�جـــــــوهري�للحســــــــم�.ـــــــي�تحديــــــــد�بعــــــــض�

ت�الhـــ�gيطرحهـــا�موضـــوع�البـــديل�yقتصـــادي�لتـــونس،�وهـــو�مـــا�ســـيجعل�

ناقشــات�مشــروع�الدســتور�.ــي�قراءتــه�

لــــــم�يكــــــن�الحبيــــــب�بورقيبــــــة�ليســــــمح�لنــــــواب�ا�جلــــــس�التأســـــــي ��gللحســــــم�.ــــــي�

مـــــن�خـــــHل�Nختيـــــار�بـــــUن�النظـــــام�

ينـــــاير�كعيـــــد��18قتصـــــاد�ا�وجـــــه،�فقـــــد�جعـــــل�مـــــن�تـــــاريخ�

،�1952ينـــاير��18لـــذكرى�الثـــورة�التحريريـــة�الhـــ�gعرفهـــا�الشـــعب�التون ـــ��gبتـــاريخ�

قتصــــاد�الجديــــد�التون ــــ�g،�عTــــى�

hـــــ�gقادهـــــا�الشـــــعب�التون ـــــ��gكانـــــت�غايـــــة�ووســـــيلة�

للوصـول�إ#ـى�مــا�هـو�أهــم،�أ�Oوهـو�تسـخ�QUالدولــة�وامكاني�+ـا�لفائــدة�الشـعب�ورفــع�

ينــــاير�هــــو�لــــدخول�ا�عركــــة�Nقتصــــادية�أن�

فا�عركــــــــــة�... ــــــــــ�gء�أ�Oوهـــــــــو�طــــــــــي�صــــــــــفحة�ان�+ـــــــــت�وفــــــــــتح�صـــــــــفحة�أخــــــــــرى 
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

ون�دوره�منحصـــــــرا�فقـــــــط�.ـــــــي�تقـــــــديم�مصـــــــلحة�أو�حـــــــذف�مصـــــــلحة،�وبالتـــــــا#ي�يكـــــــ

  .N104ستشارة�للحكومة�فقط

فمحدوديــــة�ا�ناســــبات��ناقشـــــة�القضــــايا�ذات�الطـــــابع�ا�ــــا#ي�كمـــــا�هــــو�الشـــــأن�

ـــ� بالنســبة�للجلســة�ا�تعلقــة�بمناقشــة�مU|انيــة�الحكومــة�الخاصــة�بالســنة�ا�اليــة�لـ

،�إ�Oأن�هــــــذه�العHقــــــة�تجعــــــل�مــــــن�ا�ق�Qحــــــات�الhــــــ�gيقــــــدمها�نــــــواب�1958

O1957ئحـة�مUـ|ان�سـنة�"ا�جلس�غ�QUملزمة�للحكومة�كون�أن�

..."قد�حررت�وسبق�أن�دخلت�حU|�التنفيذ�منـذ�غـرة�أبريـل

للنـــــــواب�عTــــــــى�$قـــــــل�الــــــــدخول�.ـــــــي�نقــــــــاش�جـــــــوهري�للحســــــــم�.ـــــــي�تحديــــــــد�بعــــــــض�

ت�الhـــ�gيطرحهـــا�موضـــوع�البـــديل�yقتصـــادي�لتـــونس،�وهـــو�مـــا�ســـيجعل�

ناقشــات�مشــروع�الدســتور�.ــي�قراءتــه��النــواب�ي�Qقبــون�قــدوم�ا�رحلــة�الجديــدة�

لــــــم�يكــــــن�الحبيــــــب�بورقيبــــــة�ليســــــمح�لنــــــواب�ا�جلــــــس�التأســـــــي ��gللحســــــم�.ــــــي�

مـــــن�خـــــHل�Nختيـــــار�بـــــUن�النظـــــام��تحديـــــد�طبيعـــــة�النظـــــام�yقتصـــــادي�الجديـــــد،

Nقتصـــــاد�ا�وجـــــه،�فقـــــد�جعـــــل�مـــــن�تـــــاريخ�قتصـــــادي�الحـــــر�أو�

لـــذكرى�الثـــورة�التحريريـــة�الhـــ�gعرفهـــا�الشـــعب�التون ـــ��gبتـــاريخ�

Nــــى�ألقــــى�ف¹+ــــا�خطابــــا�حــــدد�فيــــه�أســــس�Tع�،gقتصــــاد�الجديــــد�التون ــــ�

hـــــ�gقادهـــــا�الشـــــعب�التون ـــــ��gكانـــــت�غايـــــة�ووســـــيلة�معركـــــة�التحريـــــر�ال"

للوصـول�إ#ـى�مــا�هـو�أهــم،�أ�Oوهـو�تسـخ�QUالدولــة�وامكاني�+ـا�لفائــدة�الشـعب�ورفــع�

ينــــاير�هــــو�لــــدخول�ا�عركــــة�Nقتصــــادية�أن��18واختيارنــــا�ليــــوم�...مســــتوى�عيشــــه

ــــــــــ�gء�أ�Oوهـــــــــو�طــــــــــي�صــــــــــفحة�ان�+ـــــــــت�وفــــــــــتح�صـــــــــفحة�أخــــــــــرى 
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مصـــــــلحة�أو�حـــــــذف�مصـــــــلحة،�وبالتـــــــا#ي�يكـــــــ

Nستشارة�للحكومة�فقط

فمحدوديــــة�ا�ناســــبات��ناقشـــــة�القضــــايا�ذات�الطـــــابع�ا�ــــا#ي�كمـــــا�هــــو�الشـــــأن�

ـــ� بالنســبة�للجلســة�ا�تعلقــة�بمناقشــة�مU|انيــة�الحكومــة�الخاصــة�بالســنة�ا�اليــة�لـ

1957-1958

ا�جلس�غ�QUملزمة�للحكومة�كون�أن�

قد�حررت�وسبق�أن�دخلت�حU|�التنفيذ�منـذ�غـرة�أبريـل

للنـــــــواب�عTــــــــى�$قـــــــل�الــــــــدخول�.ـــــــي�نقــــــــاش�جـــــــوهري�للحســــــــم�.ـــــــي�تحديــــــــد�بعــــــــض�

 Oشـــكاyقتصـــادي�لتـــونس،�وهـــو�مـــا�ســـيجعل�yيطرحهـــا�موضـــوع�البـــديل��gـــhت�ال

النــواب�ي�Qقبــون�قــدوم�ا�رحلــة�الجديــدة�

  .الثانية

لــــــم�يكــــــن�الحبيــــــب�بورقيبــــــة�ليســــــمح�لنــــــواب�ا�جلــــــس�التأســـــــي ��gللحســــــم�.ــــــي�

تحديـــــد�طبيعـــــة�النظـــــام�yقتصـــــادي�الجديـــــد،

NNقتصـــــادي�الحـــــر�أو�

لـــذكرى�الثـــورة�التحريريـــة�الhـــ�gعرفهـــا�الشـــعب�التون ـــ��gبتـــاريخ�

ألقــــى�ف¹+ــــا�خطابــــا�حــــدد�فيــــه�أســــس��Nمناســــبة

"اعتبـــــار�أن�

للوصـول�إ#ـى�مــا�هـو�أهــم،�أ�Oوهـو�تسـخ�QUالدولــة�وامكاني�+ـا�لفائــدة�الشـعب�ورفــع�

مســــتوى�عيشــــه

نرمـــــــــز�ل�ــــــــــ�gء�أ�Oوهـــــــــو�طــــــــــي�صــــــــــفحة�ان�+ـــــــــت�وفــــــــــتح�صـــــــــفحة�أخــــــــــرى 
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يقــة�لــم�تبــدأ�اليــوم�ولك¢+ــا�بــدأت�منــذ�إلغــاء�Nتفاقيــة�ا�اليــة�

ابــه�عــن�ا�راحــل�الhــ�gمــن�خــHل�خط

و#ى�.ي�عهد�Nسـتعمار�ومـا�ترتـب�عنـه�

نس،�والثانيـــة�.ـــي�مرحلـــة�مـــا�بعـــد�

ات�الhـ�gمازالـت�ستقHل،�و¤ي�مـا�دفعـت�بتـونس�إ#ـى�ضـرورة�وقـف�كـل�Nتفاقيـ

قتصادية�Nستعمارية�بشكل�غ�QUمباشر�لفرنسا،�فبإلغاء�هـذه�

م�عTــى�Nتفاقيــة�ا�اليــة�ســيطرح�الحبيــب�بورقيبــة�برنامجــا�اقتصــاديا�جديــدا�يقــو 

مـــــــوال�أو�Nقتصـــــــار�عTــــــــى�

مــــوال�قــــط�باOعتمــــاد�عTــــى�الــــنفس�ورؤوس�$ 

ت�اســـتقHلها�مازالـــت�تعـــاني�

ي�كان�عTى�بورقيبة�أن�

  .107الذي�يعتمد�عTى�أموال�القروض�الخارجية

�،g� التونــــــــ�g©قتصـــــــاد�الـــــــوط

ختيــار�بــUن�أحــد�النمطــUن�NقتصــاديUن�الســائدين�

... الــدول�الhــ�gتســتعمل�القــروض�للضــغط�عTــى�الشــعوب�الضــعيفة

أو�أن�تكــــــون�مـــــــن�إحـــــــدى�الـــــــدول�كأمريكــــــا�أو�أ�انيـــــــا�أو�ا�نظمـــــــات�التابعـــــــة�لÅمـــــــم�

لــم�يخفــي�الحبيــب�بورقيبــة�ا�جازفــة�

امع،�أقولهــا�إنــي�أحــرص�عTــى�Nحتيــاط�مــن�ا�طــ

بكــــــل�صــــــراحة�فروســــــيا�ســــــواء�كانــــــت�شــــــيوعية�أو�قيصــــــرية�فقــــــد�عرفــــــت�ب�|ع�+ــــــا�
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يقــة�لــم�تبــدأ�اليــوم�ولك¢+ــا�بــدأت�منــذ�إلغــاء�Nتفاقيــة�ا�اليــة�yقتصــادي�.ــي�الحق

  .106..."مع�فرنسا�وما�ترتب�ع¢+ا�من�خطوات

مــن�خــHل�خطالحبيــب�بورقيبــةكرئيس�للجمهوريــة�

و#ى�.ي�عهد�Nسـتعمار�ومـا�ترتـب�عنـه�قتصاد�التون ��g.ي�مناسبتUن،�$ 

نس،�والثانيـــة�.ـــي�مرحلـــة�مـــا�بعـــد�وال£ـــQوات�الطبيعيـــة�لتـــو مـــن�اســـتغHل�للخUـــQات�

ستقHل،�و¤ي�مـا�دفعـت�بتـونس�إ#ـى�ضـرورة�وقـف�كـل�Nتفاقيـ

Nمباشر�لفرنسا،�فبإلغاء�هـذه�تجّسد�التبعية��QUستعمارية�بشكل�غNقتصادية�

Nتفاقيــة�ا�اليــة�ســيطرح�الحبيــب�بورقيبــة�برنامجــا�اقتصــاديا�جديــدا�يقــو 

  ."إمكانيات�الدولة�ورؤوس�$موال�التونسية

مـــــــوال�أو�Nقتصـــــــار�عTــــــــى�تخوفـــــــه�بســـــــبب�قلـــــــة�رؤوس�$ �بورقيبـــــــةلـــــــم�يخفـــــــي�

قــــط�باOعتمــــاد�عTــــى�الــــنفس�ورؤوس�$ الديماغوجيــــة�مــــن�خــــHل�ا�نــــاداة�ف

ت�اســـتقHلها�مازالـــت�تعـــاني�ذحـــدها،�كـــون�أن�معظـــم�الـــدول�الhـــ�gأخـــالتونســـية�و 

ي�كان�عTى�بورقيبة�أن�هش��Oيسمح�بمواكبة�الدول�الكQRى،�وبالتا#�من�اقتصاد

الذي�يعتمد�عTى�أموال�القروض�الخارجية"خر�أ

قتصـــــــاد�الـــــــوط©�gالتونــــــــ �g،�يبـــــــة�الحلـــــــول�الخارجيـــــــة�لـــــــدعم�Nفاعتمـــــــاد�بورق

ختيــار�بــUن�أحــد�النمطــUن�NقتصــاديUن�الســائدين�H ســيدفعه�بشــكل�غUــ�Qمباشــر�ل

الــدول�الhــ�gتســتعمل�القــروض�للضــغط�عTــى�الشــعوب�الضــعيفة"مــا�

أو�أن�تكــــــون�مـــــــن�إحـــــــدى�الـــــــدول�كأمريكــــــا�أو�أ�انيـــــــا�أو�ا�نظمـــــــات�التابعـــــــة�لÅمـــــــم�

لــم�يخفــي�الحبيــب�بورقيبــة�ا�جازفــة�. "،�وهــذا�مــا�نتفضــل�أن�نتمــول�منــه

إنــي�أحــرص�عTــى�Nحتيــاط�مــن�ا�طــ"باختيــار�التمويــل�الرو�ــ��gبقولــه�

بكــــــل�صــــــراحة�فروســــــيا�ســــــواء�كانــــــت�شــــــيوعية�أو�قيصــــــرية�فقــــــد�عرفــــــت�ب�|ع�+ــــــا�
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yقتصــادي�.ــي�الحق

مع�فرنسا�وما�ترتب�ع¢+ا�من�خطوات

�QــRّالحبيــب�بورقيبــةكرئيس�للجمهوريــة�ع

Nن،�$ مّر�م¢+ا�Uي�مناسبت.�g� قتصاد�التون

مـــن�اســـتغHل�للخUـــQات�

 NتفاقيـNل،�و¤ي�مـا�دفعـت�بتـونس�إ#ـى�ضـرورة�وقـف�كـل�Hستق

Nتجّسد�التبعية�

Nتفاقيــة�ا�اليــة�ســيطرح�الحبيــب�بورقيبــة�برنامجــا�اقتصــاديا�جديــدا�يقــو 

إمكانيات�الدولة�ورؤوس�$موال�التونسية"أساس�

لـــــــم�يخفـــــــي�

الديماغوجيــــة�مــــن�خــــHل�ا�نــــاداة�ف

التونســـية�و 

من�اقتصاد

أيجد�خيارا�

فاعتمـــــــاد�بورق

ســيدفعه�بشــكل�غUــ�Qمباشــر�ل

مــا�دوليــا،�فإ

أو�أن�تكــــــون�مـــــــن�إحـــــــدى�الـــــــدول�كأمريكــــــا�أو�أ�انيـــــــا�أو�ا�نظمـــــــات�التابعـــــــة�لÅمـــــــم�

،�وهــذا�مــا�نتفضــل�أن�نتمــول�منــها�تحــدة

باختيــار�التمويــل�الرو�ــ��gبقولــه�

بكــــــل�صــــــراحة�فروســــــيا�ســــــواء�كانــــــت�شــــــيوعية�أو�قيصــــــرية�فقــــــد�عرفــــــت�ب�|ع�+ــــــا�
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عTـى�الـرغم�مـا�فيـه�مـن�اعوجـاج�

الحــر،�وارهــاق��إذن�فهنــاك�حريــة�واختيــار�.ــي�جانــب�العــالم

"...108.  

،�حاســما�109فضــل�الــرئيس�الحبيــب�بورقيبــة�اختيــار�الــنمط�yقتصــادي�الحــر

بـــذلك�ا�عركـــة�$و#ـــى�الhـــ�gدارت�بـــUن�نـــواب�ا�جلـــس�التأسيســــي�.ـــي�القـــراءة�$و#ـــى�

�شـــــروع�الدســـــتور،�فهـــــل�يفــــــّسر�هـــــذا�الحســـــم�تراجـــــع�مواقـــــف�النـــــواب�ا�نتمـــــUن�

،�1959فQRايـــــــــــر��02.ـــــــــــي�القـــــــــــراءة�الثانيـــــــــــة��شـــــــــــروع�الدســـــــــــتور�وا�ؤرخـــــــــــة�.ـــــــــــي�

،�لـــــم�تتمUـــــ|�الجلســـــة�"$حكـــــام�العامـــــة

و#ـــــى��شـــــروع�الدســـــتور،�إذ�

ا�Hحــظ�أن�الفصــول�$ربعــة�والعشــرين�الhــ�gيتكــون�م¢+ــا�هــذا�البــاب،�كانــت�تمـــر�

أدخــــل�نـــــواب� 23للتصــــويت�با«جمــــاع�دون�أن�تثUــــ�Qأي�إشـــــكال،�بيــــد�أن�الفصــــل�

الخصــــــوص�.ــــــي�لــــــم�تتمUــــــ|�ا�ناقشــــــة�.ــــــي�القــــــراءة�الثانيــــــة��ـــــــشروع�الدســــــتور�وب

بـــــــذلك�النقـــــــاش�الـــــــذي�عرفتـــــــه�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

"...Nا�أن�اختيار�QRـى�الـرغم�مـا�فيـه�مـن�اعوجـاج�"قتصاد�الحر�،�معتTع

إذن�فهنــاك�حريــة�واختيــار�.ــي�جانــب�العــالم... فإنــه�قابــل�لEصــHح

..."فضل�Nحتياطخر،�وذلك�ما�يجعلنا�نوقسر�.ي�العالم�$ 

فضــل�الــرئيس�الحبيــب�بورقيبــة�اختيــار�الــنمط�yقتصــادي�الحــر

بـــذلك�ا�عركـــة�$و#ـــى�الhـــ�gدارت�بـــUن�نـــواب�ا�جلـــس�التأسيســــي�.ـــي�القـــراءة�$و#ـــى�

�شـــــروع�الدســـــتور،�فهـــــل�يفــــــّسر�هـــــذا�الحســـــم�تراجـــــع�مواقـــــف�النـــــواب�ا�نتمـــــUن�

  جه؟و ا�قتصاد�OOتحاد�الشغل�ا�نادين�با

.ـــــــــــي�القـــــــــــراءة�الثانيـــــــــــة��شـــــــــــروع�الدســـــــــــتور�وا�ؤرخـــــــــــة�.ـــــــــــي�

ــــــ� $حكـــــام�العامـــــة"وبالخصـــــوص�.ـــــي�البـــــاب�$ول�ا�عنـــــون�بـ

و#ـــــى��شـــــروع�الدســـــتور،�إذ�بـــــUن�النـــــواب�كمـــــا�تـــــم�.ـــــي�القـــــراءة�$ بمناقشـــــة�حـــــادة�

ا�Hحــظ�أن�الفصــول�$ربعــة�والعشــرين�الhــ�gيتكــون�م¢+ــا�هــذا�البــاب،�كانــت�تمـــر�

للتصــــويت�با«جمــــاع�دون�أن�تثUــــ�Qأي�إشـــــكال،�بيــــد�أن�الفصــــل�

  .ا�جلس�القومي�التأسي ��g.ي�نقاش�قديم�جديد

لــــــم�تتمUــــــ|�ا�ناقشــــــة�.ــــــي�القــــــراءة�الثانيــــــة��ـــــــشروع�الدســــــتور�وب

بـــــــذلك�النقـــــــاش�الـــــــذي�عرفتـــــــه�" $حكـــــــام�العامـــــــة"مـــــــن�البـــــــاب�$ول��23
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..."توسعيةال

فإنــه�قابــل�لEصــHح

وقسر�.ي�العالم�$ 

فضــل�الــرئيس�الحبيــب�بورقيبــة�اختيــار�الــنمط�yقتصــادي�الحــر

بـــذلك�ا�عركـــة�$و#ـــى�الhـــ�gدارت�بـــUن�نـــواب�ا�جلـــس�التأسيســــي�.ـــي�القـــراءة�$و#ـــى�

�شـــــروع�الدســـــتور،�فهـــــل�يفــــــّسر�هـــــذا�الحســـــم�تراجـــــع�مواقـــــف�النـــــواب�ا�نتمـــــUن�

Oتحاد�الشغل�ا�نادين�با

.ـــــــــــي�القـــــــــــراءة�الثانيـــــــــــة��شـــــــــــروع�الدســـــــــــتور�وا�ؤرخـــــــــــة�.ـــــــــــي�

ــــــ� وبالخصـــــوص�.ـــــي�البـــــاب�$ول�ا�عنـــــون�بـ

بمناقشـــــة�حـــــادة�

ا�Hحــظ�أن�الفصــول�$ربعــة�والعشــرين�الhــ�gيتكــون�م¢+ــا�هــذا�البــاب،�كانــت�تمـــر�

للتصــــويت�با«جمــــاع�دون�أن�تثUــــ�Qأي�إشـــــكال،�بيــــد�أن�الفصــــل�

ا�جلس�القومي�التأسي ��g.ي�نقاش�قديم�جديد

لــــــم�تتمUــــــ|�ا�ناقشــــــة�.ــــــي�القــــــراءة�الثانيــــــة��ـــــــشروع�الدســــــتور�وب

23الفصـــــــل�
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Oن�Uتحـاد�الشـغل�بضـرورة�القراءة�$و#ى�لنفس�الباب،�فقد�اقتنـع�النـواب�ا�نتمـ

قتصـــــــاد�الحــــــر�كحــــــق�ا�لكيـــــــة،�مــــــن�خــــــHل�تأكيـــــــد�وزيــــــر�الفHحـــــــة�

مــة�رئــيس�الجمهوريــة�أكــد�

اح�Qام�الدولة�التونسية�لحق�ا�لكيـة�الخاصـة،�بحيـث��Oمجـال�لهـذا�ا�جلـس�.ـي�

gوبالتــــا#ي�..."ا�بــــدأ�$سا�ــــ��،

سيكون�أساسا�.ي�تحديد�من�لـه�حـق�ا�لكيـة،�

نـــــادي�بحــــــصر�حـــــق�ا�لكيـــــة�.ـــــي�ا�ـــــواطنUن�التونســـــيUن�دون�غUـــــQهم�مـــــن�

وزيـــــــر�الفHحـــــــة�مصـــــــطفى�

ينــــــادي�بعــــــدم�إقحــــــام�القضــــــايا�السياســــــية�ßنيــــــة�.ــــــي�صــــــلب�الوثيقــــــة�

  .الصادق�بوصفارة

لــب�النائــب�محمــود�الخيــاري،�أمــام�هيمنــة�$جانــب�عTــى�$راªــ��gالفHحيــة�

راضـ¹+م�أالخصبة،�بضرورة�تدخل�الدولـة�«يجـاد�حلـول�Oسـ�Qجاع�مـا�اغتـب�مـن�

مـــع�اح�ـــQام�حـــق�امـــتHك�كـــل�مـــا�هـــو�

ر�أن�،�مســــــتندا�بــــــذلك�إ#ــــــى�تجــــــارب�دوليــــــة�.ــــــي�ا�وضــــــوع�عTــــــى�اعتبــــــا

الحكومـــات�مجبـــورة�بتـــوف�QUغـــذا×+م�وراحـــ�+م،�وإذا�لـــم�تســـمح�yمكانـــات�ا�اديـــة�

،�إ�Oأن�الطـــرح�الـــذي�تقـــدم�بـــه�النائـــب�

،�23محمــود�الخيــاري�لــم�يكــن�جــاهزا�بعــد�بغيــة�بلورتــه�.ــي�تقــديم�بــديل�للفصــل�

  .ذي�تقّدم�به

لــم�يلقــى�هــذا�الطــرح�ترحيبــا�مــن�طــرف�مجموعــة�مــن�النــواب،�باســتثناء�وزيــر�

الفHحــــة�مصــــطفى�الفيH#ــــي�الــــذي�دافــــع�عنــــه�إ#ــــى�أخــــر�مراحــــل�ا�ناقشــــة،�ال�ــــ�gء�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

Oن�Uالقراءة�$و#ى�لنفس�الباب،�فقد�اقتنـع�النـواب�ا�نتمـ

Nمبــــــادئ��gحـــــــة�تب©ــــــHل�تأكيـــــــد�وزيــــــر�الفHقتصـــــــاد�الحــــــر�كحــــــق�ا�لكيـــــــة،�مــــــن�خــــــ

مــة�رئــيس�الجمهوريــة�أكــد�فخا"مصــطفى�الفيH#ــي�والعضــو�.ــي�اتحــاد�الشــغل�أن�

اح�Qام�الدولة�التونسية�لحق�ا�لكيـة�الخاصـة،�بحيـث��Oمجـال�لهـذا�ا�جلـس�.ـي�

ا�بــــدأ�$سا�ــــ�gمناقشــــة�حــــق�هــــذه�ا�لكيــــة�أو�.ــــي�الرجــــوع�عــــن�هــــذا�

سيكون�أساسا�.ي�تحديد�من�لـه�حـق�ا�لكيـة،��23ختHف�الحاصل�.ي�الفصل�

  :حيث�ظهر�اتجاهان

نـــــادي�بحــــــصر�حـــــق�ا�لكيـــــة�.ـــــي�ا�ـــــواطنUن�التونســـــيUن�دون�غUـــــQهم�مـــــن�

وزيـــــــر�الفHحـــــــة�مصـــــــطفى�و محمـــــــود�الخيـــــــاري�النائـــــــب�$جانـــــــب،�يمثلـــــــه�كـــــــل�مـــــــن�

ينــــــادي�بعــــــدم�إقحــــــام�القضــــــايا�السياســــــية�ßنيــــــة�.ــــــي�صــــــلب�الوثيقــــــة�

الصادق�بوصفارةو الدستورية،�ويمثل�هذا�Nتجاه،�البا¤ي�لذغم،�

لــب�النائــب�محمــود�الخيــاري،�أمــام�هيمنــة�$جانــب�عTــى�$راªــ��gالفHحيــة�

الخصبة،�بضرورة�تدخل�الدولـة�«يجـاد�حلـول�Oسـ�Qجاع�مـا�اغتـب�مـن�

مـــع�اح�ـــQام�حـــق�امـــتHك�كـــل�مـــا�هـــو�"حhـــ��يقـــدر�ا�واطنـــون�عTـــى�كســـب�عيشـــهم،�

،�مســــــتندا�بــــــذلك�إ#ــــــى�تجــــــارب�دوليــــــة�.ــــــي�ا�وضــــــوع�عTــــــى�اعتبــــــا"فــــــوق�$رض

الحكومـــات�مجبـــورة�بتـــوف�QUغـــذا×+م�وراحـــ�+م،�وإذا�لـــم�تســـمح�yمكانـــات�ا�اديـــة�

،�إ�Oأن�الطـــرح�الـــذي�تقـــدم�بـــه�النائـــب�"بـــذلك�فلـــم�ولـــن�نصـــل�إ#ـــى�هـــذه�النتيجـــة

محمــود�الخيــاري�لــم�يكــن�جــاهزا�بعــد�بغيــة�بلورتــه�.ــي�تقــديم�بــديل�للفصــل�

ذي�تقّدم�بهن�اق�Qاحه�يدور�حول�ا�ع©��العTى�أإ�Oأنه�أكد�

لــم�يلقــى�هــذا�الطــرح�ترحيبــا�مــن�طــرف�مجموعــة�مــن�النــواب،�باســتثناء�وزيــر�

الفHحــــة�مصــــطفى�الفيH#ــــي�الــــذي�دافــــع�عنــــه�إ#ــــى�أخــــر�مراحــــل�ا�ناقشــــة،�ال

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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Oن�Uالقراءة�$و#ى�لنفس�الباب،�فقد�اقتنـع�النـواب�ا�نتمـ

Nمبــــــادئ��gتب©ــــــ

مصــطفى�الفيH#ــي�والعضــو�.ــي�اتحــاد�الشــغل�أن�

اح�Qام�الدولة�التونسية�لحق�ا�لكيـة�الخاصـة،�بحيـث��Oمجـال�لهـذا�ا�جلـس�.ـي�

مناقشــــة�حــــق�هــــذه�ا�لكيــــة�أو�.ــــي�الرجــــوع�عــــن�هــــذا�

 Nف�الحاصل�.ي�الفصل�Hخت

حيث�ظهر�اتجاهان

نـــــادي�بحــــــصر�حـــــق�ا�لكيـــــة�.ـــــي�ا�ـــــواطنUن�التونســـــيUن�دون�غUـــــQهم�مـــــن�ي: $ول 

$جانـــــــب،�يمثلـــــــه�كـــــــل�مـــــــن�

  ؛الفيH#ي

ينــــــادي�بعــــــدم�إقحــــــام�القضــــــايا�السياســــــية�ßنيــــــة�.ــــــي�صــــــلب�الوثيقــــــة�: الثــــــاني

الدستورية،�ويمثل�هذا�Nتجاه،�البا¤ي�لذغم،�

لــب�النائــب�محمــود�الخيــاري،�أمــام�هيمنــة�$جانــب�عTــى�$راªــ��gالفHحيــة�طا

الخصبة،�بضرورة�تدخل�الدولـة�«يجـاد�حلـول�Oسـ�Qجاع�مـا�اغتـب�مـن�

حhـــ��يقـــدر�ا�واطنـــون�عTـــى�كســـب�عيشـــهم،�

فــــــوق�$رض

الحكومـــات�مجبـــورة�بتـــوف�QUغـــذا×+م�وراحـــ�+م،�وإذا�لـــم�تســـمح�yمكانـــات�ا�اديـــة�"

بـــذلك�فلـــم�ولـــن�نصـــل�إ#ـــى�هـــذه�النتيجـــة

محمــود�الخيــاري�لــم�يكــن�جــاهزا�بعــد�بغيــة�بلورتــه�.ــي�تقــديم�بــديل�للفصــل�

إ�Oأنه�أكد�

لــم�يلقــى�هــذا�الطــرح�ترحيبــا�مــن�طــرف�مجموعــة�مــن�النــواب،�باســتثناء�وزيــر�

الفHحــــة�مصــــطفى�الفيH#ــــي�الــــذي�دافــــع�عنــــه�إ#ــــى�أخــــر�مراحــــل�ا�ناقشــــة،�ال
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الــــذي�دفــــع�كاتــــب�الدولــــة�لــــدى�الرئاســــة�البــــا¤ي�لــــذغم،�إ#ــــى�تنبيــــه�وزيــــر�الفHحــــة�

الــرغم�مــن�الــدعائم�الhــ�gقــدمها�مصــطفى�الفيH#ــي�وا�ســتندة�إ#ــى�ضــعف�

عنـــدما�أعطـــى�البايـــات�

g�ªك�$راHن�حق�امتUن�والفرنسيUيطاليyا�ثم�للرعايا�Qح�..." «نجل�Qوبالتـا#ي�يق�ـ

ع�ا�واطن�التون ��gدون�

غUـــQه�بحـــق�ا�لكيـــة،�كـــون�أن�النقـــاش�الـــذي�خرجـــت�بـــه�كـــل�مـــن�وزارة�التصـــميم�

كانت�مقنعة�لـرئيس�الجمهوريـة�بـأن�يجعـل�

الحكومـــــــة�تســــــــتعيد�حظUــــــــQة�الــــــــوطن�جميــــــــع�$راªــــــــ��gالhــــــــ�g¤ــــــــي�$ن�بــــــــUن�يــــــــدي�

  

وا�Hحـــــــظ�أنـــــــه�وبـــــــالرغم�مـــــــن�اســـــــتناد�وزيـــــــر�الفHحـــــــة�t+ـــــــذه�ا�عطيـــــــات�لـــــــدعم�

أطروحـــة�حــــق�ا�لكيــــة�للمـــواطن�التون ــــ��gوحــــده،�إ�Oأن�الـــرفض�لــــم�ينحصــــر�.ــــي�

النــواب�فقــط؛�بــل�شــمل�أيضــا�النــواب�ا�نتمــون�لــنفس�التنظــيم�النقــابي�Oتحــاد�

وأضـن�... سـألة�ليسـت�دسـتورية

أن�هاتــــه�ا�ســــألة�ســــائرة�.ــــي�طريقهــــا�فيمــــا�يخــــص�Nن�ــــ|اع�مــــن�الفرنســــيUن�بــــأمور�

بيـــد�أن�صـــاحب�هـــذا�ا�ق�ـــQح�الـــذي�تقـــدم�بـــه�محمـــد�الخيـــاري�قـــد�تراجـــع�عـــن�

�gـhهـا،�والQUا�عمـرين�أو�غ�gـ�ªرا
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

الــــذي�دفــــع�كاتــــب�الدولــــة�لــــدى�الرئاســــة�البــــا¤ي�لــــذغم،�إ#ــــى�تنبيــــه�وزيــــر�الفHحــــة�

  .110مصطفى�الفيH#ي�وتذكQUه�بال�|اماته�الوزارية

الــرغم�مــن�الــدعائم�الhــ�gقــدمها�مصــطفى�الفيH#ــي�وا�ســتندة�إ#ــى�ضــعف�

عنـــدما�أعطـــى�البايـــات��1953وقـــع�ســـنة�"التحايـــل�عليـــه،�كمـــا��وإمكانيـــة

g�ªك�$راHن�حق�امتUن�والفرنسيUيطاليyا�ثم�للرعايا�Qنجل�»

ع�ا�واطن�التون ��gدون�ينص�صراحة�عTى�تمتي�،بضرورة�صياغة�نص�دستوري

غUـــQه�بحـــق�ا�لكيـــة،�كـــون�أن�النقـــاش�الـــذي�خرجـــت�بـــه�كـــل�مـــن�وزارة�التصـــميم�

كانت�مقنعة�لـرئيس�الجمهوريـة�بـأن�يجعـل��،ووزارة�الفHحة�وغQUها�من�الوزارات

الحكومـــــــة�تســــــــتعيد�حظUــــــــQة�الــــــــوطن�جميــــــــع�$راªــــــــ��gالhــــــــ�g¤ــــــــي�$ن�بــــــــUن�يــــــــدي�

Uن�وغUا�عمرين�الفرنسي�g©ن$جانب،�أعUالفرنسي�Q"...111.  

وا�Hحـــــــظ�أنـــــــه�وبـــــــالرغم�مـــــــن�اســـــــتناد�وزيـــــــر�الفHحـــــــة�t+ـــــــذه�ا�عطيـــــــات�لـــــــدعم�

أطروحـــة�حــــق�ا�لكيــــة�للمـــواطن�التون ــــ��gوحــــده،�إ�Oأن�الـــرفض�لــــم�ينحصــــر�.ــــي�

النــواب�فقــط؛�بــل�شــمل�أيضــا�النــواب�ا�نتمــون�لــنفس�التنظــيم�النقــابي�Oتحــاد�

سـألة�ليسـت�دسـتوريةا�"الشغل،�إذ�اعتRـ�Qالنائـب�أحمـد�بـن�صـالح�أن�

أن�هاتــــه�ا�ســــألة�ســــائرة�.ــــي�طريقهــــا�فيمــــا�يخــــص�Nن�ــــ|اع�مــــن�الفرنســــيUن�بــــأمور�

  .112..."وطرق�سياسية

بيـــد�أن�صـــاحب�هـــذا�ا�ق�ـــQح�الـــذي�تقـــدم�بـــه�محمـــد�الخيـــاري�قـــد�تراجـــع�عـــن�

راªـ��gا�عمـرين�أو�غQUهـا،�والhـ�gألم�يقصد�مشكلة�اس�Qجاع�"قول�أنه�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الــــذي�دفــــع�كاتــــب�الدولــــة�لــــدى�الرئاســــة�البــــا¤ي�لــــذغم،�إ#ــــى�تنبيــــه�وزيــــر�الفHحــــة�

مصطفى�الفيH#ي�وتذكQUه�بال�|اماته�الوزارية

الــرغم�مــن�الــدعائم�الhــ�gقــدمها�مصــطفى�الفيH#ــي�وا�ســتندة�إ#ــى�ضــعف�عTــى�

وإمكانيـــةالقـــانون�

g�ªك�$راHن�حق�امتUن�والفرنسيUيطاليyا�ثم�للرعايا�Qنجل�»

بضرورة�صياغة�نص�دستوري

غUـــQه�بحـــق�ا�لكيـــة،�كـــون�أن�النقـــاش�الـــذي�خرجـــت�بـــه�كـــل�مـــن�وزارة�التصـــميم�

ووزارة�الفHحة�وغQUها�من�الوزارات

الحكومـــــــة�تســــــــتعيد�حظUــــــــQة�الــــــــوطن�جميــــــــع�$راªــــــــ��gالhــــــــ�g¤ــــــــي�$ن�بــــــــUن�يــــــــدي�"

Uن�وغUا�عمرين�الفرنسي�g©جانب،�أع$

وا�Hحـــــــظ�أنـــــــه�وبـــــــالرغم�مـــــــن�اســـــــتناد�وزيـــــــر�الفHحـــــــة�t+ـــــــذه�ا�عطيـــــــات�لـــــــدعم�

أطروحـــة�حــــق�ا�لكيــــة�للمـــواطن�التون ــــ��gوحــــده،�إ�Oأن�الـــرفض�لــــم�ينحصــــر�.ــــي�

النــواب�فقــط؛�بــل�شــمل�أيضــا�النــواب�ا�نتمــون�لــنفس�التنظــيم�النقــابي�Oتحــاد�

الشغل،�إذ�اعتRـ�Qالنائـب�أحمـد�بـن�صـالح�أن�

أن�هاتــــه�ا�ســــألة�ســــائرة�.ــــي�طريقهــــا�فيمــــا�يخــــص�Nن�ــــ|اع�مــــن�الفرنســــيUن�بــــأمور�

وطرق�سياسية

بيـــد�أن�صـــاحب�هـــذا�ا�ق�ـــQح�الـــذي�تقـــدم�بـــه�محمـــد�الخيـــاري�قـــد�تراجـــع�عـــن�

قول�أنه�موقفه�بال

                                                          

110 $�B���� ��A�� �'A�2� �,�
�� M�� $3 ?N"� $#�'�� ���� $3 Z�

48�/7 � �,�/ $�# ����	���� +���	K�,�	 �������� +���� �� ���
�� 0 ����
� �� �

 ��A������
 ��� ' %'����� $����� E�����/��� $��3 ����&�����	 ����,��,�� +���G	�� ����H �����/H $�������'	 �$�'����,���

G� +���
	� ������� ?�������	 �+����H $����/� -"���� �L����� ������� ?���@/�
4/�
J� � �3 ��'

111+,�/ X
����
112+,�/ X
����



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 94 

 

وأتأسـف�أن©ـ�gلـم�أعRـ�QعTـى�

،�معتRـــــQا�أن�ا�شـــــكل�الـــــذي�يطرحـــــه�جـــــوهر�

... الظـــــروف�الhـــــ�gتســـــمح�بشـــــراء�$راªـــــ��gبأثمنـــــة�ضـــــئيلة

ونســـيUن�بســـبب�ســـهولة�خـــروج�$راªـــ��gالفHحيـــة�.ـــي�الوقـــت�الحاضـــر�مـــن�يـــد�الت

�gء�الذي�يقع�إغراؤهم�

من�الواضح�أن�النائب�محمود�الخياري،�لم�يكن�عTى�اطHع�كامـل�بـالقوانUن�

منــذ�"التونســية�ا�تعلقــة�ببيــع�$راªــ�g،�فقــد�نبــه�النائــب�الصــادق�بوصــفارة�بأنــه�

ة�أعــــوام�عTــــى�$قــــل�منــــع�بتاتـــــا�عTــــى�أن�يشــــ�Qي�$جنÉــــ�gأرضــــا�مــــن�ا�ـــــواطن�

وهـــذا�Oبـــد�فيـــه�قـــانون�أو�منشـــور�

تــــم�الحســــم�.ــــي�ا�وضــــوع�بفــــرض�مق�ــــQح�كاتــــب�الدولــــة�لــــدى�الرئاســــة�

البــــا¤ي�لذغمبعــــد�أن�دخــــل�هــــذا�$خUــــ�Qمــــع�وزيــــر�الفHحــــة�مصــــطفى�الفيH#ــــي�.ـــــي�

مزايــدات�حـــول�الوطنيــة،�بـــأن�صــوت�ا�جلـــس�عTــى�الفصـــل�.ــي�صـــيغته�الجديـــدة�

حـق�ا�لكيـة�مضـمون�ويمـارس�
114.  

Hل�خطاباتـه�بالرغم�من�التدخل�الذي�كان�يقوم�به�رئـيس�الجمهوريـة�مـن�خـ

خــــــتHف�.ــــــي�القضــــــايا�الhــــــ�gتعــــــرض�عTــــــى�ا�جلــــــس�القــــــومي�

خـــتHف�لـــم�يكـــن�فقـــط�محصـــورا�.ـــي�

أن�بـــــل�امتـــــد�إ#ـــــى�أبعـــــد�مـــــن�ذلـــــك،�حيـــــث�

من�مشـروع�الدسـتور�بـUن�كاتـب�الدولـة�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

وأتأسـف�أن©ـ�gلـم�أعRـ�QعTـى�... لة�ثانوية�كوÄ+ـا�إداريـة�أك£ـ�Qم¢+ـا�دسـتورية

،�معتRـــــQا�أن�ا�شـــــكل�الـــــذي�يطرحـــــه�جـــــوهر�113..."مقصـــــودي�كمـــــا�ينب�ـــــي�.ـــــي�$ول 

الظـــــروف�الhـــــ�gتســـــمح�بشـــــراء�$راªـــــ��gبأثمنـــــة�ضـــــئيلة"يكمـــــن�.ـــــي��23

بســـبب�ســـهولة�خـــروج�$راªـــ��gالفHحيـــة�.ـــي�الوقـــت�الحاضـــر�مـــن�يـــد�الت

ال��gء�الذي�يقع�إغراؤهم�... والذين�هم�.ي�احتياج�كب�QUللمال�،ا�عدمUن�الفقراء

  ".متوفر�لدى�$جانب�دون�سواهم

من�الواضح�أن�النائب�محمود�الخياري،�لم�يكن�عTى�اطHع�كامـل�بـالقوانUن�

التونســية�ا�تعلقــة�ببيــع�$راªــ�g،�فقــد�نبــه�النائــب�الصــادق�بوصــفارة�بأنــه�

ة�أعــــوام�عTــــى�$قــــل�منــــع�بتاتـــــا�عTــــى�أن�يشــــ�Qي�$جنÉــــ�gأرضــــا�مــــن�ا�ـــــواطن�

وهـــذا�Oبـــد�فيـــه�قـــانون�أو�منشـــور�...التون ـــ�Ó�،gن�هنـــاك�رخصـــا�تعطـــى�مـــن�الـــوا#ي

  ...."من�طرف�الحكومة

تــــم�الحســــم�.ــــي�ا�وضــــوع�بفــــرض�مق�ــــQح�كاتــــب�الدولــــة�لــــدى�الرئاســــة��

البــــا¤ي�لذغمبعــــد�أن�دخــــل�هــــذا�$خUــــ�Qمــــع�وزيــــر�الفHحــــة�مصــــطفى�الفيH#ــــي�.ـــــي�

مزايــدات�حـــول�الوطنيــة،�بـــأن�صــوت�ا�جلـــس�عTــى�الفصـــل�.ــي�صـــيغته�الجديـــدة�

حـق�ا�لكيـة�مضـمون�ويمـارس�" يـنص�عTـى�أن�23ا�ق�Qحة،�حيث�أصـبح�الفصـل�

114نائبا�حاضرا�72صوتا�من�جملة��55بـ�" د�القانون 

Hبالرغم�من�التدخل�الذي�كان�يقوم�به�رئـيس�الجمهوريـة�مـن�خـ

 Nــــــى�ا�جلــــــس�القــــــومي�وتوج¹+اتــــــه،�بيــــــد�أن�Tتعــــــرض�ع�gــــــhف�.ــــــي�القضــــــايا�الHخــــــت

 Nحظنـــا�أن�Oمازالـــت�قائمـــة،�إذ��gف�لـــم�يكـــن�فقـــط�محصـــورا�.ـــي�Hخـــت

بـــــل�امتـــــد�إ#ـــــى�أبعـــــد�مـــــن�ذلـــــك،�حيـــــث�النـــــواب�الـــــذين�يتـــــألف�مـــــ¢+م�ا�جلـــــس،�

من�مشـروع�الدسـتور�بـUن�كاتـب�الدولـة��23ختHف�الذي�حصل�حول�الفصل�
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مقصـــــودي�كمـــــا�ينب

23الفصـــــل�

بســـبب�ســـهولة�خـــروج�$راªـــ��gالفHحيـــة�.ـــي�الوقـــت�الحاضـــر�مـــن�يـــد�الت

ا�عدمUن�الفقراء

متوفر�لدى�$جانب�دون�سواهم

من�الواضح�أن�النائب�محمود�الخياري،�لم�يكن�عTى�اطHع�كامـل�بـالقوانUن��

التونســية�ا�تعلقــة�ببيــع�$راªــ�g،�فقــد�نبــه�النائــب�الصــادق�بوصــفارة�بأنــه�

ة�أعــــوام�عTــــى�$قــــل�منــــع�بتاتـــــا�عTــــى�أن�يشــــ�Qي�$جنÉــــ�gأرضــــا�مــــن�ا�ـــــواطن�ثHثــــ

التون ـــ�Ó�،gن�هنـــاك�رخصـــا�تعطـــى�مـــن�الـــوا#ي

من�طرف�الحكومة

�وهكــــذا،

البــــا¤ي�لذغمبعــــد�أن�دخــــل�هــــذا�$خUــــ�Qمــــع�وزيــــر�الفHحــــة�مصــــطفى�الفيH#ــــي�.ـــــي�

مزايــدات�حـــول�الوطنيــة،�بـــأن�صــوت�ا�جلـــس�عTــى�الفصـــل�.ــي�صـــيغته�الجديـــدة�

ا�ق�Qحة،�حيث�أصـبح�الفصـل�

د�القانون .ي�حدو 

Hبالرغم�من�التدخل�الذي�كان�يقوم�به�رئـيس�الجمهوريـة�مـن�خـ

 Nوتوج¹+اتــــــه،�بيــــــد�أن�

�gمازالـــت�قائمـــة،�إذ�Oحظنـــا�أن�N التأسيــــ �

النـــــواب�الـــــذين�يتـــــألف�مـــــ¢+م�ا�جلـــــس،�

 Nف�الذي�حصل�حول�الفصل�Hخت
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لـــنفس��للرئاســـة�البـــا¤ي�لـــذغم�ووزيـــر�الفHحـــة�مصـــطفى�الفيH#ـــي�اللـــذان�ينتميـــان

خــتHف�ا�طــروح�عTــى�ا�ســتويUن�نــواب�

�،ا�جلس�التأسي ��gمن�جهة،�وبعض�الوزراء�من�داخل�الحكومة�من�جهة�ثانية

 التونسية؟الوطنية�

  .الوطنية 

بــــــدأت�بـــــــوادر�التأســــــيس��جتمـــــــع�تونـــــــ ��gحـــــــديث�وتجديــــــد�الثقافـــــــة�الوطنيـــــــة�

التونســــــية،�مــــــع�توحيــــــد�التشــــــريع�وتطــــــويره�.ــــــي�اتجــــــاه�الديناميكيــــــة�الhــــــ�gيعرفهــــــا�

العصـــر،�حيـــث�أصـــدرت�الدولـــة�التونســـية�مجـــHت�قانونيـــة�متعـــددة،�أهمهـــا�مـــن�

ة�الناحيـــــــة�yجتماعيـــــــة�بمـــــــا�أثارتـــــــه�مـــــــن�جـــــــدل�تجـــــــاوز�الحـــــــدود�التونســـــــية،�مجلـــــــ

.ـي�منـع�تعـدد�الزوجـات�وإقـرار�

الطــــHق�العــــد#ي�وحــــق�ا�ــــرأة�والرجــــل�.ــــي�طلــــب�الطــــHق�ا�قــــرون�بــــالتعويض�عــــن�

 .زدوجة�لدى�الزوجUن�عند�الزواج

�Hن�هــــــذه�ا�جلــــــة،�نجــــــدها�تعكــــــس�.ــــــي�جوهرهــــــا�تــــــأويUــــــى�مضــــــامTع�عHطــــــNوعنـــــد�

مواثيق�الدوليـــة��+ــاللمواكب

.  

ســتقHل�عTــى�وºــّي�تــام�بــأن�تحــديث�

ا�جتمـع�لــن�يبلـغ�أهدافــه�مـا�لــم�يكـن�مبنيــا�عTـى�أســس�صـلبة�ومدروســة�مســبقا،�

��gعندما�ع�QR.ي�خطابه�

�O"صـــــراحة�بمناســـــبة�انتخـــــاب�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسي ـــــ��gالتون ـــــ�g،�كـــــون�أنـــــه�

أيضــا�نعــيش�.ــي��يمكــن�أن�نن ــ���أننــا�عــرب�ننتســب�إ#ــى�الحضــارة�yســHمية�وأننــا

النصــــف�الثــــاني�مــــن�القــــرن�العشـــــرين،�نريــــد�أن�نســــاهم�.ــــي�ركــــب�الحضـــــارة�وأن�

نكــــــون�.ــــــي�عصــــــرنا�هــــــذا،�ولهــــــذا�نمقــــــت�الفوªــــــ���وNســــــتبداد�ونــــــرفض�الجمــــــود�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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للرئاســـة�البـــا¤ي�لـــذغم�ووزيـــر�الفHحـــة�مصـــطفى�الفيH#ـــي�اللـــذان�ينتميـــان

خــتHف�ا�طــروح�عTــى�ا�ســتويUن�نــواب�وN تقاطــب�الحكومـة،�فهــل�ســيمتد�هــذا�ال

ا�جلس�التأسي ��gمن�جهة،�وبعض�الوزراء�من�داخل�الحكومة�من�جهة�ثانية

الوطنية�لحظة�مناقشة�القضايا�ا�رتبطة�بالثقافة�والهوية�

 المجلس القومي التأسيسي وقضايا الثقافة والھوية
بــــــدأت�بـــــــوادر�التأســــــيس��جتمـــــــع�تونـــــــ ��gحـــــــديث�وتجديــــــد�الثقافـــــــة�الوطنيـــــــة�

التونســــــية،�مــــــع�توحيــــــد�التشــــــريع�وتطــــــويره�.ــــــي�اتجــــــاه�الديناميكيــــــة�الhــــــ�gيعرفهــــــا�

العصـــر،�حيـــث�أصـــدرت�الدولـــة�التونســـية�مجـــHت�قانونيـــة�متعـــددة،�أهمهـــا�مـــن�

الناحيـــــــة�yجتماعيـــــــة�بمـــــــا�أثارتـــــــه�مـــــــن�جـــــــدل�تجـــــــاوز�الحـــــــدود�التونســـــــية،�مجلـــــــ

  .1956غشت��13$حوال�الشخصية�الصادرة�بتاريخ�

.ـي�منـع�تعـدد�الزوجـات�وإقـرار�ا�شـرع�جـرأة��و هـ�،يمUـ|�هـذا�القـانون �إن�أهم�ما

الطــــHق�العــــد#ي�وحــــق�ا�ــــرأة�والرجــــل�.ــــي�طلــــب�الطــــHق�ا�قــــرون�بــــالتعويض�عــــن�

زدوجة�لدى�الزوجUن�عند�الزواجالضرر�ا�ادي�وا�عنوي،�مع�اش�Qاط�yرادة�ا�

�Hن�هــــــذه�ا�جلــــــة،�نجــــــدها�تعكــــــس�.ــــــي�جوهرهــــــا�تــــــأويUــــــى�مضــــــامTع�عHطــــــNوعنـــــد�

مواكب�،�للـــنص�القرآنــي�مـــن�جهــة،�ومـــن�جهــة�ثانيـــة

.لحقوق�yنسان،�خاصة�الَبند�الذي�يمنع�تعدد�الزوجات

 Nــّي�تــام�بــأن�تحــديث�لنخبــة�التحديثيــة�التونســية�بعــد�ºــى�وTل�عHســتق

ا�جتمـع�لــن�يبلـغ�أهدافــه�مـا�لــم�يكـن�مبنيــا�عTـى�أســس�صـلبة�ومدروســة�مســبقا،�

ولم�يخفي�زعيم�الحركة�الوطنية�أسس�برنامجه�التحدي��gعندما�ع�QR.ي�خطابه�

صـــــراحة�بمناســـــبة�انتخـــــاب�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسي ـــــ��gالتون ـــــ�g،�كـــــون�أنـــــه�

يمكــن�أن�نن ــ���أننــا�عــرب�ننتســب�إ#ــى�الحضــارة�yســHمية�وأننــا

النصــــف�الثــــاني�مــــن�القــــرن�العشـــــرين،�نريــــد�أن�نســــاهم�.ــــي�ركــــب�الحضـــــارة�وأن�

نكــــــون�.ــــــي�عصــــــرنا�هــــــذا،�ولهــــــذا�نمقــــــت�الفوªــــــ���وNســــــتبداد�ونــــــرفض�الجمــــــود�
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للرئاســـة�البـــا¤ي�لـــذغم�ووزيـــر�الفHحـــة�مصـــطفى�الفيH#ـــي�اللـــذان�ينتميـــان

الحكومـة،�فهــل�ســيمتد�هــذا�ال

ا�جلس�التأسي ��gمن�جهة،�وبعض�الوزراء�من�داخل�الحكومة�من�جهة�ثانية

لحظة�مناقشة�القضايا�ا�رتبطة�بالثقافة�والهوية�

المجلس القومي التأسيسي وقضايا الثقافة والھوية-2
بــــــدأت�بـــــــوادر�التأســــــيس��جتمـــــــع�تونـــــــ ��gحـــــــديث�وتجديــــــد�الثقافـــــــة�الوطنيـــــــة�

التونســــــية،�مــــــع�توحيــــــد�التشــــــريع�وتطــــــويره�.ــــــي�اتجــــــاه�الديناميكيــــــة�الhــــــ�gيعرفهــــــا�

العصـــر،�حيـــث�أصـــدرت�الدولـــة�التونســـية�مجـــHت�قانونيـــة�متعـــددة،�أهمهـــا�مـــن�

الناحيـــــــة�yجتماعيـــــــة�بمـــــــا�أثارتـــــــه�مـــــــن�جـــــــدل�تجـــــــاوز�الحـــــــدود�التونســـــــية،�مجلـــــــ

$حوال�الشخصية�الصادرة�بتاريخ�

إن�أهم�ما

الطــــHق�العــــد#ي�وحــــق�ا�ــــرأة�والرجــــل�.ــــي�طلــــب�الطــــHق�ا�قــــرون�بــــالتعويض�عــــن�

الضرر�ا�ادي�وا�عنوي،�مع�اش�Qاط�yرادة�ا�

�Hن�هــــــذه�ا�جلــــــة،�نجــــــدها�تعكــــــس�.ــــــي�جوهرهــــــا�تــــــأويUــــــى�مضــــــامTع�عHطــــــNوعنـــــد�

�للـــنص�القرآنــي�مـــن�جهــة،�ومـــن�جهــة�ثانيـــة
ً
َمَقاصــدّيا

لحقوق�yنسان،�خاصة�الَبند�الذي�يمنع�تعدد�الزوجات

لنخبــة�التحديثيــة�التونســية�بعــد�N كانــت�ا

ا�جتمـع�لــن�يبلـغ�أهدافــه�مـا�لــم�يكـن�مبنيــا�عTـى�أســس�صـلبة�ومدروســة�مســبقا،�

ولم�يخفي�زعيم�الحركة�الوطنية�أسس�برنامجه�التحدي

صـــــراحة�بمناســـــبة�انتخـــــاب�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسي ـــــ��gالتون ـــــ�g،�كـــــون�أنـــــه�

يمكــن�أن�نن ــ���أننــا�عــرب�ننتســب�إ#ــى�الحضــارة�yســHمية�وأننــا

النصــــف�الثــــاني�مــــن�القــــرن�العشـــــرين،�نريــــد�أن�نســــاهم�.ــــي�ركــــب�الحضـــــارة�وأن�

نكــــــون�.ــــــي�عصــــــرنا�هــــــذا،�ولهــــــذا�نمقــــــت�الفوªــــــ���وNســــــتبداد�ونــــــرفض�الجمــــــود�
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الشـــعب�يريــد�أن�تأخــذ�تـــونس�ا�كــان�الHئــق�t+ـــا�

ية�الحاكمــة�عــن�فكــرة�التوفيــق�بــUن�yســHم�باعتبــاره�

وتجديـــــد�الثقافـــــة�الســـــائدة�مـــــن�خـــــHل�تعلـــــيم�عصـــــري،�

ضـرورة�التشبث�باللغة�العربية��ا�لها�مـن�

مــن��أهميــة�.ــي�الدراســات�القرآنيــة،�.ــي�حــUن�Nنفتــاح�عTــى�اللغــة�الفرنســية��ــا�لهــا

أهميـــــة�¤ـــــي�$خـــــرى،�باعتبارهـــــا�أداة�لتـــــدريس�العلـــــوم�التجريبيـــــة�وأغلـــــب�العلـــــوم�

فمــــن�خــــHل�نتـــــائج�دراســــتنا�لبنيـــــة�النــــواب�عTــــى�ا�ســـــتوى�التعليمــــg،�تبـــــUن�أن�

حدد�شروطا�لم�تكن�لتسـمح�بـإفراز�نـواب�

مــــــــا�انعكــــــــس�عTـــــــى�البنيــــــــة�الثقافيــــــــة�

،�ممــــا�يع©ــــ�gأن�التعلــــيم�الــــذي�

التعلــــيم��،تلقـــاه�النــــواب�لــــم�يكــــن�متشـــاt+ا،�حيــــث�نجــــد�ثHثــــة�أنـــواع�مــــن�التعلــــيم

ُس�بجـــامع�الزيتونـــة�والفـــروع�التابعـــة�لـــه،�يمثلـــه� العربـــي�yســـHمي�الـــذي�كـــان�ُيـــَدرَّ

اب�داخــــل�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ�g،�وتعلــــيم�مــــزدوج�مســــتو�ى�مــــن�

،�-عربـــــي�فرن ــــــ�g-تجربـــــة�ا�درســـــة�الّصـــــادقية�القائمـــــة�عTــــــى�Nزدواجيـــــة�اللغويـــــة�

g� والذي�كان�يمثله�أغلب�نواب�ا�جلس�التأسي .  

لتنوع�نتساءل�عن�ما�مدى�تأث�QUهذا�ا

الثقــــــا.ي�.ــــــي�مناقشــــــات�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأســـــــي �g؟�وبالخصــــــوص�.ــــــي�القضــــــايا�
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ية�الحاكمــة�عــن�فكــرة�التوفيــق�بــUن�yســHم�باعتبــاره�دافعــت�النخبــة�السياســ

وتجديـــــد�الثقافـــــة�الســـــائدة�مـــــن�خـــــHل�تعلـــــيم�عصـــــري،��،الـــــدين�الرســـــم�gللدولـــــة

ضـرورة�التشبث�باللغة�العربية��ا�لها�مـن�مع�وذلك�من�خHل�ا�زج�بUن�اللغات،�

أهميــة�.ــي�الدراســات�القرآنيــة،�.ــي�حــUن�Nنفتــاح�عTــى�اللغــة�الفرنســية��ــا�لهــا

أهميـــــة�¤ـــــي�$خـــــرى،�باعتبارهـــــا�أداة�لتـــــدريس�العلـــــوم�التجريبيـــــة�وأغلـــــب�العلـــــوم�

  

فمــــن�خــــHل�نتـــــائج�دراســــتنا�لبنيـــــة�النــــواب�عTــــى�ا�ســـــتوى�التعليمــــg،�تبـــــUن�أن�

حدد�شروطا�لم�تكن�لتسـمح�بـإفراز�نـواب�،�قد�1956يناير��06ا�ؤرخ�.ي

مــــــــا�انعكــــــــس�عTـــــــى�البنيــــــــة�الثقافيــــــــة�وهـــــــو�،�غUـــــــ�Qقــــــــادرين�عTـــــــى�القــــــــراءة�والكتابــــــــة

،�ممــــا�يع©ــــ�gأن�التعلــــيم�الــــذي�116لنــــواب�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ�gوالتعليميــــة�

تلقـــاه�النــــواب�لــــم�يكــــن�متشـــاt+ا،�حيــــث�نجــــد�ثHثــــة�أنـــواع�مــــن�التعلــــيم

ُس�بجـــامع�الزيتونـــة�والفـــروع�التابعـــة�لـــه،�يمثلـــه� العربـــي�yســـHمي�الـــذي�كـــان�ُيـــَدرَّ

اب�داخــــل�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ�g،�وتعلــــيم�مــــزدوج�مســــتو�ى�مــــن�

تجربـــــة�ا�درســـــة�الّصـــــادقية�القائمـــــة�عTــــــى�Nزدواجيـــــة�اللغويـــــة�

g� ا�التعليم�الفرنQUوأخ،�g� والذي�كان�يمثله�أغلب�نواب�ا�جلس�التأسي

نتساءل�عن�ما�مدى�تأث�QUهذا�ا�،وتجديدا�لÅسئلة�ال�ghطرحناها�سابقا

الثقــــــا.ي�.ــــــي�مناقشــــــات�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأســـــــي �g؟�وبالخصــــــوص�.ــــــي�القضــــــايا�
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والرجعيــة�وNســتعباد�بأنواعــه

بUن�$مم�ا�تمدنة

دافعــت�النخبــة�السياســ

الـــــدين�الرســـــم�gللدولـــــة

وذلك�من�خHل�ا�زج�بUن�اللغات،�

أهميــة�.ــي�الدراســات�القرآنيــة،�.ــي�حــUن�Nنفتــاح�عTــى�اللغــة�الفرنســية��ــا�لهــا

أهميـــــة�¤ـــــي�$خـــــرى،�باعتبارهـــــا�أداة�لتـــــدريس�العلـــــوم�التجريبيـــــة�وأغلـــــب�العلـــــوم�

  .yنسانية

فمــــن�خــــHل�نتـــــائج�دراســــتنا�لبنيـــــة�النــــواب�عTــــى�ا�ســـــتوى�التعليمــــg،�تبـــــUن�أن�

ا�ؤرخ�.ي�القانون 

غUـــــــ�Qقــــــــادرين�عTـــــــى�القــــــــراءة�والكتابــــــــة

والتعليميــــة�

تلقـــاه�النــــواب�لــــم�يكــــن�متشـــاt+ا،�حيــــث�نجــــد�ثHثــــة�أنـــواع�مــــن�التعلــــيم

ُس�بجـــامع�الزيتونـــة�والفـــروع�التابعـــة�لـــه،�يمثلـــه� العربـــي�yســـHمي�الـــذي�كـــان�ُيـــَدرَّ

ـــــعة�نــــو  اب�داخــــل�ا�جلــــس�القــــومي�التأسي ــــ�g،�وتعلــــيم�مــــزدوج�مســــتو�ى�مــــن�سبـــ

تجربـــــة�ا�درســـــة�الّصـــــادقية�القائمـــــة�عTــــــى�Nزدواجيـــــة�اللغويـــــة�

g� ا�التعليم�الفرنQUوأخ

وتجديدا�لÅسئلة�ال�ghطرحناها�سابقا

الثقــــــا.ي�.ــــــي�مناقشــــــات�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأســـــــي �g؟�وبالخصــــــوص�.ــــــي�القضــــــايا�
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الدســــتورية�ا�رتبطــــة�بالهويــــة�التونســــية�والhــــ�gسيجســــدها�النــــواب�.ــــي�الفصــــول�

  .هل�¤ي�دينية�أم�مدنية

رتبطــــــة�بالثقافــــــة�ظهــــــرت�مناقشــــــات�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأسيســـــــي�للقضــــــايا�ا�

والهوية�التونسية�.ي�مناسبات�متعددة،�كانت�بداي�+ا�لحظة�الـشروع�.ي�مناقشة�

مشـــــــــروع�دســــــــتور�ا�لكيــــــــة�الدســــــــتورية،�وذلــــــــك�.ــــــــي�الجلســــــــة�التأسيســــــــية�$و#ــــــــى�

،�للنظــر�.ـــي�توطئــة�مشــروع�الدســتور�الــذي�ســـيطلق�

ا�لك�محمد�الشاذ#ي�باي�وابنه�

  .محمد�بالفتح�باي،�إ#ى�جانب�رجال�الشريعة�وشخصيات�أخرى 

نقاشـــا�طـــوي�Hعكـــس�NخـــتHف�.ـــي�مرجعيـــات�النـــواب�إ#ـــى�

الحبيب�بورقيبة،�وقد�ظهرت�.ي�

الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة�وأحمـــــــد�ا�ســـــــتQUي�

والبـــــا¤ي�لــــــذغم،�وينـــــادي�بضـــــــرورة�أن�تتضـــــمن�التوطئــــــة�عTـــــى�مســــــألة�الســــــيادة،�

�م¢+ــــا�تــــونس،�وا�تمثلــــة�.ــــي�عــــدم� كأولويــــة�بحكــــم�الشــــروط�ا�وضــــوعية�الhــــ�gتمــــرُّ

اكتمـــال�الســـيادة�أمـــام�وجـــود�قواعـــد�عســـكرية،�ومعمـــرون�فرنســـيون،�واق�ـــQح�.ـــي�

: ا�ــادة�الثانيــةو.ــي��."تــونس�دولــة�مســتقلة�ذات�ســيادة

الشــعب�التون ــ��gهــو�صــاحب�الســيادة�يباشــرها�عTــى�الوجــه�الــذي�يضــبطه�هــذا�

yســـHم�ديـــن�الدولـــة�والعربيـــة�لغ�+ـــا�و¤ـــي�تضـــمن�

  ."حرية�ا�عتقد�وتحم�gحرية�القيام�بالشعائر�الدينية�مالم�تخل�بالقانون 
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

الدســــتورية�ا�رتبطــــة�بالهويــــة�التونســــية�والhــــ�gسيجســــدها�النــــواب�.ــــي�الفصــــول�

هل�¤ي�دينية�أم�مدنية�طبيعة�الدولةو ا�تعلقة�بتحديد�تموقع�الدين�واللغة�

ظهــــــرت�مناقشــــــات�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأسيســـــــي�للقضــــــايا�ا�

والهوية�التونسية�.ي�مناسبات�متعددة،�كانت�بداي�+ا�لحظة�الـشروع�.ي�مناقشة�

مشـــــــــروع�دســــــــتور�ا�لكيــــــــة�الدســــــــتورية،�وذلــــــــك�.ــــــــي�الجلســــــــة�التأسيســــــــية�$و#ــــــــى�

،�للنظــر�.ـــي�توطئــة�مشــروع�الدســتور�الــذي�ســـيطلق�1956أبريــل��14ا�ؤرخــة�.ــي�

ا�لك�محمد�الشاذ#ي�باي�وابنه�،�بحضور�1957عليه�فيما�بعد�بمشروع�دستور�

محمد�بالفتح�باي،�إ#ى�جانب�رجال�الشريعة�وشخصيات�أخرى 

نقاشـــا�طـــوي�Hعكـــس�NخـــتHف�.ـــي�مرجعيـــات�النـــواب�إ#ـــى��117افتعلـــت�التوطئـــة

الحبيب�بورقيبة،�وقد�ظهرت�.ي��آنذاكجانب�أعضاء�الحكومة�بما�ف¹+م�رئيسها�

  .مس�+ل�ا�ناقشة�اق�QاحUن�متباينUن

الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة�وأحمـــــــد�ا�ســـــــتQUي��وليمثلـــــــه�أعضـــــــاء�الحكومـــــــة�كـــــــل�مـــــــن

والبـــــا¤ي�لــــــذغم،�وينـــــادي�بضـــــــرورة�أن�تتضـــــمن�التوطئــــــة�عTـــــى�مســــــألة�الســــــيادة،�

�م¢+ــــا�تــــونس،�وا�تمثلــــة�.ــــي�عــــدم� كأولويــــة�بحكــــم�الشــــروط�ا�وضــــوعية�الhــــ�gتمــــرُّ

اكتمـــال�الســـيادة�أمـــام�وجـــود�قواعـــد�عســـكرية،�ومعمـــرون�فرنســـيون،�واق�ـــQح�.ـــي�

تــونس�دولــة�مســتقلة�ذات�ســيادة": ا�ــادة�$و#ــى:هــذا�الصــدد

الشــعب�التون ــ��gهــو�صــاحب�الســيادة�يباشــرها�عTــى�الوجــه�الــذي�يضــبطه�هــذا�

yســـHم�ديـــن�الدولـــة�والعربيـــة�لغ�+ـــا�و¤ـــي�تضـــمن�": ا�ـــادة�الثالثـــةو.ـــي��

حرية�ا�عتقد�وتحم�gحرية�القيام�بالشعائر�الدينية�مالم�تخل�بالقانون 
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

الدســــتورية�ا�رتبطــــة�بالهويــــة�التونســــية�والhــــ�gسيجســــدها�النــــواب�.ــــي�الفصــــول�

ا�تعلقة�بتحديد�تموقع�الدين�واللغة�

ظهــــــرت�مناقشــــــات�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأسيســـــــي�للقضــــــايا�ا�

والهوية�التونسية�.ي�مناسبات�متعددة،�كانت�بداي�+ا�لحظة�الـشروع�.ي�مناقشة�

مشـــــــــروع�دســــــــتور�ا�لكيــــــــة�الدســــــــتورية،�وذلــــــــك�.ــــــــي�الجلســــــــة�التأسيســــــــية�$و#ــــــــى�

ا�ؤرخــة�.ــي�

عليه�فيما�بعد�بمشروع�دستور�

محمد�بالفتح�باي،�إ#ى�جانب�رجال�الشريعة�وشخصيات�أخرى 

افتعلـــت�التوطئـــة

جانب�أعضاء�الحكومة�بما�ف¹+م�رئيسها�

مس�+ل�ا�ناقشة�اق�QاحUن�متباينUن

وليمثلـــــــه�أعضـــــــاء�الحكومـــــــة�كـــــــل�مـــــــن$ 

والبـــــا¤ي�لــــــذغم،�وينـــــادي�بضـــــــرورة�أن�تتضـــــمن�التوطئــــــة�عTـــــى�مســــــألة�الســــــيادة،�

�م¢+ــــا�تــــونس،�وا�تمثلــــة�.ــــي�عــــدم� كأولويــــة�بحكــــم�الشــــروط�ا�وضــــوعية�الhــــ�gتمــــرُّ

اكتمـــال�الســـيادة�أمـــام�وجـــود�قواعـــد�عســـكرية،�ومعمـــرون�فرنســـيون،�واق�ـــQح�.ـــي�

هــذا�الصــدد

الشــعب�التون ــ��gهــو�صــاحب�الســيادة�يباشــرها�عTــى�الوجــه�الــذي�يضــبطه�هــذا�"

�."الدســـتور 

حرية�ا�عتقد�وتحم�gحرية�القيام�بالشعائر�الدينية�مالم�تخل�بالقانون 
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يمثلـــــه�بعـــــض�مـــــن�نـــــواب�ا�جلـــــس،�وا�تمثـــــل�.ـــــي�

ضـــرورة�التشـــبث�بالهويـــة�التونســــية�كوÄ+ـــا�عربيـــة�إســــHمية،�ثـــم�التنصـــيص�ثانيــــا�

لنـواب،�الشـاذ#ي�النيفـر�

،�عTـــــــــى�أولويـــــــــة�توطئـــــــــة�الدســــــــتور 

التنصــــيص�عTــــى�الســــيادة�التونســــية�كمــــدخل�أسا�ــــ��gللحــــديث�عــــن�توصــــيفا�+ا�

،�"مرجعيــــة�ثقافيــــة"$خـــرى،�وا�تعلقــــة�باللغــــة�والــــدين�والhــــ�gتشــــكل�.ــــي�معظمهــــا�

وقــــد�دافــــع�أعضــــاء�الحكومــــة�كــــل�مــــن�أحمــــد�ا�ســــتQUي�والبــــا¤ي�لــــذغم�عــــن�هــــذا�

يوجـــــد�.ـــــي�الدســـــتور�"أنـــــه�

مــا�هـو�غUــ�Qقــانوني�.ــي�... 

الدســتور�يوجــد�.ــي�ا�قدمــة�كاتجاهــات�الدولــة،�دولــة�عربيــة�أو�دولــة�إســHمية�إ#ــى�

،ليتمكن�118..."غ�QUذلك،�فهاته�$مور�كلها�من�الجائر�أن�يوجد�مكاÄ+ا�.ي�ا�قدمة

فقـــط�بالتوطئــة�بعـــد�أن�ســحب�كـــل�

مـــن�النـــواب�صـــالح�القلعـــاوي،�الشـــاذ#ي�النيفـــر�اق�Qاحـــا�+م�عTـــى�أســـاس�أن�يكـــون�

تــونس�دولــة�حــرة�مســتقلة�ذات�ســيادة�yســHم�

�Oجـد�Qلجلسة�حول�الهويـة�التونسـية،�لـم�ت£ـ

بانتمـــا×+م�إ#ـــى�التكـــوين�

الزيتــــــوني�ذو�ا�رجعيــــــة�yســــــHمية،�ممــــــا�جعــــــل�$قليــــــة�الحكوميــــــة�تفــــــرض�آرا×+ــــــا�

�gـhى�النمط�الغربي،�مستفيدين�.ـي�ذلـك�مـن�الظرفيـة�السياسـية�الTالتحديثية�ع

ونس،�خصوصــــــا�تلــــــك�ا�تعلقــــــة�با�عارضــــــة�اليوســــــفية�ذات�التوجــــــه�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

يمثلـــــه�بعـــــض�مـــــن�نـــــواب�ا�جلـــــس،�وا�تمثـــــل�.ـــــي�فNق�ـــــQاح�الثانيصـــــحاب�

ضـــرورة�التشـــبث�بالهويـــة�التونســــية�كوÄ+ـــا�عربيـــة�إســــHمية،�ثـــم�التنصـــيص�ثانيــــا�

لنـواب،�الشـاذ#ي�النيفـر�اعTى�سيادة�الدولة�التونسية،�تقدم�t+ذا�ا�ق�Qح�كل�من�

  .وصالح�القلعاوي 

توطئـــــــــة�الدســــــــتور الجلســــــــة�ا�تعلقـــــــــة�ب�دافعــــــــت�الحكومـــــــــة�.ـــــــــي

التنصــــيص�عTــــى�الســــيادة�التونســــية�كمــــدخل�أسا�ــــ��gللحــــديث�عــــن�توصــــيفا�+ا�

$خـــرى،�وا�تعلقــــة�باللغــــة�والــــدين�والhــــ�gتشــــكل�.ــــي�معظمهــــا�

وقــــد�دافــــع�أعضــــاء�الحكومــــة�كــــل�مــــن�أحمــــد�ا�ســــتQUي�والبــــا¤ي�لــــذغم�عــــن�هــــذا�

أنـــــه�وني�معتRـــــQا�الطـــــرح�مســـــتعينUن�.ـــــي�ذلـــــك�بـــــا�ق�Qب�القـــــان

... مقدمـة�والhــ�gيبســط�ف¹+ـا�ا�بــادئ�الhــ�gترتكــز�عل¹+ـا�الدولــة

الدســتور�يوجــد�.ــي�ا�قدمــة�كاتجاهــات�الدولــة،�دولــة�عربيــة�أو�دولــة�إســHمية�إ#ــى�

غ�QUذلك،�فهاته�$مور�كلها�من�الجائر�أن�يوجد�مكاÄ+ا�.ي�ا�قدمة

فقـــط�بالتوطئــة�بعـــد�أن�ســحب�كـــل�" الســيادة"هــذا�$خUـــ�Qمــن�yبقـــاء�عTــى�مبـــدأ�

مـــن�النـــواب�صـــالح�القلعـــاوي،�الشـــاذ#ي�النيفـــر�اق�Qاحـــا�+م�عTـــى�أســـاس�أن�يكـــون�

تــونس�دولــة�حــرة�مســتقلة�ذات�ســيادة�yســHم�: "الـنص�يتضــمن�للصــيغة�التاليــة

  ".دي¢+ا�والعربية�لغ�+ا

لجلسة�حول�الهويـة�التونسـية،�لـم�ت£ـ�Qجـد�Oوا�Hحظ�أن�ا�ناقشات�.ي�هذه�ا

بانتمـــا×+م�إ#ـــى�التكـــوين��،أغلـــب�نـــواب�ا�جلـــس�هكبUـــQا�رغـــم�التكـــوين�الـــذي�يعكســـ

الزيتــــــوني�ذو�ا�رجعيــــــة�yســــــHمية،�ممــــــا�جعــــــل�$قليــــــة�الحكوميــــــة�تفــــــرض�آرا×+ــــــا�

�gـhى�النمط�الغربي،�مستفيدين�.ـي�ذلـك�مـن�الظرفيـة�السياسـية�الTالتحديثية�ع

ونس،�خصوصــــــا�تلــــــك�ا�تعلقــــــة�با�عارضــــــة�اليوســــــفية�ذات�التوجــــــه�تمــــــر�م¢+ــــــا�تــــــ
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أمـــــا�أصـــــحاب�

ضـــرورة�التشـــبث�بالهويـــة�التونســــية�كوÄ+ـــا�عربيـــة�إســــHمية،�ثـــم�التنصـــيص�ثانيــــا�

عTى�سيادة�الدولة�التونسية،�تقدم�t+ذا�ا�ق�Qح�كل�من�

وصالح�القلعاوي 

دافعــــــــت�الحكومـــــــــة�.ـــــــــي

التنصــــيص�عTــــى�الســــيادة�التونســــية�كمــــدخل�أسا�ــــ��gللحــــديث�عــــن�توصــــيفا�+ا�

$خـــرى،�وا�تعلقــــة�باللغــــة�والــــدين�والhــــ�gتشــــكل�.ــــي�معظمهــــا�

وقــــد�دافــــع�أعضــــاء�الحكومــــة�كــــل�مــــن�أحمــــد�ا�ســــتQUي�والبــــا¤ي�لــــذغم�عــــن�هــــذا�

الطـــــرح�مســـــتعينUن�.ـــــي�ذلـــــك�بـــــا�ق�Qب�القـــــان

مقدمـة�والhــ�gيبســط�ف¹+ـا�ا�بــادئ�الhــ�gترتكــز�عل¹+ـا�الدولــة

الدســتور�يوجــد�.ــي�ا�قدمــة�كاتجاهــات�الدولــة،�دولــة�عربيــة�أو�دولــة�إســHمية�إ#ــى�

غ�QUذلك،�فهاته�$مور�كلها�من�الجائر�أن�يوجد�مكاÄ+ا�.ي�ا�قدمة

هــذا�$خUـــ�Qمــن�yبقـــاء�عTــى�مبـــدأ�

مـــن�النـــواب�صـــالح�القلعـــاوي،�الشـــاذ#ي�النيفـــر�اق�Qاحـــا�+م�عTـــى�أســـاس�أن�يكـــون�

الـنص�يتضــمن�للصــيغة�التاليــة

دي¢+ا�والعربية�لغ�+ا

وا�Hحظ�أن�ا�ناقشات�.ي�هذه�ا

كبUـــQا�رغـــم�التكـــوين�الـــذي�يعكســـ

الزيتــــــوني�ذو�ا�رجعيــــــة�yســــــHمية،�ممــــــا�جعــــــل�$قليــــــة�الحكوميــــــة�تفــــــرض�آرا×+ــــــا�

�gـhى�النمط�الغربي،�مستفيدين�.ـي�ذلـك�مـن�الظرفيـة�السياسـية�الTالتحديثية�ع

تمــــــر�م¢+ــــــا�تــــــ
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�Oـــ��hاجعــون�.ـــي�مناقشـــا�+م�حQي��gا�حــافظ،�ممـــا�جعـــل�نــواب�ا�جلـــس�التأسي ـــ�

يمكـــن�القــــول�أن�خطـــاب�$زمــــة�الـــذي�تبنـــاه�أعضــــاء�الحكومـــة�طيلــــة�

علقـة�بالهويـة�التونسـية،�جعـل�النـواب�

داخــل�ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��gيتفــادون�أك£ــ�Qالــدخول�.ــي�مناقشــات�جوهريــة�

.ــــي�ا�وضــــوع،�حhــــ���Oينعتــــون�بمــــو�N+م�للطــــرح�الــــذي�تبنــــاه�يوســــف�بــــن�صــــالح�

�gــhــي�كــل�ا�ناســبات�ال.�QــUخ

مجردين�"التأسي ��gيؤكد�عTى�ضرورة�أن�يكون�النواب�
119.  

القضـــايا�ا�تعلقـــة�بالهويـــة�

التونســـــية،�الـــــدفاع�عـــــن�أطروحـــــا�+م�التقليديـــــة،�ممـــــا�انعكـــــس�بشـــــكل�عـــــام�عTـــــى�

يرتكـــــز�عTـــــى�أن�تكـــــون�مســـــألة�الســـــيادة�

  .واXقليمية

.ـــــي�خضـــــم�$حـــــداث�السياســـــية�الhـــــ�gكانـــــت�تعرفهـــــا�ا�نطقـــــة�العربيـــــة،�أبـــــدى�

ا�جلس�القومي�التأسي ��gتأثره�الواضح�t+ذه�ا�تغQUات�yقليمية،�فبـالرغم�مـن�

كــــون�أن�دوره�يقـــــتصر�عTــــى�وضــــع�الدســــتور،�إ�Oأن�غيــــاب�ا�ؤسســــة�التشــــريعية�

،�الوحيدةأييد�ا�ؤسسة�التمثيلة�

تــــو#ى�هــــذا�$خUــــ�Qمهــــام�النظــــر�.ــــي�بعــــض�القضــــايا�ا�رتبطــــة�بالسياســــة�الخارجيــــة�

لتــــونس،�كالعHقــــة�بــــUن�تــــونس�وبعــــض�الــــدول�كــــالجزائر�وا�غــــرب�والعــــراق�وليبيــــا�

سينصــب�الشــق،��،�إ�Oأن�تركU|نــا�.ــي�هــذ
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�Oـــ��hاجعــون�.ـــي�مناقشـــا�+م�حQي��gا�حــافظ،�ممـــا�جعـــل�نــواب�ا�جلـــس�التأسي ـــ�

  .ي�+موا�بوO×+م�للمعارضة�اليوسفية

يمكـــن�القــــول�أن�خطـــاب�$زمــــة�الـــذي�تبنـــاه�أعضــــاء�الحكومـــة�طيلــــة��

علقـة�بالهويـة�التونسـية،�جعـل�النـواب�أشـغال�ا�جلـس�و�Oسـيما�.ـي�ا�واضـيع�ا�ت

داخــل�ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��gيتفــادون�أك£ــ�Qالــدخول�.ــي�مناقشــات�جوهريــة�

.ــــي�ا�وضــــوع،�حhــــ���Oينعتــــون�بمــــو�N+م�للطــــرح�الــــذي�تبنــــاه�يوســــف�بــــن�صــــالح�

خUــ�Q.ــي�كــل�ا�ناســبات�الhــ�gللحبيــب�بورقيبــة،�ممــا�جعــل�هــذا�$ �Nتجــاه�ا�عــارض

التأسي ��gيؤكد�عTى�ضرورة�أن�يكون�النواب��يحضرها�داخل�ا�جلس

119..."ومخلصUن�إ#ى�عمل�واحد�وهو�قيام�الدولة�التونسية

القضـــايا�ا�تعلقـــة�بالهويـــة��بخصـــوصلـــم�يســـتطع�النـــواب�ا�جلـــس�التأسيســــي�

التونســـــية،�الـــــدفاع�عـــــن�أطروحـــــا�+م�التقليديـــــة،�ممـــــا�انعكـــــس�بشـــــكل�عـــــام�عTـــــى�

يرتكـــــز�عTـــــى�أن�تكـــــون�مســـــألة�الســـــيادة��،ا�ناقشـــــات�الhـــــ�gاتخـــــذت�طابعـــــا�أحاديـــــا

  .كأهم�ا�بادئ�و$سس�ال�ghتقوم�عل¹+ا�الدولة�التونسية

واXقليمية المجلس القومي التأسيسي والقضايا الدولية
.ـــــي�خضـــــم�$حـــــداث�السياســـــية�الhـــــ�gكانـــــت�تعرفهـــــا�ا�نطقـــــة�العربيـــــة،�أبـــــدى�

ا�جلس�القومي�التأسي ��gتأثره�الواضح�t+ذه�ا�تغQUات�yقليمية،�فبـالرغم�مـن�

كــــون�أن�دوره�يقـــــتصر�عTــــى�وضــــع�الدســــتور،�إ�Oأن�غيــــاب�ا�ؤسســــة�التشــــريعية�

أييد�ا�ؤسسة�التمثيلة�رغبة�الحبيب�بورقيبة�.ي�كسب�تبا«ضافة�إ#ى�

تــــو#ى�هــــذا�$خUــــ�Qمهــــام�النظــــر�.ــــي�بعــــض�القضــــايا�ا�رتبطــــة�بالسياســــة�الخارجيــــة�

لتــــونس،�كالعHقــــة�بــــUن�تــــونس�وبعــــض�الــــدول�كــــالجزائر�وا�غــــرب�والعــــراق�وليبيــــا�

،�إ�Oأن�تركU|نــا�.ــي�هــذ120والجمهوريــة�العربيــة�ا�تحــدة�وفرنســا

                                         

 �$,/	��� $�,��� �8����8���-�	� ���) '��	� ��&� 0#$��� %� �1�,�
?)� ������� ���	G� :17.  

 ��8�/&�� E�)B!�� V"# 	�*� ��� �BAB�$,/	��� $�,��� �8���� ��H ���0

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

�Oـــ��hاجعــون�.ـــي�مناقشـــا�+م�حQي��gا�حــافظ،�ممـــا�جعـــل�نــواب�ا�جلـــس�التأسي ـــ�

ي�+موا�بوO×+م�للمعارضة�اليوسفية

�،عمومـــا

أشـغال�ا�جلـس�و�Oسـيما�.ـي�ا�واضـيع�ا�ت

داخــل�ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��gيتفــادون�أك£ــ�Qالــدخول�.ــي�مناقشــات�جوهريــة�

.ــــي�ا�وضــــوع،�حhــــ���Oينعتــــون�بمــــو�N+م�للطــــرح�الــــذي�تبنــــاه�يوســــف�بــــن�صــــالح�

Nتجــاه�ا�عــارض

يحضرها�داخل�ا�جلس

ومخلصUن�إ#ى�عمل�واحد�وهو�قيام�الدولة�التونسية

لـــم�يســـتطع�النـــواب�ا�جلـــس�التأسيســــي�

التونســـــية،�الـــــدفاع�عـــــن�أطروحـــــا�+م�التقليديـــــة،�ممـــــا�انعكـــــس�بشـــــكل�عـــــام�عTـــــى�

ا�ناقشـــــات�الhـــــ�gاتخـــــذت�طابعـــــا�أحاديـــــا

كأهم�ا�بادئ�و$سس�ال�ghتقوم�عل¹+ا�الدولة�التونسية

المجلس القومي التأسيسي والقضايا الدولية: ثانيا
.ـــــي�خضـــــم�$حـــــداث�السياســـــية�الhـــــ�gكانـــــت�تعرفهـــــا�ا�نطقـــــة�العربيـــــة،�أبـــــدى�

ا�جلس�القومي�التأسي ��gتأثره�الواضح�t+ذه�ا�تغQUات�yقليمية،�فبـالرغم�مـن�

كــــون�أن�دوره�يقـــــتصر�عTــــى�وضــــع�الدســــتور،�إ�Oأن�غيــــاب�ا�ؤسســــة�التشــــريعية�

با«ضافة�إ#ى�

تــــو#ى�هــــذا�$خUــــ�Qمهــــام�النظــــر�.ــــي�بعــــض�القضــــايا�ا�رتبطــــة�بالسياســــة�الخارجيــــة�

لتــــونس،�كالعHقــــة�بــــUن�تــــونس�وبعــــض�الــــدول�كــــالجزائر�وا�غــــرب�والعــــراق�وليبيــــا�

والجمهوريــة�العربيــة�ا�تحــدة�وفرنســا
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الhـــ�gعرفهـــا�ا�جلـــس�لحظـــة�مناقشـــته��شـــروع�الدســـتور،�

لــــم�يتعــــرض�ا�جلــــس�القــــومي�التأسيســـــي�التـــــون ��gلحظــــة�مداوOتــــه��شـــــروع�

الدســـــــتور�بشـــــــكل�كـــــــاف�للقضـــــــايا�الدوليـــــــة�وyقليميـــــــة،�بالقـــــــدر�مـــــــا�كانـــــــت�هـــــــذه�

لhــ�gيرغــب�ف¹+ــا�الحبيــب�بورقيبــة�بتأييــد�بعــض�

السياســـــيات�ا�رتبطـــــة�بعHقـــــة�$جهـــــزة�الخارجيـــــة�ببـــــاÛي�الـــــدول،�والhـــــ�gكانـــــت�.ـــــي�

معظمهــــا�مرتبطــــة�با�واضــــيع�الدبلوماســــية،�كتبــــادل�الســــفارات�واســــتقبال�وفــــود�

الhـ�gنالـت�اسـتقHلها�تزامنـا�مـع�

تونس،�مما�جعل�هذه�ا�واضيع�ا�رتبطـة�بالقضـايا�الخارجيـة�مواضـيع�

g� أوكلت�للمجلس�القومي�التأسي�ghبعيدة�كل�البعد�عن�ا�هام�التأسيسية�ال .  

أن�هــــــذا�لــــــم�يمنــــــع�نــــــواب�ا�جلــــــس�لحظــــــة�مناقشــــــ�+م��شــــــروع�الدســــــتور�

.ي�مــادام�لHســتناد�بـــضرورة�الوحــدة�العربيــة�لتحقيــق�التكامــل�yقتصــادي�والثقــا

أثUــــQت�مســــألة�الوحــــدة�العربيــــة�.ــــي�كثUــــ�Qمــــن�ا�ناســــبات،�لك¢+ــــا�ظلــــت�مرتبطــــة�

�Q£موضوعيا�من�داخل�الهندسة�الدستورية�.ي�التوطئة�أساسا،�حيث�أخذت�أك

وأخUــQا�،�"وحــدة�ا�غــرب�العربــي

،�وذلـــك�.ــــي�الصـــيغ�الــــثHث�للتوطئــــة�
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الhـــ�gعرفهـــا�ا�جلـــس�لحظـــة�مناقشـــته��شـــروع�الدســـتور،�أساســـا�عTـــى�ا�واضـــيع�

  .وال�ghكان�لها�ارتباط�بالقضايا�الدولية�وyقليمية

لــــم�يتعــــرض�ا�جلــــس�القــــومي�التأسيســـــي�التـــــون ��gلحظــــة�مداوOتــــه��شـــــروع�

الدســـــــتور�بشـــــــكل�كـــــــاف�للقضـــــــايا�الدوليـــــــة�وyقليميـــــــة،�بالقـــــــدر�مـــــــا�كانـــــــت�هـــــــذه�

لhــ�gيرغــب�ف¹+ــا�الحبيــب�بورقيبــة�بتأييــد�بعــض�ا�واضــيع�تثــار�.ــي�تلــك�ا�ناســبات�ا

السياســـــيات�ا�رتبطـــــة�بعHقـــــة�$جهـــــزة�الخارجيـــــة�ببـــــاÛي�الـــــدول،�والhـــــ�gكانـــــت�.ـــــي�

معظمهــــا�مرتبطــــة�با�واضــــيع�الدبلوماســــية،�كتبــــادل�الســــفارات�واســــتقبال�وفــــود�

الhـ�gنالـت�اسـتقHلها�تزامنـا�مـع�وا�غاربيـة�وشخصيات�وطنية�مـن�الـدول�العربيـة�

تونس،�مما�جعل�هذه�ا�واضيع�ا�رتبطـة�بالقضـايا�الخارجيـة�مواضـيع�

g� أوكلت�للمجلس�القومي�التأسي�ghبعيدة�كل�البعد�عن�ا�هام�التأسيسية�ال

أن�هــــــذا�لــــــم�يمنــــــع�نــــــواب�ا�جلــــــس�لحظــــــة�مناقشــــــ�+م��شــــــروع�الدســــــتور�

لHســتناد�بـــضرورة�الوحــدة�العربيــة�لتحقيــق�التكامــل�yقتصــادي�والثقــا

  .أن�الدول�العربية�لها�من�Nمكانات�ما�يجعلها�كذلك

أثUــــQت�مســــألة�الوحــــدة�العربيــــة�.ــــي�كثUــــ�Qمــــن�ا�ناســــبات،�لك¢+ــــا�ظلــــت�مرتبطــــة�

�Q£موضوعيا�من�داخل�الهندسة�الدستورية�.ي�التوطئة�أساسا،�حيث�أخذت�أك

وحــدة�ا�غــرب�العربــي"،�وثــارة�أخــرى�"الوحــدة�العربيــة"مـن�صــيغة،�تــارة�

،�وذلـــك�.ــــي�الصـــيغ�الــــثHث�للتوطئــــة�"وحـــدة�ا�غــــرب�الكبUــــQ"و" الوحـــدة�القوميــــة
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أساســـا�عTـــى�ا�واضـــيع�

وال�ghكان�لها�ارتباط�بالقضايا�الدولية�وyقليمية

لــــم�يتعــــرض�ا�جلــــس�القــــومي�التأسيســـــي�التـــــون ��gلحظــــة�مداوOتــــه��شـــــروع�

الدســـــــتور�بشـــــــكل�كـــــــاف�للقضـــــــايا�الدوليـــــــة�وyقليميـــــــة،�بالقـــــــدر�مـــــــا�كانـــــــت�هـــــــذه�

ا�واضــيع�تثــار�.ــي�تلــك�ا�ناســبات�ا

السياســـــيات�ا�رتبطـــــة�بعHقـــــة�$جهـــــزة�الخارجيـــــة�ببـــــاÛي�الـــــدول،�والhـــــ�gكانـــــت�.ـــــي�

معظمهــــا�مرتبطــــة�با�واضــــيع�الدبلوماســــية،�كتبــــادل�الســــفارات�واســــتقبال�وفــــود�

وشخصيات�وطنية�مـن�الـدول�العربيـة�

تونس،�مما�جعل�هذه�ا�واضيع�ا�رتبطـة�بالقضـايا�الخارجيـة�مواضـيع��استقHل

g� أوكلت�للمجلس�القومي�التأسي�ghبعيدة�كل�البعد�عن�ا�هام�التأسيسية�ال

أن�هــــــذا�لــــــم�يمنــــــع�نــــــواب�ا�جلــــــس�لحظــــــة�مناقشــــــ�+م��شــــــروع�الدســــــتور�بيــــــد�

لHســتناد�بـــضرورة�الوحــدة�العربيــة�لتحقيــق�التكامــل�yقتصــادي�والثقــا

أن�الدول�العربية�لها�من�Nمكانات�ما�يجعلها�كذلك

أثUــــQت�مســــألة�الوحــــدة�العربيــــة�.ــــي�كثUــــ�Qمــــن�ا�ناســــبات،�لك¢+ــــا�ظلــــت�مرتبطــــة�

�Q£موضوعيا�من�داخل�الهندسة�الدستورية�.ي�التوطئة�أساسا،�حيث�أخذت�أك

مـن�صــيغة،�تــارة�

الوحـــدة�القوميــــة"
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نحـــــن�ممثTـــــي�الشـــــعب�التونــــــ ��gالحـــــر�

صــــــــــاحب�الســــــــــيادة�ا�ــــــــــؤمن�بالعروبــــــــــة،�والعامــــــــــل�لوحــــــــــدة�ا�غــــــــــرب�العربــــــــــي�

عTـــى�بركـــة�هللا�نرســـم�... 

: 1959121فQRايــــــر��26توطئــــــة�مـــــــشروع�الدســــــتور�.ــــــي�القــــــراءة�الثانيــــــة�جلســــــة�

تعلقــــــه�بتعــــــاليم�yســــــHم�وبــــــروح�العروبــــــة�الحقــــــة�وبوحــــــدة�ا�غــــــرب�العربــــــي�

  ".وبالتضامن�مع�الشعوب�ا�ناضلة�من�أجل�الحرية�والحق

توثيـــق�: "1959مـــاي��28

عـــرى�الوحـــدة�القوميـــة�والتمســـك�بـــالقيم�yنســـانية�ا�شـــاعة�بـــUن�الشـــعوب�

الhـــــ�gتـــــدين�بكرامـــــة�yنســـــان�وبالعدالـــــة�والحريـــــة،�وتعمـــــل�للســـــلم�والتقـــــدم�

ب�والتعــــــاون�الــــــدو#ي�الحــــــر،�وعTــــــى�تعلقــــــه�بالتعــــــاليم�yســــــHم�وبوحــــــدة�ا�غــــــر 

الكبUـــ�Qوبانتمائـــه�لÅســـرة�العربيـــة�وبالتعـــاون�مـــع�الشـــعوب�yفريقيـــة�.ـــي�بنـــاء�

مصــــ�QUأفضــــل�وبالتضــــامن�مــــع�جميــــع�الشــــعوب�ا�ناضــــلة�مــــن�أجــــل�الحريــــة�

�gـــhـــي�الصـــياغة�إ#ـــى�مجموعـــة�مـــن�العوامـــل�ا�تداخلـــة،�وال.�QـــUيعـــزى�هـــذا�التغي

�gبـــا�تغQUات�الدوليـــة�تعكـــس�.ـــي�مضـــموÄ+ا�تـــأثر�النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�التأســــي �

�خفـيصـراع�الالوyقليمية�.ي�وسط�خمسـينيات�القـرن�العشــرين،�والhـ�gتمUـ|ت�ب

�،بـــــــUن�ا�عســـــــكرين�الــــــــشرÛي�الـــــــذي�يمثلـــــــه�ســـــــابقا�Nتحـــــــاد�الســـــــوفياتي�مـــــــن�جهـــــــة

،�وتمUـــ|�هـــذا�وحلفا×+ـــا�وا�عســـكر�الغربـــي�الـــذي�تمثلـــه�الوOيـــات�ا�تحـــدة�$مريكيـــة

ة�حيــــازة�الــــدول�OســــتقHلها،�ممــــا�جعــــل�اهتمــــام�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

نحـــــن�ممثTـــــي�الشـــــعب�التونــــــ ��gالحـــــر�: "1958توطئـــــة�مشـــــروع�دســـــتور�ينـــــاير�

صــــــــــاحب�الســــــــــيادة�ا�ــــــــــؤمن�بالعروبــــــــــة،�والعامــــــــــل�لوحــــــــــدة�ا�غــــــــــرب�العربــــــــــي�

... وا�تضـــامن�مـــع�الشـــعوب�ا�ناضـــلة�مـــن�أجـــل�الحريـــة

  ".هذه�$سس�دستورا�للوطن

توطئــــــة�مـــــــشروع�الدســــــتور�.ــــــي�القــــــراءة�الثانيــــــة�جلســــــة�

تعلقــــــه�بتعــــــاليم�yســــــHم�وبــــــروح�العروبــــــة�الحقــــــة�وبوحــــــدة�ا�غــــــرب�العربــــــي�

وبالتضامن�مع�الشعوب�ا�ناضلة�من�أجل�الحرية�والحق

28توطئـــة�مشــــروع�الدســـتور�.ـــي�القـــراءة�الثالثـــة�جلســـة�

عـــرى�الوحـــدة�القوميـــة�والتمســـك�بـــالقيم�yنســـانية�ا�شـــاعة�بـــUن�الشـــعوب�

الhـــــ�gتـــــدين�بكرامـــــة�yنســـــان�وبالعدالـــــة�والحريـــــة،�وتعمـــــل�للســـــلم�والتقـــــدم�

والتعــــــاون�الــــــدو#ي�الحــــــر،�وعTــــــى�تعلقــــــه�بالتعــــــاليم�yســــــHم�وبوحــــــدة�ا�غــــــر 

الكبUـــ�Qوبانتمائـــه�لÅســـرة�العربيـــة�وبالتعـــاون�مـــع�الشـــعوب�yفريقيـــة�.ـــي�بنـــاء�

مصــــ�QUأفضــــل�وبالتضــــامن�مــــع�جميــــع�الشــــعوب�ا�ناضــــلة�مــــن�أجــــل�الحريــــة�

 ".والعدالة

�gـــhـــي�الصـــياغة�إ#ـــى�مجموعـــة�مـــن�العوامـــل�ا�تداخلـــة،�وال.�QـــUيعـــزى�هـــذا�التغي

تعكـــس�.ـــي�مضـــموÄ+ا�تـــأثر�النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�التأســــي �

وyقليمية�.ي�وسط�خمسـينيات�القـرن�العشــرين،�والhـ�gتمUـ|ت�ب

بـــــــUن�ا�عســـــــكرين�الــــــــشرÛي�الـــــــذي�يمثلـــــــه�ســـــــابقا�Nتحـــــــاد�الســـــــوفياتي�مـــــــن�جهـــــــة

وا�عســـكر�الغربـــي�الـــذي�تمثلـــه�الوOيـــات�ا�تحـــدة�$مريكيـــة

ة�حيــــازة�الــــدول�OســــتقHلها،�ممــــا�جعــــل�اهتمــــام�الصــــراع�إ#ــــى�أن�بلــــغ�تــــوثره�لحظــــ
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توطئـــــة�مشـــــروع�دســـــتور�ينـــــاير�-

صــــــــــاحب�الســــــــــيادة�ا�ــــــــــؤمن�بالعروبــــــــــة،�والعامــــــــــل�لوحــــــــــدة�ا�غــــــــــرب�العربــــــــــي�

وا�تضـــامن�مـــع�الشـــعوب�ا�ناضـــلة�مـــن�أجـــل�الحريـــة

هذه�$سس�دستورا�للوطن

توطئــــــة�مـــــــشروع�الدســــــتور�.ــــــي�القــــــراءة�الثانيــــــة�جلســــــة�-

تعلقــــــه�بتعــــــاليم�yســــــHم�وبــــــروح�العروبــــــة�الحقــــــة�وبوحــــــدة�ا�غــــــرب�العربــــــي�"

وبالتضامن�مع�الشعوب�ا�ناضلة�من�أجل�الحرية�والحق

توطئـــة�مشــــروع�الدســـتور�.ـــي�القـــراءة�الثالثـــة�جلســـة�-

عـــرى�الوحـــدة�القوميـــة�والتمســـك�بـــالقيم�yنســـانية�ا�شـــاعة�بـــUن�الشـــعوب�

الhـــــ�gتـــــدين�بكرامـــــة�yنســـــان�وبالعدالـــــة�والحريـــــة،�وتعمـــــل�للســـــلم�والتقـــــدم�

والتعــــــاون�الــــــدو#ي�الحــــــر،�وعTــــــى�تعلقــــــه�بالتعــــــاليم�yســــــHم�وبوحــــــدة�ا�غــــــر 

الكبUـــ�Qوبانتمائـــه�لÅســـرة�العربيـــة�وبالتعـــاون�مـــع�الشـــعوب�yفريقيـــة�.ـــي�بنـــاء�

مصــــ�QUأفضــــل�وبالتضــــامن�مــــع�جميــــع�الشــــعوب�ا�ناضــــلة�مــــن�أجــــل�الحريــــة�

والعدالة

�gـــhـــي�الصـــياغة�إ#ـــى�مجموعـــة�مـــن�العوامـــل�ا�تداخلـــة،�وال.�QـــUيعـــزى�هـــذا�التغي

تعكـــس�.ـــي�مضـــموÄ+ا�تـــأثر�النـــواب�داخـــل�ا�جلـــس�التأســــي �

وyقليمية�.ي�وسط�خمسـينيات�القـرن�العشــرين،�والhـ�gتمUـ|ت�ب

بـــــــUن�ا�عســـــــكرين�الــــــــشرÛي�الـــــــذي�يمثلـــــــه�ســـــــابقا�Nتحـــــــاد�الســـــــوفياتي�مـــــــن�جهـــــــة

وا�عســـكر�الغربـــي�الـــذي�تمثلـــه�الوOيـــات�ا�تحـــدة�$مريكيـــة

الصــــراع�إ#ــــى�أن�بلــــغ�تــــوثره�لحظــــ
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تحظــــى�باهتمــــام�كبUــــ�Qمــــن�خــــHل�

�ة�وا�غاربيـــــةأمـــــا�عTـــــى�ا�ســـــتوى�Nقليمـــــ�gالعربـــــي،�فقـــــد�عرفـــــت�الـــــدول�العربيـــــ

النضــال�بكــل�أشــكاله�ضــد�

�،ا�ستعمر،�مما�دفعها�للتنسيق�مـع�بقيـة�الـدول�الhـ�gحـازت�اسـتقHلها�مـن�جهـة

�g©سـتعمار،�ممـا�دفعهـا�إ#ـى�تنظـيم�مـؤتمر�تضـامNمازالـت�تحـت��gـhوكذا�الدول�ال

،�والــذي�أقــر�تأييــد�مبــادئ�حقــوق�Nنســان�

هـــــــذه�العوامـــــــل�وأخـــــــرى،�شـــــــكلت�.ـــــــي�مجملهـــــــا�دافعـــــــا�حّمـــــــس�نـــــــواب�ا�جلـــــــس�

التأسي ��g«قامة�تكتـل�إقليمـg،�إ�Oأن�هـذه�الرغبـة�كـان�لهـا�معـارض�رافـض�Óي�

خطــــوة�مـــــن�شـــــأÄ+ا�إقامــــة�تكتـــــل�إقليمـــــ�gعTــــى�غـــــرار�ا�غـــــرب�العربــــي،�وا�تمثـــــل�.ـــــي�

رورة�التوحـد�الزعيم�الوط©�gا�صري�جمـال�عبـد�الناصـر�الـذي�كـان�يصــر�عTـى�ضـ

.ــي�ظــل�مــا�يعــرف�بالعــالم�العربــي،�إ�Oأن�هــذا�NخــتHف�.ــي�مســاحة�التوســع�كمــا�

.ـي��،كانـت�تـتحكم�فيـه�قـوى�دوليـة�كRـQى،�وهـو�مـا�انعكـس�مـن�جهـة

�،مــن�خــHل�زعاما�+ــا،�ومــن�جهــة�أخــرى 

وبــــــــالرجوع�إ#ـــــــــى�مناقشـــــــــات�ا�جلـــــــــس�القـــــــــومي�التأســــــــــي ��gالتونســــــــــي�ا�تعلقـــــــــة�

بمشروع�الدستور�وارتباطا�با�وضوع،�لـم�يكـن�هنـاك�اخـتHف�بـUن�النـواب�حـول�

�Qيجب�أن�يأخذها�هـذا�التكتـل،�فقـد�دافـع�الحبيـب�بورقيبـة�.ـي�أك£ـ�ghالصورة�ال

ع�بلجنة�التنسيق�من�مناسبة�.ي�رغبته�القوية�«قامة�مغرب�عربي�كبQU،�مما�دف

�QUتونس�جزء�من�ا�غرب�العربي�الكب
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تحظــــى�باهتمــــام�كبUــــ�Qمــــن�خــــHل��،ا�عســــكرين�لهــــذه�الــــدول�الحديثــــة�NســــتقHل

  .مراقبة�توجها�+ا�والعمل�عTى�احتوا×+ا

أمـــــا�عTـــــى�ا�ســـــتوى�Nقليمـــــ�gالعربـــــي،�فقـــــد�عرفـــــت�الـــــدول�العربيـــــ

النضــال�بكــل�أشــكاله�ضــد�الــوºي�الــوط©�gوتصــاعد��يتنامبـــموجــة�جديــدة�تمUــ|ت�

ا�ستعمر،�مما�دفعها�للتنسيق�مـع�بقيـة�الـدول�الhـ�gحـازت�اسـتقHلها�مـن�جهـة

�g©سـتعمار،�ممـا�دفعهـا�إ#ـى�تنظـيم�مـؤتمر�تضـامNمازالـت�تحـت��gـhوكذا�الدول�ال

،�والــذي�أقــر�تأييــد�مبــادئ�حقــوق�Nنســان�1955ببانــدونج�yندونيســية�.ــي�أبريــل�

Uهاوحق�الشعوب�.ي�تقرير�مصQ.  

هـــــــذه�العوامـــــــل�وأخـــــــرى،�شـــــــكلت�.ـــــــي�مجملهـــــــا�دافعـــــــا�حّمـــــــس�نـــــــواب�ا�جلـــــــس�

التأسي ��g«قامة�تكتـل�إقليمـg،�إ�Oأن�هـذه�الرغبـة�كـان�لهـا�معـارض�رافـض�Óي�

خطــــوة�مـــــن�شـــــأÄ+ا�إقامــــة�تكتـــــل�إقليمـــــ�gعTــــى�غـــــرار�ا�غـــــرب�العربــــي،�وا�تمثـــــل�.ـــــي�

الزعيم�الوط©�gا�صري�جمـال�عبـد�الناصـر�الـذي�كـان�يصــر�عTـى�ضـ

.ــي�ظــل�مــا�يعــرف�بالعــالم�العربــي،�إ�Oأن�هــذا�NخــتHف�.ــي�مســاحة�التوســع�كمــا�

كانـت�تـتحكم�فيـه�قـوى�دوليـة�كRـQى،�وهـو�مـا�انعكـس�مـن�جهـة�،سبق�القول 

مــن�خــHل�زعاما�+ــا،�ومــن�جهــة�أخــرى �وا�غاربيــة�الــدول�العربيــةوتصــورات�

  .مشاريع�دساتQUهاما�نصت�عليه�

وبــــــــالرجوع�إ#ـــــــــى�مناقشـــــــــات�ا�جلـــــــــس�القـــــــــومي�التأســــــــــي ��gالتونســــــــــي�ا�تعلقـــــــــة�

بمشروع�الدستور�وارتباطا�با�وضوع،�لـم�يكـن�هنـاك�اخـتHف�بـUن�النـواب�حـول�

�Qيجب�أن�يأخذها�هـذا�التكتـل،�فقـد�دافـع�الحبيـب�بورقيبـة�.ـي�أك£ـ�ghالصورة�ال

من�مناسبة�.ي�رغبته�القوية�«قامة�مغرب�عربي�كبQU،�مما�دف

تونس�جزء�من�ا�غرب�العربي�الكبO"�QUق�Qاح�فصل�جديد�والذي�ينص�عTى�أن�
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ا�عســــكرين�لهــــذه�الــــدول�الحديثــــة�NســــتقHل

مراقبة�توجها�+ا�والعمل�عTى�احتوا×+ا

أمـــــا�عTـــــى�ا�ســـــتوى�Nقليمـــــ�gالعربـــــي،�فقـــــد�عرفـــــت�الـــــدول�العربيـــــ

موجــة�جديــدة�تمUــ|ت�

ا�ستعمر،�مما�دفعها�للتنسيق�مـع�بقيـة�الـدول�الhـ�gحـازت�اسـتقHلها�مـن�جهـة

�g©سـتعمار،�ممـا�دفعهـا�إ#ـى�تنظـيم�مـؤتمر�تضـامNمازالـت�تحـت��gـhوكذا�الدول�ال

ببانــدونج�yندونيســية�.ــي�أبريــل�

Uوحق�الشعوب�.ي�تقرير�مص

هـــــــذه�العوامـــــــل�وأخـــــــرى،�شـــــــكلت�.ـــــــي�مجملهـــــــا�دافعـــــــا�حّمـــــــس�نـــــــواب�ا�جلـــــــس�

التأسي ��g«قامة�تكتـل�إقليمـg،�إ�Oأن�هـذه�الرغبـة�كـان�لهـا�معـارض�رافـض�Óي�

خطــــوة�مـــــن�شـــــأÄ+ا�إقامــــة�تكتـــــل�إقليمـــــ�gعTــــى�غـــــرار�ا�غـــــرب�العربــــي،�وا�تمثـــــل�.ـــــي�

الزعيم�الوط©�gا�صري�جمـال�عبـد�الناصـر�الـذي�كـان�يصــر�عTـى�ضـ

.ــي�ظــل�مــا�يعــرف�بالعــالم�العربــي،�إ�Oأن�هــذا�NخــتHف�.ــي�مســاحة�التوســع�كمــا�

سبق�القول 

وتصــورات�رؤى�

ما�نصت�عليه�.ي�

وبــــــــالرجوع�إ#ـــــــــى�مناقشـــــــــات�ا�جلـــــــــس�القـــــــــومي�التأســــــــــي ��gالتونســــــــــي�ا�تعلقـــــــــة�

بمشروع�الدستور�وارتباطا�با�وضوع،�لـم�يكـن�هنـاك�اخـتHف�بـUن�النـواب�حـول�

�Qيجب�أن�يأخذها�هـذا�التكتـل،�فقـد�دافـع�الحبيـب�بورقيبـة�.ـي�أك£ـ�ghالصورة�ال

من�مناسبة�.ي�رغبته�القوية�«قامة�مغرب�عربي�كبQU،�مما�دف

Oق�Qاح�فصل�جديد�والذي�ينص�عTى�أن�
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والدولـــــــة�التونســـــــية�تعمـــــــل�لوحـــــــدة�ا�غربـــــــي�العربـــــــي�الكبUـــــــ�Q.ـــــــي�نطـــــــاق�ا�صـــــــلحة�

عRــ�Qالنــواب�مــن�الناحيــة�ا�بدئيــة�عــن�تــرحي[+م�الكامــل�t+ــذه�

�QـــRن�النـــواب�كـــان�شـــكليا،�اذ�اعتUف�بـــHخـــت

قــــــد�تــــــم�التنصــــــيص�عTــــــى�مضــــــمون�هــــــذا�

خر�إ#ى�ضرورة�أن�يتم�yبقاء�عTى�

ة�للجمهوريـــــ"الفصـــــل�عTـــــى�أن�تكـــــون�فكرتـــــه�الجوهريـــــة�تصـــــب�.ـــــي�ا�ق�ـــــQح�التـــــا#ي�

التونسية�أن�تتخTى�عTى�جزء�من�سياد�+ا�لفائدة�وحدة�ا�غرب�العربي�الكب�QU.ي�

،إ�Oأن�هـــذا�ا�ق�ـــQح�لـــم�يـــتم�تحقيقـــه�لحظـــة�إحالـــة�

الhــــــ�gرأت�أن�مضــــــمونه�مــــــرتبط�مـــــــن�

يمكـــن�القـــول�أن�ا�ناقشـــات�الhـــ�gعرفهـــا�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gوا�تعلقـــة�

بالقضايا�الخارجية،�¤ي�الوحيدة�ال�ghكانت�تشكل�.ي�مجملهـا�إجماعـا�بـUن�نـواب�

 ا�جلس،�والذي�يمكن�تفسQUه�إ#ى�الدعم�الذي�كان�يقدمه�ا�جلس�القومي�

?)� ������� � :271.  
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والدولـــــــة�التونســـــــية�تعمـــــــل�لوحـــــــدة�ا�غربـــــــي�العربـــــــي�الكبUـــــــ�Q.ـــــــي�نطـــــــاق�ا�صـــــــلحة�

  .122"ا�ش�Qكة�لكل�أجزائه

عRــ�Qالنــواب�مــن�الناحيــة�ا�بدئيــة�عــن�تــرحي[+م�الكامــل�t+ــذه��و.ــي�هــذا�yطــار،

gـــhة�ال� Nأن��Oقـــدم�+ا�اللجنـــة،�إ�QـــRن�النـــواب�كـــان�شـــكليا،�اذ�اعتUف�بـــHخـــت

قــــــد�تــــــم�التنصــــــيص�عTــــــى�مضــــــمون�هــــــذا��،أنــــــه�مــــــن�الناحيــــــة�الشــــــكلية

خر�إ#ى�ضرورة�أن�يتم�yبقاء�عTى�وطئة�الدستور،�وذهب�البعض�ß الفصل�.ي�ت

الفصـــــل�عTـــــى�أن�تكـــــون�فكرتـــــه�الجوهريـــــة�تصـــــب�.ـــــي�ا�ق�ـــــQح�التـــــا#ي�

التونسية�أن�تتخTى�عTى�جزء�من�سياد�+ا�لفائدة�وحدة�ا�غرب�العربي�الكب�QU.ي�

،إ�Oأن�هـــذا�ا�ق�ـــQح�لـــم�يـــتم�تحقيقـــه�لحظـــة�إحالـــة�123"نطـــاق�ا�صـــلحة�ا�شـــ�Qكة

الhــــــ�gرأت�أن�مضــــــمونه�مــــــرتبط�مـــــــن�القــــــارة�التأسيســـــــية،�و �الفصــــــل�إ#ــــــى�اللجــــــان

  .الناحية�الجوهرية�بتوطئة�الدستور 

يمكـــن�القـــول�أن�ا�ناقشـــات�الhـــ�gعرفهـــا�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gوا�تعلقـــة�

بالقضايا�الخارجية،�¤ي�الوحيدة�ال�ghكانت�تشكل�.ي�مجملهـا�إجماعـا�بـUن�نـواب�

ا�جلس،�والذي�يمكن�تفسQUه�إ#ى�الدعم�الذي�كان�يقدمه�ا�جلس�القومي�
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

والدولـــــــة�التونســـــــية�تعمـــــــل�لوحـــــــدة�ا�غربـــــــي�العربـــــــي�الكبUـــــــ�Q.ـــــــي�نطـــــــاق�ا�صـــــــلحة�

ا�ش�Qكة�لكل�أجزائه

و.ــي�هــذا�yطــار،

ة�الhـــgا�بـــادر 

أنــــــه�مــــــن�الناحيــــــة�الشــــــكلية�هــــــممعظم

الفصل�.ي�ت

الفصـــــل�عTـــــى�أن�تكـــــون�فكرتـــــه�الجوهريـــــة�تصـــــب�.ـــــي�ا�ق�ـــــQح�التـــــا#ي�

التونسية�أن�تتخTى�عTى�جزء�من�سياد�+ا�لفائدة�وحدة�ا�غرب�العربي�الكب�QU.ي�

نطـــاق�ا�صـــلحة�ا�شـــ�Qكة

الفصــــــل�إ#ــــــى�اللجــــــان

الناحية�الجوهرية�بتوطئة�الدستور 

يمكـــن�القـــول�أن�ا�ناقشـــات�الhـــ�gعرفهـــا�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gوا�تعلقـــة��،عومـــا

بالقضايا�الخارجية،�¤ي�الوحيدة�ال�ghكانت�تشكل�.ي�مجملهـا�إجماعـا�بـUن�نـواب�

ا�جلس،�والذي�يمكن�تفسQUه�إ#ى�الدعم�الذي�كان�يقدمه�ا�جلس�القومي�
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+ـــــا�مـــــن�معالجـــــة�التأســــــي ��gللحكومـــــة�الhـــــ�gي�Qأســـــها�الحبيـــــب�بورقيبـــــة،�لتمكي¢

$وضــاع�السياســية�.ــي�جــو�مــن�الهــدوء�السيا�ــ��gلتحقيــق�أهــداف�الحكومــة�عTــى�

  

هـــــو�مـــــا�جعـــــل�النـــــواب��

يــــب�ونظريــــات�الحبداخــــل�ا�جلــــس�يختــــارون�Nنســــجام�عــــوض�التنــــافر�مــــع�رؤيــــة�

ال�ghكانــــت�تعطــــي�$ولويــــة�ا�طلقــــة�للوحــــدة�العربيــــة�عTــــى�حســــاب�أي�

  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

التأســــــي ��gللحكومـــــة�الhـــــ�gي�Qأســـــها�الحبيـــــب�بورقيبـــــة،�لتمكي¢

$وضــاع�السياســية�.ــي�جــو�مــن�الهــدوء�السيا�ــ��gلتحقيــق�أهــداف�الحكومــة�عTــى�

  .�ا�له�من�ارتباط�باÓهداف�الخارجية�،ا�ستوى�الداخTي

�،هـــــذا�التعـــــاون�بـــــUن�ا�جلـــــس�التأسيــــــ ��gوالحكومـــــة

داخــــل�ا�جلــــس�يختــــارون�Nنســــجام�عــــوض�التنــــافر�مــــع�رؤيــــة�

ال�ghكانــــت�تعطــــي�$ولويــــة�ا�طلقــــة�للوحــــدة�العربيــــة�عTــــى�حســــاب�أي�

gتوجه�إقليم.  

   

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

التأســــــي ��gللحكومـــــة�الhـــــ�gي�Qأســـــها�الحبيـــــب�بورقيبـــــة،�لتمكي¢

$وضــاع�السياســية�.ــي�جــو�مــن�الهــدوء�السيا�ــ��gلتحقيــق�أهــداف�الحكومــة�عTــى�

ا�ستوى�الداخTي

هـــــذا�التعـــــاون�بـــــUن�ا�جلـــــس�التأسيــــــ ��gوالحكومـــــةإن�

داخــــل�ا�جلــــس�يختــــارون�Nنســــجام�عــــوض�التنــــافر�مــــع�رؤيــــة�

ال�ghكانــــت�تعطــــي�$ولويــــة�ا�طلقــــة�للوحــــدة�العربيــــة�عTــــى�حســــاب�أي�،و بورقيبــــة

gتوجه�إقليم
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لم�يكتفي�ا�جلس�القومي�التأسي ��gالتونـ ��gبالوظيفية�ال�ghأسندها�له�$مر�

أن�يتــــو#ى�مهمــــة�عTــــى�.ــــي�فصــــله�$ول،�

يــأمر�ا�لــك�البــاي��،ثم�.ــي�خطــوة�ثانيــة،

صــــــل�إ#ــــــى�وظــــــائف�أخــــــرى�يمكــــــن�اعتبارهــــــا�

تعويضـه�تـم�ـى�النظـام�ا�لكـي�و 

.ـــي�ســــياق�هـــذه�التحــــوOت�السياســــية�

إ#ــــى�دعــــم�الحكومــــة�.ــــي�مجموعــــة�مــــن�القضــــايا�السياســــية،�إ#ــــى�جانــــب�

   

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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 ا	��� ا	�ا��

  انجازات المجلس وتجاوزه

  لمھامه التأسيسية
  

لم�يكتفي�ا�جلس�القومي�التأسي ��gالتونـ ��gبالوظيفية�ال�ghأسندها�له�$مر�

.ــــي�فصــــله�$ول،�Oســــيما�1955دجنRــــ29��QالعTــــي�ا�ــــؤرخ�.ــــي�

،ثم�.ــي�خطــوة�ثانيــة،وضــع�مشــروع�دســتور�للمملكــة�التونســية

صــــــل�إ#ــــــى�وظــــــائف�أخــــــرى�يمكــــــن�اعتبارهــــــا�يل�$مــــــر �بختمــــــه�وإصــــــداره؛�بــــــل�امتــــــد

اختصاصا�جديدا�للمجالس�التأسيسـية،�حـUن�أل�ـى�النظـام�ا�لكـي�و 

.ـــي�ســــياق�هـــذه�التحــــوOت�السياســــية�هـــذا�$خUــــ��Qبالنظـــام�الجمهــــوري،�ممـــا�دفــــع

إ#ــــى�دعــــم�الحكومــــة�.ــــي�مجموعــــة�مــــن�القضــــايا�السياســــية،�إ#ــــى�جانــــب�

  .إ#ى�حUن�انتخاب�مجلس�$مة�قيامه�بمهام�تشـريعية

  

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

لم�يكتفي�ا�جلس�القومي�التأسي ��gالتونـ ��gبالوظيفية�ال�ghأسندها�له�$مر�

العTــــي�ا�ــــؤرخ�.ــــي�

وضــع�مشــروع�دســتور�للمملكــة�التونســية

بختمــــــه�وإصــــــداره؛�بــــــل�امتــــــد

اختصاصا�جديدا�للمجالس�التأسيسـية،�حـUن�أل

بالنظـــام�الجمهــــوري،�ممـــا�دفــــع

إ#ــــى�دعــــم�الحكومــــة�.ــــي�مجموعــــة�مــــن�القضــــايا�السياســــية،�إ#ــــى�جانــــب�Nنتقاليــــة�

قيامه�بمهام�تشـريعية
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  في فھم تيبولوجية شكل ومضمون النص الدستوري

أن�مطلـــــب�دســـــتور�منبثـــــق�عـــــن�مجلـــــس�

لــــم�يكــــن�نتــــاج�لحظــــة�سياســــية�خارجــــة�عــــن�حلقــــات�التــــاريخ�

السيا�ــــــ��gالتونســـــــي،�بــــــل�كــــــان�هــــــذا�ا�طلــــــب�مــــــرده�إ#ــــــى�مجموعــــــة�مــــــن�العوامــــــل�

ا�تداخلــــة�وا�كملــــة�بعضــــها�الــــبعض،�والhــــ�gعTــــى�رأســــها�تطلــــع�الشــــعب�التونســـــي�

�وتماســكهم�ســيادته�وتجســد�إرادتــه�

  .ضمن�حرياته

حــزب�الال�|عــة�.ــي�العديــد�مــن�ا�ناســبات،�م¢+ــا�مــا�تــزامن�مــع�مــيHد�

بمؤسســة�بر�انيــة،��1932

خر�منــــــاداة�بدســــــتور�تونـــــــ ��gيــــــنظم�ويضــــــبط�

عTـــى�الحكـــم�الـــذاتي،��التونســـية

للنخـــــب��ا�ســــألة�الدســــتورية�عTـــــى�رأس�Nهتمامــــات�السياســــية�الكRــــQى 

فبعــد�مــرور�حــوا#ي�قــرن�مــن�الــزمن،�ســتعرف�تــونس�ثــاني�دســتور�تــو#ى�ا�جلــس�

القـــــومي�التأسي ـــــ��gمـــــن�خـــــHل�لجانـــــه�التأسيســـــية�القـــــارة�الhـــــ�gصـــــاغت�مشـــــروع�

جلســة�عTــى�امتـــداد�وجــوده�بــUن�أبريـــل�

بشكل�ة،و التأســـــــيسي�مهــــــام

مما�أثر�.ي�مردود�النواب�وتركU|هم�وتـأثرهم�بتوجهـات�بورقيبـة�
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  ولأـالالمحور
  1959دستور غرة جوان

في فھم تيبولوجية شكل ومضمون النص الدستوري

أن�مطلـــــب�دســـــتور�منبثـــــق�عـــــن�مجلـــــس��إ#ـــــى�كـــــون �خلصـــــنا�.ـــــي�مســـــ�+ل�دراســـــتنا

لــــم�يكــــن�نتــــاج�لحظــــة�سياســــية�خارجــــة�عــــن�حلقــــات�التــــاريخ��،تأســـــي ��gمنتخــــب

السيا�ــــــ��gالتونســـــــي،�بــــــل�كــــــان�هــــــذا�ا�طلــــــب�مــــــرده�إ#ــــــى�مجموعــــــة�مــــــن�العوامــــــل�

ا�تداخلــــة�وا�كملــــة�بعضــــها�الــــبعض،�والhــــ�gعTــــى�رأســــها�تطلــــع�الشــــعب�التونســـــي�

م�ســيادته�وتجســد�إرادتــه�لوثيقـة�دســتورية�تــنظم�أســس�حكمــه،�وتــدع

ضمن�حرياتهُتقرُّ�حقوقه�وتُ �مقتضياته،�ي�من�خHلجتماºي�الذ

ال�|عــة�.ــي�العديــد�مــن�ا�ناســبات،�م¢+ــا�مــا�تــزامن�مــع�مــيHد��بــرزت�هــذه

1932،�كمــا�أن�ا�نــاداة�ســنة�1920ســنة�" ي�الحــر

خر�منــــــاداة�بدســــــتور�تونـــــــ ��gيــــــنظم�ويضــــــبط�أ.ــــــي�الوقــــــت�ذاتــــــه�بشــــــكل�أو�بــــــ

التونســـية�حصـــول�الـــبHده�وبالدســـتورية،�إ�Oأنـــ

ا�ســــألة�الدســــتورية�عTـــــى�رأس�Nهتمامــــات�السياســــية�الكRــــQى 

  .السياسية�Nنتقالية

فبعــد�مــرور�حــوا#ي�قــرن�مــن�الــزمن،�ســتعرف�تــونس�ثــاني�دســتور�تــو#ى�ا�جلــس�

القـــــومي�التأسي ـــــ��gمـــــن�خـــــHل�لجانـــــه�التأسيســـــية�القـــــارة�الhـــــ�gصـــــاغت�مشـــــروع�

جلســة�عTــى�امتـــداد�وجــوده�بــUن�أبريـــل��52،�ومـــن�جملــة�1958الدســتور�.ــي�ينــاير�

مهــــــامجلســــــة�لل�19،�لــــــم�تخصــــــص�إ1958�Oويونيــــــو�

مما�أثر�.ي�مردود�النواب�وتركU|هم�وتـأثرهم�بتوجهـات�بورقيبـة��،متقطع�ومتباعد

  .124ورغبته�.ي�yطالة�وال�Qيث
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

خلصـــــنا�.ـــــي�مســـــ�+ل�دراســـــتنا

تأســـــي ��gمنتخــــب

السيا�ــــــ��gالتونســـــــي،�بــــــل�كــــــان�هــــــذا�ا�طلــــــب�مــــــرده�إ#ــــــى�مجموعــــــة�مــــــن�العوامــــــل�

ا�تداخلــــة�وا�كملــــة�بعضــــها�الــــبعض،�والhــــ�gعTــــى�رأســــها�تطلــــع�الشــــعب�التونســـــي�

لوثيقـة�دســتورية�تــنظم�أســس�حكمــه،�وتــدع

 Nي�الذºجتما

بــرزت�هــذه

ي�الحــرالدســتور "

.ــــــي�الوقــــــت�ذاتــــــه�بشــــــكل�أو�بــــــ�كــــــان

الدســـتورية،�إ�Oأنـــمؤسســـاته�

ا�ســــألة�الدســــتورية�عTـــــى�رأس�Nهتمامــــات�السياســــية�الكRــــQى �ســــتطرح

السياسية�Nنتقالية

فبعــد�مــرور�حــوا#ي�قــرن�مــن�الــزمن،�ســتعرف�تــونس�ثــاني�دســتور�تــو#ى�ا�جلــس�

القـــــومي�التأسي ـــــ��gمـــــن�خـــــHل�لجانـــــه�التأسيســـــية�القـــــارة�الhـــــ�gصـــــاغت�مشـــــروع�

الدســتور�.ــي�ينــاير�

ويونيــــــو��1956

متقطع�ومتباعد

ورغبته�.ي�yطالة�وال�Qيث
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ا�شــــــروع�ال¢+ــــــائي��،�ا�صــــــادقة�عTــــــى

ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��g.ــي�القــراءة�الثالثــة،�والــذي�تــو#ى�

قـانون�عــدد�موجــب�$مـر�بإصـداره�ب

  .1959يونيو��فاتحل

نــص�منفصــل�عــن�ا�ــ�ن�

الدســتوري�تــم�تســميته�بالتوطئــة،�لكــن�وجــب�التــذك�QUأن�التوطئــة�غUــ�Qضــرورية�

�دوَن�توطئــــــــة،�مثــــــــال�ذلــــــــك�إيطاليــــــــا،�

دول�فتجـدها�تتمUّـ|�أما�توطئة�الدستور�.ي�بـاÛي�الـ

أســـــطر�بالنســـــبة��)8( أســـــطر�.ـــــي�الQRتغـــــال،�أو�ثمـــــان

.ـي�كمـا�هـو�الشـأن�«سبانيا،�أو�نجدها�مقتضبة�إ#ـى�أبعـد�الحـدود�كجملـة�وحيـدة�

�gـ�ªـى�ا�اTـى�رّد�فعـل�عTوعادة�مـا�تقتصـر�التوطئـة�ع�،

�
ً
،�وبالتـــــــا#ي�تكـــــــون�رســـــــالة

g�ªللمستقبل�بغية�بناء�نظام�ديمقراطي�يكرس�القطيعة�مع�ا�ا.  

�gتضــــم¢+ا�الدســــتور�التون ــــ��gــــhال

،�.ـي�مضــموÄ+ا�الكمـ�gوالنــوºي

ســــطرا،�ويعــــود�ذلــــك�باÓســــاس�إ#ــــى�اعتمـــــاد�

أسلوب�خطابي،�سقط�.ي�الّتكرار�الذي�وصل�إ#ى�حّد�ما�يمكن�تسـميته�بالحشـو�

شـــعب،�الوحـــدة،�حريـــة،�

كرامــــــة�yنســــــان�"،�وإنمــــــا�يشــــــمل�ا�عــــــاني�كــــــأن�تقــــــول�.ــــــي�مرحلــــــة�أو#ــــــى�

حقــوق�yنســان�وإقــرار�ا�ســاواة�

حــــق�ا�ــــواطنUن�.ــــي�العمــــل�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

،�ا�صــــــادقة�عTــــــىهــــــذه�الجلســــــات�ا�تقاطعــــــةكــــــان�مــــــن�نتــــــائج�

ا�جلــس�القــومي�التأسي ــ��g.ــي�القــراءة�الثالثــة،�والــذي�تــو#ى��مــن�طــرف

$مـر�بإصـداره�ب�،الحبيـب�بورقيبـة�بصــفته�رئيسـا�للجمهوريــة

ل�ا�وافق�1378ذي�القعدة��25ا�ؤرخ�.ي��1959

  .1959بولوجية دستور غرة جوان 

ـــ� نــص�منفصــل�عــن�ا�ــ�ن��1958تقــدم�.ــي�طــالع�مـــشروع�الوثيقــة�الدســتورية�لـ

الدســتوري�تــم�تســميته�بالتوطئــة،�لكــن�وجــب�التــذك�QUأن�التوطئــة�غUــ�Qضــرورية�

�دوَن�توطئــــــــة،�مثــــــــال�ذلــــــــك�إيطاليــــــــا،�
ً
بالنســــــــبة�للّدســــــــتور؛�لــــــــذلك�تجــــــــد�دســــــــتورا

أما�توطئة�الدستور�.ي�بـاÛي�الـ�،...اليونانو بلجيكا،�و 

أســـــطر�.ـــــي�الQRتغـــــال،�أو�ثمـــــان�)8(ي�ثمـــــانمـــــث�HباOقتضـــــاب،�

«سبانيا،�أو�نجدها�مقتضبة�إ#ـى�أبعـد�الحـدود�كجملـة�وحيـدة�

،�وعادة�مـا�تقتصـر�التوطئـة�عTـى�رّد�فعـل�عTـى�ا�اªـ��g$مريكية�الوOيات�ا�تحدة

،�وبالتـــــــا#ي�تكـــــــون�رســـــــالة...الفســـــــاد�أو�Nســـــــتعمار�لتجـــــــاوز�ســـــــنوات�Nســـــــتبداد�أو 

g�ªللمستقبل�بغية�بناء�نظام�ديمقراطي�يكرس�القطيعة�مع�ا�ا

الhــــ�gتضــــم¢+ا�الدســــتور�التون ــــ���gخــــHل�قــــراءة�مثنيــــة�للتوطئــــةبيــــد�أنــــه�ومــــن�

.ـي�مضــموÄ+ا�الكمـ�gوالنــوºي،�نHحــظ�أن�محّرر�+ـا�أفاضــوا�$ول�بعـد�NسـتقHل

ســــطرا،�ويعــــود�ذلــــك�باÓســــاس�إ#ــــى�اعتمـــــاد�) 21(إذ�بلــــغ�عــــددها�واحــــد�وعشــــرين�

أسلوب�خطابي،�سقط�.ي�الّتكرار�الذي�وصل�إ#ى�حّد�ما�يمكن�تسـميته�بالحشـو�

ـــق�$مـــر�بتكـــرار�نفـــس�ا�صـــطلحات�
ّ
شـــعب،�الوحـــدة،�حريـــة،�(وyســـهاب،�و�Oيتعل

،�وإنمــــــا�يشــــــمل�ا�عــــــاني�كــــــأن�تقــــــول�.ــــــي�مرحلــــــة�أو#ــــــى�

حقــوق�yنســان�وإقــرار�ا�ســاواة�"،�ثــم�تضــيف�.ــي�فقــرة�أخــرى�"والعدالــة�والحريــة

حــــق�ا�ــــواطنUن�.ــــي�العمــــل�"،�وثــــارة�أخــــرى�"بــــUن�ا�ــــواطنUن�.ــــي�الحقــــوق�والحريــــات

  ...".والصحة�والتعليم

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

كــــــان�مــــــن�نتــــــائج�

مــن�طــرفللدســتور�

الحبيـب�بورقيبـة�بصــفته�رئيسـا�للجمهوريــة

1959لسنة��57

بولوجية دستور غرة جوان تي: أو.
ـــ� تقــدم�.ــي�طــالع�مـــشروع�الوثيقــة�الدســتورية�لـ

الدســتوري�تــم�تســميته�بالتوطئــة،�لكــن�وجــب�التــذك�QUأن�التوطئــة�غUــ�Qضــرورية�

بالنســــــــبة�للّدســــــــتور؛�لــــــــذلك�تجــــــــد�دســــــــتورا

بلجيكا،�و هولندا،�و 

باOقتضـــــاب،�

«سبانيا،�أو�نجدها�مقتضبة�إ#ـى�أبعـد�الحـدود�كجملـة�وحيـدة�

الوOيات�ا�تحدة

لتجـــــــاوز�ســـــــنوات�Nســـــــتبداد�أو 

g�ªللمستقبل�بغية�بناء�نظام�ديمقراطي�يكرس�القطيعة�مع�ا�ا

بيــــد�أنــــه�ومــــن�

$ول�بعـد�NسـتقHل

إذ�بلــــغ�عــــددها�واحــــد�وعشــــرين�

أسلوب�خطابي،�سقط�.ي�الّتكرار�الذي�وصل�إ#ى�حّد�ما�يمكن�تسـميته�بالحشـو�

ـــق�$مـــر�بتكـــرار�نفـــس�ا�صـــطلحات�
ّ
وyســـهاب،�و�Oيتعل

،�وإنمــــــا�يشــــــمل�ا�عــــــاني�كــــــأن�تقــــــول�.ــــــي�مرحلــــــة�أو#ــــــى�..)عربيــــــة،

والعدالــة�والحريــة

بــــUن�ا�ــــواطنUن�.ــــي�الحقــــوق�والحريــــات

والصحة�والتعليم
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أمـــا�فيمـــا�يخـــص�ا�ـــ�ن�الدســـتوري،�يمكـــن�التميUـــ|�.ـــي�هـــذا�ا�ســـتوى�بـــUن�ثـــHث�

والــــذي�تــــم�صــــياغته�عTــــى�

�gلــم�ينـــشر�هـــذا�ا�شــروع�بالرائــد�الرســـم

كوثيقـــة�رســـمية،�كمـــا�أنـــه�لـــم�يعـــرض�عTـــى�نـــواب�ا�جلـــس�القـــومي�التأسيــــ ��g.ـــي�

  

g� ن�أن�،ســـلنـــا�مناقشـــات�ا�جلـــس�القـــومي�التأسيUيتب

لحظـــة�البنــــاء�والصــــياغة�لهــــذا�ا�شــــروع�وفــــق�مبــــدأ�NنطــــHق�مــــن�ورقــــة�بيضــــاء،�

كانـــت�غUـــ�Qمنظمـــة�ولـــم�تخضـــع�بعـــد�Óســـاس�تنظيمـــ�gيضـــبط�الكيفيـــات�والطـــرق�

ال�ghعTى�أساسها�سـيتم�وضـع�صـياغة�للفصـول�الhـ�gسيتضـم¢+ا�مشـروع�دسـتور�

�2و�1فبطريقـــــــــــة��Oتخلـــــــــــو�مـــــــــــن�التخـــــــــــبط�العشـــــــــــوائي،�تـــــــــــم�عـــــــــــرض�الفصـــــــــــول 

وهــــــو�مــــــا��،الحبيــــــب�بورقيبــــــة

�Oيمكن�للمجلس�أن�يشرع�

�Oدســــتور�مــــن�$شــــياء�الهامــــة�

،�إ�Oأن�هـــذا�..."يمكـــن�أن�يقـــع�النظـــر�فيـــه�.ـــي�هاتـــه�الجلســـة�الhـــ�gتعتRـــ�Qافتتاحيـــة

$خUــــ�Qسيســــحب�اق�Qاحــــه�نظــــرا�للتــــدخل�الــــذي�قدمــــه�رئــــيس�الحكومــــة�الحبيــــب�

يجـــب�أن��O"بورقيبـــة،�وبالتـــا#ي�أعلـــن�مشـــاطرته�رأي�هـــذا�$خUـــ�Qالـــذي�قـــال�بأنـــه�

الدولــــة�التونســــية�(فالفصــــل�$ول�

ومـــــن�... يســــاعد�الحكومــــة�عTــــى�تســــلم�جميــــع�مظــــاهر�الســــيادة

ا�صـــــلحة�أن�يبـــــدأ�ا�جلـــــس�التأســــــي ��gبـــــإعHن�أن�الدولـــــة�التونســـــية�دولـــــة�ذات�

 <������' �$��,/	��� $��,�,}��� $�	����� 1���
��� E����)�/� �����,/	��� �������� $���,��� ���8����14 

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

أمـــا�فيمـــا�يخـــص�ا�ـــ�ن�الدســـتوري،�يمكـــن�التميUـــ|�.ـــي�هـــذا�ا�ســـتوى�بـــUن�ثـــHث�

والــــذي�تــــم�صــــياغته�عTــــى��1957ينــــاير��09ة،�مشــــروع�دســــتور�مصـــادر�.ــــي�الدراســــ

لــم�ينـــشر�هـــذا�ا�شــروع�بالرائــد�الرســـم�gإذ�أســاس�التأثيــث�لنظــام�ملكـــي�بر�ــاني،�

كوثيقـــة�رســـمية،�كمـــا�أنـــه�لـــم�يعـــرض�عTـــى�نـــواب�ا�جلـــس�القـــومي�التأسيــــ ��g.ـــي�

  .1957يوليوز��25جلساته�العامة�بسبب�إلغاء�ا�لكية�.ي�

لنـــا�مناقشـــات�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ��gمـــن�خـــHل�مـــا�تقدمـــه

لحظـــة�البنــــاء�والصــــياغة�لهــــذا�ا�شــــروع�وفــــق�مبــــدأ�NنطــــHق�مــــن�ورقــــة�بيضــــاء،�

كانـــت�غUـــ�Qمنظمـــة�ولـــم�تخضـــع�بعـــد�Óســـاس�تنظيمـــ�gيضـــبط�الكيفيـــات�والطـــرق�

ال�ghعTى�أساسها�سـيتم�وضـع�صـياغة�للفصـول�الhـ�gسيتضـم¢+ا�مشـروع�دسـتور�

  .1957يناير��09بمشروع�دستور��الذي�سم�gفيما�بعد

فبطريقـــــــــــة��Oتخلـــــــــــو�مـــــــــــن�التخـــــــــــبط�العشـــــــــــوائي،�تـــــــــــم�عـــــــــــرض�الفصـــــــــــول 

الحبيــــــب�بورقيبــــــة�آنــــــذاك�للمناقشــــــة�بــــــاق�Qاح�مــــــن�رئــــــيس�الحكومــــــة

�Oيمكن�للمجلس�أن�يشرع�"رفضه�النواب،�حيث�اعت�QRالنائب�ا�ن�ي�سليم�أنه�

دســــتور�مــــن�$شــــياء�الهامــــة��Oحــــا�O.ــــي�أي�فصــــل�مــــن�الفصــــول�للدســــتور�Óن�ال

يمكـــن�أن�يقـــع�النظـــر�فيـــه�.ـــي�هاتـــه�الجلســـة�الhـــ�gتعتRـــ�Qافتتاحيـــة

$خUــــ�Qسيســــحب�اق�Qاحــــه�نظــــرا�للتــــدخل�الــــذي�قدمــــه�رئــــيس�الحكومــــة�الحبيــــب�

بورقيبـــة،�وبالتـــا#ي�أعلـــن�مشـــاطرته�رأي�هـــذا�$خUـــ�Qالـــذي�قـــال�بأنـــه�

فالفصــــل�$ول�... لــــس�التأسي ــــ�gتعطــــل�مواصــــلة�أعمــــال�ا�ج

يســــاعد�الحكومــــة�عTــــى�تســــلم�جميــــع�مظــــاهر�الســــيادة) حــــرة�ذات�ســــيادة

ا�صـــــلحة�أن�يبـــــدأ�ا�جلـــــس�التأســــــي ��gبـــــإعHن�أن�الدولـــــة�التونســـــية�دولـــــة�ذات�
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

أمـــا�فيمـــا�يخـــص�ا�ـــ�ن�الدســـتوري،�يمكـــن�التميUـــ|�.ـــي�هـــذا�ا�ســـتوى�بـــUن�ثـــHث�

مصـــادر�.ــــي�الدراســــ

أســاس�التأثيــث�لنظــام�ملكـــي�بر�ــاني،�

كوثيقـــة�رســـمية،�كمـــا�أنـــه�لـــم�يعـــرض�عTـــى�نـــواب�ا�جلـــس�القـــومي�التأسيــــ ��g.ـــي�

جلساته�العامة�بسبب�إلغاء�ا�لكية�.ي�

مـــن�خـــHل�مـــا�تقدمـــهف

لحظـــة�البنــــاء�والصــــياغة�لهــــذا�ا�شــــروع�وفــــق�مبــــدأ�NنطــــHق�مــــن�ورقــــة�بيضــــاء،�

كانـــت�غUـــ�Qمنظمـــة�ولـــم�تخضـــع�بعـــد�Óســـاس�تنظيمـــ�gيضـــبط�الكيفيـــات�والطـــرق�

ال�ghعTى�أساسها�سـيتم�وضـع�صـياغة�للفصـول�الhـ�gسيتضـم¢+ا�مشـروع�دسـتور�

الذي�سم�gفيما�بعد

فبطريقـــــــــــة��Oتخلـــــــــــو�مـــــــــــن�التخـــــــــــبط�العشـــــــــــوائي،�تـــــــــــم�عـــــــــــرض�الفصـــــــــــول 

للمناقشــــــة�بــــــاق�Qاح�مــــــن�رئــــــيس�الحكومــــــة3و

رفضه�النواب،�حيث�اعت�QRالنائب�ا�ن�ي�سليم�أنه�

حــــا�O.ــــي�أي�فصــــل�مــــن�الفصــــول�للدســــتور�Óن�ال

يمكـــن�أن�يقـــع�النظـــر�فيـــه�.ـــي�هاتـــه�الجلســـة�الhـــ�gتعتRـــ�Qافتتاحيـــة

$خUــــ�Qسيســــحب�اق�Qاحــــه�نظــــرا�للتــــدخل�الــــذي�قدمــــه�رئــــيس�الحكومــــة�الحبيــــب�

بورقيبـــة،�وبالتـــا#ي�أعلـــن�مشـــاطرته�رأي�هـــذا�$خUـــ�Qالـــذي�قـــال�بأنـــه�

تعطــــل�مواصــــلة�أعمــــال�ا�ج

حــــرة�ذات�ســــيادة

ا�صـــــلحة�أن�يبـــــدأ�ا�جلـــــس�التأســــــي ��gبـــــإعHن�أن�الدولـــــة�التونســـــية�دولـــــة�ذات�

  .125"سيادة
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شرع�ا�جلس�.ـي�صـياغة�مشـروع�الدسـتور�يؤسـس�لنظـام�

ملكــي�بر�ــاني�تحــت�ضـــغط�رئــيس�الحكومــة�الحبيــب�بورقيبـــة،�وهــو�مــا�أفــرز�بعـــد�

�09صياغة�هذا�ا�شروع�الذي�سم�gبمشروع�دستور�

تم�إلغـــــــــاؤه�بســـــــــبب�إلغـــــــــاء�النظـــــــــام�ا�لكـــــــــي�وتعويضـــــــــه�بالنظـــــــــام�

،�1958126ه�سينصـــــــب�اهتمامنـــــــا�عTـــــــى�كـــــــل�مـــــــن�مشـــــــروع�دســـــــتور�ينـــــــاير

وأمـــــر�رئــــــيس�الجمهوريــــــة�

�QــــــUل�إبــــــراز�الجوانـــــب�الشــــــكلية�.ـــــي�إطــــــار�الثابـــــت�وا�تغHبإصـــــداره،�وذلـــــك�مــــــن�خـــــ
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  57الفصل�
  )1(فصل�واحد�

  Nقتصادي�وNجتماºي
  58الفصل�

  )1(فصل�واحد�

  59الفصل�
  )1(فصل�واحد�

  62إ#ى��60من�
  فصول �3
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شرع�ا�جلس�.ـي�صـياغة�مشـروع�الدسـتور�يؤسـس�لنظـام��،فبالرغم�من�ذلك

ملكــي�بر�ــاني�تحــت�ضـــغط�رئــيس�الحكومــة�الحبيــب�بورقيبـــة،�وهــو�مــا�أفــرز�بعـــد�

صياغة�هذا�ا�شروع�الذي�سم�gبمشروع�دستور�أشهر�من��)7(سبعة�

تم�إلغـــــــــاؤه�بســـــــــبب�إلغـــــــــاء�النظـــــــــام�ا�لكـــــــــي�وتعويضـــــــــه�بالنظـــــــــام�،�ليـــــــــ1957

  

ه�سينصـــــــب�اهتمامنـــــــا�عTـــــــى�كـــــــل�مـــــــن�مشـــــــروع�دســـــــتور�ينـــــــاير

وأمـــــر�رئــــــيس�الجمهوريــــــة��سالــــــذي�صـــــادق�عليــــــه�ا�جلــــــ�1959والدســـــتور�ال¢+ــــــائي�

�QــــــUل�إبــــــراز�الجوانـــــب�الشــــــكلية�.ـــــي�إطــــــار�الثابـــــت�وا�تغHبإصـــــداره،�وذلـــــك�مــــــن�خـــــ

  .لمشروعلصل�عTى�الهندسة�الدستورية�

دستور)غرة)  1958مشروع)دستور)يناير)
  hبواب)وعناوي�yا  عدد)الفصول   hبواب)وعناوي�yا

  أحكام�عامة
   24إ#ى��1من�

24�Hفص  
  أحكام�عامة: $ول 

السلطة�
  التشريعية

  69إ#ى��25من�
46�Hفص  

السلطة�: الثاني
  التشريعية

السلطة�
  التنفيذية

  92 إ#ى�70من�
23�Hفص  

السلطة�: الثالث
  التنفيذية

السلطة�
  القضائية

  99إ#ى�93من�
  فصول �7

السلطة�: الرابع
  القضائية

  ا�حكمة�العليا
  102إ#ى��100من�

  فصول��3
ا�حكمة�: الخامس

  العليا

  مجلس�الدولة
  104إ#ى��103من�

  فصلUن
مجلس�: السادس

  الدولة
ا�جلس�

Nقتصادي�
  وNجتماºي

  105الفصل�
  )1(فصل�واحد�

ا�جلس�: السابع
Nقتصادي�وNجتماºي

الجماعات�
  ا�حلية

  107إ#ى�106من�
الجماعات�: الثامن

  ا�حلية

  الدستور 
  103إ#ى��108من�

  فصول �6
تنقيح�: التاسع

  الدستور 

                                         

 �����/� �	���,� �	����� ����� �B��AB�1958� ���* �	������� �"��# ?������0 ���' X��*/
 ���B��� �������'	?)� ������ :)05(.  

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

فبالرغم�من�ذلك

ملكــي�بر�ــاني�تحــت�ضـــغط�رئــيس�الحكومــة�الحبيــب�بورقيبـــة،�وهــو�مــا�أفــرز�بعـــد�

سبعة�مرور�

1957ينـــــــــاير�

  .الجمهوري

ه�سينصـــــــب�اهتمامنـــــــا�عTـــــــى�كـــــــل�مـــــــن�مشـــــــروع�دســـــــتور�ينـــــــايروعليـــــــ

والدســـــتور�ال¢+ــــــائي�

�QــــــUل�إبــــــراز�الجوانـــــب�الشــــــكلية�.ـــــي�إطــــــار�الثابـــــت�وا�تغHبإصـــــداره،�وذلـــــك�مــــــن�خـــــ

صل�عTى�الهندسة�الدستورية�الحا

مشروع)دستور)يناير)
hبواب)وعناوي�yا

أحكام�عامة�1

السلطة��2
التشريعية

السلطة��3
التنفيذية

السلطة��4
القضائية

ا�حكمة�العليا�5

مجلس�الدولة�6

ا�جلس��7
Nقتصادي�
وNجتماºي

الجماعات��8
ا�حلية

الدستور تنقيح��9
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  1959جوان)دستور)غرة)
  عدد)الفصول   

  64إ#ى��63من�
  فصلUن

  فص�)64

  1958يبّ�ن)الثابت)واتغ�&)�ي)هندسة)مشروع)يناير)

تـه�ذأهم�ا�Hحظات�ال�ghيمكن�أن�نسجلها�عTى�مستوى�التبويب�الـذي�أخ

حافظ�عTى�نفس�التبويب�

�)10(عشــرة��،�إذ�تضــمن

أمــــــا�عTــــــى�مســــــتوى�الفصــــــول�داخــــــل�$بــــــواب،�نHحــــــظ�أن�عــــــدد�الفصــــــول�.ــــــي�

قـد�تقلصــت��1958فصـ�H.ـي�مشـروع�دســتور�ينـاير�

،�حيـــث�تقلصـــت�1959

فصـ24��Hبعـد�أن�كـان�عـددها�

فصH،�و.ي�الباب�الثاني�ا�عنون�بــ�السلطة�التشريعية�فبعد�أن�

�23فبعــد�أن�كــان�عــددها�

�"لقضــائيةالســلطة�ا"فصــH،�و.ــي�البــاب�الرابــع�ا�عنــون�بــــ�

فصـــــول،�أمـــــا�البـــــاب�الخـــــامس�

�Hفصــول�أصــبح�يضــم�فصــ

�	�Y	� ���	� : ����"��/��� �A��,��
 ��-	� ���	� : 1���
�

%��Y	� ���	� :��������� E�����
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دستور)غرة)  1958مشروع)دستور)يناير)
  hبواب)وعناوي�yا  عدد)الفصول   hبواب)وعناوي�yا

  أحكام�انتقالية
  117إ#ى��114من�

  فصول �4
أحكام�: العاشر

  انتقالية
  :اجموع  فص�)117  :اجموع

يبّ�ن)الثابت)واتغ�&)�ي)هندسة)مشروع)يناير)): 4(جدول)رقم)

أهم�ا�Hحظات�ال�ghيمكن�أن�نسجلها�عTى�مستوى�التبويب�الـذي�أخ

حافظ�عTى�نفس�التبويب��1958الهندسة�الدستورية،�أن�مشروع�دستور�يناير�

،�إذ�تضــمن1959.ــي�صــيغته�ال¢+ائيــة�الرســمية�لدســتور�فــاتح�يونيــو�

أمــــــا�عTــــــى�مســــــتوى�الفصــــــول�داخــــــل�$بــــــواب،�نHحــــــظ�أن�عــــــدد�الفصــــــول�.ــــــي�

فصـ�H.ـي�مشـروع�دســتور�ينـاير��117مجملهـا�والhـ�gتحــصر�.ــي�

1959فصـــ�H.ـــي�الوثيقـــة�ال¢+ائيـــة�لدســـتور�فـــاتح�يوليـــوز�

بعـد�أن�كـان�عـددها��"أحكام�عامـة"الفصول�.ي�الباب�$ول�ا�عنون�بــ�

فصH،�و.ي�الباب�الثاني�ا�عنون�بــ�السلطة�التشريعية�فبعد�أن��17أصبح�يضم�

  .فص19�Hفص�Hتم�Nكتفاء�فقط�بـ� 46كان�عددها�

ـــ� فبعــد�أن�كــان�عــددها��"الســلطة�التنفيذيــة"أمــا�البــاب�الثالــث�وا�عنــون�بـ

فصــH،�و.ــي�البــاب�الرابــع�ا�عنــون�بــــ��15فصــ�Hأصــبح�يضــم�

فصـــــول،�أمـــــا�البـــــاب�الخـــــامس��4فصـــــول�أصـــــبح�يضـــــم��7فبعـــــد�أن�كـــــان�عـــــددها�

فصــول�أصــبح�يضــم�فصــ3��Hفبعــد�أن�كــان�عــددها��"ا�حكمــة�العليــا"
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مشروع)دستور)يناير)
hبواب)وعناوي�yا

أحكام�انتقالية�10

اجموع

جدول)رقم)

أهم�ا�Hحظات�ال�ghيمكن�أن�نسجلها�عTى�مستوى�التبويب�الـذي�أخ�إن

الهندسة�الدستورية،�أن�مشروع�دستور�يناير�

.ــي�صــيغته�ال¢+ائيــة�الرســمية�لدســتور�فــاتح�يونيــو�

  .127أبواب

أمــــــا�عTــــــى�مســــــتوى�الفصــــــول�داخــــــل�$بــــــواب،�نHحــــــظ�أن�عــــــدد�الفصــــــول�.ــــــي�

مجملهـا�والhـ�gتحــصر�.ــي�

فصـــ�H.ـــي�الوثيقـــة�ال¢+ائيـــة�لدســـتور�فـــاتح�يوليـــوز��64إ#ـــى�

الفصول�.ي�الباب�$ول�ا�عنون�بــ�

أصبح�يضم�

كان�عددها�

ـــ� أمــا�البــاب�الثالــث�وا�عنــون�بـ

فصــ�Hأصــبح�يضــم�

فبعـــــد�أن�كـــــان�عـــــددها�

ـــ� "ا�عنــون�بـ

  .واحدا
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فبعـــــد�أن�كـــــان�عـــــددها�

ا�جلـس�"الباب�السابع�ا�عنون�بــ�

فقـــد�تـــم�yبقـــاء�عTـــى�فصـــل�واحـــد،�و.ـــي�البـــاب�الثـــامن�

�Hن�أصـبح�يضـم�فصـUفبعـد�أن�كـان�عـددها�فصـل

فصول��6فبعد�أن�كان�عددها�

أحكـام�انتقاليـة�:Hث�فصـول،�و.ـي�البـاب�العاشـر�و$خUـ�Qا�عنـون�بــ�

يمكــن��$ســاس،وعTــى�هــذا�

ي¢+ــــل�مــــن��.ــــي�الهندســــة�الدســــتورية

لكـــــــل�ســـــــلطة�بابـــــــا�دون�أي�

تفريعــــات،�إذ�نHحــــظ�تجميــــع�الفصــــول�بشــــكل�واضــــح�ومــــتHزم�مــــع�العنــــاوين�

تجـــــاوز�ا�جلـــــس�التأسي ـــــ��gالتون ـــــ��gالكـــــم�.ـــــي�الفصـــــول�الhـــــ�gتـــــم�عرضـــــها�.ـــــي�

ممـــا��،فصـــ117�Hالـــذي�وصـــل�عـــدد�فصـــوله�

�64ص�عـدد�الفصـول�.ـي�

ســــلوب�Nقتضــــاب�وال�QكUــــ|�عTــــى�$هــــداف�وربطهــــا�

بالشـــروط�والوســـائل�الhـــ�gتقـــدمها�ا�رحلـــة�السياســـية�الراهنـــة�الhـــ�gتمـــر�م¢+ـــا�

�1959لســـــنة��يةالدســـــتور 

اح�ـــــــQام�مبـــــــدأ��،اعتمـــــــد�ا�جلـــــــس�التأسي ـــــــ��g.ـــــــي�صـــــــياغته�الشـــــــكلية�للفصـــــــول 

الوضــــــوح�وNقتضــــــاب�.ــــــي�الفصــــــل�دون�أن�ي�ــــــQك�مجــــــا�Oللتأويــــــل،�وهــــــو�مــــــا�

انعكـس�عTــى�الفصـول�الhــ�O�gتتجــاوز�.ـي�معظمهــا�ســطرين�عTـى�أكRــ�Qتقــدير،�
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ــــــ� فبعـــــد�أن�كـــــان�عـــــددها��"مجلـــــس�الدولـــــة".ـــــي�البـــــاب�الســـــادس�ا�عنـــــون�بـ

الباب�السابع�ا�عنون�بــ�وبخصوص�فصلUن�أصبح�يضم�فص�Hواحدا،�

فقـــد�تـــم�yبقـــاء�عTـــى�فصـــل�واحـــد،�و.ـــي�البـــاب�الثـــامن��"Nقتصـــادي�وNجتمـــاºي

فبعـد�أن�كـان�عـددها�فصـلUن�أصـبح�يضـم�فصـ��H"الجماعات�ا�حليـة

فبعد�أن�كان�عددها��"تنقيح�الدستور "أما�الباب�التاسع�ا�عنون�بـ�

Hث�فصـول،�و.ـي�البـاب�العاشـر�و$خUـ�Qا�عنـون�بــ�أصبح�يضـم�ثـ

وعTــى�هــذا�.فصــول�أصــبح�يضــم�فصــلUن�4فبعــد�أن�كــان�عــددها�

  :ا�Hحظات�التالية

.ــــي�الهندســــة�الدســــتورية�التبويــــب�الــــذي�اعتمــــده�ا�ـــــشرع�التونســـــي

�QUلكـــــــل�ســـــــلطة�بابـــــــا�دون�أي�،�إذ�تـــــــم�تخصـــــــيص�الدســـــــتورية�ا�قارنـــــــةا�عـــــــاي

تفريعــــات،�إذ�نHحــــظ�تجميــــع�الفصــــول�بشــــكل�واضــــح�ومــــتHزم�مــــع�العنــــاوين�

 ال�ghيحملها�كل�باب�عTى�حدة؛

تجـــــاوز�ا�جلـــــس�التأسي ـــــ��gالتون ـــــ��gالكـــــم�.ـــــي�الفصـــــول�الhـــــ�gتـــــم�عرضـــــها�.ـــــي�

الـــذي�وصـــل�عـــدد�فصـــوله�،�و 1958مشـــروع�دســـتور�ينـــاير�

ص�عـدد�الفصـول�.ـي�يقلت�طّولة،�إ#ى�أن�كان�سيدخله�ضمن�الدسات�QUا

�Hــــى�$هــــداف�وربطهــــا�أباعتمــــاده�فقــــط،�فصــــTــــ|�عUكQقتضــــاب�وال�Nســــلوب�

بالشـــروط�والوســـائل�الhـــ�gتقـــدمها�ا�رحلـــة�السياســـية�الراهنـــة�الhـــ�gتمـــر�م¢+ـــا�

الدســـــتور مـــــن�الوثيقـــــة�تـــــونس�بعـــــد�NســـــتقHل،�ممـــــا�جعـــــل�

؛
ً
�مقتضبا�وقصQUا

ً
 دستورا

اعتمـــــــد�ا�جلـــــــس�التأسي ـــــــ��g.ـــــــي�صـــــــياغته�الشـــــــكلية�للفصـــــــول 

الوضــــــوح�وNقتضــــــاب�.ــــــي�الفصــــــل�دون�أن�ي�ــــــQك�مجــــــا�Oللتأويــــــل،�وهــــــو�مــــــا�

انعكـس�عTــى�الفصـول�الhــ�O�gتتجــاوز�.ـي�معظمهــا�ســطرين�عTـى�أكRــ�Qتقــدير،�
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ــــــ�أمـــــا� .ـــــي�البـــــاب�الســـــادس�ا�عنـــــون�بـ

فصلUن�أصبح�يضم�فص�Hواحدا،�

Nقتصـــادي�وNجتمـــاºي

الجماعات�ا�حليـة"ا�عنون�بــ�

  .واحدا

أما�الباب�التاسع�ا�عنون�بـ�

أصبح�يضـم�ثـ

فبعــد�أن�كــان�عــددها�

ا�Hحظات�التالية�طرح

التبويــــب�الــــذي�اعتمــــده�ا�ـــــشرع�التونســـــي�-

�QUا�عـــــــاي

تفريعــــات،�إذ�نHحــــظ�تجميــــع�الفصــــول�بشــــكل�واضــــح�ومــــتHزم�مــــع�العنــــاوين�

ال�ghيحملها�كل�باب�عTى�حدة؛

تجـــــاوز�ا�جلـــــس�التأسي ـــــ��gالتون ـــــ��gالكـــــم�.ـــــي�الفصـــــول�الhـــــ�gتـــــم�عرضـــــها�.ـــــي�-

مشـــروع�دســـتور�ينـــاير�

كان�سيدخله�ضمن�الدسات�QUا

�Hفصــــ

بالشـــروط�والوســـائل�الhـــ�gتقـــدمها�ا�رحلـــة�السياســـية�الراهنـــة�الhـــ�gتمـــر�م¢+ـــا�

تـــــونس�بعـــــد�NســـــتقHل،�ممـــــا�جعـــــل�

�مقتضبا�وقصQUا
ً
دستورا

اعتمـــــــد�ا�جلـــــــس�التأسي ـــــــ��g.ـــــــي�صـــــــياغته�الشـــــــكلية�للفصـــــــول -

الوضــــــوح�وNقتضــــــاب�.ــــــي�الفصــــــل�دون�أن�ي�ــــــQك�مجــــــا�Oللتأويــــــل،�وهــــــو�مــــــا�

انعكـس�عTــى�الفصـول�الhــ�O�gتتجــاوز�.ـي�معظمهــا�ســطرين�عTـى�أكRــ�Qتقــدير،�



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 112 

 

اللـــــــــذان�يبيننـــــــــا�شـــــــــروط�وكيفيـــــــــات�

الشـــغور�.ـــي�منصـــب��ا�مكنـــة�.ـــي�حالـــة

  :يمكن�أن�نقدم�Nستنتاجات�التالية

لـم��،فصـل�64فصـ�Hحيـث�أصـبحت�

دسـتور�مقتضـب،��بلـورة

فــــإذا�Oحظنــــا�الهيمنــــة�الhــــ�gكانــــت�تحتلهــــا�عــــدد�الفصــــول�.ــــي�البــــاب�ا�تعلــــق�

فصـــ�Hبعـــد�أن�تقلـــص�ليصـــل�

فصــــH،�نســــتنتج�أن�تشــــبت�Nتجــــاه�الــــذي�كــــان�يمثلــــه�اتحــــاد�تــــونس�

مـن�إلغـاء��نظام�ملكـي�بر�ـاني،�اسـتمرت�هـذه�الرغبـة�بـالرغم

النظــام�ا�لكــي�وتعويضــه�بالنظــام�الجمهــوري،�إ#ــى�أن�تــم�توجيــه�هــذا�الخيــار�

خـــــر�كمـــــا�ســـــبق�الـــــذكر،�ممـــــا�جعـــــل�الحكومـــــة�برئيســـــها�وأعضـــــا×+ا�

gـى�ا�جلـس�مـن�أجـل�التأسـيس�لنظـام�رئا�ـ�Tيكـون�فيـه�رئــيس��،يضـغطون�ع

الجمهوريـــة�محـــور�النشـــاط�السيا�ـــ��gمـــن�خـــHل�حيازتـــه�لســـلط�وصـــHحيات�

هيمنة�أعضاء�الحكومة�عTى�مناقشات�ا�جلس�التأسيـ ��gوتحويرها�.ـي�اتجـاه�

التأسيس�لنظام�رئا��g،�جعل�أعضاء�ا�جلس�التأسـي ��gيلجؤون�.ي�كل�مـا�

�،gومبــادئ�النظــام�الرئا�ــ�

�gـــــhمـــــة�أو�الNحيات�مجلـــــس�Hصـــــ

�QـــUتث�gــhــى�الســـلطة�التنفيذيــة،�أو�تلـــك�الTيبســط�ف¹+ــا�مجلـــس�$مــة�رقابتـــه�ع

�56مســـــــؤوليات�رئـــــــيس�الحكومـــــــة�وأعضـــــــا×+ا،�وبالتـــــــا#ي�Nحتفـــــــاظ�بالفصـــــــل�

والوحيــــــد�.ــــــي�البــــــاب�الخــــــامس�وا�تعلــــــق�با�حكمــــــة�العليــــــا�.ــــــي�حالــــــة�ارتكــــــاب�
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اللـــــــــذان�يبيننـــــــــا�شـــــــــروط�وكيفيـــــــــات��51و�39إ�Oمـــــــــا�إذا�اســـــــــتثنينا�الفصـــــــــلUن

ا�مكنـــة�.ـــي�حالـــةوالحلـــول��،ســـة�الجمهوريـــةانتخـــاب�رئا

 .رئيس�الجمهورية

�من�هذه�ا�Hحظات
ً
يمكن�أن�نقدم�Nستنتاجات�التالية�،انطHقا

فصـ�Hحيـث�أصـبحت��117مـن�إن�التقليص�من�عـدد�الفصـول 

بلـورةرغبة�من�نواب�$لـة�التأسيسـية�ل�يكن�.ي�حد�ذاته

فــــإذا�Oحظنــــا�الهيمنــــة�الhــــ�gكانــــت�تحتلهــــا�عــــدد�الفصــــول�.ــــي�البــــاب�ا�تعلــــق�

فصـــ�Hبعـــد�أن�تقلـــص�ليصـــل��46بالســـلطة�التشــــريعية�الـــذي�وصـــل�عـــددها�

فصــــH،�نســــتنتج�أن�تشــــبت�Nتجــــاه�الــــذي�كــــان�يمثلــــه�اتحــــاد�تــــونس��19

نظام�ملكـي�بر�ـاني،�اسـتمرت�هـذه�الرغبـة�بـالرغم�بعثللشغل�.ي�

النظــام�ا�لكــي�وتعويضــه�بالنظــام�الجمهــوري،�إ#ــى�أن�تــم�توجيــه�هــذا�الخيــار�

خـــــر�كمـــــا�ســـــبق�الـــــذكر،�ممـــــا�جعـــــل�الحكومـــــة�برئيســـــها�وأعضـــــا×+ا�أبشـــــكل�أو�

gـى�ا�جلـس�مـن�أجـل�التأسـيس�لنظـام�رئا�ـ�Tيضـغطون�ع

الجمهوريـــة�محـــور�النشـــاط�السيا�ـــ��gمـــن�خـــHل�حيازتـــه�لســـلط�وصـــHحيات�

 ؛تمتد�إ#ى�ما�هو�تشريÈي�واسعة

هيمنة�أعضاء�الحكومة�عTى�مناقشات�ا�جلس�التأسيـ ��gوتحويرها�.ـي�اتجـاه�

التأسيس�لنظام�رئا��g،�جعل�أعضاء�ا�جلس�التأسـي ��gيلجؤون�.ي�كل�مـا�

ومبــادئ�النظــام�الرئا�ــ�g،��طــابقمــن�مــرة�إ#ــى�خيــار�حــذف�الفصــول�الhــ�O�gتت

صـــــHحيات�مجلـــــس�Nمـــــة�أو�الhـــــ�gخصوصـــــا�تلـــــك�الفصـــــول�الhـــــ�gتوســـــع�مـــــن�

�QـــUتث�gــhــى�الســـلطة�التنفيذيــة،�أو�تلـــك�الTيبســط�ف¹+ــا�مجلـــس�$مــة�رقابتـــه�ع

مســـــــؤوليات�رئـــــــيس�الحكومـــــــة�وأعضـــــــا×+ا،�وبالتـــــــا#ي�Nحتفـــــــاظ�بالفصـــــــل�

والوحيــــــد�.ــــــي�البــــــاب�الخــــــامس�وا�تعلــــــق�با�حكمــــــة�العليــــــا�.ــــــي�حالــــــة�ارتكــــــاب�

 الخيانة�العظم��من�أحد�أعضاء�الحكومة؛

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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إ�Oمـــــــــا�إذا�اســـــــــتثنينا�الفصـــــــــلUن

انتخـــاب�رئا

رئيس�الجمهورية

انطHقاوهكذا،�و 

إن�التقليص�من�عـدد�الفصـول -

يكن�.ي�حد�ذاته

فــــإذا�Oحظنــــا�الهيمنــــة�الhــــ�gكانــــت�تحتلهــــا�عــــدد�الفصــــول�.ــــي�البــــاب�ا�تعلــــق�

بالســـلطة�التشــــريعية�الـــذي�وصـــل�عـــددها�

19إ#ــــى�

للشغل�.ي�

النظــام�ا�لكــي�وتعويضــه�بالنظــام�الجمهــوري،�إ#ــى�أن�تــم�توجيــه�هــذا�الخيــار�

بشـــــكل�أو�

gـى�ا�جلـس�مـن�أجـل�التأسـيس�لنظـام�رئا�ـ�Tيضـغطون�ع

الجمهوريـــة�محـــور�النشـــاط�السيا�ـــ��gمـــن�خـــHل�حيازتـــه�لســـلط�وصـــHحيات�

واسعة

هيمنة�أعضاء�الحكومة�عTى�مناقشات�ا�جلس�التأسيـ ��gوتحويرها�.ـي�اتجـاه�-

التأسيس�لنظام�رئا��g،�جعل�أعضاء�ا�جلس�التأسـي ��gيلجؤون�.ي�كل�مـا�

مــن�مــرة�إ#ــى�خيــار�حــذف�الفصــول�الhــ�O�gتت

خصوصـــــا�تلـــــك�الفصـــــول�الhـــــ�gتوســـــع�مـــــن�

�QـــUتث�gــhــى�الســـلطة�التنفيذيــة،�أو�تلـــك�الTيبســط�ف¹+ــا�مجلـــس�$مــة�رقابتـــه�ع

مســـــــؤوليات�رئـــــــيس�الحكومـــــــة�وأعضـــــــا×+ا،�وبالتـــــــا#ي�Nحتفـــــــاظ�بالفصـــــــل�

والوحيــــــد�.ــــــي�البــــــاب�الخــــــامس�وا�تعلــــــق�با�حكمــــــة�العليــــــا�.ــــــي�حالــــــة�ارتكــــــاب�

الخيانة�العظم��من�أحد�أعضاء�الحكومة؛
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ن�خHل�قراءة�مثنية�للنص�الدستوري�.ي�صيغته�ال¢+ائية�وا�صـادق�عليـه،�

يتبUن�أن�رئـــيس�الجمهوريـــة�الحلقـــة�

$قــــــوى�داخــــــل�الهندســــــة�الدســــــتورية،�وهــــــو�مــــــا�يقــــــود�إ#ــــــى�طــــــرح�مجموعــــــة�مــــــن�

رئا�ـ�g؟�وهـل�بالفعـل��اذا�اتجه�ا�جلس�التأسي ��gإ#ى�خيار�النظام�ال

بالفعــــل�تعكــــس�مبــــادئ�وأســــس�النظــــام�

الرئا�ــ�g؟�ثــم�مــا�¤ــي�العHقــة�الhــ�gتجمــع�كــل�مــن�الســلطة�التنفيذيــة�والتشــريعية�

هــل�¤ــي�عHقــة�تجميــع�أم�تفريــق؟�ثــم�مــا�هــو�Nتجــاه�

لقــة�بــالحقوق�والحريــات؟�هــذه�$ســئلة�

  .مقارب�+ا�.ي�g�òء�من�التفصيل�.ي�ا�حاور�التالية

1959.  

قـــــــّدم�ا�قـــــــرر�العـــــــام�للدســـــــتور�عTـــــــي�بلهـــــــوان�الخطـــــــوط�العريضـــــــة�لخصـــــــائص�

عTـــــــى�رأســـــــها��،باعتبـــــــاره�يتضـــــــمن�اختيـــــــارات�كRـــــــQى 

النظـــــام�الجمهـــــوري�الرئا�ـــــ��gإذ�رأى�أن�هـــــذا�Nختيـــــار��+ـــــدف�إ#ـــــى�تفـــــادي�تشـــــتت�

ا�سؤوليات�والتصدي��شكل�تـوزع�النفـوذ،�وبالتـا#ي�دّعـم�هـذا�الخيـار�.ـي�التقريـر�

الســــلطة�التنفيذيــــة�القويــــة�ضــــمان�أصــــTي�

ع�كــــل�اعتــــداء�مــــن�فــــرد�أو�مــــن�

جماعـــــــة�عTــــــــى�جماعــــــــة،�وضـــــــمان�أيضــــــــا�للنظــــــــام�و$مــــــــن�وســـــــد�منيــــــــع�ضــــــــد�كــــــــل�

فيمــــــا�بي¢+ــــــا،�أكــــــد�ا�قــــــرر�العــــــام�

للدستور�أن�العHقة�ال�ghستجمع�بUن�كل�من�السـلطتUن�التشـريعية�والتنفيذيـة�

¤ــي�عHقــة�تعــاون�ولــيس�عHقــة�تعــارض�أو�تضــارب،�ممــا�يتــيح�لــرئيس�الجمهوريــة�
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ن�خHل�قراءة�مثنية�للنص�الدستوري�.ي�صيغته�ال¢+ائية�وا�صـادق�عليـه،�

 
ً
�َوَنْوعا

ً
مـــا

َ
يتبUن�أن�رئـــيس�الجمهوريـــة�الحلقـــة�،ســـوربطـــه�مـــن�الناحيـــة�الشـــكلية�ك

$قــــــوى�داخــــــل�الهندســــــة�الدســــــتورية،�وهــــــو�مــــــا�يقــــــود�إ#ــــــى�طــــــرح�مجموعــــــة�مــــــن�

�اذا�اتجه�ا�جلس�التأسي ��gإ#ى�خيار�النظام�ال: 

بالفعــــل�تعكــــس�مبــــادئ�وأســــس�النظــــام��1959الوثيقــــة�الدســــتورية�لغــــرة�جــــوان�

الرئا�ــ�g؟�ثــم�مــا�¤ــي�العHقــة�الhــ�gتجمــع�كــل�مــن�الســلطة�التنفيذيــة�والتشــريعية�

هــل�¤ــي�عHقــة�تجميــع�أم�تفريــق؟�ثــم�مــا�هــو�Nتجــاه��،أو�بمع©ــ��أخــر�؟

لقــة�بــالحقوق�والحريــات؟�هــذه�$ســئلة�الــذي�تضــمنه�الدســتور�.ــي�القضــايا�ا�تع

مقارب�+ا�.ي�g�òء�من�التفصيل�.ي�ا�حاور�التاليةوأخرى�سنحاول�

1959دستور غرة جوان في ھندسة  ةموقع السلط
قـــــــّدم�ا�قـــــــرر�العـــــــام�للدســـــــتور�عTـــــــي�بلهـــــــوان�الخطـــــــوط�العريضـــــــة�لخصـــــــائص�

باعتبـــــــاره�يتضـــــــمن�اختيـــــــارات�كRـــــــQى �1958مشـــــــروع�دســـــــتور�ينـــــــاير�

النظـــــام�الجمهـــــوري�الرئا�ـــــ��gإذ�رأى�أن�هـــــذا�Nختيـــــار��+ـــــدف�إ#ـــــى�تفـــــادي�تشـــــتت�

ا�سؤوليات�والتصدي��شكل�تـوزع�النفـوذ،�وبالتـا#ي�دّعـم�هـذا�الخيـار�.ـي�التقريـر�

الســــلطة�التنفيذيــــة�القويــــة�ضــــمان�أصــــTي�"الــــذي�قدمــــه�أمــــام�النــــواب،�كــــون�أن�

ع�كــــل�اعتــــداء�مــــن�فــــرد�أو�مــــن�لحريــــة�$فــــراد�والجماعــــات�وحفــــظ�حقــــوقهم�تمنــــ

جماعـــــــة�عTــــــــى�جماعــــــــة،�وضـــــــمان�أيضــــــــا�للنظــــــــام�و$مــــــــن�وســـــــد�منيــــــــع�ضــــــــد�كــــــــل�

  

فيمــــــا�بي¢+ــــــا،�أكــــــد�ا�قــــــرر�العــــــام��ةولتوضــــــيح�العHقــــــة�الhــــــ�gســــــتأخذها�الســــــلط

للدستور�أن�العHقة�ال�ghستجمع�بUن�كل�من�السـلطتUن�التشـريعية�والتنفيذيـة�

¤ــي�عHقــة�تعــاون�ولــيس�عHقــة�تعــارض�أو�تضــارب،�ممــا�يتــيح�لــرئيس�الجمهوريــة�

                                         

 �������� ������� ��� D��A��� �$��,�,}��� $�	����� 1���
��� E����)�/� ������	 �
�� $���,��� ���8����
 ��/&G� ?	� �,�
 ��	 �' $�� �	�,��� ?�!��6  4�
�1377  ���� ��3�	���

 ?)� �������45.  

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

ن�خHل�قراءة�مثنية�للنص�الدستوري�.ي�صيغته�ال¢+ائية�وا�صـادق�عليـه،�م

مـــا
َ

وربطـــه�مـــن�الناحيـــة�الشـــكلية�ك

$قــــــوى�داخــــــل�الهندســــــة�الدســــــتورية،�وهــــــو�مــــــا�يقــــــود�إ#ــــــى�طــــــرح�مجموعــــــة�مــــــن�

: التساؤOت

الوثيقــــة�الدســــتورية�لغــــرة�جــــوان�

الرئا�ــ�g؟�ثــم�مــا�¤ــي�العHقــة�الhــ�gتجمــع�كــل�مــن�الســلطة�التنفيذيــة�والتشــريعية�

؟والقضــائية

الــذي�تضــمنه�الدســتور�.ــي�القضــايا�ا�تع

وأخرى�سنحاول�

موقع السلط: ثانيا
قـــــــّدم�ا�قـــــــرر�العـــــــام�للدســـــــتور�عTـــــــي�بلهـــــــوان�الخطـــــــوط�العريضـــــــة�لخصـــــــائص�

مشـــــــروع�دســـــــتور�ينـــــــاير�

النظـــــام�الجمهـــــوري�الرئا�ـــــ��gإذ�رأى�أن�هـــــذا�Nختيـــــار��+ـــــدف�إ#ـــــى�تفـــــادي�تشـــــتت�

ا�سؤوليات�والتصدي��شكل�تـوزع�النفـوذ،�وبالتـا#ي�دّعـم�هـذا�الخيـار�.ـي�التقريـر�

الــــذي�قدمــــه�أمــــام�النــــواب،�كــــون�أن�

لحريــــة�$فــــراد�والجماعــــات�وحفــــظ�حقــــوقهم�تمنــــ

جماعـــــــة�عTــــــــى�جماعــــــــة،�وضـــــــمان�أيضــــــــا�للنظــــــــام�و$مــــــــن�وســـــــد�منيــــــــع�ضــــــــد�كــــــــل�

��ª128"فو.

ولتوضــــــيح�العHقــــــة�الhــــــ�gســــــتأخذها�الســــــلط

للدستور�أن�العHقة�ال�ghستجمع�بUن�كل�من�السـلطتUن�التشـريعية�والتنفيذيـة�

¤ــي�عHقــة�تعــاون�ولــيس�عHقــة�تعــارض�أو�تضــارب،�ممــا�يتــيح�لــرئيس�الجمهوريــة�
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ورئاســـــة�مجلـــــس��،حقوقـــــا�دســـــتورية�تمكنـــــه�مـــــن�حـــــق�عـــــرض�مشـــــاريع�القـــــوانUن

التنفيذيـــــة�.ـــــي�رئـــــيس�الجمهوريـــــة�الـــــذي�

  .من�الشعب�مباشرة�من�خHل�Nنتخاب�الحر�وا�باشر

�،.ي�ا�قابل�يكون��جلس�$مة�كسلطة�تشـريعية�مهمـة�سـن�القـوانUن

$درى�بمـا�"رئيس�الجمهورية�باعتباره�حسب�ا�قرر�العام�

لتســـــي�QUشـــــؤون�$مـــــة�وتطبيـــــق�ا�نـــــاهج�السياســـــية�

،�وقـــد�أكـــد�هـــذا�$خUـــ�QعTـــى�أن�

حـــق�عـــرض�ا�شـــاريع�مـــن�لـــدن�رئـــيس�الجمهوريـــة��Oيحـــرم�نـــواب�$مـــة�مـــن�ذلـــك�

لـــــــــم�يخفـــــــــي�ا�قـــــــــرر�العـــــــــام�للدســـــــــتور�الســـــــــياق�الـــــــــذي�دفـــــــــع�باختيـــــــــار�النظـــــــــام�

�،gالذي�يكون�فيه�رئيس�الجمهورية�محـور�النشـاط�السيا�ـ��gمهوري�الرئا��

بمشـروع��وفق�دراسة�تحليليـة�للمضـمون�وربطـه

الــــــــذي�خضــــــــع�للمناقشـــــــة�أمــــــــام�أنظــــــــار�ا�جلــــــــس�القــــــــومي�

gـــــhي�ا�شــــاريع�الدســـــتورية�ا�قارنـــــة�الÛن�أنـــــه�لـــــيس�كبـــــاUى��يتبÈتســـــ

للـــــــدخول�.ـــــــي�مســـــــار�ا�مارســـــــة�الديمقراطيـــــــة�مـــــــن�خـــــــHل�إقـــــــرار�مـــــــا�للحـــــــاكم�ومـــــــا�

مـا�هـو�مشـروع�دسـتور�يؤسـس�لبنـاء�دولـة�

قائمـــة�عTـــى�نظـــام�سيا�ـــ��gتتمركـــز�فيـــه�كـــل�الســـلط�.ـــي�يـــد�واحـــدة،�وذلـــك�

  .�Qمما�مرةتماشيا�مع�النظرية�السياسية�ال�ghطرحها�الحبيب�بورقيبة�أك£

ا�ســـألة�إذ�ســـنHحظ�نفـــس�التوجـــه�يتبنـــاه�ا�قـــرر�العـــام�للدســـتور،�معتRـــQا�أن�

�يــتم�اللجــوء�إليــه�بعــد�إقــرار�الدســتور،�بالقــدر�

مـــــا�يتطلـــــب�وضـــــع�لبنـــــات�وأســـــس�مؤسســـــاتية�ودســـــتورية�عTـــــى�رأســـــها�بنـــــاء�دولـــــة�

نظـــــام�رئا�ـــــ��gيســـــند�لـــــرئيس�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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حقوقـــــا�دســـــتورية�تمكنـــــه�مـــــن�حـــــق�عـــــرض�مشـــــاريع�القـــــوانUن

التنفيذيـــــة�.ـــــي�رئـــــيس�الجمهوريـــــة�الـــــذي��ةالقضـــــاء�$عTـــــى،�وتجســـــيد�كـــــل�الســـــلط

من�الشعب�مباشرة�من�خHل�Nنتخاب�الحر�وا�باشر�تهيستمد�سلط

.ي�ا�قابل�يكون��جلس�$مة�كسلطة�تشـريعية�مهمـة�سـن�القـوانUنوهكذا،�

رئيس�الجمهورية�باعتباره�حسب�ا�قرر�العام�من�لكن�تحت�توجيه�

لتســـــي�QUشـــــؤون�$مـــــة�وتطبيـــــق�ا�نـــــاهج�السياســـــية��تحتاجـــــه�الدولـــــة�مـــــن�قـــــوانUن

،�وقـــد�أكـــد�هـــذا�$خUـــ�QعTـــى�أن�129"والRـــQامج�Nقتصـــادية�وNجتماعيـــة�والثقافيـــة

حـــق�عـــرض�ا�شـــاريع�مـــن�لـــدن�رئـــيس�الجمهوريـــة��Oيحـــرم�نـــواب�$مـــة�مـــن�ذلـــك�

  .الحق�التشريÈي

لـــــــــم�يخفـــــــــي�ا�قـــــــــرر�العـــــــــام�للدســـــــــتور�الســـــــــياق�الـــــــــذي�دفـــــــــع�باختيـــــــــار�النظـــــــــام�

�،gالذي�يكون�فيه�رئيس�الجمهورية�محـور�النشـاط�السيا�ـ��gمهوري�الرئا��

وفق�دراسة�تحليليـة�للمضـمون�وربطـهفمن�خHل�دراسة�لهذا�التقرير�

الــــــــذي�خضــــــــع�للمناقشـــــــة�أمــــــــام�أنظــــــــار�ا�جلــــــــس�القــــــــومي��1958الدســـــــتور�ينــــــــاير�

�،gســـــالتأسي ــــ�gـــــhي�ا�شــــاريع�الدســـــتورية�ا�قارنـــــة�الÛن�أنـــــه�لـــــيس�كبـــــاUيتب

للـــــــدخول�.ـــــــي�مســـــــار�ا�مارســـــــة�الديمقراطيـــــــة�مـــــــن�خـــــــHل�إقـــــــرار�مـــــــا�للحـــــــاكم�ومـــــــا�

مـا�هـو�مشـروع�دسـتور�يؤسـس�لبنـاء�دولـة��بالقـدر �؛للمحكوم�مـن�حقـوق�واجبـات

قائمـــة�عTـــى�نظـــام�سيا�ـــ��gتتمركـــز�فيـــه�كـــل�الســـلط�.ـــي�يـــد�واحـــدة،�وذلـــك�

تماشيا�مع�النظرية�السياسية�ال�ghطرحها�الحبيب�بورقيبة�أك£

إذ�ســـنHحظ�نفـــس�التوجـــه�يتبنـــاه�ا�قـــرر�العـــام�للدســـتور،�معتRـــQا�أن�

�يــتم�اللجــوء�إليــه�بعــد�إقــرار�الدســتور،�بالقــدر�
ً
الديمقراطيــة�ليســت�حــدثا�مباشــرا

مـــــا�يتطلـــــب�وضـــــع�لبنـــــات�وأســـــس�مؤسســـــاتية�ودســـــتورية�عTـــــى�رأســـــها�بنـــــاء�دولـــــة�

نظـــــام�رئا�ـــــ��gيســـــند�لـــــرئيس�لتحقيـــــق�هـــــذه�الغايـــــة�كـــــان�لزامـــــا�اختيـــــار�و 
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حقوقـــــا�دســـــتورية�تمكنـــــه�مـــــن�حـــــق�عـــــرض�مشـــــاريع�القـــــوانUن

القضـــــاء�$عTـــــى،�وتجســـــيد�كـــــل�الســـــلط

يستمد�سلط

وهكذا،�

لكن�تحت�توجيه�

تحتاجـــــه�الدولـــــة�مـــــن�قـــــوانUن

والRـــQامج�Nقتصـــادية�وNجتماعيـــة�والثقافيـــة

حـــق�عـــرض�ا�شـــاريع�مـــن�لـــدن�رئـــيس�الجمهوريـــة��Oيحـــرم�نـــواب�$مـــة�مـــن�ذلـــك�

الحق�التشريÈي

لـــــــــم�يخفـــــــــي�ا�قـــــــــرر�العـــــــــام�للدســـــــــتور�الســـــــــياق�الـــــــــذي�دفـــــــــع�باختيـــــــــار�النظـــــــــام�

مهوري�الرئا���gالذي�يكون�فيه�رئيس�الجمهورية�محـور�النشـاط�السيا�ـ�g،�الج

فمن�خHل�دراسة�لهذا�التقرير�

الدســـــــتور�ينــــــــاير�

�،gالتأسي ــــ�

للـــــــدخول�.ـــــــي�مســـــــار�ا�مارســـــــة�الديمقراطيـــــــة�مـــــــن�خـــــــHل�إقـــــــرار�مـــــــا�للحـــــــاكم�ومـــــــا�

للمحكوم�مـن�حقـوق�واجبـات

قائمـــة�عTـــى�نظـــام�سيا�ـــ��gتتمركـــز�فيـــه�كـــل�الســـلط�.ـــي�يـــد�واحـــدة،�وذلـــك�وطنيـــة�

تماشيا�مع�النظرية�السياسية�ال�ghطرحها�الحبيب�بورقيبة�أك£

إذ�ســـنHحظ�نفـــس�التوجـــه�يتبنـــاه�ا�قـــرر�العـــام�للدســـتور،�معتRـــQا�أن�

الديمقراطيــة�ليســت�حــدثا�مباشــرا

مـــــا�يتطلـــــب�وضـــــع�لبنـــــات�وأســـــس�مؤسســـــاتية�ودســـــتورية�عTـــــى�رأســـــها�بنـــــاء�دولـــــة�

لتحقيـــــق�هـــــذه�الغايـــــة�كـــــان�لزامـــــا�اختيـــــار�و عصـــــرية،�

                                                          

129  �+,�/ X
����



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 115 

 

�Oب�Qحيات�تنفيذيــة�وتشــريعية�وقضــائية،�ممــا�يجعــل�هــذا�ا�ق�ــHالجمهوريــة�صــ

يخــرج�عــن�رؤيــة�مكيــافيلTي�.ــي�كتابــه�$مUــ��Qواكبــة�إيطاليــا�التقــدم�الــذي�عرفتــه�

تـأثر�التقريـر�بظـروف�سياسـية�كثUـQة�مـرت�م¢+ـا�تـونس�.ـي�أواخـر�الخمســينيات،�

والhــــــ�gشــــــهدت��+ديــــــدات�جديــــــة�وخطUــــــQة�عTــــــى�الدولــــــة�الناشــــــئة�مــــــن�قبــــــل�عــــــدة�

كا�عارضــة�اليوســفية�وتــداعيات�ا�واجهــات�ا�ســلحة�بــUن�ج[+ــة�التحريــر�

واء�سياسية�مازالت�تـونس�حديثـة�

.ــــي�احــــدة�ســــتقHل،�فلــــم�يكــــن�مــــن�اختيــــار�أخــــر�ســــوى�تجميــــع�الســــلط�.ــــي�يــــد�و 

مارسـة،�وتفريقهــا�.ـي�الخطــب�السياسـية�الhــ�gيلق¹+ـا�أعضــاء�الحكومـة�و$نصــار�

ا�والـون�لحكومـة�بورقيبـة،�ممـا�جعـل�نـواب�ا�جلـس�التأسي ـ��gأمـام�خيـار�واحـد�

وأوحـد�أ�Oوهـو�Nكتفـاء�بـدور�الـدعم�والتأييـد�لسياسـات�الحكومـة،�خاصـة�أثنــاء�

ليوسـفية،�ممــا�أثـر�بشــكل�واضـح�عTــى�

  .خيارات�النواب�حول�العHقة�ال�ghستأخذها�السلط�فيما�بي¢+ا

فعنــد�مقارنــة�كــل�مــن�التقريــر�الــذي�تقــدم�بــه�ا�قــرر�العــام�للدســتور�ومقارنتــه�

فيمـــــا�يخـــــص�تحديـــــد�طبيعـــــة�

�QـــــــUور�يقـــــــدم�أن�هـــــــذا�$خ

يؤســـــس�لنظــــــام�رئا�ــــــ�g،�.ــــــي�حــــــUن�أن�مضـــــامUن�مشــــــروع�الدســــــتور�يحــــــرص�عTــــــى�

تحقيــــق�التــــوازن�بــــUن�الســــلطات�مــــع�ميــــل�صــــريح�إ#ــــى�تــــدعيم�صــــHحيات�الســــلطة�

ـــ�gء�الـــذي�جعـــل�حكومـــة�

ي�كـل�ا�ناسـبات�الhـ�gعرف�+ـا�

الثانيــة�لتعــِديل�مجموعــة�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

�Oب�Qحيات�تنفيذيــة�وتشــريعية�وقضــائية،�ممــا�يجعــل�هــذا�ا�ق�ــHالجمهوريــة�صــ

يخــرج�عــن�رؤيــة�مكيــافيلTي�.ــي�كتابــه�$مUــ��Qواكبــة�إيطاليــا�التقــدم�الــذي�عرفتــه�

  .الدول�$وروبية�آنذاك

تـأثر�التقريـر�بظـروف�سياسـية�كثUـQة�مـرت�م¢+ـا�تـونس�.ـي�أواخـر�الخمســينيات،�

والhــــــ�gشــــــهدت��+ديــــــدات�جديــــــة�وخطUــــــQة�عTــــــى�الدولــــــة�الناشــــــئة�مــــــن�قبــــــل�عــــــدة�

كا�عارضــة�اليوســفية�وتــداعيات�ا�واجهــات�ا�ســلحة�بــUن�ج[+ــة�التحريــر�

واء�سياسية�مازالت�تـونس�حديثـة�وسط�أج،و الجزائرية�وقوة�NحتHل�الفرنسـي

ســــتقHل،�فلــــم�يكــــن�مــــن�اختيــــار�أخــــر�ســــوى�تجميــــع�الســــلط�.ــــي�يــــد�و 

مارسـة،�وتفريقهــا�.ـي�الخطــب�السياسـية�الhــ�gيلق¹+ـا�أعضــاء�الحكومـة�و$نصــار�

ا�والـون�لحكومـة�بورقيبـة،�ممـا�جعـل�نـواب�ا�جلـس�التأسي ـ��gأمـام�خيـار�واحـد�

وأوحـد�أ�Oوهـو�Nكتفـاء�بـدور�الـدعم�والتأييـد�لسياسـات�الحكومـة،�خاصـة�أثنــاء�

ليوسـفية،�ممــا�أثـر�بشــكل�واضـح�عTــى�التفـاوض�أو�عنـد�معالجــة�ملـف�ا�عارضــة�ا

خيارات�النواب�حول�العHقة�ال�ghستأخذها�السلط�فيما�بي¢+ا

فعنــد�مقارنــة�كــل�مــن�التقريــر�الــذي�تقــدم�بــه�ا�قــرر�العــام�للدســتور�ومقارنتــه�

فيمـــــا�يخـــــص�تحديـــــد�طبيعـــــة�،�ســـــنجد�تناقضـــــا�واضـــــحا�1958بمشـــــروع�دســـــتور�

ور�يقـــــــدم�أن�هـــــــذا�$خUـــــــ�Q،�فـــــــالتقرير�حـــــــول�مشـــــــروع�الدســـــــتدســـــــتوري

يؤســـــس�لنظــــــام�رئا�ــــــ�g،�.ــــــي�حــــــUن�أن�مضـــــامUن�مشــــــروع�الدســــــتور�يحــــــرص�عTــــــى�

تحقيــــق�التــــوازن�بــــUن�الســــلطات�مــــع�ميــــل�صــــريح�إ#ــــى�تــــدعيم�صــــHحيات�الســــلطة�

التشـــريعية�إ#ـــى�درجـــة�التمـــا¤ي�مـــع�النظـــام�ال�QRـــاني،�ال�ـــ�gء�الـــذي�جعـــل�حكومـــة�

ي�كـل�ا�ناسـبات�الhـ�gعرف�+ـا�تتدخل�.ـ�آنذاك،�رئيس�الجمهورية�الحبيب�بورقيبة

الثانيــة�لتعــِديل�مجموعــة� وأأشــواط�مناقشــة�مشــروع�الدســتور�.ــي�قراءتــه�$و#ــى�

  .من�الفصول 
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�Oب�Qحيات�تنفيذيــة�وتشــريعية�وقضــائية،�ممــا�يجعــل�هــذا�ا�ق�ــHالجمهوريــة�صــ

يخــرج�عــن�رؤيــة�مكيــافيلTي�.ــي�كتابــه�$مUــ��Qواكبــة�إيطاليــا�التقــدم�الــذي�عرفتــه�

الدول�$وروبية�آنذاك

تـأثر�التقريـر�بظـروف�سياسـية�كثUـQة�مـرت�م¢+ـا�تـونس�.ـي�أواخـر�الخمســينيات،�

والhــــــ�gشــــــهدت��+ديــــــدات�جديــــــة�وخطUــــــQة�عTــــــى�الدولــــــة�الناشــــــئة�مــــــن�قبــــــل�عــــــدة�

كا�عارضــة�اليوســفية�وتــداعيات�ا�واجهــات�ا�ســلحة�بــUن�ج[+ــة�التحريــر��،أطــراف

الجزائرية�وقوة�NحتHل�الفرنسـي

 N ل،�فلــــم�يكــــن�مــــن�اختيــــار�أخــــر�ســــوى�تجميــــع�الســــلط�.ــــي�يــــد�وHســــتق

مارسـة،�وتفريقهــا�.ـي�الخطــب�السياسـية�الhــ�gيلق¹+ـا�أعضــاء�الحكومـة�و$نصــار�ا�

ا�والـون�لحكومـة�بورقيبـة،�ممـا�جعـل�نـواب�ا�جلـس�التأسي ـ��gأمـام�خيـار�واحـد�

وأوحـد�أ�Oوهـو�Nكتفـاء�بـدور�الـدعم�والتأييـد�لسياسـات�الحكومـة،�خاصـة�أثنــاء�

التفـاوض�أو�عنـد�معالجــة�ملـف�ا�عارضــة�ا

خيارات�النواب�حول�العHقة�ال�ghستأخذها�السلط�فيما�بي¢+ا

فعنــد�مقارنــة�كــل�مــن�التقريــر�الــذي�تقــدم�بــه�ا�قــرر�العــام�للدســتور�ومقارنتــه�

بمشـــــروع�دســـــتور�

دســـــــتوريالنظـــــــام�ال

يؤســـــس�لنظــــــام�رئا�ــــــ�g،�.ــــــي�حــــــUن�أن�مضـــــامUن�مشــــــروع�الدســــــتور�يحــــــرص�عTــــــى�

تحقيــــق�التــــوازن�بــــUن�الســــلطات�مــــع�ميــــل�صــــريح�إ#ــــى�تــــدعيم�صــــHحيات�الســــلطة�

التشـــريعية�إ#ـــى�درجـــة�التمـــا¤ي�مـــع�النظـــام�ال�QRـــاني،�ال

رئيس�الجمهورية�الحبيب�بورقيبة

أشــواط�مناقشــة�مشــروع�الدســتور�.ــي�قراءتــه�$و#ــى�

من�الفصول 
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  .1958لمشروع 

.ـــي��جســمةتا� وعTــى�أحاديــة�الســلطة�التنفيذيــة�

نظر�بــــــالرئــــــيس�الجمهوريــــــة،�والhــــــ�gبموج[+ــــــا�يحتــــــل�صــــــHحيات�واســــــعة�

�احـر ه�انتخابـا�نتخابـا حيث�يـتم

  .،�وهو�ما�يدفع�بتعدد�وتشعب�اختصاصاته

مـــن�طــرف�رئـــيس�ا�بــادرة�

يس�لــــرئ"أن�ع�ــــى))51الفصــــل�

،�كمـــا�نـــص�"مـــة�حـــق�عـــرض�مشـــاريع�القـــوانUن

�يخــــتم�رئــــيس�الجمهوريــــة�النصــــوص�التشــــريعية�«صــــدارها

نفــــــــس�الفصــــــــل�لــــــــرئيس�الجمهوريــــــــة�

مــــــــة�قصــــــــد�الــــــــتHوة�الثانيــــــــة�

الفصــل�ومــن�جهــة�أخــرى،�أعطــى�

يعـرض�قبـل�حلـول�السـنة�

ا�الية�بشهرين�عTى�$قـل�مشـروع�ا�U|انيـة�عTـى�مجلـس�$مـة�لدرسـها�وا�ناقشـة�

خـــّول��،�فقــدا�جــال�التنفيــذي

بمباشـــــرة�الســـــلطة�التنفيذيـــــة�طبقـــــا��ـــــا�يـــــنص�عليـــــه�

بأن�يضبط�س�QUالسياسة�العامة�للدولة�الفصل�

ن�ا�ـــــــــــــــدنيUن�وظفUلنصـــــــــــــــوص�التشـــــــــــــــريعية�وتســـــــــــــــمية�جميـــــــــــــــع�ا�ـــــــــــــــ

الفصـــل�" القائـــد�$عTـــى�للقـــوات�العســـكرية

مما�يجعل�من�صHحيات�رئـيس�

  .الجمهورية�تتسع�.ي�الظروف�Nستثنائية�كحالة�الحرب�أو�$زمات�الكQRى 

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

لمشروع  الھندسة الدستوريةموقع السلطة التنفيذية في 
عTــى�أحاديــة�الســلطة�التنفيذيــة��1958نــص�مشــروع�دســتور�

رئــــــيس�الجمهوريــــــة،�والhــــــ�gبموج[+ــــــا�يحتــــــل�صــــــHحيات�واســــــعة�

حيث�يـتم،مـن�ا�شـروع�73لطريقة�انتخابه�حسب�الفصل�

،�وهو�ما�يدفع�بتعدد�وتشعب�اختصاصاتهاسري

ا�بــادرة�خصـــص�ا�شـــروع�صـــHحية�،�فــي�ا�جـــال�التـــشريÈي

الفصــــل�نــــّص��حيــــث،�بمشــــاريع�قــــوانUنلتقــــدم�ل�

مـــة�حـــق�عـــرض�مشـــاريع�القـــوانUنالجمهوريـــة�ولكـــل�نائـــب�بمجلـــس�$ 

يخــــتم�رئــــيس�الجمهوريــــة�النصــــوص�التشــــريعية�«صــــدارها"عTــــى�أن��80

gنفــــــــس�الفصــــــــل�لــــــــرئيس�الجمهوريــــــــة��كمــــــــا�يخــــــــول ،�..."ونشـــــــــرها�بالرائــــــــد�الرســــــــم

مــــــــة�قصــــــــد�الــــــــتHوة�الثانيــــــــة�التشــــــــريعية��جلــــــــس�$ �إرجــــــــاع�النصــــــــوص

ومــن�جهــة�أخــرى،�أعطــى�. وا�صــادقة�عل¹+ــا�بأغلبيــة�ثل�ــ�gأعضــاء�ا�جلــس

يعـرض�قبـل�حلـول�السـنة�"من�نفس�ا�ـشروع�صHحية�رئـيس�الجمهوريـة�أن�

ا�الية�بشهرين�عTى�$قـل�مشـروع�ا�U|انيـة�عTـى�مجلـس�$مـة�لدرسـها�وا�ناقشـة�

  ".ق�Qاع�عل¹+ا

ا�جــال�التنفيــذيأمــا�بخصــوص�صــHحيات�رئــيس�الجمهوريـــة�.ــي�

بمباشـــــرة�الســـــلطة�التنفيذيـــــة�طبقـــــا��ـــــا�يـــــنص�عليـــــه��81ا�شـــــروع�.ـــــي�فصـــــله�

بأن�يضبط�س�QUالسياسة�العامة�للدولة�الفصل�وذلك�الدستور�من�صHحيات؛�

لنصـــــــــــــــوص�التشـــــــــــــــريعية�وتســـــــــــــــمية�جميـــــــــــــــع�ا�ـــــــــــــــ،�وتنفيــــــــــــــذ�ا

القائـــد�$عTـــى�للقـــوات�العســـكرية"،�ثـــم�كونـــه�81والعســـكريUن�الفصـــل�

مما�يجعل�من�صHحيات�رئـيس��،حالة�الطوارئ ل،�كما�يعلن�$حكام�العرفية�

الجمهورية�تتسع�.ي�الظروف�Nستثنائية�كحالة�الحرب�أو�$زمات�الكQRى 

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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موقع السلطة التنفيذية في -1
نــص�مشــروع�دســتور�

رئــــــيس�الجمهوريــــــة،�والhــــــ�gبموج[+ــــــا�يحتــــــل�صــــــHحيات�واســــــعة�مؤسســــــة�

لطريقة�انتخابه�حسب�الفصل�

سريو �امباشر و 

فــي�ا�جـــال�التـــشريÈيف

�الجمهوريــــة

الجمهوريـــة�ولكـــل�نائـــب�بمجلـــس�$ 

80الفصــــل�

gونشـــــــــرها�بالرائــــــــد�الرســــــــم

إرجــــــــاع�النصــــــــوصصــــــــHحية�

وا�صــادقة�عل¹+ــا�بأغلبيــة�ثل

من�نفس�ا�ـشروع�صHحية�رئـيس�الجمهوريـة�أن��89

ا�الية�بشهرين�عTى�$قـل�مشـروع�ا�U|انيـة�عTـى�مجلـس�$مـة�لدرسـها�وا�ناقشـة�

Nاع�عل¹+اف¹+ا�وQق�

أمــا�بخصــوص�صــHحيات�رئــيس�الجمهوريـــة�.ــي�

ا�شـــــروع�.ـــــي�فصـــــله�لـــــه�

الدستور�من�صHحيات؛�

،�وتنفيــــــــــــــذ�ا77

والعســـكريUن�الفصـــل�

،�كما�يعلن�$حكام�العرفية�83

الجمهورية�تتسع�.ي�الظروف�Nستثنائية�كحالة�الحرب�أو�$زمات�الكQRى 
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�،اســــــعة�لــــــرئيس�الجمهوريــــــة

يعتمـــد�ا�مثلــUن�السياســيUن�للدولــة�.ــي�الخـــارج�

�،�كما�يختم�ا�عاهدات�ويشهر�الحرب

�1958ير�أعطـــــى�مشـــــروع�دســـــتور�ينـــــا

تســــــمية�قضــــــاة�وذلــــــك�بحــــــق�

رئيس�الجمهوريـــة�لـــحـــUن�خــول�

صــــــHحيات�واســــــعة�لــــــرئيس�الجمهوريــــــة�

كممثـــــل�للســـــلطة�التنفيذيـــــة�$حاديـــــة،�ســـــواء�.ـــــي�الظـــــروف�العاديـــــة�أو�الظـــــروف�

�1958إذا�كان�مـشروع�الدستور�

مــــة�و�Oحhــــ��الحــــق�.ــــي�الــــدعوة�لعقــــد�

نعقـــاده�و�Oفـــض�اجتماعاتـــه�أو�الجمـــع�بـــUن�عضـــوية�

g� ــــــــان�التونـــــــــ�QRحيات�) الHصــــــــ

متعــــددة،�ففـــــي�ا�جــــال�التشـــــريÈي،�أســـــند�صــــHحية�ســـــن�القــــوانUن��جلـــــس�$مـــــة�

�جلــــس�"عTــــى�أن��45ســــتورية�أخــــرى�حيــــث�نــــص�الفصــــل�

،�"$مة�وحده�حق�سن�القوانUن�بدون�إنابة�سلطة�أخرى�.ـي�ممارسـة�هـذا�الحـق

لــــرئيس�الجمهوريــــة�ولكــــل�نائــــب�بمجلــــس�$مــــة�حــــق�

،�ممــــا�جعــــل�كــــل�مــــن�الســــلطة�التشــــريعية�والتنفيذيــــة�

  .لل�QRان�كمشرع�أصTي�مع�السلطة�التنفيذية

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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اســــــعة�لــــــرئيس�الجمهوريــــــةو.ــــــي�ا�جــــــال�الخــــــارôي�أقــــــر�ا�شـــــــروع�صــــــHحيات�و 

يعتمـــد�ا�مثلــUن�السياســيUن�للدولــة�.ــي�الخـــارج�" 82الفصــل�وبموجــب�بحيــث�أنــه�

،�كما�يختم�ا�عاهدات�ويشهر�الحرب"ويقبل�اعتماد�ممثTي�الدول�$جنبية�لديه

  .86مة�الفصل�ويQRم�الصلح�بعد�موافقة�مجلس�$ 

أعطـــــى�مشـــــروع�دســـــتور�ينـــــا�،�فقـــــدا�جـــــال�القضـــــائي�أمـــــا�بخصـــــوص

وذلــــــك�بحــــــق��95صــــــHحية�رئــــــيس�الجمهوريــــــة�بمقتÖــــــ���الفصــــــل�

حـــUن�خــول�،�99الحكــم،�إذ�ذهـــب�أبعــد�مـــن�ذلــك�.ـــي�الفصــل�

  .صHحية�ترأس�مجلس�القضاء�$عTى

صــــــHحيات�واســــــعة�لــــــرئيس�الجمهوريــــــة��1958أعطــــــى�مشــــــروع�دســــــتور�ينــــــاير�

كممثـــــل�للســـــلطة�التنفيذيـــــة�$حاديـــــة،�ســـــواء�.ـــــي�الظـــــروف�العاديـــــة�أو�الظـــــروف�

إذا�كان�مـشروع�الدستور��،Nستثنائية،�وا�Hحظ�ضمن�هذه�الصHحيات

مــــة�و�Oحhــــ��الحــــق�.ــــي�الــــدعوة�لعقــــد�حــــل�مجلــــس�$ ��OيجUــــ|�لــــرئيس�الجمهوريــــة

نعقـــاده�و�Oفـــض�اجتماعاتـــه�أو�الجمـــع�بـــUن�عضـــوية�جلســـاته�و�Oتأجيـــل�دورات�ا

  .وزير�ونائب�داخل�ا�جلس

  .الھندسة الدستوريةموقع السلطة التشريعية في 

ال�QRــــــــان�التونـــــــــ �g(�جلــــــــس�$مــــــــة��1958مــــــــنح�مشــــــــروع�دســــــــتور�

متعــــددة،�ففـــــي�ا�جــــال�التشـــــريÈي،�أســـــند�صــــHحية�ســـــن�القــــوانUن��جلـــــس�$مـــــة�

ســــتورية�أخــــرى�حيــــث�نــــص�الفصــــل�وحــــده�دون�أي�جهــــة�د

$مة�وحده�حق�سن�القوانUن�بدون�إنابة�سلطة�أخرى�.ـي�ممارسـة�هـذا�الحـق

لــــرئيس�الجمهوريــــة�ولكــــل�نائــــب�بمجلــــس�$مــــة�حــــق�"أعطــــى��51بيــــد�أن�الفصــــل�

،�ممــــا�جعــــل�كــــل�مــــن�الســــلطة�التشــــريعية�والتنفيذيــــة�"عــــرض�مشــــاريع�القــــوانUن

لل�QRان�كمشرع�أصTي�مع�السلطة�التنفيذيةا�خول� تتقاسم�هذا�Nختصاص

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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و.ــــــي�ا�جــــــال�الخــــــارôي�أقــــــر�ا�شـــــــروع�صــــــHحيات�و 

بحيــث�أنــه�

ويقبل�اعتماد�ممثTي�الدول�$جنبية�لديه

ويQRم�الصلح�بعد�موافقة�مجلس�$ 

أمـــــا�بخصـــــوص

صــــــHحية�رئــــــيس�الجمهوريــــــة�بمقتÖــــــ���الفصــــــل�

الحكــم،�إذ�ذهـــب�أبعــد�مـــن�ذلــك�.ـــي�الفصــل�

صHحية�ترأس�مجلس�القضاء�$عTى

أعطــــــى�مشــــــروع�دســــــتور�ينــــــاير�

كممثـــــل�للســـــلطة�التنفيذيـــــة�$حاديـــــة،�ســـــواء�.ـــــي�الظـــــروف�العاديـــــة�أو�الظـــــروف�

Nستثنائية،�وا�Hحظ�ضمن�هذه�الصHحيات

�OيجUــــ|�لــــرئيس�الجمهوريــــة

جلســـاته�و�Oتأجيـــل�دورات�ا

وزير�ونائب�داخل�ا�جلس

موقع السلطة التشريعية في - 2
مــــــــنح�مشــــــــروع�دســــــــتور�

متعــــددة،�ففـــــي�ا�جــــال�التشـــــريÈي،�أســـــند�صــــHحية�ســـــن�القــــوانUن��جلـــــس�$مـــــة�

وحــــده�دون�أي�جهــــة�د

$مة�وحده�حق�سن�القوانUن�بدون�إنابة�سلطة�أخرى�.ـي�ممارسـة�هـذا�الحـق

بيــــد�أن�الفصــــل�

عــــرض�مشــــاريع�القــــوانUن

تتقاسم�هذا�Nختصاص
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مـــــــنح�مجلـــــــس�$مـــــــة��1958

وألـــــزم�رئـــــيس��،حـــــق�تـــــأليف�لجـــــان�تحقيـــــق�عنـــــد�Nقتضـــــاء

،�77الجمهورية�بإحاطة�ال�QRان�علما�بكل�برامجه�وخططه�الhـ�gيضـعها�الفصـل�

لــــوزراء�أمــــام�رئـــيس�الجمهوريــــة�بالـــذات�وأمــــام�مجلــــس�

$مــة�.ــي�كــل�مــا�يتعلــق�بســ�QUالعمــل�داخــل�yدارة�التونســية،�إ�Oأن�هــذه�الرقابــة�

الhـــ�gتبســـطها�الســـلطة�التشـــريعية�عTـــى�الســـلطة�التنفيذيـــة،�يمكـــن�أن�تمتـــد�إ#ـــى�

لhـ�gتضـم�.ـي�تركيب�+ـا�نـواب�مجلـس�

حـــاOت�خيانـــة�وذلـــك�.ـــي�

  .رئيس�الجمهورية�والوزراء

أعطــــى�مشــــروع�الدســــتور�

لفصـــول�داخـــل�البـــاب�ا�تعلـــق�

فصـــH،�حيـــث�يمكـــن��13

للنـــــواب�اق�ــــــQاح�التعــــــديHت�أو�التغيUـــــQات�عTــــــى�هندســــــة�مــــــشروع�ا�U|انيــــــة�الــــــذي�

يقدمـــــــه�رئـــــــيس�الجمهوريـــــــة�عTـــــــى�أنظـــــــار�وتحـــــــت�ســـــــلطة�أعضـــــــاء�مجلـــــــس�$مـــــــة،�

عTـــــى�ضــــرورة�موافقـــــة��

والتعهــدات�ا�اليــة،�ممــا�يجعــل�مــن�مشـــروع�دســتور�

  .و�Oسيما�.ي�الباب�الثاني�ا�عنون�بالسلطة�التشـريعية

و�مارســة�نــواب�مجلــس�$مــة�صــHحياته�التشــريعية�والرقابيــة،�خــول�مشــروع�

كما�هو�مقـرر�.ـي�نية�طيلة�مدة�نيابته�

،�إذ��Oيمكـــن�Óي�ســـلطة�مهمـــا�كانـــت�تتبعـــه�أو�التفتـــيش�

عنـــه�أو�إيقافـــه�أو�ســـجنه�أو�محاكمتـــه�بســـبب�ßراء�وا�ق�Qحـــات�الhـــ�gيبـــد�+ا�مـــدة�

،�كمـــا�أنـــه��Oيمكـــن�إيقافــه�بســـبب��+مـــة�جنائيـــة�أو�جنحيـــة�مـــا�
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1958و.ـــــــي�ا�جـــــــال�الرقـــــــابي،�نجـــــــد�أن�مــــــــشروع�دســـــــتور�

حـــــق�تـــــأليف�لجـــــان�تحقيـــــق�عنـــــد�Nقتضـــــاء�50بموجـــــب�الفصـــــل�

الجمهورية�بإحاطة�ال�QRان�علما�بكل�برامجه�وخططه�الhـ�gيضـعها�الفصـل�

لــــوزراء�أمــــام�رئـــيس�الجمهوريــــة�بالـــذات�وأمــــام�مجلــــس�لوبالتـــا#ي�إقــــرار�ا�ســـؤولية�

$مــة�.ــي�كــل�مــا�يتعلــق�بســ�QUالعمــل�داخــل�yدارة�التونســية،�إ�Oأن�هــذه�الرقابــة�

الhـــ�gتبســـطها�الســـلطة�التشـــريعية�عTـــى�الســـلطة�التنفيذيـــة،�يمكـــن�أن�تمتـــد�إ#ـــى�

لhـ�gتضـم�.ـي�تركيب�+ـا�نـواب�مجلـس�رقابة�غ�QUمباشرة�مـن�خـHل�ا�حكمـة�العليـا�ا

وذلـــك�.ـــي��،102و�U101نالفصـــلكمـــا�هـــو�منصـــوص�عليـــه�.ـــي�

رئيس�الجمهورية�والوزراءال�ghيمكن�تقريرها�.ي�حق�كل�من�

أعطــــى�مشــــروع�الدســــتور�فقــــد�ا�ــــا#ي،�صــــHحيات�.ــــي�ا�جــــال�الأمــــا�بخصــــوص�

لفصـــول�داخـــل�البـــاب�ا�تعلـــق�،�إذ�نHحـــظ�هيمنـــة�اقويـــةصـــHحيات��جلـــس�$مة

13بالســـلطة�التــــشريعية�ذات�الطـــابع�ا�ـــا#ي�والhـــ�gتجـــاوزت�

للنـــــواب�اق�ــــــQاح�التعــــــديHت�أو�التغيUـــــQات�عTــــــى�هندســــــة�مــــــشروع�ا�U|انيــــــة�الــــــذي�

يقدمـــــــه�رئـــــــيس�الجمهوريـــــــة�عTـــــــى�أنظـــــــار�وتحـــــــت�ســـــــلطة�أعضـــــــاء�مجلـــــــس�$مـــــــة،�

�69ي�الفصــــل�،�كمـــــا�اشــــ�Qط�.ـــــ)68إ#ــــى��57: الفصــــول�مـــــن

والتعهــدات�ا�اليــة،�ممــا�يجعــل�مــن�مشـــروع�دســتور��ضمجلــس�$مــة�عTــى�القــرو 

و�Oسيما�.ي�الباب�الثاني�ا�عنون�بالسلطة�التشـريعية

و�مارســة�نــواب�مجلــس�$مــة�صــHحياته�التشــريعية�والرقابيــة،�خــول�مشــروع�

نية�طيلة�مدة�نيابته�للنائب�ال�QRاني�حصانة�بر�ا�1958

،�إذ��Oيمكـــن�Óي�ســـلطة�مهمـــا�كانـــت�تتبعـــه�أو�التفتـــيش�مـــن�ا�شـــروع36

عنـــه�أو�إيقافـــه�أو�ســـجنه�أو�محاكمتـــه�بســـبب�ßراء�وا�ق�Qحـــات�الhـــ�gيبـــد�+ا�مـــدة�

،�كمـــا�أنـــه��Oيمكـــن�إيقافــه�بســـبب��+مـــة�جنائيـــة�أو�جنحيـــة�مـــا�37نيابتــه�الفصـــل�

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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و.ـــــــي�ا�جـــــــال�الرقـــــــابي،�نجـــــــد�أن�مــــــــشروع�دســـــــتور�

بموجـــــب�الفصـــــل�

الجمهورية�بإحاطة�ال�QRان�علما�بكل�برامجه�وخططه�الhـ�gيضـعها�الفصـل�

وبالتـــا#ي�إقــــرار�ا�ســـؤولية�

$مــة�.ــي�كــل�مــا�يتعلــق�بســ�QUالعمــل�داخــل�yدارة�التونســية،�إ�Oأن�هــذه�الرقابــة�

الhـــ�gتبســـطها�الســـلطة�التشـــريعية�عTـــى�الســـلطة�التنفيذيـــة،�يمكـــن�أن�تمتـــد�إ#ـــى�

رقابة�غ�QUمباشرة�مـن�خـHل�ا�حكمـة�العليـا�ا

كمـــا�هـــو�منصـــوص�عليـــه�.ـــي�$مـــة�

ال�ghيمكن�تقريرها�.ي�حق�كل�من��عظم�

أمــــا�بخصــــوص�

�جلـــس�$مة

بالســـلطة�التــــشريعية�ذات�الطـــابع�ا�ـــا#ي�والhـــ�gتجـــاوزت�

للنـــــواب�اق�ــــــQاح�التعــــــديHت�أو�التغيUـــــQات�عTــــــى�هندســــــة�مــــــشروع�ا�U|انيــــــة�الــــــذي�

يقدمـــــــه�رئـــــــيس�الجمهوريـــــــة�عTـــــــى�أنظـــــــار�وتحـــــــت�ســـــــلطة�أعضـــــــاء�مجلـــــــس�$مـــــــة،�

الفصــــول�مـــــن(

مجلــس�$مــة�عTــى�القــرو 

و�Oسيما�.ي�الباب�الثاني�ا�عنون�بالسلطة�التشـريعية�1958

و�مارســة�نــواب�مجلــس�$مــة�صــHحياته�التشــريعية�والرقابيــة،�خــول�مشــروع�

1958دستور�

36الفصـــل�

عنـــه�أو�إيقافـــه�أو�ســـجنه�أو�محاكمتـــه�بســـبب�ßراء�وا�ق�Qحـــات�الhـــ�gيبـــد�+ا�مـــدة�

نيابتــه�الفصـــل�
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�،مجلــــس�$مـــة�تلـــك�الحصـــانة،�باســــتثناء�حالـــة�التلـــبس�بالجريمــــة

مــــــن�خـــــــHل�دراســــــة�العHقـــــــة�الhــــــ�gتجمـــــــع�بــــــUن�كـــــــل�مــــــن�الســـــــلطة�التشـــــــريعية�

�gن�أن�النظــام�السيا�ــ�Uيتبــ�،

ي ـــــ��g.ـــــي�ا�شـــــروعليس�نظامـــــا�رئاســـــيا�

خالصا،�فبالرغم�من�ورود�مبـدأ�الفصـل�بـUن�السـلطات�.ـي�الهندسـة�الدسـتورية�

للمـــــشروع،�إ�Oأن�هنــــاك�تــــداخل�بــــUن�الســــلطتUن�التشــــريعية�والتنفيذيــــة،�حيــــث�

يمكـــن�إثــــارة�مســـؤولية�الــــوزراء�أمـــام�مجلــــس�Nمــــة،�وهـــو�مــــا��Oنجـــده�.ــــي�$ســــس�

��g،�ممـا�يع©ـ�gأن�ا�ــشروع�ي¢+ـل�مـن�$سـس�ا�عتمـدة�.ـي�

النظــام�ال�QRــاني،�با«ضــافة�إ#ــى�مشـــاركة�الســلطة�التنفيذيــة�الســلطة�التشـــريعية�

ا�ـــشروع�مــازال�متــأثرا�بخصــائص�النظــام�ال�QRــاني�

مـــــــن�إلغـــــــاء�النظـــــــام�ا�لكــــــــي�

وتعويضــه�بالنظــام�الجمهــوري،�اســتمر�تشــبث�بعــض�النــواب�بخصــائص�النظــام�

عTــــى�نفــــس�ا�عادلــــة��1958

أفـــــرزت�مناقشـــــات�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gبعـــــد�القـــــراءة�$و#ـــــى�والثانيـــــة�

ا�صــــادقة�عTــــى�ا�شــــروع�بشــــكل�Ä+ــــائي�حســــب�مــــا�هــــو�

مقــرر�.ــي�النظــام�الــداخTي�للمجلــس،�ومــن�خــHل�القــراءة�التحليليــة�للعHقــة�بــUن�

كل�من�السلطتUن�التشريعية�والتنفيذية�.ي�إطار�الثابت�وا�تغ�QU.ـي�دسـتور�فـاتح�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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مجلــــس�$مـــة�تلـــك�الحصـــانة،�باســــتثناء�حالـــة�التلـــبس�بالجريمــــةلـــم�يرفـــع�عنـــه�

Oفإنه�يمكن�إيقافه�بعد�علم�ا�جلس�حا.  

مــــــن�خـــــــHل�دراســــــة�العHقـــــــة�الhــــــ�gتجمـــــــع�بــــــUن�كـــــــل�مــــــن�الســـــــلطة�التشـــــــريعية�

،�يتبــUن�أن�النظــام�السيا�ــ�1958�gوالســلطة�التنفيذيــة�.ــي�مشــروع�دســتور�ينــاير�

ي ـــــ��g.ـــــي�ا�شـــــروعليس�نظامـــــا�رئاســـــيا�الـــــذي�تبنـــــاه�نـــــواب�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأس

خالصا،�فبالرغم�من�ورود�مبـدأ�الفصـل�بـUن�السـلطات�.ـي�الهندسـة�الدسـتورية�

للمـــــشروع،�إ�Oأن�هنــــاك�تــــداخل�بــــUن�الســــلطتUن�التشــــريعية�والتنفيذيــــة،�حيــــث�

يمكـــن�إثــــارة�مســـؤولية�الــــوزراء�أمـــام�مجلــــس�Nمــــة،�وهـــو�مــــا��Oنجـــده�.ــــي�$ســــس�

��g،�ممـا�يع©ـ�gأن�ا�ــشروع�ي¢+ـل�مـن�$سـس�ا�عتمـدة�.ـي�ا�عتمدة�.ي�النظام�لرئا

النظــام�ال�QRــاني،�با«ضــافة�إ#ــى�مشـــاركة�الســلطة�التنفيذيــة�الســلطة�التشـــريعية�

  .ي�اق�Qاح�مشاريع�القوانUن

ا�ـــشروع�مــازال�متــأثرا�بخصــائص�النظــام�ال�QRــاني�إن�هــذه�yشــارة�تــو�ي�بــأن�

مـــــــن�إلغـــــــاء�النظـــــــام�ا�لكــــــــي�الـــــــذي�جـــــــاء�.ـــــــي�ســـــــياق�موضـــــــوºي�خــــــــاص،�فبـــــــالرغم�

وتعويضــه�بالنظــام�الجمهــوري،�اســتمر�تشــبث�بعــض�النــواب�بخصــائص�النظــام�

1958ال�QRــــاني�الQRيطــــاني،�فهــــل�ســــيحافظ�مشــــروع�دســــتور�

  الدستورية�.ي�صيغته�$خQUة؟

أفـــــرزت�مناقشـــــات�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gبعـــــد�القـــــراءة�$و#ـــــى�والثانيـــــة�

ا�صــــادقة�عTــــى�ا�شــــروع�بشــــكل�Ä+ــــائي�حســــب�مــــا�هــــو��موضــــوعثالثــــة�

مقــرر�.ــي�النظــام�الــداخTي�للمجلــس،�ومــن�خــHل�القــراءة�التحليليــة�للعHقــة�بــUن�

كل�من�السلطتUن�التشريعية�والتنفيذية�.ي�إطار�الثابت�وا�تغ�QU.ـي�دسـتور�فـاتح�

  :نسجل�ا�Hحظات�التالية�1959

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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لـــم�يرفـــع�عنـــه�

Oفإنه�يمكن�إيقافه�بعد�علم�ا�جلس�حا

مــــــن�خـــــــHل�دراســــــة�العHقـــــــة�الhــــــ�gتجمـــــــع�بــــــUن�كـــــــل�مــــــن�الســـــــلطة�التشـــــــريعية�

والســلطة�التنفيذيــة�.ــي�مشــروع�دســتور�ينــاير�

الـــــذي�تبنـــــاه�نـــــواب�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأس

خالصا،�فبالرغم�من�ورود�مبـدأ�الفصـل�بـUن�السـلطات�.ـي�الهندسـة�الدسـتورية�

للمـــــشروع،�إ�Oأن�هنــــاك�تــــداخل�بــــUن�الســــلطتUن�التشــــريعية�والتنفيذيــــة،�حيــــث�

يمكـــن�إثــــارة�مســـؤولية�الــــوزراء�أمـــام�مجلــــس�Nمــــة،�وهـــو�مــــا��Oنجـــده�.ــــي�$ســــس�

ا�عتمدة�.ي�النظام�لرئا

النظــام�ال�QRــاني،�با«ضــافة�إ#ــى�مشـــاركة�الســلطة�التنفيذيــة�الســلطة�التشـــريعية�

.ي�اق�Qاح�مشاريع�القوانUن

إن�هــذه�yشــارة�تــو�ي�بــأن�

الـــــــذي�جـــــــاء�.ـــــــي�ســـــــياق�موضـــــــوºي�خــــــــاص،�فبـــــــالرغم�

وتعويضــه�بالنظــام�الجمهــوري،�اســتمر�تشــبث�بعــض�النــواب�بخصــائص�النظــام�

ال�QRــــاني�الQRيطــــاني،�فهــــل�ســــيحافظ�مشــــروع�دســــتور�

الدستورية�.ي�صيغته�$خQUة؟

أفـــــرزت�مناقشـــــات�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gبعـــــد�القـــــراءة�$و#ـــــى�والثانيـــــة�

ثالثــــة�والقــــراءة�ال

مقــرر�.ــي�النظــام�الــداخTي�للمجلــس،�ومــن�خــHل�القــراءة�التحليليــة�للعHقــة�بــUن�

كل�من�السلطتUن�التشريعية�والتنفيذية�.ي�إطار�الثابت�وا�تغ�QU.ـي�دسـتور�فـاتح�

1959يونيو�
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ممارسة�مجلس�$مة�السلطة�

مــن�التشــريعية،�إ�Oأنــه�حــافظ�عTــى�إمكانيــة�حــق�التقــدم�بمشــاريع�القــوانUن�لكــل�

هـــو�إعطـــاء��،مـــة،�وا�ســـتجد�.ـــي�هـــذا�الصـــدد

t+ـا�رئـيس�الجمهوريـة�عTـى�مشـاريع�

عTـى��33مـة�مـن�خـHل�الفصـل�

،�كمـا�يقـر�ا�جلـس�)34

،�كمـــــــا�أن�)35الفصـــــــل�

الضــــرائب�الدوليــــة�والقــــروض�العموميــــة�والتعهــــدات�ا�اليــــة��Oتكــــون�إ�Oبقــــانون�

الســــــــلطة�"ـفصــــــــ�Hالhــــــــ�gتضــــــــم¢+ا�البـــــــاب�الثــــــــاني�ا�عنــــــــون�بــــــــ

،�لـم�تتحـدث�1958فصـ�H.ـي�مــشروع�دسـتور�

حيــث�يمــارس��28الفصــل�

مـــة�الســـلطة�التشـــريعية،�لكـــن�ورد�عTـــى�هـــذا�Nختصـــاص�$صـــTي�كمـــا�

عTـــــــى��33ســــــبق�القـــــــول�اســـــــتثناءات،�و.ـــــــي�مناســـــــبة�ثانيـــــــة�حـــــــUن�تحـــــــدث�الفصـــــــل�

دون�تحديــد��،اختصـاص�مجلــس�$مـة�.ــي�ا�صـادقة�عTــى�مشــروع�مU|انيــة�الدولـة

تاركــــــا�للقــــــانون�وحــــــده��

تراجعــــا�كبUــــQا�.ــــي�Nختصاصــــات�الhــــ�gنــــص�

،�ممــا�جعــل�مــن�الســلطة�التشــريعية�مؤسســة�

دســــــتورية�تفتقــــــد�إ#ــــــى�Nختصاصــــــات�$صــــــلية�الhــــــ�gتنــــــاط�t+ــــــا�.ــــــي�ظــــــل�$نظمــــــة�

  .وسع�من�صHحيات�السلطة�التنفيذية

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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  .الثابت والمتغير: السلطة التشريعية

ممارسة�مجلس�$مة�السلطة�حق�28من�خHل�الفصل��1959أسند�دستور�

التشــريعية،�إ�Oأنــه�حــافظ�عTــى�إمكانيــة�حــق�التقــدم�بمشــاريع�القــوانUن�لكــل�

مـــة،�وا�ســـتجد�.ـــي�هـــذا�الصـــددرئـــيس�الجمهوريـــة�ونـــواب�مجلـــس�$ 

t+ـا�رئـيس�الجمهوريـة�عTـى�مشـاريع��أولوية�النظر�.ي�ا�شاريع�القوانUن�الhـ�gيتقـدم

  . القوانUن�ال�ghيتقدم�t+ا�نواب�ا�جلس

مـة�مـن�خـHل�الفصـل�ا�ا#ي،�يصـادق�مجلـس�$ �وفيما�يخص�الجانب

34الفصل�(مشروع�مU|انية�الدولة�حسبما�يضبطه�القانون�

الفصـــــــل�(الحســـــــاب�الختـــــــامي��U|انيـــــــة�الدولـــــــة��،مـــــــن�جهـــــــة�أخـــــــرى 

الضــــرائب�الدوليــــة�والقــــروض�العموميــــة�والتعهــــدات�ا�اليــــة��Oتكــــون�إ�Oبقــــانون�

36.(  

فصــــــــ�Hالhــــــــ�gتضــــــــم¢+ا�البـــــــاب�الثــــــــاني�ا�عنــــــــون�بــــــــ�19فمـــــــن�مجمــــــــوع�

فصـ�H.ـي�مــشروع�دسـتور��46وال�ghكان�عددها��،"

الفصــل�ففــي�Uن،�عــن�اختصاصــات�مجلــس�$مــة�إ�O.ــي�مناســبت

مـــة�الســـلطة�التشـــريعية،�لكـــن�ورد�عTـــى�هـــذا�Nختصـــاص�$صـــTي�كمـــا�

ســــــبق�القـــــــول�اســـــــتثناءات،�و.ـــــــي�مناســـــــبة�ثانيـــــــة�حـــــــUن�تحـــــــدث�الفصـــــــل�

اختصـاص�مجلــس�$مـة�.ــي�ا�صـادقة�عTــى�مشــروع�مU|انيــة�الدولـة

�،ذه�العمليــــــة$ســــــس�وا�ســــــاطر�العامــــــة�الhــــــ�gتمــــــر�م¢+ــــــا�هــــــ

  .ا�سطرية�التفصيل�.ي�هذه�yجراءات

تراجعــــا�كبUــــQا�.ــــي�Nختصاصــــات�الhــــ�gنــــص��1959نHحــــظ�مــــن�خــــHل�دســــتور�

،�ممــا�جعــل�مــن�الســلطة�التشــريعية�مؤسســة�1958عل¹+ــا�مشــروع�دســتور�ينــاير�

دســــــتورية�تفتقــــــد�إ#ــــــى�Nختصاصــــــات�$صــــــلية�الhــــــ�gتنــــــاط�t+ــــــا�.ــــــي�ظــــــل�$نظمــــــة�

وسع�من�صHحيات�السلطة�التنفيذية�.ي�ا�قابلالرئاسية،�و

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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السلطة التشريعية-أ
أسند�دستور�

التشــريعية،�إ�Oأنــه�حــافظ�عTــى�إمكانيــة�حــق�التقــدم�بمشــاريع�القــوانUن�لكــل�

رئـــيس�الجمهوريـــة�ونـــواب�مجلـــس�$ 

أولوية�النظر�.ي�ا�شاريع�القوانUن�الhـ�gيتقـدم

القوانUن�ال�ghيتقدم�t+ا�نواب�ا�جلس

وفيما�يخص�الجانب

مشروع�مU|انية�الدولة�حسبما�يضبطه�القانون�

مـــــــن�جهـــــــة�أخـــــــرى 

الضــــرائب�الدوليــــة�والقــــروض�العموميــــة�والتعهــــدات�ا�اليــــة��Oتكــــون�إ�Oبقــــانون�

36الفصل�(

فمـــــــن�مجمــــــــوع�

"التشريعية

عــن�اختصاصــات�مجلــس�$مــة�إ�O.ــي�مناســبت

مـــة�الســـلطة�التشـــريعية،�لكـــن�ورد�عTـــى�هـــذا�Nختصـــاص�$صـــTي�كمـــا�مجلـــس�$ 

ســــــبق�القـــــــول�اســـــــتثناءات،�و.ـــــــي�مناســـــــبة�ثانيـــــــة�حـــــــUن�تحـــــــدث�الفصـــــــل�

اختصـاص�مجلــس�$مـة�.ــي�ا�صـادقة�عTــى�مشــروع�مU|انيــة�الدولـة

$ســــــس�وا�ســــــاطر�العامــــــة�الhــــــ�gتمــــــر�م¢+ــــــا�هــــــ

التفصيل�.ي�هذه�yجراءات

نHحــــظ�مــــن�خــــHل�دســــتور�

عل¹+ــا�مشــروع�دســتور�ينــاير�

دســــــتورية�تفتقــــــد�إ#ــــــى�Nختصاصــــــات�$صــــــلية�الhــــــ�gتنــــــاط�t+ــــــا�.ــــــي�ظــــــل�$نظمــــــة�

الرئاسية،�و



2022 

  عبد الرحمان بنكرارة

نبرلي –المانيا / صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
 Page 121 

 

  

مــــــن�صــــــHحيات�الســــــلطة�التنفيذيــــــة�الhــــــ�gيمثلهــــــا�رئــــــيس�

عTــــى�مجموعــــة�مــــن�الصــــHحيات�داخــــل�البــــاب�

يعطـــي��جلـــس��28الثـــاني�وا�تعلـــق�بالســـلطة�التشـــريعية،�حيـــث�إذا�كـــان�الفصـــل�

ممارســــة�الســــلطة�التشــــريعية،�إ�Oأنــــه�حــــافظ�عTــــى�إمكانيــــة�حــــق�

هــــو��،رئيس�الجمهوريــــة،�وا�ســــتجد�.ــــي�هــــذا�الصــــدد

ي�ا�شــاريع�القــوانUن�الhــ�gيتقــدم�t+ــا�عTــى�مشــاريع�القــوانUن�

الhـــــ�gيتقـــــدم�t+ـــــا�نـــــواب�ا�جلـــــس،�و.ـــــي�ذات�الفصـــــل�يفـــــوض�مجلـــــس�$مـــــة��ــــــدة�

محـدودة�ولغــرض�معـUن�لــرئيس�الجمهوريـة�اتخــاذ�مراسـيم�تعــرض�عTـى�مصــادقة�

هوريـــة�أن�يتخـــذ�خـــHل�

عطلـــة�ا�جلــــس�وباتفــــاق�مـــع�اللجنــــة�القــــارة�ا�ختصــــة�مراســـيم�يقــــع�عرضــــها�عTــــى�

ا�صـــادقة�مـــن�طـــرف�ا�جلـــس�.ـــي�دورتـــه�العاديـــة،�كمـــا�أن�لـــرئيس�الجمهوريـــة�.ـــي�

بحيــث�يتعــذر�ســ��QU،حالــة�خطــر�مهــدد�لكيــان�الجمهوريــة�وأمــن�الــبHد�واســتقHلها

مــه�الظــروف�مــن�تــداب�QUاســتثنائية�تــزول�

الفصـل�(ويرسل�رئيس�الجمهورية�بيانا�.ي�ذلـك�إ#ـى�مجلـس�$مـة�

�1959،�خــــــول�دســــــتور�

صــHحيات�واســعة�لــرئيس�الجمهوريــة�باعتبــاره�ممارســا�للســلطة�التنفيذيــة�طبقــا�

ضـبط�مـن�يتـو#ى�عTى�أنه�

وهــم��،ويختــار�أعضــاء�حكومتــه

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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  .الثابت والمتغير :فيما يخص السلطة التنفيذية

مــــــن�صــــــHحيات�الســــــلطة�التنفيذيــــــة�الhــــــ�gيمثلهــــــا�رئــــــيس��1959وســــــع�دســــــتور�

عTــــى�مجموعــــة�مــــن�الصــــHحيات�داخــــل�البــــاب��تــــهالجمهوريــــة،�حيــــث�نجــــد�هيمن

الثـــاني�وا�تعلـــق�بالســـلطة�التشـــريعية،�حيـــث�إذا�كـــان�الفصـــل�

ممارســــة�الســــلطة�التشــــريعية،�إ�Oأنــــه�حــــافظ�عTــــى�إمكانيــــة�حــــق�صــــHحية�

رئيس�الجمهوريــــة،�وا�ســــتجد�.ــــي�هــــذا�الصــــددلــــالتقــــدم�بمشــــاريع�القــــوانUن�

ي�ا�شــاريع�القــوانUن�الhــ�gيتقــدم�t+ــا�عTــى�مشــاريع�القــوانUن�إعطــاء�أولويــة�النظــر�.ــ

الhـــــ�gيتقـــــدم�t+ـــــا�نـــــواب�ا�جلـــــس،�و.ـــــي�ذات�الفصـــــل�يفـــــوض�مجلـــــس�$مـــــة��ــــــدة�

محـدودة�ولغــرض�معـUن�لــرئيس�الجمهوريـة�اتخــاذ�مراسـيم�تعــرض�عTـى�مصــادقة�

  .جلس�بعد�انقضاء�ا�دة�ا�ذكورة

هوريـــة�أن�يتخـــذ�خـــHل�خـــول�لـــرئيس�الجم�،مـــن�نفـــس�البـــاب�31الفصـــل�

عطلـــة�ا�جلــــس�وباتفــــاق�مـــع�اللجنــــة�القــــارة�ا�ختصــــة�مراســـيم�يقــــع�عرضــــها�عTــــى�

ا�صـــادقة�مـــن�طـــرف�ا�جلـــس�.ـــي�دورتـــه�العاديـــة،�كمـــا�أن�لـــرئيس�الجمهوريـــة�.ـــي�

حالــة�خطــر�مهــدد�لكيــان�الجمهوريــة�وأمــن�الــبHد�واســتقHلها

مــه�الظــروف�مــن�تــداب�QUاســتثنائية�تــزول�دواليــب�الدولــة�الطبيÈــي،�اتخــاذ�مــا�تحت

ويرسل�رئيس�الجمهورية�بيانا�.ي�ذلـك�إ#ـى�مجلـس�$مـة��،بزوال�أسباt+ا

،�خــــــول�دســــــتور�"الســــــلطة�التنفيذيــــــة"ـو.ــــــي�البــــــاب�الثالــــــث�وا�عنــــــون�بــــــ

صــHحيات�واســعة�لــرئيس�الجمهوريــة�باعتبــاره�ممارســا�للســلطة�التنفيذيــة�طبقــا�

عTى�أنه��43،�حيث�نص�الفصل�)38الفصل�(Óحكام�الدستور�

ويختــار�أعضــاء�حكومتــه�،ويشــرف�عTــى�تنفيــذها�،السياســة�العامــة�للدولــة

  .مسؤولون�لديه

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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فيما يخص السلطة التنفيذية-ب
وســــــع�دســــــتور�

الجمهوريــــة،�حيــــث�نجــــد�هيمن

الثـــاني�وا�تعلـــق�بالســـلطة�التشـــريعية،�حيـــث�إذا�كـــان�الفصـــل�

صــــHحية�مــــة�$ 

التقــــدم�بمشــــاريع�القــــوانUن�

إعطــاء�أولويــة�النظــر�.ــ

الhـــــ�gيتقـــــدم�t+ـــــا�نـــــواب�ا�جلـــــس،�و.ـــــي�ذات�الفصـــــل�يفـــــوض�مجلـــــس�$مـــــة��ــــــدة�

محـدودة�ولغــرض�معـUن�لــرئيس�الجمهوريـة�اتخــاذ�مراسـيم�تعــرض�عTـى�مصــادقة�

جلس�بعد�انقضاء�ا�دة�ا�ذكورةا�

الفصـــل�و.ـــي�

عطلـــة�ا�جلــــس�وباتفــــاق�مـــع�اللجنــــة�القــــارة�ا�ختصــــة�مراســـيم�يقــــع�عرضــــها�عTــــى�

ا�صـــادقة�مـــن�طـــرف�ا�جلـــس�.ـــي�دورتـــه�العاديـــة،�كمـــا�أن�لـــرئيس�الجمهوريـــة�.ـــي�

حالــة�خطــر�مهــدد�لكيــان�الجمهوريــة�وأمــن�الــبHد�واســتقHلها

دواليــب�الدولــة�الطبيÈــي،�اتخــاذ�مــا�تحت

بزوال�أسباt+ا

32.(  

و.ــــــي�البــــــاب�الثالــــــث�وا�عنــــــون�بــــــ

صــHحيات�واســعة�لــرئيس�الجمهوريــة�باعتبــاره�ممارســا�للســلطة�التنفيذيــة�طبقــا�

Óحكام�الدستور�

السياســة�العامــة�للدولــة

مسؤولون�لديه
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ا�ســؤولية�لــم�تعــد�مشــ�Qكة�

،�حيـــــث�أصــــبحت�فقـــــط�أمـــــام�

إ�O.ــــــــي�الحـــــــاOت�الhــــــــ�gيكـــــــون�قــــــــد�ارتكـــــــب�رئــــــــيس�

الجمهوريـــــــة�أو�عضــــــــو�وزيـــــــر�الخيانــــــــة�العظمـــــــ�،�حي¢+ــــــــا�تتـــــــدخل�ا�حكمــــــــة�العليــــــــا�

صــHحية�خــتم�النصــوص�التشـــريعية�

أو�الدســــــتورية�«صــــــدارها�ونشــــــرها�بالرائــــــد�الرســــــم�gللجمهوريــــــة،�ولــــــه�.ــــــي�نفــــــس�

الوقت�الحق�.ي�رّدها�للتHوة�الثانية،�كما�يسهر�عTى�تنفيذ�النصوص�التشريعية�

عTــــى�هــــو�القائــــد�$ كمــــا�أنــــه�

وهــو�الــذي�يشــهر�الحــرب�ويRــQم�الصــلح�بموافقــة�

و.ـــــي�ا�جـــــال�الدبلوما�ـــــ��gوالسياســـــة�الخارجيـــــة�بشـــــكل�عـــــام،�فهـــــو�مـــــن�يقـــــوم�

،�وإذا�كــــــان�مجلــــــس�$مــــــة�

�Oـ|�التنفيــذ�Uفـإن�خروجهـا�لح

،�كمــــا�خــــول�لــــه�)49الفصــــل�

ســـيظهر�مـــن�خـــHل�الصـــHحيات�وNختصاصــــات�ا�ســـنودة�لكـــل�مـــن�مؤسســــة�

�gاحتفظــوا�قــد�أن�أعضــاء�ا�جلــس�التأسي ــ�

،�والhـــ�g.ـــي�نفـــس�الوقـــت،��Oتضـــعف�

نحــــن�نريــــد�أن�: "و.ــــي�هــــذا�الصــــدد�يقــــول�ا�قــــرر�العــــام�للدســــتور�عTــــي�بلهــــوان

يكــــون�الحكــــم�مقامــــا�عTــــى�إرادة�الشــــعب،�وضــــمانا�بالخصــــوص�للحريــــات�ولكــــــــــن�

ولــيس�أن�... و.ــي�سـلطة�تنفيذيــة�فعالـة�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

ا�ســؤولية�لــم�تعــد�مشــ�Qكة��،�هــو�أن$خUــ�Qفــا�تغ�QUالحاصــل�.ــي�هــذا�الفصــل

،�حيـــــث�أصــــبحت�فقـــــط�أمـــــام�1958كمــــا�كـــــان�عليــــه�الحـــــال�.ـــــي�مشــــروع�دســـــتور�

إ�O.ــــــــي�الحـــــــاOت�الhــــــــ�gيكـــــــون�قــــــــد�ارتكـــــــب�رئــــــــيس��،رئـــــــيس�الجمهوريــــــــة�دون�غUـــــــQه

الجمهوريـــــــة�أو�عضــــــــو�وزيـــــــر�الخيانــــــــة�العظمـــــــ�،�حي¢+ــــــــا�تتـــــــدخل�ا�حكمــــــــة�العليــــــــا�

  .للنظر�.ي�هذا�$مر�56بموجب�الفصل�

Oحية�خــتم�النصــوص�التشـــريعية�لــرئيس�الجمهوريــة��44لفصــل�كمــا�خوHصــ

أو�الدســــــتورية�«صــــــدارها�ونشــــــرها�بالرائــــــد�الرســــــم�gللجمهوريــــــة،�ولــــــه�.ــــــي�نفــــــس�

الوقت�الحق�.ي�رّدها�للتHوة�الثانية،�كما�يسهر�عTى�تنفيذ�النصوص�التشريعية�

كمــــا�أنــــه�،�45وإســــناد�الوظــــائف�ا�دنيــــة�والعســــكرية�الفصــــل�

وهــو�الــذي�يشــهر�الحــرب�ويRــQم�الصــلح�بموافقــة�) 46الفصــل�(للقــوات�العســكرية�

  .)49الفصل�(مجلس�$مة�

و.ـــــي�ا�جـــــال�الدبلوما�ـــــ��gوالسياســـــة�الخارجيـــــة�بشـــــكل�عـــــام،�فهـــــو�مـــــن�يقـــــوم�

،�وإذا�كــــــان�مجلــــــس�$مــــــة�)47الفصــــــل�(ا�مثلــــــUن�.ــــــي�الخــــــارج�والــــــداخل�

فـإن�خروجهـا�لحUـ|�التنفيــذ���O،الدوليـةيخـتص�وحـده�با�صـادقة�عTـى�التعهـدات�

الفصــــل�(يــــتم�إ�Oبعــــد�ختمهــــا�مــــن�طــــرف�رئــــيس�الجمهوريــــة�

  .حق�العفو�الخاص) 50

ســـيظهر�مـــن�خـــHل�الصـــHحيات�وNختصاصــــات�ا�ســـنودة�لكـــل�مـــن�مؤسســــة�

أن�أعضــاء�ا�جلــس�التأسي ــ��gرئاســة�الجمهوريــة�ومجلــس�$مــة�،�

،�والhـــ�g.ـــي�نفـــس�الوقـــت،��Oتضـــعف�الخصـــائص�ا�مUـــ|ة�للنظـــام�ال�QRـــاني

  .صHحيات�رئيس�الجمهورية

و.ــــي�هــــذا�الصــــدد�يقــــول�ا�قــــرر�العــــام�للدســــتور�عTــــي�بلهــــوان

يكــــون�الحكــــم�مقامــــا�عTــــى�إرادة�الشــــعب،�وضــــمانا�بالخصــــوص�للحريــــات�ولكــــــــــن�

و.ــي�سـلطة�تنفيذيــة�فعالـة��نريـد�.ـي�آن�واحــد�حكمـا�يمتــاز�باOسـتقرار 
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فــا�تغ�QUالحاصــل�.ــي�هــذا�الفصــل

كمــــا�كـــــان�عليــــه�الحـــــال�.ـــــي�مشــــروع�دســـــتور�

رئـــــــيس�الجمهوريــــــــة�دون�غUـــــــQه

الجمهوريـــــــة�أو�عضــــــــو�وزيـــــــر�الخيانــــــــة�العظمـــــــ�،�حي¢+ــــــــا�تتـــــــدخل�ا�حكمــــــــة�العليــــــــا�

بموجب�الفصل�

Oكمــا�خو

أو�الدســــــتورية�«صــــــدارها�ونشــــــرها�بالرائــــــد�الرســــــم�gللجمهوريــــــة،�ولــــــه�.ــــــي�نفــــــس�

الوقت�الحق�.ي�رّدها�للتHوة�الثانية،�كما�يسهر�عTى�تنفيذ�النصوص�التشريعية�

وإســــناد�الوظــــائف�ا�دنيــــة�والعســــكرية�الفصــــل�

للقــوات�العســكرية�

مجلس�$مة�

و.ـــــي�ا�جـــــال�الدبلوما�ـــــ��gوالسياســـــة�الخارجيـــــة�بشـــــكل�عـــــام،�فهـــــو�مـــــن�يقـــــوم�

ا�مثلــــــUن�.ــــــي�الخــــــارج�والــــــداخل�باعتمــــــاد�

يخـتص�وحـده�با�صـادقة�عTـى�التعهـدات�

يــــتم�إ�Oبعــــد�ختمهــــا�مــــن�طــــرف�رئــــيس�الجمهوريــــة�

50الفصل�(

ســـيظهر�مـــن�خـــHل�الصـــHحيات�وNختصاصــــات�ا�ســـنودة�لكـــل�مـــن�مؤسســــة�

رئاســة�الجمهوريــة�ومجلــس�$مــة�،�

الخصـــائص�ا�مUـــ|ة�للنظـــام�ال�QRـــانيبـــبعض�

صHحيات�رئيس�الجمهورية

و.ــــي�هــــذا�الصــــدد�يقــــول�ا�قــــرر�العــــام�للدســــتور�عTــــي�بلهــــوان

يكــــون�الحكــــم�مقامــــا�عTــــى�إرادة�الشــــعب،�وضــــمانا�بالخصــــوص�للحريــــات�ولكــــــــــن�

نريـد�.ـي�آن�واحــد�حكمـا�يمتــاز�باOسـتقرار 
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تكـــــــون�كالحكومـــــــات�الhـــــــ�gتتـــــــوا#ى�وتتســـــــاقط�بســـــــرعة�تجعلهـــــــا�عـــــــاجزة�عـــــــن�فـــــــض�

ا�شـــاكل�الداخليـــة�والخارجيـــة�الhـــ�gتقـــوم�.ـــي�وجـــه�كـــل�دولـــة�وخاصـــة�دولـــة�فتيـــة�

الhـ�gكانـت�تمـر�م¢+ـا��فيـة�السياسـية

ونس،�مما�جعل�كل�السلط�ت�Qكز�.ي�يد�رئيس�الجمهورية�دون�غQUه،�مما�جعل�

أن�عTــى�النــواب�لحظــة�مناقشــ�+م��شــروع�الدســتور�.ــي�القــراءة�الثانيــة،�يؤكــدون�

تتطلـــــب�تـــــدعيم�صـــــHحيات�

ور،�وبالتـــــا#ي�hـــــ�gســـــينص�عل¹+ـــــا�الدســـــت

  .ال�ghقد�تواجهها�الدولة�الفتية

�Oحيات�الســـلطة�التنفيذيـــة�إHلـــم�يكـــن�هـــذا�التصـــور�حســـب�أنصـــار�دعـــم�صـــ

يتطلــب�وجــود�دولــة��،مرحليــا،�حيــث�أن�الــدخول�.ــي�ا�ســار�الــديمقراطي�التونســـي

وســـط�و عصـــرية�قويـــة�$ركـــان�ذات�واقـــع�مؤسســـاتي�يســـاهم�.ـــي�تـــداول�الســـلطة�

 Nو�gأن�الواقــــع�السيا�ــــ��Oن�يســــمحان�بــــذلك،�إUي�منــــاخ�ومشــــهد�سياســــيºجتمــــا

�الدولــــــــة��Oســــــــيما�بعــــــــد�خروجهــــــــا�مــــــــن�
ُ
ة مــــــــازال��Oيســــــــمح�بــــــــذلك،�حيــــــــث�أن�ُجــــــــدَّ

السيا�ــــــ��gوNقتصــــــادي�

،�والـــــذي�لـــــن�يـــــتم�حســـــب�هـــــؤOء�إ�Oبوجـــــود�ســـــلطة�تنفيذيـــــة�قويـــــة،�

هذا�الطرح�الذي�تبناه�ا�جلس�القـومي�التأسي ـ��gالتون ـ�g،�سـيجعله�يخـرج�

عــــــن�صــــــHحياته�$ساســــــية�ا�حــــــددة�.ــــــي�صــــــياغة�مشـــــــروع�دســــــتور�لنظــــــام�ملكــــــي�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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تكـــــــون�كالحكومـــــــات�الhـــــــ�gتتـــــــوا#ى�وتتســـــــاقط�بســـــــرعة�تجعلهـــــــا�عـــــــاجزة�عـــــــن�فـــــــض�

ا�شـــاكل�الداخليـــة�والخارجيـــة�الhـــ�gتقـــوم�.ـــي�وجـــه�كـــل�دولـــة�وخاصـــة�دولـــة�فتيـــة�

  .130..."كالدولة�التونسية

فيـة�السياسـيةإ�Oإجابـة�عTـى�الظر �1959لم�يكـن�دسـتور�

ونس،�مما�جعل�كل�السلط�ت�Qكز�.ي�يد�رئيس�الجمهورية�دون�غQUه،�مما�جعل�

النــواب�لحظــة�مناقشــ�+م��شــروع�الدســتور�.ــي�القــراءة�الثانيــة،�يؤكــدون�

تتطلـــــب�تـــــدعيم�صـــــHحيات��الدولـــــة�حديثـــــة�NســـــتقHل،الظـــــروف�الhـــــ�gتمـــــر�م¢+ـــــا�

hـــــ�gســـــينص�عل¹+ـــــا�الدســـــتلالســـــلطة�التنفيذيـــــة�لحمايـــــة�ا�ؤسســـــات�ا

ال�ghقد�تواجهها�الدولة�الفتية�التمكن�من�التصدي�لكل�القHقل

�Oحيات�الســـلطة�التنفيذيـــة�إHلـــم�يكـــن�هـــذا�التصـــور�حســـب�أنصـــار�دعـــم�صـــ

مرحليــا،�حيــث�أن�الــدخول�.ــي�ا�ســار�الــديمقراطي�التونســـي

عصـــرية�قويـــة�$ركـــان�ذات�واقـــع�مؤسســـاتي�يســـاهم�.ـــي�تـــداول�الســـلطة�

 Nو�gأن�الواقــــع�السيا�ــــ��Oن�يســــمحان�بــــذلك،�إUمنــــاخ�ومشــــهد�سياســــي

�الدولــــــــة��Oســــــــيما�بعــــــــد�خروجهــــــــا�مــــــــن�
ُ
ة مــــــــازال��Oيســــــــمح�بــــــــذلك،�حيــــــــث�أن�ُجــــــــدَّ

�،gســــــتعمار�الفرن ــــــ�Nقتصــــــادي� بنــــــاء�والتشــــــييدوهــــــو�مــــــا�مســــــارا�للNو�gالسيا�ــــــ�

،�والـــــذي�لـــــن�يـــــتم�حســـــب�هـــــؤOء�إ�Oبوجـــــود�ســـــلطة�تنفيذيـــــة�قويـــــة،�وNجتمـــــاºي

  .تدعمها�كل�ا�كونات�السياسية�وNجتماعية

هذا�الطرح�الذي�تبناه�ا�جلس�القـومي�التأسي ـ��gالتون ـ�g،�سـيجعله�يخـرج�

عــــــن�صــــــHحياته�$ساســــــية�ا�حــــــددة�.ــــــي�صــــــياغة�مشـــــــروع�دســــــتور�لنظــــــام�ملكــــــي�

  .اني،�وبالتا#ي�قيامه�بمهام�غ�QUتأسيسية
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تكـــــــون�كالحكومـــــــات�الhـــــــ�gتتـــــــوا#ى�وتتســـــــاقط�بســـــــرعة�تجعلهـــــــا�عـــــــاجزة�عـــــــن�فـــــــض�

ا�شـــاكل�الداخليـــة�والخارجيـــة�الhـــ�gتقـــوم�.ـــي�وجـــه�كـــل�دولـــة�وخاصـــة�دولـــة�فتيـــة�

كالدولة�التونسية

لم�يكـن�دسـتور�

ونس،�مما�جعل�كل�السلط�ت�Qكز�.ي�يد�رئيس�الجمهورية�دون�غQUه،�مما�جعل�ت

النــواب�لحظــة�مناقشــ�+م��شــروع�الدســتور�.ــي�القــراءة�الثانيــة،�يؤكــدون�

الظـــــروف�الhـــــ�gتمـــــر�م¢+ـــــا�

الســـــلطة�التنفيذيـــــة�لحمايـــــة�ا�ؤسســـــات�ا

التمكن�من�التصدي�لكل�القHقل

�Oحيات�الســـلطة�التنفيذيـــة�إHلـــم�يكـــن�هـــذا�التصـــور�حســـب�أنصـــار�دعـــم�صـــ

مرحليــا،�حيــث�أن�الــدخول�.ــي�ا�ســار�الــديمقراطي�التونســـي

عصـــرية�قويـــة�$ركـــان�ذات�واقـــع�مؤسســـاتي�يســـاهم�.ـــي�تـــداول�الســـلطة�

 Nو�gأن�الواقــــع�السيا�ــــ��Oن�يســــمحان�بــــذلك،�إUمنــــاخ�ومشــــهد�سياســــي

�الدولــــــــة��Oســــــــيما�بعــــــــد�خروجهــــــــا�مــــــــن�
ُ
ة مــــــــازال��Oيســــــــمح�بــــــــذلك،�حيــــــــث�أن�ُجــــــــدَّ

�،gســــــتعمار�الفرن ــــــ�N

وNجتمـــــاºي

تدعمها�كل�ا�كونات�السياسية�وNجتماعية

هذا�الطرح�الذي�تبناه�ا�جلس�القـومي�التأسي ـ��gالتون ـ�g،�سـيجعله�يخـرج�ف

عــــــن�صــــــHحياته�$ساســــــية�ا�حــــــددة�.ــــــي�صــــــياغة�مشـــــــروع�دســــــتور�لنظــــــام�ملكــــــي�

اني،�وبالتا#ي�قيامه�بمهام�غ�QUتأسيسيةبر�
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  التونسي

إذا�كانـــــــت�مهـــــــام�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��g$صـــــــلية�انحصـــــــرت�.ـــــــي�وضـــــــع�

خـــرى�والhـــ�gيمكـــن�فســـه�القيـــام�بمجموعـــة�مـــن�ا�هـــام�$ 

غUـ�Qالتأسيسـية،�كــإعHنه�إلغـاء�النظـام�ا�لكـي�وتعويضـه�

ودعم�الحكومـة�ومسـاند�+ا�«تمـام�مراحـل�اسـتقHل�تـونس،�

  .،�ريثما�يتم�انتخاب�مجلس�$مة

    .إلغاء النظامالملكي للباياتوإعbنالنظام الجمھوري

يوليـــــوز��25ومي�التأسي ــــ��gعـــــن�الجمهوريـــــة�بتـــــاريخ�

إ#ـــــى��،غUـــــ�Qالتأسيســـــيةا�لكـــــي،�مـــــن�أهـــــم�إنجـــــازات�ا�جلـــــس�

جانــــب�مهمتــــه�.ــــي�وضــــع�الدســــتور،�ممــــا�جعــــل�فيمــــا�بعــــد�ا�هتمــــUن�والبــــاحثUن�.ــــي�

الشـــــــأن�الدســـــــتوري�التونــــــــ ��gيتســـــــاءلون�عـــــــن�شـــــــرعية�هـــــــذا�القـــــــرار،�وهـــــــل�مـــــــن�

  صHحيات�ا�جلس�القومي�التأسي ��gالقيام�بإصدار�هكذا�قرار؟

ر�القـــرا�،يعتRــy�QعـــHن�عـــن�إلغــاء�النظـــام�ا�لكـــي�وتعويضــه�بالنظـــام�الجمهـــوري

ال¢+ــائي�الــذي�ترتــب�عــن�مجموعــة�مـــن�yجــراءات�الhــ�gاتخــذها�الحبيــب�بورقيبـــة�

،�والhـــــــ�gمـــــــن�بي¢+ـــــــا�إلغـــــــاء�تعويضـــــــات�ا�ؤسســـــــة�ا�لكيـــــــة�

إلغــاء�Nمتيــازات�الhــ�gكــان�يســتفيد�م¢+ــا�أفــراد�عائلــة�البــاي،�

ف�قـــــوات�الجـــــيش�وهـــــو�ضـــــم�الحـــــرس�ا�لكـــــي�ضـــــمن�صـــــفو 

يعــــود�قــــرار�إلغــــاء�النظــــام�ا�لكــــي�وتعويضــــه�بالنظــــام�الجمهــــوري�الــــذي�اتخــــذه�

إ#ـى��،ا�جلس�القومي�التأسي ��gباعتباره�ممث�Hللشعب�حسب�ما�جاء�.ي�yعHن

،�والhــ�gالhــ�gاســتندت�عل¹+ــا�النخبــة�السياســية�Nنتقاليــة

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

  الثاني المحور
التونسيالتأسيسي مھام المجلس القومي 

  غير التأسيسية

إذا�كانـــــــت�مهـــــــام�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��g$صـــــــلية�انحصـــــــرت�.ـــــــي�وضـــــــع�

فســـه�القيـــام�بمجموعـــة�مـــن�ا�هـــام�$ دســـتور،�إ�Oأنـــه�خـــول�لن

غUـ�Qالتأسيسـية،�كــإعHنه�إلغـاء�النظـام�ا�لكـي�وتعويضـه�ا�هـام�.ي�خانة�

ودعم�الحكومـة�ومسـاند�+ا�«تمـام�مراحـل�اسـتقHل�تـونس،��،بالنظام�الجمهوري

،�ريثما�يتم�انتخاب�مجلس�$مةكما�خول�له�ممارسة�حق�التشريع

إلغاء النظامالملكي للباياتوإعbنالنظام الجمھوري
ومي�التأسي ــــ��gعـــــن�الجمهوريـــــة�بتـــــاريخ�يبقــــى�إعـــــHن�ا�جلـــــس�القـــــ

ا�لكـــــي،�مـــــن�أهـــــم�إنجـــــازات�ا�جلـــــس�وإلغـــــاء�النظـــــام�

جانــــب�مهمتــــه�.ــــي�وضــــع�الدســــتور،�ممــــا�جعــــل�فيمــــا�بعــــد�ا�هتمــــUن�والبــــاحثUن�.ــــي�

الشـــــــأن�الدســـــــتوري�التونــــــــ ��gيتســـــــاءلون�عـــــــن�شـــــــرعية�هـــــــذا�القـــــــرار،�وهـــــــل�مـــــــن�

صHحيات�ا�جلس�القومي�التأسي ��gالقيام�بإصدار�هكذا�قرار؟

يعتRــy�QعـــHن�عـــن�إلغــاء�النظـــام�ا�لكـــي�وتعويضــه�بالنظـــام�الجمهـــوري

ال¢+ــائي�الــذي�ترتــب�عــن�مجموعــة�مـــن�yجــراءات�الhــ�gاتخــذها�الحبيــب�بورقيبـــة�

،�والhـــــــ�gمـــــــن�بي¢+ـــــــا�إلغـــــــاء�تعويضـــــــات�ا�ؤسســـــــة�ا�لكيـــــــة�آنـــــــذاك�كـــــــرئيس�حكومـــــــة

إلغــاء�Nمتيــازات�الhــ�gكــان�يســتفيد�م¢+ــا�أفــراد�عائلــة�البــاي،� جانــب وحاشــيته،إ#ى

وهـــــو�ضـــــم�الحـــــرس�ا�لكـــــي�ضـــــمن�صـــــفو �؛والقـــــرار�$ك£ـــــ�Qجـــــرأة

  .التون ��gالحديث�النشأة

يعــــود�قــــرار�إلغــــاء�النظــــام�ا�لكــــي�وتعويضــــه�بالنظــــام�الجمهــــوري�الــــذي�اتخــــذه�

ا�جلس�القومي�التأسي ��gباعتباره�ممث�Hللشعب�حسب�ما�جاء�.ي�yعHن

الhــ�gاســتندت�عل¹+ــا�النخبــة�السياســية�Nنتقاليــة�مجمــوع�مــن�Nعتبــارات

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

إذا�كانـــــــت�مهـــــــام�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��g$صـــــــلية�انحصـــــــرت�.ـــــــي�وضـــــــع�

دســـتور،�إ�Oأنـــه�خـــول�لن

.ي�خانة�تصنيفها�

بالنظام�الجمهوري

كما�خول�له�ممارسة�حق�التشريع

إلغاء النظامالملكي للباياتوإعbنالنظام الجمھوري: أو.
يبقــــى�إعـــــHن�ا�جلـــــس�القـــــ

وإلغـــــاء�النظـــــام��1957

جانــــب�مهمتــــه�.ــــي�وضــــع�الدســــتور،�ممــــا�جعــــل�فيمــــا�بعــــد�ا�هتمــــUن�والبــــاحثUن�.ــــي�

الشـــــــأن�الدســـــــتوري�التونــــــــ ��gيتســـــــاءلون�عـــــــن�شـــــــرعية�هـــــــذا�القـــــــرار،�وهـــــــل�مـــــــن�

صHحيات�ا�جلس�القومي�التأسي ��gالقيام�بإصدار�هكذا�قرار؟

يعتRــy�QعـــHن�عـــن�إلغــاء�النظـــام�ا�لكـــي�وتعويضــه�بالنظـــام�الجمهـــوري

ال¢+ــائي�الــذي�ترتــب�عــن�مجموعــة�مـــن�yجــراءات�الhــ�gاتخــذها�الحبيــب�بورقيبـــة�

كـــــــرئيس�حكومـــــــة

وحاشــيته،إ#ى

والقـــــرار�$ك£ـــــ�Qجـــــرأة

التون ��gالحديث�النشأة

يعــــود�قــــرار�إلغــــاء�النظــــام�ا�لكــــي�وتعويضــــه�بالنظــــام�الجمهــــوري�الــــذي�اتخــــذه�

ا�جلس�القومي�التأسي ��gباعتباره�ممث�Hللشعب�حسب�ما�جاء�.ي�yعHن

مجمــوع�مــن�Nعتبــارات
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قامـــــة�دولـــــة�ديمقراطيـــــة�تكـــــون�ف¹+ـــــا�الســـــيادة�للشـــــعب�عRـــــ�Qممثليـــــه�

ا�نتخبــــــUن�انتخابــــــا�حــــــرا�ومباشــــــرا،�اقتــــــداء�بــــــالنظم�الديمقراطيــــــة�الhــــــ�gتحاســــــب�

حكامهــــا�مــــن�خــــHل�ا�نهجيــــة�الديمقراطيــــة،�وقــــد�تطــــرق�النــــواب�داخــــل�ا�جلــــس�

التأسي ـــــــــ��gإ#ـــــــــى�أشـــــــــكال�الـــــــــديمقراطيات�والhـــــــــ�gمـــــــــن�بي¢+ـــــــــا�ا�لكيـــــــــة�الدســـــــــتورية�

�Qانيــــــة،�إذ�رأوا�أÄ+ــــــا�مثاليــــــة�حhــــــ��وإن�ضــــــبطت�بــــــنص�دســــــتوري�Óن�الشــــــعب�

تـــــم�يـــــأتي�ف¹+ـــــا�... يصـــــطدم�أو�Oباختيـــــار�العائلـــــة�الhـــــ�gيتـــــوارث�ف¹+ـــــا�$مـــــراء�ا�لـــــك

إذ��Oيمكـــن�أن�نضـــع�مصـــ�QUشـــعب�.ــــي�

ب�بيـــده�يتصـــرف�فيـــه�أيــادي�عائلـــة�مـــن�العـــائHت�بـــل��Oبـــد�أن�يبقــى�مصـــ�QUالشـــع

�QـUنتخابـات�وبالتـا#ي�أصـعب�بكثNمـن��QـUن�خلـع�ا�لـوك�أصـعب�بكثÓ�،كيف�يشـاء

عــHن�وا�Hحــظ�مــن�خــHل�مناقشــات�ا�جلــس�القــومي�التأســـي ��g.ــي�موضــوع�إ

�.ـــي�ظـــلكـــانوا�يتفقـــون��

الحكــــم�ا�لكــــي�قبــــل�هــــذا�

�،وذلك�بــالنظر�إ#ــىNســتعمار�كــان�حكمــا�اجتماعيــا�و.ــي�مصــلحة�الشــعب�التونســـي

جنبيــة،�إ#ــى�جانــب�Nنجــازات�

العمرانيـــة،�إ�Oأنـــه�وبعـــد�

دخــــل�نظــــام�حكــــم�البايــــات�.ــــي�طــــوره�الثــــاني�

الناظم�التون ��g.ي�إفHس�يضغضغ�كيان�الدولة�و�+ـددها��+ديـدا�

كليــــــــــــا�حhــــــــــــ��أصـــــــــــــبح��+ديــــــــــــدا�واقعـــــــــــــا�إ#ــــــــــــى�أن�استســـــــــــــلم�البــــــــــــاي�وخضـــــــــــــعللنظام�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

قامـــــة�دولـــــة�ديمقراطيـــــة�تكـــــون�ف¹+ـــــا�الســـــيادة�للشـــــعب�عRـــــ�Qممثليـــــه�عTـــــى�رأســـــها�إ

ا�نتخبــــــUن�انتخابــــــا�حــــــرا�ومباشــــــرا،�اقتــــــداء�بــــــالنظم�الديمقراطيــــــة�الhــــــ�gتحاســــــب�

حكامهــــا�مــــن�خــــHل�ا�نهجيــــة�الديمقراطيــــة،�وقــــد�تطــــرق�النــــواب�داخــــل�ا�جلــــس�

التأسي ـــــــــ��gإ#ـــــــــى�أشـــــــــكال�الـــــــــديمقراطيات�والhـــــــــ�gمـــــــــن�بي¢+ـــــــــا�ا�لكيـــــــــة�الدســـــــــتورية�

�Qانيــــــة،�إذ�رأوا�أÄ+ــــــا�مثاليــــــة�حhــــــ��وإن�ضــــــبطت�بــــــنص�دســــــتوري�Óن�الشــــــعب�

يصـــــطدم�أو�Oباختيـــــار�العائلـــــة�الhـــــ�gيتـــــوارث�ف¹+ـــــا�$مـــــراء�ا�لـــــك

إذ��Oيمكـــن�أن�نضـــع�مصـــ�QUشـــعب�.ــــي�... الصـــالح�وقـــد�يـــأتي�ف¹+ـــا�ا�فســـد�ا�خـــرب

أيــادي�عائلـــة�مـــن�العـــائHت�بـــل��Oبـــد�أن�يبقــى�مصـــ�QUالشـــع

�QـUنتخابـات�وبالتـا#ي�أصـعب�بكثNمـن��QـUن�خلـع�ا�لـوك�أصـعب�بكثÓ�،كيف�يشـاء

  .131"من�استبدال�رئيس�جمهورية�برئيس�آخر

وا�Hحــظ�مــن�خــHل�مناقشــات�ا�جلــس�القــومي�التأســـي ��g.ــي�موضــوع�إ

�،فـــ¹+م�أعضـــاء�الحكومـــة�نالجمهوريـــة،�أن�كـــل�النـــواب�بمـــ

هــــذا�ســــنة،�عTــــى�أن��250كــــم�نظــــام�البايــــات�عTــــى�امتــــداد�

Nســتعمار�كــان�حكمــا�اجتماعيــا�و.ــي�مصــلحة�الشــعب�التونســـي

جنبيــة،�إ#ــى�جانــب�Nنجــازات�ة�ال�ــQاب�التونـــ ��gمــن�$طمــاع�$ نضــاOته�.ــي�حمايــ

العمرانيـــة،�إ�Oأنـــه�وبعـــد�الhـــ�gقـــدمها�هـــذا�الحكـــم�.ـــي�ا�جـــال�الثقـــا.ي�وNنجـــازات�

دخــــل�نظــــام�حكــــم�البايــــات�.ــــي�طــــوره�الثــــاني�،�y1881عــــHن�عــــن�الحمايــــة�ســــنة�

الناظم�التون ��g.ي�إفHس�يضغضغ�كيان�الدولة�و�+ـددها��+ديـدا�"عندما�أصبح�

كليــــــــــــا�حhــــــــــــ��أصـــــــــــــبح��+ديــــــــــــدا�واقعـــــــــــــا�إ#ــــــــــــى�أن�استســـــــــــــلم�البــــــــــــاي�وخضـــــــــــــعللنظام�
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

عTـــــى�رأســـــها�إ

ا�نتخبــــــUن�انتخابــــــا�حــــــرا�ومباشــــــرا،�اقتــــــداء�بــــــالنظم�الديمقراطيــــــة�الhــــــ�gتحاســــــب�

حكامهــــا�مــــن�خــــHل�ا�نهجيــــة�الديمقراطيــــة،�وقــــد�تطــــرق�النــــواب�داخــــل�ا�جلــــس�

التأسي ـــــــــ��gإ#ـــــــــى�أشـــــــــكال�الـــــــــديمقراطيات�والhـــــــــ�gمـــــــــن�بي¢+ـــــــــا�ا�لكيـــــــــة�الدســـــــــتورية�

Rن�الشــــــعب�الÓــــــ��وإن�ضــــــبطت�بــــــنص�دســــــتوري�hــــــا�مثاليــــــة�ح+Äانيــــــة،�إذ�رأوا�أ�Q

يصـــــطدم�أو�Oباختيـــــار�العائلـــــة�الhـــــ�gيتـــــوارث�ف¹+ـــــا�$مـــــراء�ا�لـــــك"

الصـــالح�وقـــد�يـــأتي�ف¹+ـــا�ا�فســـد�ا�خـــرب

أيــادي�عائلـــة�مـــن�العـــائHت�بـــل��Oبـــد�أن�يبقــى�مصـــ�QUالشـــع

�QـUنتخابـات�وبالتـا#ي�أصـعب�بكثNمـن��QـUن�خلـع�ا�لـوك�أصـعب�بكثÓ�،كيف�يشـاء

من�استبدال�رئيس�جمهورية�برئيس�آخر

وا�Hحــظ�مــن�خــHل�مناقشــات�ا�جلــس�القــومي�التأســـي ��g.ــي�موضــوع�إ

الجمهوريـــة،�أن�كـــل�النـــواب�بمـــ

كــــم�نظــــام�البايــــات�عTــــى�امتــــداد�ح

Nســتعمار�كــان�حكمــا�اجتماعيــا�و.ــي�مصــلحة�الشــعب�التونســـي

نضــاOته�.ــي�حمايــ

الhـــ�gقـــدمها�هـــذا�الحكـــم�.ـــي�ا�جـــال�الثقـــا.ي�وNنجـــازات�

yعــــHن�عــــن�الحمايــــة�ســــنة�

عندما�أصبح�

كليــــــــــــا�حhــــــــــــ��أصـــــــــــــبح��+ديــــــــــــدا�واقعـــــــــــــا�إ#ــــــــــــى�أن�استســـــــــــــلم�البــــــــــــاي�وخضـــــــــــــعللنظام�

Nستعماري 
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أعضـــاء�ا�جلـــس�القـــومي�التأسيــــ ��gحـــول�مســـاوئ�

�QــUن�عــن�الحمايــة،�إذ�رأوا�أنــه�مــن�غHعــyقــا�مــن�تــاريخ�Hنظــام�الحكــم�ا�لكــي�انط

ا�نطقــــــي�و.ـــــــي�اللحظـــــــة�الhـــــــ�gأخـــــــذت�ف¹+ــــــا�تـــــــونس�اســـــــتقHلها�الكامـــــــل،�أن�يقـــــــوم�

مشــــروع�بنــــاء�الدولــــة�الوطنيــــة�العصــــرية�عTــــى�أســــس�ستشــــكل�عائقــــا�أمــــام�هــــذا�

اتي�ي،�وبالتــا#ي�لــم�يكــن�مــن�بــديل�إ�Oأن�يــتم�إلغــاء�النظــام�ا�لكــي�

باســــم�مــــن�يمثلــــون�الشــــعب�التونـــــ �g،�ووضــــع�إرادة�الشــــعب�كمنطــــق�للممارســــة�

ولفهم�أك£�Qلشرعية�هذا�القرار�الذي�اتخذه�ا�جلس�القومي�التأسيــ ��gحـول�

يفــسر�فيـه�أن��،الـذي�قدمـه�ا�قـرر�العـام�للدسـتور 

يعـــود�إ#ـــى�أن�تركUـــ|�الســـلطة�.ـــي�يـــد�الحـــاكم�ســـمح�لHســـتعمار�

التحـــــالف�مــــــع�هـــــذا�النظــــــام�الجـــــالس�عTـــــى�عرشــــــه،�ممـــــا�دفــــــع�بـــــه�إ#ــــــى�

التصــــــرف�والتنـــــازل�عـــــن�حقـــــوق�الشـــــعب�كمـــــا�يشـــــاء،�وهـــــذا�يعـــــود�إ#ـــــى�أن�إرادة�

ة�بشكل�مطلق�من�الناحيـة�السياسـية،�فباتـت�هكـذا�ا�لكيـة�

فلمـــا�زال�زالـــت��،.ـــي�تـــونس�مرتبطـــة�ارتباطـــا�وثيقـــا�وجوهريـــا�بـــالحكم�Nســـتعماري 

"..133.  

إذن،�فـــالقول�بـــأن�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gتجـــاوز�القـــانون�ا�تعلـــق�بـــاÓمر�

،�يبقـــــــــى�غUـــــــــ�Qمنطقـــــــــي،�كـــــــــون�أن�ا�جـــــــــالس�

التأسيســــية��Oتــــدين�.ــــي�وجودهــــا��Oإ#ـــــى�قواعــــد�أو�قــــوانUن�ســــابقة،�فÝــــ�gتمـــــارس�

،�ممـــــا�134صــــHحيا�+ا�لحظـــــة�غيـــــاب�الدســــتور�و.ـــــي�وضـــــع�يتســــم�بـــــالفراغ�القـــــانوني

تـــرتبط�بـــالقوة�السياســـية�ا�نظمـــة�القـــادرة�عTـــى�أن�

 ?����!�� ��������� �	��� �' $����� +���' ?������
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أعضـــاء�ا�جلـــس�القـــومي�التأسيــــ ��gحـــول�مســـاوئ�توحـــدت�جميـــع�مـــداخHت�

�QــUن�عــن�الحمايــة،�إذ�رأوا�أنــه�مــن�غHعــyقــا�مــن�تــاريخ�Hنظــام�الحكــم�ا�لكــي�انط

ا�نطقــــــي�و.ـــــــي�اللحظـــــــة�الhـــــــ�gأخـــــــذت�ف¹+ــــــا�تـــــــونس�اســـــــتقHلها�الكامـــــــل،�أن�يقـــــــوم�

مشــــروع�بنــــاء�الدولــــة�الوطنيــــة�العصــــرية�عTــــى�أســــس�ستشــــكل�عائقــــا�أمــــام�هــــذا�

 Qســ�Nأن�يــتم�إلغــاء�النظــام�ا�لكــي�ا�شــروع��Oاتي�ي،�وبالتــا#ي�لــم�يكــن�مــن�بــديل�إ

باســــم�مــــن�يمثلــــون�الشــــعب�التونـــــ �g،�ووضــــع�إرادة�الشــــعب�كمنطــــق�للممارســــة�

  .السياسية�عTى�أن�يحكم�نفسه�بنفسه

ولفهم�أك£�Qلشرعية�هذا�القرار�الذي�اتخذه�ا�جلس�القومي�التأسيــ ��gحـول�

الـذي�قدمـه�ا�قـرر�العـام�للدسـتور إلغاء�ا�لكيـة،�جـاء�.ـي�التقريـر�

يعـــود�إ#ـــى�أن�تركUـــ|�الســـلطة�.ـــي�يـــد�الحـــاكم�ســـمح�لHســـتعمار��،الســـبب�وراء�ذلـــك

التحـــــالف�مــــــع�هـــــذا�النظــــــام�الجـــــالس�عTـــــى�عرشــــــه،�ممـــــا�دفــــــع�بـــــه�إ#ــــــى�

التصــــــرف�والتنـــــازل�عـــــن�حقـــــوق�الشـــــعب�كمـــــا�يشـــــاء،�وهـــــذا�يعـــــود�إ#ـــــى�أن�إرادة�

ة�بشكل�مطلق�من�الناحيـة�السياسـية،�فباتـت�هكـذا�ا�لكيـة�الشعب�كانت�مغيب

.ـــي�تـــونس�مرتبطـــة�ارتباطـــا�وثيقـــا�وجوهريـــا�بـــالحكم�Nســـتعماري 

.."ا�لكية�أيضا�بطبيع�+ا�من�غ�QUأن�تحدث�ولو�أقل�الّرجات

إذن،�فـــالقول�بـــأن�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gتجـــاوز�القـــانون�ا�تعلـــق�بـــاÓمر�

،�يبقـــــــــى�غUـــــــــ�Qمنطقـــــــــي،�كـــــــــون�أن�ا�جـــــــــالس�1955دجنRـــــــــ29��QالعTـــــــــي�ا�ـــــــــؤرخ�.ـــــــــي�

التأسيســــية��Oتــــدين�.ــــي�وجودهــــا��Oإ#ـــــى�قواعــــد�أو�قــــوانUن�ســــابقة،�فÝــــ�gتمـــــارس�

صــــHحيا�+ا�لحظـــــة�غيـــــاب�الدســــتور�و.ـــــي�وضـــــع�يتســــم�بـــــالفراغ�القـــــانوني

تـــرتبط�بـــالقوة�السياســـية�ا�نظمـــة�القـــادرة�عTـــى�أن�"يجعـــل�الســـلطة�التأسيســـية�

                                         

 -"����� ���������� ���� D���A��� �������	 �
�� $����,��� ����8���� ?����!�� ��������� �	��� �' $����� +���' ?������
��!�� ��	�,��� :3 ?)� ������� :43.  
���� :(U �" 1 ? :57.  

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

توحـــدت�جميـــع�مـــداخHت�

�QــUن�عــن�الحمايــة،�إذ�رأوا�أنــه�مــن�غHعــyقــا�مــن�تــاريخ�Hنظــام�الحكــم�ا�لكــي�انط

ا�نطقــــــي�و.ـــــــي�اللحظـــــــة�الhـــــــ�gأخـــــــذت�ف¹+ــــــا�تـــــــونس�اســـــــتقHلها�الكامـــــــل،�أن�يقـــــــوم�

مشــــروع�بنــــاء�الدولــــة�الوطنيــــة�العصــــرية�عTــــى�أســــس�ستشــــكل�عائقــــا�أمــــام�هــــذا�

 Qســ�Nا�شــروع�

باســــم�مــــن�يمثلــــون�الشــــعب�التونـــــ �g،�ووضــــع�إرادة�الشــــعب�كمنطــــق�للممارســــة�

السياسية�عTى�أن�يحكم�نفسه�بنفسه

ولفهم�أك£�Qلشرعية�هذا�القرار�الذي�اتخذه�ا�جلس�القومي�التأسيــ ��gحـول�

إلغاء�ا�لكيـة،�جـاء�.ـي�التقريـر�

الســـبب�وراء�ذلـــك

�gـــــى�عرشــــــه،�ممـــــا�دفــــــع�بـــــه�إ#ــــــى�بالفرن ـــــ�Tالتحـــــالف�مــــــع�هـــــذا�النظــــــام�الجـــــالس�ع

التصــــــرف�والتنـــــازل�عـــــن�حقـــــوق�الشـــــعب�كمـــــا�يشـــــاء،�وهـــــذا�يعـــــود�إ#ـــــى�أن�إرادة�"

الشعب�كانت�مغيب

.ـــي�تـــونس�مرتبطـــة�ارتباطـــا�وثيقـــا�وجوهريـــا�بـــالحكم�Nســـتعماري 

ا�لكية�أيضا�بطبيع�+ا�من�غ�QUأن�تحدث�ولو�أقل�الّرجات

إذن،�فـــالقول�بـــأن�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gتجـــاوز�القـــانون�ا�تعلـــق�بـــاÓمر�

العTـــــــــي�ا�ـــــــــؤرخ�.ـــــــــي�

التأسيســــية��Oتــــدين�.ــــي�وجودهــــا��Oإ#ـــــى�قواعــــد�أو�قــــوانUن�ســــابقة،�فÝــــ�gتمـــــارس�

صــــHحيا�+ا�لحظـــــة�غيـــــاب�الدســــتور�و.ـــــي�وضـــــع�يتســــم�بـــــالفراغ�القـــــانوني

يجعـــل�الســـلطة�التأسيســـية�
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جتمــاºي�الــذي�يبــدو�لهــا�مرغــوب�

و�ـــــا�كـــــان�للمجـــــالس�التأسيســـــية�$صـــــلية�الحريـــــة�الواســـــعة�.ـــــي�رســـــم�طبيعـــــة�

ممثTــــي�الشــــعب�وتصــــورهم�

داخل�ا�جلس�القومي�التأسي ��gللنظام�ا�لكي�أنه�غ�QUمHئم،�فإن�إلغاءه�يكـون�

منطقيا�سابقا�لوضـع�الدسـتور�حhـ��يتسـ©��لهـم�فيمـا�بعـد�وضـع�$سـس�والركـائز�

ا�يجعلهــــا�داخــــل�إذن�تبقــــى�ا�جــــالس�التأسيســــية�خــــارج�حقــــل�القــــانون�وهــــو�مــــ

�مجــال�القــوة�والصــراع،�أي�مر�+نــة�.ــي�أداء�مهامهــا�با�كانــة�الhــ�gيحتلهــا�الفــاعلون 

جتمـاºي�والثقـا.ي�للدولــة�الhـ�gينتمـون�إل¹+ــا،�

نجد�ا�ـشروعية�الكاريزميـة�الhـ�gتمUـ|�t+ـا�الحبيـب�بورقيبـة�

�250والhـ�gتغلبــت�عTــى�ا�شـروعية�التاريخيــة�للمؤسســة�ا�لكيـة�للبــاي�كامتــداد�لـــ�

جتمــاºي،�وهــو�مــا�جعلــه�يتب©ــ��

�y 1957مكان�.ي�صـياغة�مشـروع�دسـتور 

،�حhـــ��يتســـ©��لـــه�1955

خــر�يقــوم�عTــى�نظــام�أي ــ��g.ــي�اتجــاه�صــياغة�مشــروع�دســتور�

  .ا.ستقbل

بــالرغم�مـــن�ا�شـــروعية�والشــــرعية�الhـــ�gكون�+ــا�حكومـــة�بورقيبـــة،�عملـــت�هـــذه�

$خUـــــــQة�عTـــــــى�اســـــــتثمار�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��gباعتبـــــــاره�الهيئـــــــة�التمثيليـــــــة�

الوحيـــــدة�الhـــــ�gتكتســـــب�ا�شـــــروعية�الشـــــعبية،�حhـــــ��يتســـــ©��لـــــه�إعطـــــاء�شـــــرعية�

gـــــhمســـــت عمـــــال�الشـــــغب�ال�
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جتمــاºي�الــذي�يبــدو�لهــا�مرغــوب�الجميــع�نــوع�التنظــيم�السيا�ــ��gوN �تفــرض�عTــى

و�ـــــا�كـــــان�للمجـــــالس�التأسيســـــية�$صـــــلية�الحريـــــة�الواســـــعة�.ـــــي�رســـــم�طبيعـــــة�

�gئمــــوالدســــتوري�النظــــام�السيا�ــــ�Hنا�Uــــي�الشــــعب�وتصــــورهم�،�فــــإن�رؤيــــة�Tممث

داخل�ا�جلس�القومي�التأسي ��gللنظام�ا�لكي�أنه�غ�QUمHئم،�فإن�إلغاءه�يكـون�

منطقيا�سابقا�لوضـع�الدسـتور�حhـ��يتسـ©��لهـم�فيمـا�بعـد�وضـع�$سـس�والركـائز�

g� كأرضية�ينطلق�م¢+ا�بناء�مشروع�الدستور�التون.  

إذن�تبقــــى�ا�جــــالس�التأسيســــية�خــــارج�حقــــل�القــــانون�وهــــو�مــــ

مجــال�القــوة�والصــراع،�أي�مر�+نــة�.ــي�أداء�مهامهــا�با�كانــة�الhــ�gيحتلهــا�الفــاعلون 

 Nينتمـون�إل¹+ــا،�السياسـيون�الجـدد�داخـل�النســيج��gـhي�والثقـا.ي�للدولــة�الºجتمـا

نجد�ا�ـشروعية�الكاريزميـة�الhـ�gتمUـ|�t+ـا�الحبيـب�بورقيبـة��،و.ي�الحالة�التونسية

والhـ�gتغلبــت�عTــى�ا�شـروعية�التاريخيــة�للمؤسســة�ا�لكيـة�للبــاي�كامتــداد�لـــ�

 Nو�gي،�وهــو�مــا�جعلــه�يتب©ــ��الحكــم،�قــد�فــرض�وجــوده�السيا�ــ�ºجتمــا

yمكان�.ي�صـياغة�مشـروع�دسـتور �ر اس�Qاتيجية�تتمحور�حول�Nطالة�قد

1955دجنRــ29��Qالــذي�يقـــوم�عTـــى�أســـس�$مــر�العTـــي�ا�ـــؤرخ�.ـــي�

ي ــ��g.ــي�اتجــاه�صــياغة�مشــروع�دســتور�دفــع�ا�جلــس�التأس

ا.ستقbل حكومةم القومي التأسيسي والدع المجلس
بــالرغم�مـــن�ا�شـــروعية�والشــــرعية�الhـــ�gكون�+ــا�حكومـــة�بورقيبـــة،�عملـــت�هـــذه�

$خUـــــــQة�عTـــــــى�اســـــــتثمار�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��gباعتبـــــــاره�الهيئـــــــة�التمثيليـــــــة�

الوحيـــــدة�الhـــــ�gتكتســـــب�ا�شـــــروعية�الشـــــعبية،�حhـــــ��يتســـــ©��لـــــه�إعطـــــاء�شـــــرعية�

عمـــــال�الشـــــغب�الhـــــgألقراراتـــــه�الحكوميـــــة�ا�صـــــQUية،�مثـــــل�مـــــا�حـــــدث�مـــــن�
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تفــرض�عTــى

  .135"فيه

و�ـــــا�كـــــان�للمجـــــالس�التأسيســـــية�$صـــــلية�الحريـــــة�الواســـــعة�.ـــــي�رســـــم�طبيعـــــة�

�gالنظــــام�السيا�ــــ�

داخل�ا�جلس�القومي�التأسي ��gللنظام�ا�لكي�أنه�غ�QUمHئم،�فإن�إلغاءه�يكـون�

منطقيا�سابقا�لوضـع�الدسـتور�حhـ��يتسـ©��لهـم�فيمـا�بعـد�وضـع�$سـس�والركـائز�

g� كأرضية�ينطلق�م¢+ا�بناء�مشروع�الدستور�التون

إذن�تبقــــى�ا�جــــالس�التأسيســــية�خــــارج�حقــــل�القــــانون�وهــــو�مــــ

مجــال�القــوة�والصــراع،�أي�مر�+نــة�.ــي�أداء�مهامهــا�با�كانــة�الhــ�gيحتلهــا�الفــاعلون 

 Nالسياسـيون�الجـدد�داخـل�النســيج�

و.ي�الحالة�التونسية

والhـ�gتغلبــت�عTــى�ا�شـروعية�التاريخيــة�للمؤسســة�ا�لكيـة�للبــاي�كامتــداد�لـــ�

الحكــم،�قــد�فــرض�وجــوده�السيا�ــ��gوN ســنة�مــن�

اس�Qاتيجية�تتمحور�حول�Nطالة�قد

الــذي�يقـــوم�عTـــى�أســـس�$مــر�العTـــي�ا�ـــؤرخ�.ـــي�

دفــع�ا�جلــس�التأس

  .جمهوري

المجلس: ثانيا
بــالرغم�مـــن�ا�شـــروعية�والشــــرعية�الhـــ�gكون�+ــا�حكومـــة�بورقيبـــة،�عملـــت�هـــذه�

$خUـــــــQة�عTـــــــى�اســـــــتثمار�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسي ـــــــ��gباعتبـــــــاره�الهيئـــــــة�التمثيليـــــــة�

الوحيـــــدة�الhـــــ�gتكتســـــب�ا�شـــــروعية�الشـــــعبية،�حhـــــ��يتســـــ©��لـــــه�إعطـــــاء�شـــــرعية�

لقراراتـــــه�الحكوميـــــة�ا�صـــــQUية،�مثـــــل�مـــــا�حـــــدث�مـــــن�
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أثنـــاء�العمليـــات�التصـــعيدية�الhـــ�gخاضـــ�+ا�ا�عارضـــة�اليوســـفية،�إذ�

دفعـــت�الحكومــــة�نـــواب�ا�جلــــس�القـــومي�التأسي ــــ��gعRـــ�Qوزرا×+ــــا�إ#ـــى�إصــــدار�قــــرار�

  .حديثة�البناء�

الــبHد�.ــي�بدايــة��أن"وقــد�جــاءت�صــياغة�هــذه�التوصــية�كمشــروع�تــنص�عTــى�

عصــر�التشــييد�وبنــاء،�يتطلــب�ا�حافظــة�عTــى�النظــام�العــام�وإقــرار�الطمأنينــة�.ــي�

��gا�جلس�التأسي ��gالحكومة�باتخاذ�التـداب�QUالHزمـة�السـريعة�.ـي�

،�أّيـــــــد�كـــــــل�النـــــــواب�هــــــــذا�

الحكومة�.ي�اتخاذ�كل�yجراءات�عTى�أن�

كــان�يÈــي�الحبيــب�بورقيبــة�جيــدا�أن�هــذا�ا�شــروع��Oيمكــن�أن�يخــرج�إ#ــى�حUــ|�

مشـــــــروع�"الوجــــــود�مـــــــا�لــــــم�يصـــــــادق�عليــــــه�ا�جلـــــــس�التأسيـــــــ �g،�عTـــــــى�اعتبــــــار�أن�

لم�+ــا�إ�Oإذا�مــا�وافـــق�Nق�ــQاح�ا�تعلــق�بــاÓمن��Oيمكــن�أن�تقـــول�فيــه�الحكومــة�ك

،فبعـد�ا�ناقشـة�صـادق�ا�جلـس�

أيــــــام�وبمناســــــبة�مناقشــــــة�

الHئحــة�الhــ�gتقــدم�t+ــا�النائــب�أحمــد�بــن�صــالح�وا�تعلقــة�بحــق�إبســاط�ا�جلــس�

رقابتــــه�عTــــى�الحكومــــة�وإســــناده�ســــلطة�التشــــريع�.ــــي�شــــؤون�الدولــــة،�قــــال�رئــــيس�

موافقة�ا�جلس�التأسيـ ��gللحكومة�بأن�

ى�أيــــدي�العــــابثUن�بــــاÓمن�وا�فســــدين�لهاتــــه�

الدولـــة،�وقعـــت�مناقشـــات�مجديـــة�نافعـــة�ووافقـــت�الحكومـــة�عTـــى�هـــذا�Nق�ـــQاح،�

ومــن�واجÉــ�gأن�أبشــركم�بــأن�الحالــة�الhــ�gأقلقــتكم�نوعــا�مــا�قــد�تحســنت�تحســنا�

فمن�ذلك�اليوم�إ#ى�هذا�التاريخ�لم�يمض�عليه�أك£ـ�Qمـن�عشـر�أيـام�بـدأت�
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أثنـــاء�العمليـــات�التصـــعيدية�الhـــ�gخاضـــ�+ا�ا�عارضـــة�اليوســـفية،�إذ�بـــاÓمن�العـــام�

دفعـــت�الحكومــــة�نـــواب�ا�جلــــس�القـــومي�التأسي ــــ��gعRـــ�Qوزرا×+ــــا�إ#ـــى�إصــــدار�قــــرار�

�يساند�الحكومة�.ي�استباب�$من�الداخTي�وحماية�الدولة

وقــد�جــاءت�صــياغة�هــذه�التوصــية�كمشــروع�تــنص�عTــى�

عصــر�التشــييد�وبنــاء،�يتطلــب�ا�حافظــة�عTــى�النظــام�العــام�وإقــرار�الطمأنينــة�.ــي�

القلوب،�يو���gا�جلس�التأسي ��gالحكومة�باتخاذ�التـداب�QUالHزمـة�السـريعة�.ـي�

،�أّيـــــــد�كـــــــل�النـــــــواب�هــــــــذا�136"حفـــــــظ�$مـــــــن�واســـــــتتباب�النظـــــــام�وحمايــــــــة�الدولـــــــة

الحكومة�.ي�اتخاذ�كل�yجراءات�عTى�أن�ا�شروع،�حيث�أبدوا�تعلقهم�بمساندة�

  .يتم�إرجاع�$مور�إ#ى�وضعها�الطبيÈي

كــان�يÈــي�الحبيــب�بورقيبــة�جيــدا�أن�هــذا�ا�شــروع��Oيمكــن�أن�يخــرج�إ#ــى�حUــ|�

الوجــــــود�مـــــــا�لــــــم�يصـــــــادق�عليــــــه�ا�جلـــــــس�التأسيـــــــ �g،�عTـــــــى�اعتبــــــار�أن�

Nق�ــQاح�ا�تعلــق�بــاÓمن��Oيمكــن�أن�تقـــول�فيــه�الحكومــة�ك

،فبعـد�ا�ناقشـة�صـادق�ا�جلـس�137..."عليه�ا�جلس�إذ�يصبح�تنفيذه�أمرا�حتميا

أيــــــام�وبمناســــــبة�مناقشــــــة��10بإجمــــــاع�عــــــام�حــــــول�هــــــذه�التوصــــــية،�وبعــــــد�مــــــرور�

الHئحــة�الhــ�gتقــدم�t+ــا�النائــب�أحمــد�بــن�صــالح�وا�تعلقــة�بحــق�إبســاط�ا�جلــس�

رقابتــــه�عTــــى�الحكومــــة�وإســــناده�ســــلطة�التشــــريع�.ــــي�شــــؤون�الدولــــة،�قــــال�رئــــيس�

موافقة�ا�جلس�التأسيـ ��gللحكومة�بأن�"أن�آنذاك،�الحكومة�الحبيب�بورقيبة�

ى�أيــــدي�العــــابثUن�بــــاÓمن�وا�فســــدين�لهاتــــه�تتخــــذ�التــــداب�QUالصــــارمة�للضــــرب�عTــــ

الدولـــة،�وقعـــت�مناقشـــات�مجديـــة�نافعـــة�ووافقـــت�الحكومـــة�عTـــى�هـــذا�Nق�ـــQاح،�

ومــن�واجÉــ�gأن�أبشــركم�بــأن�الحالــة�الhــ�gأقلقــتكم�نوعــا�مــا�قــد�تحســنت�تحســنا�

فمن�ذلك�اليوم�إ#ى�هذا�التاريخ�لم�يمض�عليه�أك£ـ�Qمـن�عشـر�أيـام�بـدأت�
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بـــاÓمن�العـــام�

دفعـــت�الحكومــــة�نـــواب�ا�جلــــس�القـــومي�التأسي ــــ��gعRـــ�Qوزرا×+ــــا�إ#ـــى�إصــــدار�قــــرار�

يساند�الحكومة�.ي�استباب�$من�الداخTي�وحماية�الدولة

وقــد�جــاءت�صــياغة�هــذه�التوصــية�كمشــروع�تــنص�عTــى�

عصــر�التشــييد�وبنــاء،�يتطلــب�ا�حافظــة�عTــى�النظــام�العــام�وإقــرار�الطمأنينــة�.ــي�

القلوب،�يو���gا�جلس�التأسي ��gالحكومة�باتخاذ�التـداب�QUالHزمـة�السـريعة�.ـي�

حفـــــــظ�$مـــــــن�واســـــــتتباب�النظـــــــام�وحمايــــــــة�الدولـــــــة

ا�شروع،�حيث�أبدوا�تعلقهم�بمساندة�

يتم�إرجاع�$مور�إ#ى�وضعها�الطبيÈي

كــان�يÈــي�الحبيــب�بورقيبــة�جيــدا�أن�هــذا�ا�شــروع��Oيمكــن�أن�يخــرج�إ#ــى�حUــ|�

الوجــــــود�مـــــــا�لــــــم�يصـــــــادق�عليــــــه�ا�جلـــــــس�التأسيـــــــ �g،�عTـــــــى�اعتبــــــار�أن�

Nق�ــQاح�ا�تعلــق�بــاÓمن��Oيمكــن�أن�تقـــول�فيــه�الحكومــة�ك

عليه�ا�جلس�إذ�يصبح�تنفيذه�أمرا�حتميا

بإجمــــــاع�عــــــام�حــــــول�هــــــذه�التوصــــــية،�وبعــــــد�مــــــرور�

الHئحــة�الhــ�gتقــدم�t+ــا�النائــب�أحمــد�بــن�صــالح�وا�تعلقــة�بحــق�إبســاط�ا�جلــس�

رقابتــــه�عTــــى�الحكومــــة�وإســــناده�ســــلطة�التشــــريع�.ــــي�شــــؤون�الدولــــة،�قــــال�رئــــيس�

الحكومة�الحبيب�بورقيبة�

تتخــــذ�التــــداب�QUالصــــارمة�للضــــرب�عTــــ

الدولـــة،�وقعـــت�مناقشـــات�مجديـــة�نافعـــة�ووافقـــت�الحكومـــة�عTـــى�هـــذا�Nق�ـــQاح،�

ومــن�واجÉــ�gأن�أبشــركم�بــأن�الحالــة�الhــ�gأقلقــتكم�نوعــا�مــا�قــد�تحســنت�تحســنا�

فمن�ذلك�اليوم�إ#ى�هذا�التاريخ�لم�يمض�عليه�أك£ـ�Qمـن�عشـر�أيـام�بـدأت�... كبQUا
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وكلكــــــم�شــــــعرتم�t+ــــــذا�التحســــــن�

بـــان�|اع�القـــرارات�مـــن�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gفقـــط،�

بل�كان�.ـي�كـل�مناسـبة�يتحـدث�عـن�هـذه�القـرارات�الhـ�gجـاءت�.ـي�محلهـا،�ويؤكـد�

،�أن�دعــــم�ا�جلــــس�التأسي ــــ��gللحكومــــة�òــــ�gء�ضــــروري��Oيمكــــن�التغاªــــ��gعنــــه

ي�أن�تزيلوا�من�أنفسكم�التخـوف�

م�تضـــييع�الوقـــت�والـــدخول�.ـــي�

ا�جلــــس�التأسيـــــ ��gبإصـــــدار�مشـــــروع�هــــذه�التوصــــية�فقــــط،�بـــــل�

ة�لوضـــع�حـــد�للمعارضـــة�اليوســـفية،�

متجـــاوزا�بـــذلك�الصـــHحيات�الhـــ�gأحـــدث�مـــن�أجلهـــا،�و.ـــي�نفـــس�الـــدور،�أي�دعـــم�

قطــع�خطــوات�كبUــQة�ÄÓ+ــاء�مسلســل�

،�حيــث�1956مــارس��20

�1956يوليـــوز��17بـــه�.ــي�الجلســة�ا�ؤرخـــة�.ــي�

موقــــــف�الحكومــــــة�مــــــن�قضــــــية�الجــــــيش�الفرنســـــــي�با�عســــــكرات�التونســــــية،�كمــــــا�

با«جمــاع�أيضــا�عTــى�Oئحــة�تؤيــد�

السياســـــــة�الhـــــــ�gاتخـــــــذ�+ا�الحكومـــــــة�أثنـــــــاء�قطـــــــع�yعانـــــــة�ا�اليـــــــة�الفرنســـــــية�عTـــــــى�

47.  
�����!�� �����'�)�	' 4����'��� �����	���� 1�8������2��� ���� D���A��� �$���,/	��� $����,��� ����8���� :2 �

?)� ������� � :140.  
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بـــان�|اع�القـــرارات�مـــن�ا�جلـــس�التأسي ـــ��gفقـــط،��فـــرئيس�الحكومـــة�لـــم�يكتـــف

بل�كان�.ـي�كـل�مناسـبة�يتحـدث�عـن�هـذه�القـرارات�الhـ�gجـاءت�.ـي�محلهـا،�ويؤكـد�

أن�دعــــم�ا�جلــــس�التأسي ــــ��gللحكومــــة�òــــ�gء�ضــــروري��Oيمكــــن�التغاªــــ��gعنــــه

ينب�ي�أن�تزيلوا�من�أنفسكم�التخـوف�... أننا�.ي�حاجة�إ#ى�تعاون�مرن "

م�تضـــييع�الوقـــت�والـــدخول�.ـــي�يلـــزم�النظـــر�بالرªـــ���والتأييـــد�لعـــد... مـــن�الحكومـــة

  .139..."خرى 

ا�جلــــس�التأسيـــــ ��gبإصـــــدار�مشـــــروع�هــــذه�التوصــــية�فقــــط،�بـــــل��توقــــف

ة�لوضـــع�حـــد�للمعارضـــة�اليوســـفية،�شـــارك�.ـــي�انتخـــاب�أعضـــاء�ا�حكمـــة�الجنائيـــ

متجـــاوزا�بـــذلك�الصـــHحيات�الhـــ�gأحـــدث�مـــن�أجلهـــا،�و.ـــي�نفـــس�الـــدور،�أي�دعـــم�

قطــع�خطــوات�كبUــQة�ÄÓ+ــاء�مسلســل�الحكومــة،�ســاند�ا�جلــس�حكومــة�بورقيبــة�ل

�،gل�التون ــ�Hــى�ذلــك؛ســتقT20إلغــاء�اتفاقيــة��وكمثــال�ع

بـــه�.ــي�الجلســة�ا�ؤرخـــة�.ــي�أيــد�ا�جلــس�التأسي ـــ��gبإجمــاع�نوا

موقــــــف�الحكومــــــة�مــــــن�قضــــــية�الجــــــيش�الفرنســـــــي�با�عســــــكرات�التونســــــية،�كمــــــا�

با«جمــاع�أيضــا�عTــى�Oئحــة�تؤيــد��1957مــاي��27صــادق�.ــي�الجلســة�ا�نعقــدة�.ــي�

السياســـــــة�الhـــــــ�gاتخـــــــذ�+ا�الحكومـــــــة�أثنـــــــاء�قطـــــــع�yعانـــــــة�ا�اليـــــــة�الفرنســـــــية�عTـــــــى�
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الحالــــــة�تتحســــــ

QU138..."الكب

فـــرئيس�الحكومـــة�لـــم�يكتـــف

بل�كان�.ـي�كـل�مناسـبة�يتحـدث�عـن�هـذه�القـرارات�الhـ�gجـاءت�.ـي�محلهـا،�ويؤكـد�

أن�دعــــم�ا�جلــــس�التأسي ــــ��gللحكومــــة�òــــ�gء�ضــــروري��Oيمكــــن�التغاªــــ��gعنــــه

"حيث�قال�

مـــن�الحكومـــة

خرى أمسألة�

توقــــفلــــم�ي

شـــارك�.ـــي�انتخـــاب�أعضـــاء�ا�حكمـــة�الجنائيـــ

متجـــاوزا�بـــذلك�الصـــHحيات�الhـــ�gأحـــدث�مـــن�أجلهـــا،�و.ـــي�نفـــس�الـــدور،�أي�دعـــم�

الحكومــة،�ســاند�ا�جلــس�حكومــة�بورقيبــة�ل

 N�،gل�التون ــ�Hســتق

أيــد�ا�جلــس�التأسي ـــ��gبإجمــاع�نوا

موقــــــف�الحكومــــــة�مــــــن�قضــــــية�الجــــــيش�الفرنســـــــي�با�عســــــكرات�التونســــــية،�كمــــــا�

صــادق�.ــي�الجلســة�ا�نعقــدة�.ــي�

السياســـــــة�الhـــــــ�gاتخـــــــذ�+ا�الحكومـــــــة�أثنـــــــاء�قطـــــــع�yعانـــــــة�ا�اليـــــــة�الفرنســـــــية�عTـــــــى�

  .140تونس
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التأييد�الذي�قدمه�ا�جلس�القومي�التأسـي ��gللحكومة،�لـم�

يســمح�الحبيــب�بورقيبــة�بــأن�يلعــب�ا�جلــس�التأسيـــ ��gدور�الشــريك�.ــي�الحكــم،�

وبالخصــــــوص�عنـــــــدما�حـــــــاول�أحمـــــــد�بـــــــن�صـــــــالح�تقـــــــديم�مشـــــــروع�قـــــــانون�والـــــــذي�

  .السلطة التشريعية

.ــــــي�ظــــــل�الجمهوريــــــة��1945

الفرنســـــية�الرابعـــــة�بحـــــق�ا�جلـــــس�التأســــــي ��gالفرنســــــي�بإمكانيـــــات�التــــــشريع�.ـــــي�

�QــــــRمهمــــــة�ا�جلــــــس��1955دجن

دســــتور�.ــــي�إطــــار�ا�لكيــــة�الدســــتورية،�يتــــو#ى�البــــاي�

�g� أن�للمجلـــس�القـــومي�التأسيــــ�gممـــا�يع©ـــ�،

صHحيات�محددة��Oيمكن�تجاوزها،�إ�Oأنه�وبعد�yعHن�عن�الجمهورية�وإلغاء�

ــد�ا�جلــس�القــومي�التأسيســـي�عــن�كونــه�الســلطة�$صــلية�الhــ�gتمثــل�
ّ

ا�لكيــة،�أك

  .ادة�الشعب�عن�طريق�نوابه�ا�نتخبUن�انتخابا�حرا�ومباشرا

مر�العTـي،�ففـي�الجلسـة�ا�نعقـدة�

ا�جلــــــــس�القــــــــومي��نجــــــــاء�.ــــــــي�كلمــــــــة�الحبيــــــــب�بورقيبــــــــة�بــــــــأ

للنـــــواب�.ـــــي�،�كـــــدعوة�"

مر�العTي�الذي�يمنعهم�ويقيد�مهامهم�كممثلUن�للسيادة�

الشـــعبية،�ولــــم�يخفــــي�النائــــب�أحمــــد�بـــن�صــــالح�العضــــو�النقــــابي�باÓمانــــة�العامــــة�

Oتحــــاد�الشــــغل�إ#ــــى�أن�ا�جلــــس�التأسي ــــ��gلــــه�كــــل�الصــــHحيات�.ــــي�تجــــاوز�Nمــــر�

بـــل�.ـــي�قدرتـــه�إذا�أراد��

g� ى�ا�جلس�التأسيºى�ا�لك�الذي�استدT141ذلك�أن�يشـرع�ع .  
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التأييد�الذي�قدمه�ا�جلس�القومي�التأسـي ��gللحكومة،�لـم��الرغم�من

يســمح�الحبيــب�بورقيبــة�بــأن�يلعــب�ا�جلــس�التأسيـــ ��gدور�الشــريك�.ــي�الحكــم،�

وبالخصــــــوص�عنـــــــدما�حـــــــاول�أحمـــــــد�بـــــــن�صـــــــالح�تقـــــــديم�مشـــــــروع�قـــــــانون�والـــــــذي�

  .بموجبه�يحول�ا�جلس�التأسي ��gإ#ى�سلطة�تشريعية

السلطة التشريعيةالتأسيسية إلى  سلطةمن ال: يالمجلس التأسيس
1945نــــــون20��QRا�ــــــؤرخ�.ــــــي�خHفــــــا��ــــــا�نــــــص�عليــــــه�قــــــانون 

الفرنســـــية�الرابعـــــة�بحـــــق�ا�جلـــــس�التأســــــي ��gالفرنســــــي�بإمكانيـــــات�التــــــشريع�.ـــــي�

دجنRــــــ29��Qحــــــدود�ضــــــيقة،�حــــــدد�$مــــــر�العTــــــي�ا�ــــــؤرخ�.ــــــي�

دســــتور�.ــــي�إطــــار�ا�لكيــــة�الدســــتورية،�يتــــو#ى�البــــاي�وضــــع�"القــــومي�التأسي ــــ��g.ــــي�

،�ممـــا�يع©ـــ�gأن�للمجلـــس�القـــومي�التأسيــــ ��g"ختمـــه�وإصـــداره�كدســـتور�للمملكـــة

صHحيات�محددة��Oيمكن�تجاوزها،�إ�Oأنه�وبعد�yعHن�عن�الجمهورية�وإلغاء�

ــد�ا�جلــس�القــومي�التأسيســـي�عــن�كونــه�الســلطة�$صــلية�الhــ�gتمثــل�
ّ

ا�لكيــة،�أك

ادة�الشعب�عن�طريق�نوابه�ا�نتخبUن�انتخابا�حرا�ومباشرا

مر�العTـي،�ففـي�الجلسـة�ا�نعقـدة��جلس�التأسيـ ��gالتونـ ��gبنص�$ 

جــــــــاء�.ــــــــي�كلمــــــــة�الحبيــــــــب�بورقيبــــــــة�بــــــــأ�1956أبريــــــــل�

�g� الوحيـــــد�الـــــذي�تتجســـــم�فيـــــه�ســـــيادة�الشـــــعب"التأسيــــــ"

مر�العTي�الذي�يمنعهم�ويقيد�مهامهم�كممثلUن�للسيادة�إشارة�واضحة�لتجاوز�$ 

الشـــعبية،�ولــــم�يخفــــي�النائــــب�أحمــــد�بـــن�صــــالح�العضــــو�النقــــابي�باÓمانــــة�العامــــة�

Oتحــــاد�الشــــغل�إ#ــــى�أن�ا�جلــــس�التأسي ــــ��gلــــه�كــــل�الصــــHحيات�.ــــي�تجــــاوز�Nمــــر�

�العTـــي،�وبالتـــا#ي�قدرتـــه�.ـــي�أن�يشـــرع�عTـــى�الحكومـــة�فقـــط،

g� ى�ا�جلس�التأسيºى�ا�لك�الذي�استدTذلك�أن�يشـرع�ع
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الرغم�منوعTى�

يســمح�الحبيــب�بورقيبــة�بــأن�يلعــب�ا�جلــس�التأسيـــ ��gدور�الشــريك�.ــي�الحكــم،�

وبالخصــــــوص�عنـــــــدما�حـــــــاول�أحمـــــــد�بـــــــن�صـــــــالح�تقـــــــديم�مشـــــــروع�قـــــــانون�والـــــــذي�

بموجبه�يحول�ا�جلس�التأسي ��gإ#ى�سلطة�تشريعية

المجلس التأسيس: اثالث
خHفــــــا��ــــــا�نــــــص�عليــــــه�قــــــانون 

الفرنســـــية�الرابعـــــة�بحـــــق�ا�جلـــــس�التأســــــي ��gالفرنســــــي�بإمكانيـــــات�التــــــشريع�.ـــــي�

حــــــدود�ضــــــيقة،�حــــــدد�$مــــــر�العTــــــي�ا�ــــــؤرخ�.ــــــي�

القــــومي�التأسي ــــ��g.ــــي�

ختمـــه�وإصـــداره�كدســـتور�للمملكـــة

صHحيات�محددة��Oيمكن�تجاوزها،�إ�Oأنه�وبعد�yعHن�عن�الجمهورية�وإلغاء�

ــد�ا�جلــس�القــومي�التأسيســـي�عــن�كونــه�الســلطة�$صــلية�الhــ�gتمثــل�
ّ

ا�لكيــة،�أك

ادة�الشعب�عن�طريق�نوابه�ا�نتخبUن�انتخابا�حرا�ومباشراسي

�جلس�التأسيـ ��gالتونـ ��gبنص�$ لم�يل�|م�ا

أبريــــــــل��08.ــــــــي�

�g� التأسيــــــ

إشارة�واضحة�لتجاوز�$ 

الشـــعبية،�ولــــم�يخفــــي�النائــــب�أحمــــد�بـــن�صــــالح�العضــــو�النقــــابي�باÓمانــــة�العامــــة�

Oتحــــاد�الشــــغل�إ#ــــى�أن�ا�جلــــس�التأسي ــــ��gلــــه�كــــل�الصــــHحيات�.ــــي�تجــــاوز�Nمــــر�

العTـــي،�وبالتـــا#ي�قدرتـــه�.ـــي�أن�يشـــرع�عTـــى�الحكومـــة�فقـــط،

g� ى�ا�جلس�التأسيºى�ا�لك�الذي�استدTذلك�أن�يشـرع�ع
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بضـرورة��،تمّسك�النواب�داخل�ا�جلس�القـومي�التأسيــ ��gمنـذ�الجلسـة�$و#ـى

اعتبـــــــار�أن�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسيــــــــ ��gســـــــلطة�تشــــــــريعية�بســـــــبب�عـــــــدم�وجـــــــود�

صـــالح�.ـــي�الجلســـة�كـــد�أحمـــد�بـــن�

،ودعمه�.ي�هذا�142"أن�يسهر�ا�جلس�عTى�شؤون�الدولة

لـــــيس�لنـــــا�اليـــــوم�مـــــن�يمثـــــل�إرادة�

  .143"الشعب�غ�QUهذا�ا�جلس،�فلو�كان�لنا�مجلس�تشـريÈي�أخر�لكان�$مر�له

�ســموع�داخــل�مؤسســة�ا�جلــس�

القــومي�التأسيـــ �g،�فقــد�وقفــت�حكومــة�بورقيبــة�ومــن�يســاندها�مــن�نــواب�ضــد�

أي�محاولــة�لتــدعيم�نفــوذ�ا�جلــس�التأســـي ��gفينقلــب�بــذلك�إ#ــى�بر�ــان،�وهــو�مــا�

يعرقـــــل�الســـــ�QUالعـــــادي�لجلســـــات�ا�جلـــــس�ذات�الطـــــابع�التأســــــي �g،�معتRـــــQين�أن�

ل�الحـاOت�محصـورا�.ـي�مشـموOت�الحكومـة�

وبــــالرغم�مــــن�Nنتقــــادات�الhــــ�gوجههــــا�Nتجــــاه�ا�عــــارض�لفكــــرة�حيــــازة�ا�جلــــس�

التأسي ــ��gعTــى�الســلطة�التشـــريعية،�عمــل�التيــار�$ول�عTــى�اختبــار�إمكانيــة�هــذا�

تقــــــديم�مشــــــروع�قــــــانون�يتعلــــــق�

،�والــذي�يخـول�مكتــب�ا�جلـس�التأسي ــ��g.ــي�

با�اليـــــــة�وNقتصـــــــاد�والتشـــــــريع�

�نظـر حـق�ال�،جتماºي�والسياسة�الخارجية،�كما�يخول�ا�جلـس�مـن�جهـة�أخـرى 

تــب�.ــي�ا�فاوضــات�مــع�فرنســا�وإمكانيــة�اســتجواب�الحكومــة�كتابيــا�عــن�طريــق�مك

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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تمّسك�النواب�داخل�ا�جلس�القـومي�التأسيــ ��gمنـذ�الجلسـة�$و#ـى

اعتبـــــــار�أن�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسيــــــــ ��gســـــــلطة�تشــــــــريعية�بســـــــبب�عـــــــدم�وجـــــــود�

كـــد�أحمـــد�بـــن�أتقـــوم�بمهمـــة�التشـــريع�آنـــذاك،�وقـــد�

أن�يسهر�ا�جلس�عTى�شؤون�الدولة"السادسة،�عTى�ضرورة�

لـــــيس�لنـــــا�اليـــــوم�مـــــن�يمثـــــل�إرادة�"الــــرأي�النائـــــب�عTـــــي�البلهـــــوان�حيـــــث�اعتRـــــ�Qأنــــه�

الشعب�غ�QUهذا�ا�جلس،�فلو�كان�لنا�مجلس�تشـريÈي�أخر�لكان�$مر�له

�ســموع�داخــل�مؤسســة�ا�جلــس�وحــده�الصــوت�ا�لــم�يكــن�التوجــهوا�Hحــظ�أن�

القــومي�التأسيـــ �g،�فقــد�وقفــت�حكومــة�بورقيبــة�ومــن�يســاندها�مــن�نــواب�ضــد�

أي�محاولــة�لتــدعيم�نفــوذ�ا�جلــس�التأســـي ��gفينقلــب�بــذلك�إ#ــى�بر�ــان،�وهــو�مــا�

يعرقـــــل�الســـــ�QUالعـــــادي�لجلســـــات�ا�جلـــــس�ذات�الطـــــابع�التأســــــي �g،�معتRـــــQين�أن�

ل�الحـاOت�محصـورا�.ـي�مشـموOت�الحكومـة�السهر�عTى�شؤون�الدولة�يبقى�.ي�كـ

وبــــالرغم�مــــن�Nنتقــــادات�الhــــ�gوجههــــا�Nتجــــاه�ا�عــــارض�لفكــــرة�حيــــازة�ا�جلــــس�

التأسي ــ��gعTــى�الســلطة�التشـــريعية،�عمــل�التيــار�$ول�عTــى�اختبــار�إمكانيــة�هــذا�

تقــــــديم�مشــــــروع�قــــــانون�يتعلــــــق�ا�عطــــــى،�حيــــــث�قــــــام�النائــــــب�أحمــــــد�بــــــن�صــــــالح�ب

،�والــذي�يخـول�مكتــب�ا�جلـس�التأسي ــ��g.ــي�"بـUن�الحكومــة�وا�جلـس�

با�اليـــــــة�وNقتصـــــــاد�والتشـــــــريع��NطـــــــHع�عTـــــــى�شـــــــؤون�ســـــــ�QUالدولـــــــة�فيمـــــــا�يتعلـــــــق

جتماºي�والسياسة�الخارجية،�كما�يخول�ا�جلـس�مـن�جهـة�أخـرى 

.ــي�ا�فاوضــات�مــع�فرنســا�وإمكانيــة�اســتجواب�الحكومــة�كتابيــا�عــن�طريــق�مك

gا�جلس�.ي�شؤون�الدولة�ونشرها�بالرائد�الرسم.  
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

تمّسك�النواب�داخل�ا�جلس�القـومي�التأسيــ ��gمنـذ�الجلسـة�$و#ـى

اعتبـــــــار�أن�ا�جلـــــــس�القـــــــومي�التأسيــــــــ ��gســـــــلطة�تشــــــــريعية�بســـــــبب�عـــــــدم�وجـــــــود�

تقـــوم�بمهمـــة�التشـــريع�آنـــذاك،�وقـــد��مؤسســـة

السادسة،�عTى�ضرورة�

الــــرأي�النائـــــب�عTـــــي�البلهـــــوان�حيـــــث�اعتRـــــ�Qأنــــه�

الشعب�غ�QUهذا�ا�جلس،�فلو�كان�لنا�مجلس�تشـريÈي�أخر�لكان�$مر�له

وا�Hحــظ�أن�

القــومي�التأسيـــ �g،�فقــد�وقفــت�حكومــة�بورقيبــة�ومــن�يســاندها�مــن�نــواب�ضــد�

أي�محاولــة�لتــدعيم�نفــوذ�ا�جلــس�التأســـي ��gفينقلــب�بــذلك�إ#ــى�بر�ــان،�وهــو�مــا�

يعرقـــــل�الســـــ�QUالعـــــادي�لجلســـــات�ا�جلـــــس�ذات�الطـــــابع�التأســــــي �g،�معتRـــــQين�أن�

السهر�عTى�شؤون�الدولة�يبقى�.ي�كـ

  .وحدها

وبــــالرغم�مــــن�Nنتقــــادات�الhــــ�gوجههــــا�Nتجــــاه�ا�عــــارض�لفكــــرة�حيــــازة�ا�جلــــس�

التأسي ــ��gعTــى�الســلطة�التشـــريعية،�عمــل�التيــار�$ول�عTــى�اختبــار�إمكانيــة�هــذا�

ا�عطــــــى،�حيــــــث�قــــــام�النائــــــب�أحمــــــد�بــــــن�صــــــالح�ب

�تصــالN"بــــ

NطـــــــHع�عTـــــــى�شـــــــؤون�ســـــــ�QUالدولـــــــة�فيمـــــــا�يتعلـــــــق

 N ي�والسياسة�الخارجية،�كما�يخول�ا�جلـس�مـن�جهـة�أخـرىºجتما

.ــي�ا�فاوضــات�مــع�فرنســا�وإمكانيــة�اســتجواب�الحكومــة�كتابيــا�عــن�طريــق�مك

gا�جلس�.ي�شؤون�الدولة�ونشرها�بالرائد�الرسم
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يبــدو�أن�بــن�صــالح�اســتثمر�جيــدا�الحضــور�النقــابي�مــن�الناحيــة�الكميــة�داخــل�

ا�جلس�التأسي �g،�حUن�أراد�من�خHل�هذا�ا�شـروع�تحويل�ا�جلس�إ#ى�سـلطة�

تشــــــريعية�دفعــــــة�واحــــــدة�شــــــك�Hومضــــــمونا،�إ�Oأنــــــه�لــــــم�يكــــــن�يعــــــرف�مســــــبقا�أن�

الحبيـــب�بورقيبـــة�كانـــت�تتجـــه�نحـــو�إقامـــة�ســـلطة�تنفيذيـــة�قويـــة�لهـــا�

  .سلطات�واسعة�.ي�كل�ا�جاOت�التنفيذية�والتشـريعية�والقضائية

جـــــــــــــاء�الـــــــــــــرفض�ســـــــــــــريعا�لهـــــــــــــذا�ا�شـــــــــــــروع�بـــــــــــــالرغم�مـــــــــــــن�ا�ناقشـــــــــــــات�

،�حيــث�قــرر�الحبيــب�بورقيبــة�تعــويض�هــذا�ا�شــروع�بــثHث�مــواد�

طـــار�عHق�+ـــا�بـــا�جلس�بإثـــارة�أي�مســـؤولية،�كمـــا�غّيـــب�حـــق�

ا�جلــــــس�التأسي ــــــ��gمــــــن�التشــــــريع،�لتبقــــــى�محاولــــــة�صــــــالح�بــــــن�يوســــــف�الحالــــــة�

ال�ghكان�با«مكان�أن�يتحول�ف¹+ا�ا�جلـس�إ#ـى�سـلطة�تشــريعية�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

يبــدو�أن�بــن�صــالح�اســتثمر�جيــدا�الحضــور�النقــابي�مــن�الناحيــة�الكميــة�داخــل�

ا�جلس�التأسي �g،�حUن�أراد�من�خHل�هذا�ا�شـروع�تحويل�ا�جلس�إ#ى�سـلطة�

تشــــــريعية�دفعــــــة�واحــــــدة�شــــــك�Hومضــــــمونا،�إ�Oأنــــــه�لــــــم�يكــــــن�يعــــــرف�مســــــبقا�أن�

الحبيـــب�بورقيبـــة�كانـــت�تتجـــه�نحـــو�إقامـــة�ســـلطة�تنفيذيـــة�قويـــة�لهـــا�اســـ�Qاتيجية�

سلطات�واسعة�.ي�كل�ا�جاOت�التنفيذية�والتشـريعية�والقضائية

جـــــــــــــاء�الـــــــــــــرفض�ســـــــــــــريعا�لهـــــــــــــذا�ا�شـــــــــــــروع�بـــــــــــــالرغم�مـــــــــــــن�ا�ناقشـــــــــــــات�

،�حيــث�قــرر�الحبيــب�بورقيبــة�تعــويض�هــذا�ا�شــروع�بــثHث�مــواد�144ا�ستفيضــة

طـــار�عHق�+ـــا�بـــا�جلس�بإثـــارة�أي�مســـؤولية،�كمـــا�غّيـــب�حـــق��Oتلـــزم�الحكومـــة�.ـــي�إ

ا�جلــــــس�التأسي ــــــ��gمــــــن�التشــــــريع،�لتبقــــــى�محاولــــــة�صــــــالح�بــــــن�يوســــــف�الحالــــــة�

ال�ghكان�با«مكان�أن�يتحول�ف¹+ا�ا�جلـس�إ#ـى�سـلطة�تشــريعية�و$خQUة�

  .إذا�ما�تم�قبول�هذا�ا�شروع
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المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

يبــدو�أن�بــن�صــالح�اســتثمر�جيــدا�الحضــور�النقــابي�مــن�الناحيــة�الكميــة�داخــل�

ا�جلس�التأسي �g،�حUن�أراد�من�خHل�هذا�ا�شـروع�تحويل�ا�جلس�إ#ى�سـلطة�

تشــــــريعية�دفعــــــة�واحــــــدة�شــــــك�Hومضــــــمونا،�إ�Oأنــــــه�لــــــم�يكــــــن�يعــــــرف�مســــــبقا�أن�

اســـ�Qاتيجية�

سلطات�واسعة�.ي�كل�ا�جاOت�التنفيذية�والتشـريعية�والقضائية

جـــــــــــــاء�الـــــــــــــرفض�ســـــــــــــريعا�لهـــــــــــــذا�ا�شـــــــــــــروع�بـــــــــــــالرغم�مـــــــــــــن�ا�ناقشـــــــــــــات��،لـــــــــــــذلك

ا�ستفيضــة

�Oتلـــزم�الحكومـــة�.ـــي�إ

ا�جلــــــس�التأسي ــــــ��gمــــــن�التشــــــريع،�لتبقــــــى�محاولــــــة�صــــــالح�بــــــن�يوســــــف�الحالــــــة�

و$خQUة�الوحيدة�

إذا�ما�تم�قبول�هذا�ا�شروع
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التأسي ـــ��gجـــاء�.ـــي�ســـياق�مازالـــت�الدولـــة�لـــم�تحقـــق�

ســــياد�+ا�الكاملـــــة�أو�بــــاÓحرى�.ـــــي�مرحلـــــة�التأســــيس�لهـــــذه�الســــيادة،�إذ�لـــــيس�مـــــن�

اليسر�و�Oالحكمة�إصدار�حكم�Ä+ائي�عTى�نظام�حديث�يقوم�عTى�تجربـة�جديـدة�

 Nلم�تستقر�وترسخ�وتتضح�جوان[+ا�بعد،�مما�يجعل�دولة��ghل�الحديثة�الHستق

بمثابـــــــة�أرضـــــــية��،الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة�بمـــــــا�لهـــــــا�مـــــــن�ســـــــلبيات�وإيجابيـــــــات

 Hاكم��تعــد�عــن�جــد�مــدخQل�ــ

g� ض�أن�يساهم�.ي�بناء�الصرح�الديمقراطي�التونQيف�.  

 الدوليــةOحظنــا�كيــف�اســتثمر�الحبيــب�بورقيبــة�وبــذكاء�الســياقات�السياســية�

،�.ــــي�انتــــاج�خطــــاب�سيا�ــــ��gقــــادر�عTــــى�تفكيــــك�كــــل�معارضــــة�يمكــــن�أن�

�،gكمــــــــا�ســــــــتلعب�تتشـــــــكل�وتتقــــــــوى�خــــــــارج�أو�داخــــــــل�ا�جلــــــــس�القــــــــومي�التأسي ــــــــ�

$جنحة�السياسية�ا�مثلة�داخل�ا�جلس�التأسي ��g¤ـي�$خـرى،�أدوارا�محوريـة�

�.ــــي�توجيــــه�ســــ�QUوأشــــغال�ا�جلــــس�ذات�الطبيعــــة�التأسيســــية،�كمــــدخل�لتحديــــد

طبيعــة�النظــام�الدســتوري�الــذي�كــان�يؤســس�لــه�الحبيــب�بورقيبــة�قبــل�yعــHن�

لــم�تكــن�الفلســفة�ا�رجعيــة�الhــ�gتأســس�عل¹+ــا�أول�دســتور�تون ــ��gقائمــة�عTــى�

مبدأ�التعاقدات�Nجتماعية�والسياسية،�وما�يؤكد�ذلـك�هـو�الخطـاب�الـذي�كـان�

بورقيبة�عند�حديثه�عن�ا�رحلـة�السياسـية�مـا�بعـد�NسـتقHل،�

باعتبارهـــا�مرحلــــة�تتطلـــب�وجــــود�ســــلطة�سياســـية�قويــــة�تجمــــع�كـــل�الســــلط،�بمــــا�

يســــمح�ببنــــاء�دولــــة�قــــادرة�عTــــى�مواجهــــة�$طمــــاع�الكولونياليــــة،�ومــــن�تمــــة�البنــــاء�

�QـــUه�الكبQUـــى�النخـــب�تـــأثTع

السياســـية�ا�مثلـــة�داخـــل�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gأو�حhـــ��خارجـــه،�ممـــا�أفـــرز�
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التأسي ـــ��gجـــاء�.ـــي�ســـياق�مازالـــت�الدولـــة�لـــم�تحقـــق�إذا�كـــان�ا�جلـــس�القـــومي�

ســــياد�+ا�الكاملـــــة�أو�بــــاÓحرى�.ـــــي�مرحلـــــة�التأســــيس�لهـــــذه�الســــيادة،�إذ�لـــــيس�مـــــن�

اليسر�و�Oالحكمة�إصدار�حكم�Ä+ائي�عTى�نظام�حديث�يقوم�عTى�تجربـة�جديـدة�

 Nلم�تستقر�وترسخ�وتتضح�جوان[+ا�بعد،�مما�يجعل�دولة�

الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة�بمـــــــا�لهـــــــا�مـــــــن�ســـــــلبيات�وإيجابيـــــــات

تعــد�عــن�جــد�مــدخH �،سياســية�بمؤسســا�+ا�وقواني¢+ــا�وثقاف�+ــا�السياســية

يف�Qض�أن�يساهم�.ي�بناء�الصرح�الديمقراطي�التون �gسيا���gواجتماºي�

Oحظنــا�كيــف�اســتثمر�الحبيــب�بورقيبــة�وبــذكاء�الســياقات�السياســية�

،�.ــــي�انتــــاج�خطــــاب�سيا�ــــ��gقــــادر�عTــــى�تفكيــــك�كــــل�معارضــــة�يمكــــن�أن�

�،gتتشـــــــكل�وتتقــــــــوى�خــــــــارج�أو�داخــــــــل�ا�جلــــــــس�القــــــــومي�التأسي ــــــــ�

$جنحة�السياسية�ا�مثلة�داخل�ا�جلس�التأسي ��g¤ـي�$خـرى،�أدوارا�محوريـة�

.ــــي�توجيــــه�ســــ�QUوأشــــغال�ا�جلــــس�ذات�الطبيعــــة�التأسيســــية،�كمــــدخل�لتحديــــد

طبيعــة�النظــام�الدســتوري�الــذي�كــان�يؤســس�لــه�الحبيــب�بورقيبــة�قبــل�yعــHن�

  .عن�النظام�الجمهوري�وإلغاء�النظام�ا�لكي

لــم�تكــن�الفلســفة�ا�رجعيــة�الhــ�gتأســس�عل¹+ــا�أول�دســتور�تون ــ��gقائمــة�عTــى�

مبدأ�التعاقدات�Nجتماعية�والسياسية،�وما�يؤكد�ذلـك�هـو�الخطـاب�الـذي�كـان�

بورقيبة�عند�حديثه�عن�ا�رحلـة�السياسـية�مـا�بعـد�NسـتقHل،�يكرسه�الحبيب�

باعتبارهـــا�مرحلــــة�تتطلـــب�وجــــود�ســــلطة�سياســـية�قويــــة�تجمــــع�كـــل�الســــلط،�بمــــا�

يســــمح�ببنــــاء�دولــــة�قــــادرة�عTــــى�مواجهــــة�$طمــــاع�الكولونياليــــة،�ومــــن�تمــــة�البنــــاء�

  .الديمقراطي�عTى�الج[+ة�الداخلية

تـــأثQUه�الكبUـــ�Qرقيبـــة�السيا�ـــ��gللحبيـــب�بو ســـيكون�لهـــذا�الخطـــاب�

السياســـية�ا�مثلـــة�داخـــل�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gأو�حhـــ��خارجـــه،�ممـــا�أفـــرز�

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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إذا�كـــان�ا�جلـــس�القـــومي�

ســــياد�+ا�الكاملـــــة�أو�بــــاÓحرى�.ـــــي�مرحلـــــة�التأســــيس�لهـــــذه�الســــيادة،�إذ�لـــــيس�مـــــن�

اليسر�و�Oالحكمة�إصدار�حكم�Ä+ائي�عTى�نظام�حديث�يقوم�عTى�تجربـة�جديـدة�

 Nلم�تستقر�وترسخ�وتتضح�جوان[+ا�بعد،�مما�يجعل�دولة�

الحبيـــــــب�بورقيبـــــــة�بمـــــــا�لهـــــــا�مـــــــن�ســـــــلبيات�وإيجابيـــــــاتأسســـــــها�

سياســية�بمؤسســا�+ا�وقواني¢+ــا�وثقاف�+ــا�السياســية

سيا���gواجتماºي�

Oحظنــا�كيــف�اســتثمر�الحبيــب�بورقيبــة�وبــذكاء�الســياقات�السياســية�

،�.ــــي�انتــــاج�خطــــاب�سيا�ــــ��gقــــادر�عTــــى�تفكيــــك�كــــل�معارضــــة�يمكــــن�أن�وطنيــــةوال

�،gتتشـــــــكل�وتتقــــــــوى�خــــــــارج�أو�داخــــــــل�ا�جلــــــــس�القــــــــومي�التأسي ــــــــ�

$جنحة�السياسية�ا�مثلة�داخل�ا�جلس�التأسي ��g¤ـي�$خـرى،�أدوارا�محوريـة�

.ــــي�توجيــــه�ســــ�QUوأشــــغال�ا�جلــــس�ذات�الطبيعــــة�التأسيســــية،�كمــــدخل�لتحديــــد

طبيعــة�النظــام�الدســتوري�الــذي�كــان�يؤســس�لــه�الحبيــب�بورقيبــة�قبــل�yعــHن�

عن�النظام�الجمهوري�وإلغاء�النظام�ا�لكي

لــم�تكــن�الفلســفة�ا�رجعيــة�الhــ�gتأســس�عل¹+ــا�أول�دســتور�تون ــ��gقائمــة�عTــى�

مبدأ�التعاقدات�Nجتماعية�والسياسية،�وما�يؤكد�ذلـك�هـو�الخطـاب�الـذي�كـان�

يكرسه�الحبيب�

باعتبارهـــا�مرحلــــة�تتطلـــب�وجــــود�ســــلطة�سياســـية�قويــــة�تجمــــع�كـــل�الســــلط،�بمــــا�

يســــمح�ببنــــاء�دولــــة�قــــادرة�عTــــى�مواجهــــة�$طمــــاع�الكولونياليــــة،�ومــــن�تمــــة�البنــــاء�

الديمقراطي�عTى�الج[+ة�الداخلية

ســـيكون�لهـــذا�الخطـــاب�

السياســـية�ا�مثلـــة�داخـــل�ا�جلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gأو�حhـــ��خارجـــه،�ممـــا�أفـــرز�
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اتجاهــا�سياســيا�أحاديــا�قــادرا�عTــى�إجهــاض�كــل�محاولــة�للمعارضــة�أو�NخــتHف،�

وهــــــو�مــــــا�جعــــــل�مــــــن�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأسي ــــــ��gا�مثــــــل�الشــــــرºي�والــــــديمقراطي�

سياســية�.ــي�يــد�الحبيــب�بورقيبــة�لتمريــر�توجهاتــه�

  .ومخططاته�السياسية�لتعضيد�حكمه�السيا���gفيما�بعد

بعــــــد�Nن�+ــــــاء�مــــــن�ا�همــــــة�

،�فبعــد�ا�صــادقة�عTــى�الدســتور�.ــي�صــيغته�

وبالخصــوص�.ــي��،$حكــام�Nنتقاليــة�.ــي�البــاب�العاشــر

،�نصـــت�عTـــى�أنـــه�وبعـــد�أن�يقـــوم�رئـــيس�

الجمهوريـــة�بخـــتم�الدســـتور�وإصـــداره�.ـــي�اجتمـــاع�ا�جلـــس�القـــومي،�يســـتمر�هـــذا�

.  

مــــــدة�أشـــــغال�ا�جلــــــس�

القومي�التأسيســي�التونــ ��gإ#ـى�حـUن�انتخـاب�مجلـس�$مـة�خـHل�شـهر�نـون�QRمـن�

بــا�قر�مجلــس�$مــة�أول�اجتمــاع�لــه�

عTـــى�قـــرار��64ر�أشـــارت�.ـــي�الفصـــل

وا�تعلــــق�بــــا«عHن�عــــن�

الجمهوريـــــة،�والــــــذي�يعطــــــي�الصــــــHحيات�الكاملـــــة�لــــــرئيس�الجمهوريــــــة�.ــــــي�مجــــــال�

نكلــــف�الحكومــــة�بتنفيــــذ�هــــذا�
145.  

صــــــفر��03وبــــــالرجوع�أيضــــــا�إ#ــــــى�التنقــــــيح�الــــــذي�عرفــــــه�$مــــــر�ا�ــــــؤرخ�.ــــــي�

ا�تعلـق�بتنظـيم�السـلط�العموميـة�تنظيمـا�

 ����� B�s�����' ������!����	
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اتجاهــا�سياســيا�أحاديــا�قــادرا�عTــى�إجهــاض�كــل�محاولــة�للمعارضــة�أو�NخــتHف،�

وهــــــو�مــــــا�جعــــــل�مــــــن�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأسي ــــــ��gا�مثــــــل�الشــــــرºي�والــــــديمقراطي�

سياســية�.ــي�يــد�الحبيــب�بورقيبــة�لتمريــر�توجهاتــه��للشــعب�التون ــ�g،�بمثابــة�آليــة

ومخططاته�السياسية�لتعضيد�حكمه�السيا���gفيما�بعد

g� ا�جلــــــس�القــــــومي�التأسيـــــــ�QUن�+ــــــاء�مــــــن�ا�همــــــة��بخصــــــوص�مصــــــNبعــــــد�

،�فبعــد�ا�صــادقة�عTــى�الدســتور�.ــي�صــيغته�$ساســية�الhــ�gانتخــب�عTــى�أساســها

$حكــام�Nنتقاليــة�.ــي�البــاب�العاشــر�مقتضــياتال¢+ائيــة،�نجــد�

،�نصـــت�عTـــى�أنـــه�وبعـــد�أن�يقـــوم�رئـــيس�1959يونيوفـــاتحمـــن�دســـتور��

الجمهوريـــة�بخـــتم�الدســـتور�وإصـــداره�.ـــي�اجتمـــاع�ا�جلـــس�القـــومي،�يســـتمر�هـــذا�

.$خ�QUقائما�إ#ى�حUن�أن�يتم�انتخاب�مجلس�$مة�الجديد

مــــــدة�أشـــــغال�ا�جلــــــس��64تقاليــــــة�.ـــــي�الفصـــــلوقـــــد�حـــــددت�هــــــذه�$حكـــــام�Nن

القومي�التأسيســي�التونــ ��gإ#ـى�حـUن�انتخـاب�مجلـس�$مـة�خـHل�شـهر�نـون�QRمـن�

مجلــس�$مــة�أول�اجتمــاع�لــه��،�ومباشــرة�بعــد�أن�يعقــد1959نفــس�الســنة�

  .ا�جلس�القومي�التأسي �gمخصصا��ؤسسة�

ر�أشـــارت�.ـــي�الفصـــليHحـــظ�أن�$حكـــام�Nنتقاليـــة�مـــن�الدســـتو 

وا�تعلــــق�بــــا«عHن�عــــن��1957يوليــــوز 25ا�جلــــس�القــــومي�التأسيـــــ ��gالصــــادر�.ــــي�

الجمهوريـــــة،�والــــــذي�يعطــــــي�الصــــــHحيات�الكاملـــــة�لــــــرئيس�الجمهوريــــــة�.ــــــي�مجــــــال�

نكلــــف�الحكومــــة�بتنفيــــذ�هــــذا�: "التشــــريع،�حيــــث�نصــــت�الفقــــرة�الثالثــــة�عTــــى�أنــــه

145"ة�لصيانة�النظام�الجمهوريالقرار�وباتخاذ�التداب�QUالHزم

وبــــــالرجوع�أيضــــــا�إ#ــــــى�التنقــــــيح�الــــــذي�عرفــــــه�$مــــــر�ا�ــــــؤرخ�.ــــــي�

ا�تعلـق�بتنظـيم�السـلط�العموميـة�تنظيمـا�و م�1955ستن�21��QRوا�وافق�لـ
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صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

اتجاهــا�سياســيا�أحاديــا�قــادرا�عTــى�إجهــاض�كــل�محاولــة�للمعارضــة�أو�NخــتHف،�

وهــــــو�مــــــا�جعــــــل�مــــــن�ا�جلــــــس�القــــــومي�التأسي ــــــ��gا�مثــــــل�الشــــــرºي�والــــــديمقراطي�

للشــعب�التون ــ�g،�بمثابــة�آليــة

ومخططاته�السياسية�لتعضيد�حكمه�السيا���gفيما�بعد

بخصــــــوص�مصــــــ�QUا�جلــــــس�القــــــومي�التأسيـــــــ �gأمــــــا�

$ساســية�الhــ�gانتخــب�عTــى�أساســها

ال¢+ائيــة،�نجــد�

�63الفصـــل

الجمهوريـــة�بخـــتم�الدســـتور�وإصـــداره�.ـــي�اجتمـــاع�ا�جلـــس�القـــومي،�يســـتمر�هـــذا�

$خ�QUقائما�إ#ى�حUن�أن�يتم�انتخاب�مجلس�$مة�الجديد

وقـــــد�حـــــددت�هــــــذه�$حكـــــام�Nن

القومي�التأسيســي�التونــ ��gإ#ـى�حـUن�انتخـاب�مجلـس�$مـة�خـHل�شـهر�نـون�QRمـن�

نفــس�الســنة�

مخصصا��ؤسسة�الذي�كان�

يHحـــظ�أن�$حكـــام�Nنتقاليـــة�مـــن�الدســـتو 

ا�جلــــس�القــــومي�التأسيـــــ ��gالصــــادر�.ــــي�

الجمهوريـــــة،�والــــــذي�يعطــــــي�الصــــــHحيات�الكاملـــــة�لــــــرئيس�الجمهوريــــــة�.ــــــي�مجــــــال�

التشــــريع،�حيــــث�نصــــت�الفقــــرة�الثالثــــة�عTــــى�أنــــه

القرار�وباتخاذ�التداب�QUالHزم

وبــــــالرجوع�أيضــــــا�إ#ــــــى�التنقــــــيح�الــــــذي�عرفــــــه�$مــــــر�ا�ــــــؤرخ�.ــــــي�هــــــذا،�

ه�وا�وافق�لـ1375
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وبالخصــوص�.ــي�الفقــرة�الرابعــة�مـــن�

وامـــر�العاديـــة�والقـــرارات�ولـــوائح�

"...146. 

ويفســـــر�اســـــتمرار�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gالتونــــــ ��gبعـــــد�ا�صـــــادقة�عTـــــى�

،�وذلــك�بحســب�طبيعــة�النظــام�السيا�ــ��gالتونـــ ��gالــذي�حــاز�عTــى�

،�ومن�جهة�أخـرى�أمـام�الفـراغ�ا�ؤسسـاتي�

ممـــــا�دفــــــع�النخبــــــة�السياسيةالتونســــــية�لتقريــــــر�

اسـتمراره�إ#ــى�غايــة�انتخـاب�مجلــس�$مــة،�وفــق�الشـروط�وا�ســاطر�الhــ�gيحــددها�
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

وبالخصــوص�.ــي�الفقــرة�الرابعــة�مـــن��،مؤقتــا،�نجــد�أنــه�قــد�أضــاف�فقـــرة�جديــدة

وامـــر�العاديـــة�والقـــرارات�ولـــوائح�ولديـــه�تتجمـــع�$ :"لhـــ�gتـــنص�عTـــى�أن�

..."القرارات�سواء�ال�Qتيبية�أو�الفردية�الصادرة�عن�الوزراء

ويفســـــر�اســـــتمرار�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gالتونــــــ ��gبعـــــد�ا�صـــــادقة�عTـــــى�

،�وذلــك�بحســب�طبيعــة�النظــام�السيا�ــ��gالتونـــ ��gالــذي�حــاز�عTــى�1959

،�ومن�جهة�أخـرى�أمـام�الفـراغ�ا�ؤسسـاتي�1956مارس��26استقHله�من�فرنسا�

ممـــــا�دفــــــع�النخبــــــة�السياسيةالتونســــــية�لتقريــــــر��،تعــــــاني�منــــــه�تــــــونس�ت

اسـتمراره�إ#ــى�غايــة�انتخـاب�مجلــس�$مــة،�وفــق�الشـروط�وا�ســاطر�الhــ�gيحــددها�

  �القانون�Nنتخابي�الذي�نص�عليه�الدستور�الجديد
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مؤقتــا،�نجــد�أنــه�قــد�أضــاف�فقـــرة�جديــدة

لhـــ�gتـــنص�عTـــى�أن�وا5الفصـــل

القرارات�سواء�ال�Qتيبية�أو�الفردية�الصادرة�عن�الوزراء

ويفســـــر�اســـــتمرار�ا�جلـــــس�القـــــومي�التأسيــــــ ��gالتونــــــ ��gبعـــــد�ا�صـــــادقة�عTـــــى�

1959دســتور�

استقHله�من�فرنسا�

تالـــــذي�كانــــــ

اسـتمراره�إ#ــى�غايــة�انتخـاب�مجلــس�$مــة،�وفــق�الشـروط�وا�ســاطر�الhــ�gيحــددها�

القانون�Nنتخابي�الذي�نص�عليه�الدستور�الجديد
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1857شتنبر
147  

الحمـــــد���الـــــذي�أوضـــــح�للخلـــــق�ســـــبي�Hوجعـــــل�العـــــدل�لحفـــــظ�نظـــــام�العـــــالم�

�ووعـــد�العـــادل�وتوّعـــد�الجـــاير�ومــــن�

أصــدق�مــن�هللا�قــي�HوالصــHة�والســHم�عTــى�ســّيدنا�محّمــد�الــذي�مدحــه�.ــي�كتابــه�

الـــــــرحيم�وفّضـــــــله�تفضـــــــي�Hوبعثـــــــه�بالحنيفّيـــــــة�الســـــــمحاء�فبّي¢+ـــــــا�تبيينـــــــا�

�فلـــن�نجــــد�
ً
Hا�وتحريًمـــا�وتحــــوي

�ولـــن�تجـــد�لســـّنة�هللا�تحـــوي�HوعTـــى�آلـــه�وأصـــحابه�الـــذين�أقـــاموا�

وا�الشــريعة�نّصــا�وتــأوي�Hوأبقــوا�

هـــم�توفيقـــا�
ّ
ســـ�QU+م�الفاضـــلة�وأحكـــامهم�العادلـــة�أمانـــا�جلـــي�Hونســـتوهب�منـــك�الل

يوصل�إ#ى�yسعاد�برضـاك�توصـي�Hوعونـا�عTـى�أمـور�yمـارة�الhـ�gمـن�حملهـا�فقـد�

Hلنا�عليك�وإلتجأنا�إليك�وكفى�با��وكي
ّ
 .حمل�عبئا�ثقي�Hفقد�توك

ـده�وأسـنده�إلينـا�مـن�أمـور�
ّ
ـدنا�هللا�منـه�مـا�قل

ّ
مـر�الـذي�قل

�Oزمــة�راتبــة�Oوفروضــا��

�بإعانته�ال�ghعل¹+ا�yعتماد�ولوOها�فمن�يقوم�بحّق�هللا�وحّق�العباد�
ّ
Oتستطاع�إ

أن��Oنبقـــي�فـــ¹+م�بحـــول�

هللا�ظلمـــا�و�Oهضـــما�و�Oنخـــرم�لهـــم�.ـــي�إقامـــة�حقـــوقهم�نظًمـــا�وإنـــي�ينصـــرف�عـــن�

هــذا�القصــد�بعملــه�ونّيتــه�مــن�يعلــم�أن�هللا��Oيظلــم�مثقــال�ذّرة�و�Oيحــّب�الظــالم�

فقــــــد�قــــــال�لنبّيــــــه�ا�عصــــــوم�$ّواب�يــــــاداوود�إّنــــــا�جعلنــــــاكم�خليفــــــة�.ــــــي�$رض�

ك�عـــــن�ســـــبيل�هللا
ّ
بـــــع�الهـــــوى�فيضـــــل

ّ
إّن�الـــــذين�. بـــــالحّق�و�Oتت

ون�عـن�سـبيل�هللا�لهـم�عـذاب�شـديد�بمـا�نسـوا�يـوم�الحسـاب
ّ
ـي�. يضل

ّ
وهللا�يـرى�إن

آثرت�.ي�قبـول�هـذا�$مـر�عTـى�خطـره�مصـلحة�الـوطن�عTـى�ذاتـي�وعمـرت�بخدمتـه�

ُعِلــــم��الفكرّيـــة�والبدنّيـــة�غالــــب�أوقـــاتي�وقـــّدمت�مــــن�التخفيفـــات�.ـــي�الجبايــــات�مـــا

خQRه�وظهر�بعون�هللا�أثره�وانتشرت�ßمال�وتشّوقت�النفوس�إ#ى�ثمرات�$عمـال�
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الحمـــــد���الـــــذي�أوضـــــح�للخلـــــق�ســـــبي�Hوجعـــــل�العـــــدل�لحفـــــظ�نظـــــام�العـــــالم�

�ووعـــد�العـــادل�وتوّعـــد�الجـــاير�ومــــن�
ً
Hـــى�قـــدر�ا�صــــالح�تنــــزيTنـــّزل�$حكـــام�ع�Hكفـــي

أصــدق�مــن�هللا�قــي�HوالصــHة�والســHم�عTــى�ســّيدنا�محّمــد�الــذي�مدحــه�.ــي�كتابــه�

الـــــــرحيم�وفّضـــــــله�تفضـــــــي�Hوبعثـــــــه�بالحنيفّيـــــــة�الســـــــمحاء�فبّي¢+ـــــــا�تبيينـــــــا�

Hونــــدًبا�وتحريًمـــا�وتحــــوي�
ً
وفّصـــلها�تفصــــي�Hورّت[+ـــا�كمــــا�أمـــره�رّبــــه�إباحـــة

�ولـــن�تجـــد�لســـّنة�هللا�تحـــوي�HوعTـــى�آلـــه�وأصـــحابه�الـــذين�أقـــاموا�
ً
Hلســـّنة�هللا�تبـــدي

وا�الشــريعة�نّصــا�وتــأوي�Hوأبقــوا�عTــى�معــالم�الهــدى�علمــا��ــن�اقتــدى�ودلــي�Hوفهمــ

هـــم�توفيقـــا�
ّ
ســـ�QU+م�الفاضـــلة�وأحكـــامهم�العادلـــة�أمانـــا�جلـــي�Hونســـتوهب�منـــك�الل

يوصل�إ#ى�yسعاد�برضـاك�توصـي�Hوعونـا�عTـى�أمـور�yمـارة�الhـ�gمـن�حملهـا�فقـد�

Hلنا�عليك�وإلتجأنا�إليك�وكفى�با��وكي
ّ
حمل�عبئا�ثقي�Hفقد�توك

ـده�وأسـنده�إلينـا�مـن�أمـور�أّما�بعد،�فـإّن�هـذا�$ 
ّ
ـدنا�هللا�منـه�مـا�قل

ّ
مـر�الـذي�قل

�Oزمــة�راتبــة�Oوفروضــا��
ً
خلقــه�t+ــذا�القطــر�فيمــا�أســنده�ألزمنــا�ف¹+ــا�حقوقــا�واجبــة

�بإعانته�ال�ghعل¹+ا�yعتماد�ولوOها�فمن�يقوم�بحّق�هللا�وحّق�العباد�
ّ
Oتستطاع�إ

أن��Oنبقـــي�فـــ¹+م�بحـــول��فنصـــحنا�النصـــيحة���.ـــي�عبـــاده�وأرضـــه�وبـــHده�و$مـــل

هللا�ظلمـــا�و�Oهضـــما�و�Oنخـــرم�لهـــم�.ـــي�إقامـــة�حقـــوقهم�نظًمـــا�وإنـــي�ينصـــرف�عـــن�

هــذا�القصــد�بعملــه�ونّيتــه�مــن�يعلــم�أن�هللا��Oيظلــم�مثقــال�ذّرة�و�Oيحــّب�الظــالم�

فقــــــد�قــــــال�لنبّيــــــه�ا�عصــــــوم�$ّواب�يــــــاداوود�إّنــــــا�جعلنــــــاكم�خليفــــــة�.ــــــي�$رض�

ك�عـــــن�ســـــبيل�هللا�حكم�بـــــUن�النـــــاس
ّ
بـــــع�الهـــــوى�فيضـــــل

ّ
بـــــالحّق�و�Oتت

ون�عـن�سـبيل�هللا�لهـم�عـذاب�شـديد�بمـا�نسـوا�يـوم�الحسـاب
ّ
يضل

آثرت�.ي�قبـول�هـذا�$مـر�عTـى�خطـره�مصـلحة�الـوطن�عTـى�ذاتـي�وعمـرت�بخدمتـه�

الفكرّيـــة�والبدنّيـــة�غالــــب�أوقـــاتي�وقـــّدمت�مــــن�التخفيفـــات�.ـــي�الجبايــــات�مـــا

خQRه�وظهر�بعون�هللا�أثره�وانتشرت�ßمال�وتشّوقت�النفوس�إ#ى�ثمرات�$عمـال�
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الحمـــــد���الـــــذي�أوضـــــح�للخلـــــق�ســـــبي�Hوجعـــــل�العـــــدل�لحفـــــظ�نظـــــام�العـــــالم�

Hـــى�قـــدر�ا�صــــالح�تنــــزيTنـــّزل�$حكـــام�ع�Hكفـــي

أصــدق�مــن�هللا�قــي�HوالصــHة�والســHم�عTــى�ســّيدنا�محّمــد�الــذي�مدحــه�.ــي�كتابــه�

الـــــــرحيم�وفّضـــــــله�تفضـــــــي�Hوبعثـــــــه�بالحنيفّيـــــــة�الســـــــمحاء�فبّي¢+ـــــــا�تبيينـــــــا��بـــــــالّرؤوف

وفّصـــلها�تفصــــي�Hورّت[+ـــا�كمــــا�أمـــره�رّبــــه�إباحـــة

�ولـــن�تجـــد�لســـّنة�هللا�تحـــوي�HوعTـــى�آلـــه�وأ
ً
Hلســـّنة�هللا�تبـــدي

عTــى�معــالم�الهــدى�علمــا��ــن�اقتــدى�ودلــي�Hوفهمــ

هـــم�توفيقـــا�
ّ
ســـ�QU+م�الفاضـــلة�وأحكـــامهم�العادلـــة�أمانـــا�جلـــي�Hونســـتوهب�منـــك�الل

يوصل�إ#ى�yسعاد�برضـاك�توصـي�Hوعونـا�عTـى�أمـور�yمـارة�الhـ�gمـن�حملهـا�فقـد�

Hلنا�عليك�وإلتجأنا�إليك�وكفى�با��وكي
ّ
حمل�عبئا�ثقي�Hفقد�توك

أّما�بعد،�فـإّن�هـذا�$ 

خلقــه�t+ــذا�القطــر�فيمــا�أســنده�ألزمنــا�ف¹+ــا�حقوقــا�واجبــة

�بإعانته�ال�ghعل¹+ا�yعتماد�ولوOها�فمن�يقوم�بحّق�هللا�وحّق�العباد�
ّ
Oتستطاع�إ

فنصـــحنا�النصـــيحة���.ـــي�عبـــاده�وأرضـــه�وبـــHده�و$مـــل

هللا�ظلمـــا�و�Oهضـــما�و�Oنخـــرم�لهـــم�.ـــي�إقامـــة�حقـــوقهم�نظم

هــذا�القصــد�بعملــه�ونّيتــه�مــن�يعلــم�أن�هللا��Oيظلــم�مثقــال�ذّرة�و�Oيحــّب�الظــالم�

 ..ي�بريته

فقــــــد�قــــــال�لنبّيــــــه�ا�عصــــــوم�$ّواب�يــــــاداوود�إّنــــــا�جعلنــــــاكم�خليفــــــة�.ــــــي�$رض�

فـــــآحكم�بـــــUن�النـــــاس

ون�عـن�سـبيل�هللا�لهـم�عـذاب�شـديد�بمـا�نسـوا�يـوم�الحسـاب
ّ
يضل

آثرت�.ي�قبـول�هـذا�$مـر�عTـى�خطـره�مصـلحة�الـوطن�عTـى�ذاتـي�وعمـرت�بخدمتـه�

الفكرّيـــة�والبدنّيـــة�غالــــب�أوقـــاتي�وقـــّدمت�مــــن�التخفيفـــات�.ـــي�الجبايــــات�مـــا

خQRه�وظهر�بعون�هللا�أثره�وانتشرت�ßمال�وتشّوقت�النفوس�إ#ى�ثمرات�$عمـال�
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وانقبضت�عن�التعّدي�أيدي�العّمال�واستقصاء�ا�صالح�يقتÖـ��gتقـديم�أجمـال�

النّيـة��ورأينا�غالب�أهـل�القطـر�لـم�تحصـل�لهـم�$منيـة�بـإجراء�مـا�عقـدنا�عليـه

�إذا�علــم�أن�براءتــه�¤ــي�
ّ
Oنســان�إyيقــع�مــن�نــوع��Oوجــرت�عــادة�هللا�أّن�العمــران�

�Oمــــن�لـــــه�و$مــــان�وتحّقـــــق�أن�ســــياج�العـــــدل�يــــدفع�عنـــــه�خــــوف�العـــــدوان�وأّن�$

�بقـــــــّوة�الـــــــدليل�ووضـــــــوح�الQRهـــــــان�و�Oيكفـــــــي�
ّ
Oمـــــــن�حرماتـــــــه�إ�Qوصـــــــول�لهتـــــــك�ســـــــ�

عــّدد�$نظــار�غلــط�إن�كــان�منصــفا�

وقــــد�رأينــــا�ســــلطنة�yســــHم�والــــدول�العظــــام�الــــذين�عTــــى�سياســــ�+م�الدنيوّيــــة�

ـــدون�$مـــان�مـــن�أنفســـهم�للرعّيـــة�ويرونـــه�
ّ

أعمـــال�$عـــHم�.ـــي�الـــنقض�وyبـــرام�يؤك

بـــع�وإذا�اعتRـــQت�مصـــلحة�

ـــف�عــن�داعيـــة�
ّ
فهــو�مّمــا�يشـــهد�باعتبــاره�الشـــرع�Óّن�الشــريعة�جـــاءت�«خــراج�ا�كل

الهوى�ومن�ال�|م�العدل�وأقسم�عليه�فهو�أقرب�للتقـوى�وبـاÓمن�تطمـ
ّن�القلـوب�

ـــة�$ركـــان�وبعـــض�$عيـــان�بعزمنـــا�عTـــى�ترتيـــب�
ّ
وقبـــل�هـــذا�كاتبنـــا�علمـــاء�ا�ل

ظر�.ي�أحوال�الجنايات�مـن�نـوع�yنسـان�وا�تـاجر�الhـt�g+ـا�

ثــروة�البلــدان�وشــّرعنا�.ــي�فصــوله�السياســّية�بمــا��Oيصــدم�إّن�شــاء�هللا�القواعــد�

هذا�وأحكـام�مجلـس�الشـريعة�أعّزهـا�هللا�جارّيـة�مطاعـة�وهللا�يـديم�العمـل�t+ـا�

لتحريــر�ترتيبــه�وتدوينـــه�

�Oو�+ذيبـــــه�وأرجـــــو�هللا�الـــــذي�ينظـــــر�إ#ـــــى�قلوبنـــــا�أن�تســـــتقيم�بـــــه�أحـــــوال�الرياســـــةو

�QــUيخالفــه�بعــد�مــا�ورد�عــن�الســلف�الصــالح�مــن�اعتبــار�السياســة�وأنــا�العبــد�الفق

ّن�إليـــــه�النفـــــوس�وتكـــــون�م�|لتـــــه�.ـــــي�الـــــنفس�م�|لـــــة�

تأكيـــــــد�$مـــــــان�لســـــــائر�رعّيتنـــــــا�وســـــــكان�إيالتنـــــــا�عTـــــــى�اخـــــــتHف�$ديـــــــان�

�
ّ
Oمـة�إQم�ا�كّرمـة�وأمـوالهم�ا�حّرمـة�وأعراضـهم�ا�ح�+Äو$لسنة�و$لـوان�.ـي�أبـدا
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وانقبضت�عن�التعّدي�أيدي�العّمال�واستقصاء�ا�صالح�يقتÖـ��gتقـديم�أجمـال�

ر�لEهمال
ّ

 .ومن�رامها�جملة�فقد�عرضها�بسبب�التعذ

ورأينا�غالب�أهـل�القطـر�لـم�تحصـل�لهـم�$منيـة�بـإجراء�مـا�عقـدنا�عليـه

�إذا�علــم�أن�براءتــه�¤ــي�
ّ
Oنســان�إyيقــع�مــن�نــوع��Oوجــرت�عــادة�هللا�أّن�العمــران�

�Oمــــن�لـــــه�و$مــــان�وتحّقـــــق�أن�ســــياج�العـــــدل�يــــدفع�عنـــــه�خــــوف�العـــــدوان�وأّن�$

�بقـــــــّوة�الـــــــدليل�ووضـــــــوح�الQRهـــــــان�و�Oيكفـــــــي�
ّ
Oمـــــــن�حرماتـــــــه�إ�Qوصـــــــول�لهتـــــــك�ســـــــ�

عــّدد�$نظــار�غلــط�إن�كــان�منصــفا�لتحقيقــه�الواحــد�وNثنــان�فــإذا�رأى�الجــاني�ت

 .حدسه�وقال�من�يتعّدى�حدود�هللا�فقد�ظلم�نفسه

وقــــد�رأينــــا�ســــلطنة�yســــHم�والــــدول�العظــــام�الــــذين�عTــــى�سياســــ�+م�الدنيوّيــــة�

ـــدون�$مـــان�مـــن�أنفســـهم�للرعّيـــة�ويرونـــه�
ّ

أعمـــال�$عـــHم�.ـــي�الـــنقض�وyبـــرام�يؤك

بـــع�وإذا�اعتRـــQت�مصـــلحة�مـــن�الحقـــوق�ا�رعيـــة�وهـــو�أمـــر�يستحســـنه�العقـــل�والط

ـــف�عــن�داعيـــة�
ّ
فهــو�مّمــا�يشـــهد�باعتبــاره�الشـــرع�Óّن�الشــريعة�جـــاءت�«خــراج�ا�كل

الهوى�ومن�ال�|م�العدل�وأقسم�عليه�فهو�أقرب�للتقـوى�وبـاÓمن�تطمـ

ـــة�$ركـــان�وبعـــض�$عيـــان�بعزمنـــا�عTـــى�ترتيـــب�
ّ
وقبـــل�هـــذا�كاتبنـــا�علمـــاء�ا�ل

ظر�.ي�أحوال�الجنايات�مـن�نـوع�yنسـان�وا�تـاجر�الhـt�g+ـا�مجالس�ذات�أركان�للنّ 

ثــروة�البلــدان�وشــّرعنا�.ــي�فصــوله�السياســّية�بمــا��Oيصــدم�إّن�شــاء�هللا�القواعــد�

هذا�وأحكـام�مجلـس�الشـريعة�أعّزهـا�هللا�جارّيـة�مطاعـة�وهللا�يـديم�العمـل�t+ـا�

لتحريــر�ترتيبــه�وتدوينـــه�إ#ــى�قيــام�الســاعة�وهــذا�القــانون�السيا�ــ��gيســتدºي�زمنــا�

�Oو�+ذيبـــــه�وأرجـــــو�هللا�الـــــذي�ينظـــــر�إ#ـــــى�قلوبنـــــا�أن�تســـــتقيم�بـــــه�أحـــــوال�الرياســـــةو

�QــUيخالفــه�بعــد�مــا�ورد�عــن�الســلف�الصــالح�مــن�اعتبــار�السياســة�وأنــا�العبــد�الفق

نجعـــــل��رضـــــاة�رّبـــــي�بمـــــا�تطمـــــ
ّن�إليـــــه�النفـــــوس�وتكـــــون�م�|لتـــــه�.ـــــي�الـــــنفس�م�|لـــــة�

Tى�قواعدا�شاهد�ا�حسوس�وتأسيسه�ع : 

تأكيـــــــد�$مـــــــان�لســـــــائر�رعّيتنـــــــا�وســـــــكان�إيالتنـــــــا�عTـــــــى�اخـــــــتHف�$ديـــــــان�

�
ّ
Oمـة�إQم�ا�كّرمـة�وأمـوالهم�ا�حّرمـة�وأعراضـهم�ا�ح�+Äو$لسنة�و$لـوان�.ـي�أبـدا

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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وانقبضت�عن�التعّدي�أيدي�العّمال�واستقصاء�ا�صالح�يقتÖـ��gتقـديم�أجمـال�

ر�لEهمال
ّ

ومن�رامها�جملة�فقد�عرضها�بسبب�التعذ

ورأينا�غالب�أهـل�القطـر�لـم�تحصـل�لهـم�$منيـة�بـإجراء�مـا�عقـدنا�عليـه

�إذا�علــم�أن�براءتــه�¤ــي�
ّ
Oنســان�إyيقــع�مــن�نــوع��Oوجــرت�عــادة�هللا�أّن�العمــران�

�Oمــــن�لـــــه�و$مــــان�وتحّقـــــق�أن�ســــياج�العـــــدل�يــــدفع�عنـــــه�خــــوف�العـــــدوان�وأّن�$

�بقـــــــّوة�الـــــــدليل�ووضـــــــوح�الQRهـــــــان�و�Oيكفـــــــي�
ّ
Oمـــــــن�حرماتـــــــه�إ�Qوصـــــــول�لهتـــــــك�ســـــــ�

لتحقيقــه�الواحــد�وNثنــان�فــإذا�رأى�الجــاني�ت

حدسه�وقال�من�يتعّدى�حدود�هللا�فقد�ظلم�نفسه

وقــــد�رأينــــا�ســــلطنة�yســــHم�والــــدول�العظــــام�الــــذين�عTــــى�سياســــ�+م�الدنيوّيــــة�

ـــدون�$مـــان�مـــن�أنفســـهم�للرعّيـــة�ويرونـــه�
ّ

أعمـــال�$عـــHم�.ـــي�الـــنقض�وyبـــرام�يؤك

مـــن�الحقـــوق�ا�رعيـــة�وهـــو�أمـــر�يستحســـنه�العقـــل�والط

ـــف�عــن�داعيـــة�
ّ
فهــو�مّمــا�يشـــهد�باعتبــاره�الشـــرع�Óّن�الشــريعة�جـــاءت�«خــراج�ا�كل

الهوى�ومن�ال�|م�العدل�وأقسم�عليه�فهو�أقرب�للتقـوى�وبـاÓمن�تطمـ

ـــة�$ركـــان�وبعـــض�$عيـــان�بعزمنـــا�عTـــى�ترتيـــب�.وتقـــوى 
ّ
وقبـــل�هـــذا�كاتبنـــا�علمـــاء�ا�ل

مجالس�ذات�أركان�للنّ 

ثــروة�البلــدان�وشــّرعنا�.ــي�فصــوله�السياســّية�بمــا��Oيصــدم�إّن�شــاء�هللا�القواعــد�

 .الشرعّية

هذا�وأحكـام�مجلـس�الشـريعة�أعّزهـا�هللا�جارّيـة�مطاعـة�وهللا�يـديم�العمـل�t+ـا�

إ#ــى�قيــام�الســاعة�وهــذا�القــانون�السيا�ــ��gيســتدºي�زمنــا�

�Oو�+ذيبـــــه�وأرجـــــو�هللا�الـــــذي�ينظـــــر�إ#ـــــى�قلوبنـــــا�أن�تســـــتقيم�بـــــه�أحـــــوال�الرياســـــةو

�QــUيخالفــه�بعــد�مــا�ورد�عــن�الســلف�الصــالح�مــن�اعتبــار�السياســة�وأنــا�العبــد�الفق

نجعـــــل��رضـــــاة�رّبـــــي�بمـــــا�تطمـــــ

Tا�شاهد�ا�حسوس�وتأسيسه�ع

تأكيـــــــد�$مـــــــان�لســـــــائر�رعّيتنـــــــا�وســـــــكان�إيالتنـــــــا�عTـــــــى�اخـــــــتHف�$ديـــــــان�: $و#ـــــــى

�
ّ
Oمـة�إQم�ا�كّرمـة�وأمـوالهم�ا�حّرمـة�وأعراضـهم�ا�ح�+Äو$لسنة�و$لـوان�.ـي�أبـدا
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بحــــــّق�يوجبــــــه�نظــــــر�ا�جلــــــس�با�شــــــورة�ويرفعــــــه�إلينــــــا�ولنــــــا�النظــــــر�.ــــــي�yمضــــــاء�أو�

تســاوي�النــاس�.ــي�أصــل�قــانون�$داء�ا�رّتــب�أو�مــا�ي�Qّتــب�وإن�اختلــف�

�عــن�
ّ
بــاختHف�الكمّيــة�بحيــث��Oيســقط�القــانون�عــن�العظــيم�لعظمتــه�و�Oيحــط

ان�yيالــة�.ــي�اســتحقاق�yنصــاف�
ّ
التســوية�بــUن�ا�ســلم�وغUــQه�مــن�ســك

استحقاقه�لذلك�بوصف�yنسانّية��OبغQUه�من�$وصاف�والعدل�.ي�$رض�

 .هو�ا�U|ان�ا�ستوي�يؤخذ�به�للمحّق�من�ا�بطل�وللضعيف�من�القوّي 

إّن�الــذمي�مــن�رعّيتنــا��OيجRــ�QعTــى�تبــديل�دينــه�و�Oُيْمَنــُع�مــن�إجــراء�مــا�

وyم�+ـان�Óّن�ذّمتـه� ن�الذايـة

�ــا�كــان�العســكر�مــن�أســباب�حفــظ�النــوع�ومصــلحته�تعــّم�ا�جمــوع�

�
ّ
Oنأخــذ�العســـكر�إ�Hــى�أهلــه�فــTعيشــه�والقيــام�ع�QUنســان�مــن�زمــن�لتــدبEبــّد�ل�Oو

مــّدة�معلومــة�كمــا�نحــّرره�

إّن�مجلــــس�النظــــر�.ــــي�الجنايــــات�إذا�كــــان�الحكــــم�فيــــه�بعقوبــــة�عTــــى�

أحـــد�مـــن�أهـــل�الذّمـــة�يلـــزم�أن�يحضـــره�مـــن�نعّينـــه�مـــن�كRـــQا×+م�تأنيســـا�لنفوســـهم�

 .�t�g+م�خQUا

ة�بـــــرئيس�وكتـــــاب�وأعضـــــاء�مـــــن�ا�ســـــلمUن�

وغUــــQهم�مــــن�رعايـــــا�أحبابنــــا�الــــدول�للنظـــــر�.ــــي�نــــوازل�التجـــــارات�بعــــد�yتفــــاق�مـــــع�

أحبابنــا�الــدول�العظــام�.ــي�كيفّيــة�دخــول�رعايــاهم�تحــت�حكــم�ا�جلــس�كمــا�يــأتي�

اواة�.ـي�$مـور�العرفّيـة�

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

بحــــــّق�يوجبــــــه�نظــــــر�ا�جلــــــس�با�شــــــورة�ويرفعــــــه�إلينــــــا�ولنــــــا�النظــــــر�.ــــــي�yمضــــــاء�أو�

 .ة�النظرالتخفيف�ما�أمكن�أو�yذن�بإعاد

تســاوي�النــاس�.ــي�أصــل�قــانون�$داء�ا�رّتــب�أو�مــا�ي�Qّتــب�وإن�اختلــف�

�عــن�
ّ
بــاختHف�الكمّيــة�بحيــث��Oيســقط�القــانون�عــن�العظــيم�لعظمتــه�و�Oيحــط

  .الحق�QUلحقارته�ويأتي�بيانه�موّضحا

ان�yيالــة�.ــي�اســتحقاق�yنصــاف�
ّ
التســوية�بــUن�ا�ســلم�وغUــQه�مــن�ســك

استحقاقه�لذلك�بوصف�yنسانّية��OبغQUه�من�$وصاف�والعدل�.ي�$رض�

هو�ا�U|ان�ا�ستوي�يؤخذ�به�للمحّق�من�ا�بطل�وللضعيف�من�القوّي 

إّن�الــذمي�مــن�رعّيتنــا��OيجRــ�QعTــى�تبــديل�دينــه�و�Oُيْمَنــُع�مــن�إجــراء�مــا�: 

ن�الذايـةيلزم�ديانته�و�Oتم�+ن�مجـامعهم�ويكـون�لهـا�$مـان�مـ

 .تقت�g�Öأّن�لهم�ما�لنا�وعل¹+م�ما�علينا

�ــا�كــان�العســكر�مــن�أســباب�حفــظ�النــوع�ومصــلحته�تعــّم�ا�جمــوع�: الخامســة

�
ّ
Oنأخــذ�العســـكر�إ�Hــى�أهلــه�فــTعيشــه�والقيــام�ع�QUنســان�مــن�زمــن�لتــدبEبــّد�ل�Oو

مــّدة�معلومــة�كمــا�نحــّرره�ب�Qتيــب�وقرعــة�و�Oيبقــى�العســكري�.ــي�الخدمــة�أك£ــ�Qمــن�

 ..ي�قانون�العسكر

إّن�مجلــــس�النظــــر�.ــــي�الجنايــــات�إذا�كــــان�الحكــــم�فيــــه�بعقوبــــة�عTــــى�: السادســــة

أحـــد�مـــن�أهـــل�الذّمـــة�يلـــزم�أن�يحضـــره�مـــن�نعّينـــه�مـــن�كRـــQا×+م�تأنيســـا�لنفوســـهم�

عونه�من�الحيف�والشريعة�تو��t�g+م�خQUا
ّ
ودفاعا��ا�يتوق

ة�بـــــرئيس�وكتـــــاب�وأعضـــــاء�مـــــن�ا�ســـــلمUن�أن�نجعـــــل�مجلســـــا�للتجـــــار : الســـــابعة

وغUــــQهم�مــــن�رعايـــــا�أحبابنــــا�الــــدول�للنظـــــر�.ــــي�نــــوازل�التجـــــارات�بعــــد�yتفــــاق�مـــــع�

أحبابنــا�الــدول�العظــام�.ــي�كيفّيــة�دخــول�رعايــاهم�تحــت�حكــم�ا�جلــس�كمــا�يــأتي�

  .إيضاح�تفصيله�قطعا�لتشّعب�الخصام

اواة�.ـي�$مـور�العرفّيـة�إّن�سائر�رعّيتنا�من�ا�سلمUن�وغQUهم�لهم�ا�سـ: 

 .والقوانUن�الحكمّية��Oفضل�Óحدهم�عTى�ßخر�.ي�ذلك
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بحــــــّق�يوجبــــــه�نظــــــر�ا�جلــــــس�با�شــــــورة�ويرفعــــــه�إلينــــــا�ولنــــــا�النظــــــر�.ــــــي�yمضــــــاء�أو�

التخفيف�ما�أمكن�أو�yذن�بإعاد

تســاوي�النــاس�.ــي�أصــل�قــانون�$داء�ا�رّتــب�أو�مــا�ي�Qّتــب�وإن�اختلــف�: الثانيــة

�عــن�
ّ
بــاختHف�الكمّيــة�بحيــث��Oيســقط�القــانون�عــن�العظــيم�لعظمتــه�و�Oيحــط

الحق�QUلحقارته�ويأتي�بيانه�موّضحا

ان�yيالــة�.ــي�اســتحقاق�yنصــاف�: الثالثــة
ّ
التســوية�بــUن�ا�ســلم�وغUــQه�مــن�ســك

استحقاقه�لذلك�بوصف�yنسانّية��OبغQUه�من�$وصاف�والعدل�.ي�$رض��Óّن 

هو�ا�U|ان�ا�ستوي�يؤخذ�به�للمحّق�من�ا�بطل�وللضعيف�من�القوّي 

: الرابعــة

يلزم�ديانته�و�Oتم�+ن�مجـامعهم�ويكـون�لهـا�$مـان�مـ

تقت�g�Öأّن�لهم�ما�لنا�وعل¹+م�ما�علينا

الخامســة

�
ّ
Oنأخــذ�العســـكر�إ�Hــى�أهلــه�فــTعيشــه�والقيــام�ع�QUنســان�مــن�زمــن�لتــدبEبــّد�ل�Oو

ب�Qتيــب�وقرعــة�و�Oيبقــى�العســكري�.ــي�الخدمــة�أك£ــ�Qمــن�

.ي�قانون�العسكر

السادســــة

أحـــد�مـــن�أهـــل�الذّمـــة�يلـــزم�أن�يحضـــره�مـــن�نعّينـــه�مـــن�كRـــQا×+م�تأنيســـا�لنفوســـهم�

عونه�من�الحيف�والشريعة�تو
ّ
ودفاعا��ا�يتوق

الســـــابعة

وغUــــQهم�مــــن�رعايـــــا�أحبابنــــا�الــــدول�للنظـــــر�.ــــي�نــــوازل�التجـــــارات�بعــــد�yتفــــاق�مـــــع�

أحبابنــا�الــدول�العظــام�.ــي�كيفّيــة�دخــول�رعايــاهم�تحــت�حكــم�ا�جلــس�كمــا�يــأتي�

إيضاح�تفصيله�قطعا�لتشّعب�الخصام

: الثامنة

والقوانUن�الحكمّية��Oفضل�Óحدهم�عTى�ßخر�.ي�ذلك
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�Oتسـريح�ا�تجــر�مـن�اختصـاص�أحــد�بـه�بـل�يكــون�مباحـا�لكـّل�أحــد�و

تتــــاجر�الدولــــة�بتجــــارة�و�Oتمنــــع�غQUهــــا�م¢+ــــا�وتكــــون�العنايــــة�بإعانــــة�عمــــوم�ا�تجــــر�

Tـــى�إيالتنـــا�لهـــم�أن�يح�Qفـــوا�بســـاير�الصـــنايع�والخـــدم�

�Oد�Hيمكـن�أن�ترّتـب�مثـل�سـاير�أهـل�الـب�gـhن�ا�رّتبـة�والUبشرط�أن�يتبعـوا�القـوان

فضل�Óحدهم�عTى�ßخر�بعد�انفصالنا�مع�دولهم�.ـي�كيفّيـة�دخـولهم�تحـت�ذلـك�

اع�الدول�لهم�أن�يش�Qوا�

ســاير�مــا�يملكــون�مــن�الــدور�و$جنــة�و$راضــUن�مثــل�ســائر�أهــل�الــبHد�بشــرط�أن�

يتبعـــوا�القـــوانUن�ا��Qّتبـــة�والhـــ�gت�Qّتـــب�مـــن�غUـــ�Qامتنـــاع�و�Oفـــرق�.ـــي�أدنـــي�òـــ�gء�مـــن�

قـوانUن�الـبHد�ونبــUن�بعـد�هـذا�كيفيــة�السـك©��بحيـث�أّن�ا�الــك�يكـون�عا�ـا�بــذلك�

فعTـــى�عهـــد�هللا�وميثاقـــه�أن�نجـــري�هـــذه�$صـــول�الhـــ�gســـطرناها�عTـــى�نحـــو�مـــا�

بيّناهــــا�ووراءهــــا�البيــــان��عناهــــا�وأشــــهد�هللا�وهــــذا�الجمــــع�العظــــيم�ا�رمــــوق�بعــــUن�

التعظـيم�.ــي�حــّق�نف ــ��gومـن�يكــون�بعــدي�أن��Oيــتّم�لـه�أمــر�إ�OبــاليمUن�عTــى�هــذا�

بـــذلت�فيــه�جهـــدي�وجعلـــت�فيــه�ســـائر�الحاضـــرين�مــن�نـــواب�الـــدول�

العظـــــام�وأعيـــــان�رعّيتنـــــا�شـــــهداء�عTـــــى�عهـــــدي�وهللا�يعلـــــم�أن�هـــــذا�القصـــــد�الـــــذي�

أظهرتــــه�وجمعــــت�لــــه�هــــؤOء�$عيــــان�وشــــهرته�هــــو�مــــا�أودعــــه�هللا�.ــــي�نّيhــــ�gوإجــــراء�

أصــوله�وفروعــه�فــورا�أعظــم�أمنيhــ�gوا�ــرء�مطلــوب�بجهــده�ومــن�عاهــد�هللا�لزمــه�

الوفاء�بعهده�والحـّق�هـو�العـروة�الـوثقى�وßخـرة�خUـ�Qللمـرء�مطلـوب�بجهـده�ومـن�

عاهـــــد�هللا�لزمـــــه�الوفـــــاء�بعهـــــده�والحـــــق�هـــــو�العـــــروة�الـــــوثقى�وßخـــــرة�خUـــــ�Qوأبقـــــى�

وأسـتحلف�مــن�حـو#ي�مــن�هـؤOء�الثقــاة�والحمـاة�الكفــاة�أن�يكونـوا�مÈــي�.ـي�إجــراء�

ول�لهـــــم�و�Oتنقضـــــوا�ا�واحـــــدة�بقلـــــوب�ســـــليمة�متعاضـــــدة�وأقـــــ

�إّن�هللا�يعلــــم�مــــا�تفعلـــــون�

اللهــم�مــن�أعاننــا�عTــى�مصــالح�عبــادك�فكــن�لــه�معينــا�وأورده�مــن�توفيقــك�عــذبا�

هــــم�اجعــــل�لنــــا�مـــن�عنايتــــك�وإعانتــــك�مــــددا�وهـــب�لنــــا�مــــن�لــــدنك�رحمــــة�
ّ
معينـــا�الل

�QـــUـــى�ماوليـــت�وا�هـــدي�مـــن�هـــديت�والخTع

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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تسـريح�ا�تجــر�مـن�اختصـاص�أحــد�بـه�بـل�يكــون�مباحـا�لكـّل�أحــد�و�O: التاسـعة

تتــــاجر�الدولــــة�بتجــــارة�و�Oتمنــــع�غQUهــــا�م¢+ــــا�وتكــــون�العنايــــة�بإعانــــة�عمــــوم�ا�تجــــر�

 .ومنع�أسباب�تعطيله

Tـــى�إيالتنـــا�لهـــم�أن�يح�Qفـــوا�بســـاير�الصـــنايع�والخـــدم�إّن�الوافـــدين�ع: العاشـــرة

�Oد�Hيمكـن�أن�ترّتـب�مثـل�سـاير�أهـل�الـب�gـhن�ا�رّتبـة�والUبشرط�أن�يتبعـوا�القـوان

فضل�Óحدهم�عTى�ßخر�بعد�انفصالنا�مع�دولهم�.ـي�كيفّيـة�دخـولهم�تحـت�ذلـك�

 .كما�يأتي�بيانه

اع�الدول�لهم�أن�يش�Qوا�إّن�الوافدين�عTى�إيالتنا�من�سائر�اتب: الحادية�عشر

ســاير�مــا�يملكــون�مــن�الــدور�و$جنــة�و$راضــUن�مثــل�ســائر�أهــل�الــبHد�بشــرط�أن�

يتبعـــوا�القـــوانUن�ا��Qّتبـــة�والhـــ�gت�Qّتـــب�مـــن�غUـــ�Qامتنـــاع�و�Oفـــرق�.ـــي�أدنـــي�òـــ�gء�مـــن�

قـوانUن�الـبHد�ونبــUن�بعـد�هـذا�كيفيــة�السـك©��بحيـث�أّن�ا�الــك�يكـون�عا�ـا�بــذلك�

 .اره�بعد�Nتفاق�مع�أحبابنا�الدول داخ�HعTى�اعتب

فعTـــى�عهـــد�هللا�وميثاقـــه�أن�نجـــري�هـــذه�$صـــول�الhـــ�gســـطرناها�عTـــى�نحـــو�مـــا�

بيّناهــــا�ووراءهــــا�البيــــان��عناهــــا�وأشــــهد�هللا�وهــــذا�الجمــــع�العظــــيم�ا�رمــــوق�بعــــUن�

التعظـيم�.ــي�حــّق�نف ــ��gومـن�يكــون�بعــدي�أن��Oيــتّم�لـه�أمــر�إ�OبــاليمUن�عTــى�هــذا�

بـــذلت�فيــه�جهـــدي�وجعلـــت�فيــه�ســـائر�الحاضـــرين�مــن�نـــواب�الـــدول�$مــان�الـــذي�

العظـــــام�وأعيـــــان�رعّيتنـــــا�شـــــهداء�عTـــــى�عهـــــدي�وهللا�يعلـــــم�أن�هـــــذا�القصـــــد�الـــــذي�

أظهرتــــه�وجمعــــت�لــــه�هــــؤOء�$عيــــان�وشــــهرته�هــــو�مــــا�أودعــــه�هللا�.ــــي�نّيhــــ�gوإجــــراء�

أصــوله�وفروعــه�فــورا�أعظــم�أمنيhــ�gوا�ــرء�مطلــوب�بجهــده�ومــن�عاهــد�هللا�لزمــه�

الوفاء�بعهده�والحـّق�هـو�العـروة�الـوثقى�وßخـرة�خUـ�Qللمـرء�مطلـوب�بجهـده�ومـن�

عاهـــــد�هللا�لزمـــــه�الوفـــــاء�بعهـــــده�والحـــــق�هـــــو�العـــــروة�الـــــوثقى�وßخـــــرة�خUـــــ�Qوأبقـــــى�

وأسـتحلف�مــن�حـو#ي�مــن�هـؤOء�الثقــاة�والحمـاة�الكفــاة�أن�يكونـوا�مÈــي�.ـي�إجــراء�

ا�واحـــــدة�بقلـــــوب�ســـــليمة�متعاضـــــدة�وأقـــــ هـــــذه�ا�صـــــلحة�يـــــدً

�إّن�هللا�يعلــــم�مــــا�تفعلـــــون�
ً
Hيمــــان�بعــــد�توكيــــدها�وقــــد�جعلــــت�هللا�علــــيكم�كفــــي$

اللهــم�مــن�أعاننــا�عTــى�مصــالح�عبــادك�فكــن�لــه�معينــا�وأورده�مــن�توفيقــك�عــذبا�

هــــم�اجعــــل�لنــــا�مـــن�عنايتــــك�وإعانتــــك�مــــددا�وهـــب�لنــــا�مــــن�لــــدنك�رحمــــة�
ّ
معينـــا�الل

عTـــى�ماوليـــت�وا�هـــدي�مـــن�هـــديت�والخUـــ���Qلنـــا�مـــن�أمرنـــا�رشـــدا�منـــك�yعانـــة

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

التاسـعة

تتــــاجر�الدولــــة�بتجــــارة�و�Oتمنــــع�غQUهــــا�م¢+ــــا�وتكــــون�العنايــــة�بإعانــــة�عمــــوم�ا�تجــــر�

ومنع�أسباب�تعطيله

العاشـــرة

�Oد�Hيمكـن�أن�ترّتـب�مثـل�سـاير�أهـل�الـب�gـhن�ا�رّتبـة�والUبشرط�أن�يتبعـوا�القـوان

فضل�Óحدهم�عTى�ßخر�بعد�انفصالنا�مع�دولهم�.ـي�كيفّيـة�دخـولهم�تحـت�ذلـك�

كما�يأتي�بيانه

الحادية�عشر

ســاير�مــا�يملكــون�مــن�الــدور�و$جنــة�و$راضــUن�مثــل�ســائر�أهــل�الــبHد�بشــرط�أن�

يتبعـــوا�القـــوانUن�ا��Qّتبـــة�والhـــ�gت�Qّتـــب�مـــن�غUـــ�Qامتنـــاع�و�Oفـــرق�.ـــي�أدنـــي�òـــ�gء�مـــن�

قـوانUن�الـبHد�ونبــUن�بعـد�هـذا�كيفيــة�السـك©��بحيـث�أّن�ا�الــك�يكـون�عا�ـا�بــذلك�

داخ�HعTى�اعتب

فعTـــى�عهـــد�هللا�وميثاقـــه�أن�نجـــري�هـــذه�$صـــول�الhـــ�gســـطرناها�عTـــى�نحـــو�مـــا�

بيّناهــــا�ووراءهــــا�البيــــان��عناهــــا�وأشــــهد�هللا�وهــــذا�الجمــــع�العظــــيم�ا�رمــــوق�بعــــUن�

التعظـيم�.ــي�حــّق�نف ــ��gومـن�يكــون�بعــدي�أن��Oيــتّم�لـه�أمــر�إ�OبــاليمUن�عTــى�هــذا�

$مــان�الـــذي�

العظـــــام�وأعيـــــان�رعّيتنـــــا�شـــــهداء�عTـــــى�عهـــــدي�وهللا�يعلـــــم�أن�هـــــذا�القصـــــد�الـــــذي�

أظهرتــــه�وجمعــــت�لــــه�هــــؤOء�$عيــــان�وشــــهرته�هــــو�مــــا�أودعــــه�هللا�.ــــي�نّيhــــ�gوإجــــراء�

أصــوله�وفروعــه�فــورا�أعظــم�أمنيhــ�gوا�ــرء�مطلــوب�بجهــده�ومــن�عاهــد�هللا�لزمــه�

الوفاء�بعهده�والحـّق�هـو�العـروة�الـوثقى�وßخـرة�خUـ�Qللمـرء�مطلـوب�بجهـده�ومـن�

عاهـــــد�هللا�لزمـــــه�الوفـــــاء�بعهـــــده�والحـــــق�هـــــو�العـــــروة�الـــــوثقى�وßخـــــرة�خUـــــ�Qوأبقـــــى�

وأسـتحلف�مــن�حـو#ي�مــن�هـؤOء�الثقــاة�والحمـاة�الكفــاة�أن�يكونـوا�مÈــي�.ـي�إجــراء�

هـــــذه�ا�صـــــلحة�يـــــد

Hيمــــان�بعــــد�توكيــــدها�وقــــد�جعلــــت�هللا�علــــيكم�كفــــي$

اللهــم�مــن�أعاننــا�عTــى�مصــالح�عبــادك�فكــن�لــه�معينــا�وأورده�مــن�توفيقــك�عــذبا�

هــــم�اجعــــل�لنــــا�مـــن�عنايتــــك�وإعانتــــك�مــــددا�وهـــب�لنــــا�مــــن�لــــدنك�رحمــــة�
ّ
معينـــا�الل

وه�ـــ��لنـــا�مـــن�أمرنـــا�رشـــدا�منـــك�yعانـــة
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هــــذه�مقّدمــــة�أنتج�+ـــا�yستشــــارة�ورآهــــا�العبــــد�الفقUــــ�Qناجحــــة�

صــــــالحة�فأعّنــــــا�اللهــــــم�بQRكــــــة�القــــــرآن�وأســــــرار�الفاتحــــــة�والســــــHم�مــــــن�الفقUــــــ�Qإ#ــــــى�

محــّرم�الحــرام��20رtّ+عبــده�ا�شــ�QUمحّمــد�باشــا�بــاي�صــاحب�ا�ملكــة�التونســّية�.ــي�

�QUن�وألـــف�وبخطـــه،�صـــّح�مـــن�كتابـــه�ا�شـــUن�ومـــائتUأربـــع�وســـبع

  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

هــــذه�مقّدمــــة�أنتج�+ـــا�yستشــــارة�ورآهــــا�العبــــد�الفقUــــ�Qنا. كلـــه�فيمــــا�قضــــيت

صــــــالحة�فأعّنــــــا�اللهــــــم�بQRكــــــة�القــــــرآن�وأســــــرار�الفاتحــــــة�والســــــHم�مــــــن�الفقUــــــ�Qإ#ــــــى�

رtّ+عبــده�ا�شــ�QUمحّمــد�باشــا�بــاي�صــاحب�ا�ملكــة�التونســّية�.ــي�

أربـــع�وســـبعUن�ومـــائتUن�وألـــف�وبخطـــه،�صـــّح�مـــن�كتابـــه�ا�شـــ1274��QUفـــاتح�ســـنة�

  .محّمد�باشا�باي�وهللا�عTى�ما�نقول�وكيل

   

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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كلـــه�فيمــــا�قضــــيت

صــــــالحة�فأعّنــــــا�اللهــــــم�بQRكــــــة�القــــــرآن�وأســــــرار�الفاتحــــــة�والســــــHم�مــــــن�الفقUــــــ�Qإ#ــــــى�

رtّ+عبــده�ا�شــ�QUمحّمــد�باشــا�بــاي�صــاحب�ا�ملكــة�التونســّية�.ــي�

فـــاتح�ســـنة�

محّمد�باشا�باي�وهللا�عTى�ما�نقول�وكيل
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  بإحداث مجلس قومي تأسيسي

  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

  )02020202(ملحق رقم

بإحداث مجلس قومي تأسيسي 1955ديسمبر  29أمر علي المؤرخ في 

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

أمر علي المؤرخ في 
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يتعلق بتحديد النظام ا>نتخابي للمجلس القومي 

  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

  )03030303(ملحق رقم

يتعلق بتحديد النظام ا>نتخابي للمجلس القومي  1956يناير  6أمر علي مؤرخ في 

  التأسيسي التونسي

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   

أمر علي مؤرخ في 
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   
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1957  

  

  

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

)04040404(ملحق رقم  

7 يوليوز 25إع9ن الجمھورية المؤرخ في 

  

   

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

  )05050505(ملحق رقم

  1958يناير  09 مشروع دستور

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة

 
 

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية إ   
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عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 
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  ��ئحة المراجع المعتمدة
مــــن)دســــات�&)فصــــل)الســــلط)إgــــى)

،�عـن�)العـدد�$ول (

،�دار�الغــــرب�yســــHمي،�

-تــونس-ليبيــا(اغــرب)الكب�ــ&)�ــي)العصــر)الحــديث)

  .1977: ،�مكتبة�$نجلو�مصرية،�الطبعة�$و#ى

،�مطبعـــة�"العمـــال)التونســـيون)وظهـــور)الحركـــة)النقابيـــة

نظــــــم)السياســــــية)الحديثــــــة)والسياســــــات)

،�دار�ا�جـــــدOوي�"دراســـــة)معاصـــــرة)�ـــــي)اســـــ'&اتيجية)إدارة)الســـــلطة

،�منشــــــورات�ا�عهــــــد�$عTــــــى�

ونـــــس)عWـــــ&)التـــــاريخ،)الحركـــــة)الوطنيـــــة)ودQQت)

،�الجــــــــــزء�الثالــــــــــث،�مركــــــــــز�الدراســــــــــات�والبحــــــــــوث�Nقتصــــــــــادية�

،�ســــــراس�للنشــــــر،�الطبعــــــة�

،�")1934-1904(جـــــــــذور)الحركـــــــــة)الوطنيـــــــــة)التونســـــــــية)

تعريــــب�عبــــد�الحميــــد�الشــــابي،�منشــــورات�بيــــت�الحكمــــة،�قرطــــاج،�الطبعــــة�

،�دار�الغـرب�yسـHمي،�بUـQوت،�

،�"نضــــــــال)اــــــــرأة)الجزائريــــــــة)خــــــــ�ل)الثــــــــورة)التحريريــــــــة

1985.  

،�"الحبيـــب)بورقيبـــة،)ســـ�&ة)زعـــيم،)شـــهادة)ع�ـــى)العصـــر

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

��ئحة المراجع المعتمدة
مــــن)دســــات�&)فصــــل)الســــلط)إgــــى): الدســــتور)والدســــتورانية): "محمــــد(

(،�سلسـلة�الدراسـات�الدسـتورية�"دسات�&)صك)الحقـوق 

  .2007: الجديدة،�الطبعة�$و#ى مطبعة�النجاح

،�دار�الغــــرب�yســــHمي،�" مــــذكرات: �ــــي)طريــــق)الجمهوريــــة): "الرشــــيد(

  .1990: بQUوت،�الطبعة�Nو#ى

اغــرب)الكب�ــ&)�ــي)العصــر)الحــديث)): "شــوÛي�عطــى�هللا

،�مكتبة�$نجلو�مصرية،�الطبعة�$و#ى")اغرب-الجزائر

العمـــال)التونســـيون)وظهـــور)الحركـــة)النقابيـــة): "الطـــاهر(

 .1992: لدار�التونسية�للنشر،�الطبعة�Nو#ىالعرب،�وا

نظــــــم)السياســــــية)الحديثــــــة)والسياســــــات)ال): "ثــــــامر�كامــــــل�محمــــــد(الخزرôــــــي�

دراســـــة)معاصـــــرة)�ـــــي)اســـــ'&اتيجية)إدارة)الســـــلطة: العامــــة

  .2004: للنشر�والتوزيع،�عمان�$ردن،�الطبعة�Nو#ى

،�منشــــــورات�ا�عهــــــد�$عTــــــى�"ن�ــــــ��حركــــــة)الشـــــباب)التو ): "نــــــور�الــــــدين

 .1999لتاريخ�الحركة�الوطنية�تونس،�سنة

�gÉت)ت): "محمـــــد�لطفـــــي(الشـــــايQQـــــ&)التـــــاريخ،)الحركـــــة)الوطنيـــــة)ودWونـــــس)ع

،�الجــــــــــزء�الثالــــــــــث،�مركــــــــــز�الدراســــــــــات�والبحــــــــــوث�Nقتصــــــــــادية�"	ســــــــــتق�ل

  .2005وNجتماعية�بتونس،�

،�ســــــراس�للنشــــــر،�الطبعــــــة�"الحمايــــــة)الفرنســــــية)بتــــــونس): "عTــــــي(ا�حجــــــوبي�

 :1986.  

جـــــــــذور)الحركـــــــــة)الوطنيـــــــــة)التونســـــــــية)): "عTـــــــــي(ا�حجـــــــــوبي�

تعريــــب�عبــــد�الحميــــد�الشــــابي،�منشــــورات�بيــــت�الحكمــــة،�قرطــــاج،�الطبعــــة�

1999. 

،�دار�الغـرب�yسـHمي،�بUـQوت،�"الـوطن)والصـمود): "محمد�الحبيـب(

  .1991: الطبعة�$و#ى

نضــــــــال)اــــــــرأة)الجزائريــــــــة)خــــــــ�ل)الثــــــــورة)التحريريــــــــة: "أنيســــــــة�بركــــــــات�دّرار

1985: الجزائر،�الطبعة�$و#ى�-ا�ؤسسة�الوطنية�للكتاب

الحبيـــب)بورقيبـــة،)ســـ�&ة)زعـــيم،)شـــهادة)ع�ـــى)العصـــر): "الطـــاهر(بلخوجـــة�

 .1999: الدار�الثقافية�للنشر�القاهرة،�الطبعة�$و#ى

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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(أتــــركUن��-

دسات�&)صك)الحقـوق 

مطبعة�النجاح

(إدريــــس��-

بQUوت،�الطبعة�Nو#ى

شــوÛي�عطــى�هللا(الجمــل��-

الجزائر

(الحـــداد��-

العرب،�وا

الخزرôــــــي��-

العامــــة

للنشر�والتوزيع،�عمان�$ردن،�الطبعة�Nو#ى

نــــــور�الــــــدين(الـــــدÛي��-

لتاريخ�الحركة�الوطنية�تونس،�سنة

-��gÉالشـــــاي

	ســــــــــتق�ل

وNجتماعية�بتونس،�

ا�حجــــــوبي��-

: الثانية

ا�حجـــــــــوبي��-

تعريــــب�عبــــد�الحميــــد�الشــــابي،�منشــــورات�بيــــت�الحكمــــة،�قرطــــاج،�الطبعــــة�

1999: $و#ى

(ا�وها#ي��-

الطبعة�$و#ى

أنيســــــــة�بركــــــــات�دّرار-

ا�ؤسسة�الوطنية�للكتاب

بلخوجـــة��-

الدار�الثقافية�للنشر�القاهرة،�الطبعة�$و#ى
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اتحـــاف)أهـــل)الزمـــان)بأخبــار)ملـــوك)تـــونس)وعهـــد)

،�الــــدار�التونســــية�للنشــــر،�نشــــرته�كتابــــة�الدولــــة�للشــــؤون�الثقافيــــة�

،�مركـــــــــــز�")1924-1952

2005.  

،�ســـــراس�للنشـــــر�تـــــونس،�

اجلــــــــس)القــــــــومي)التأسي�ــــــــ��)التون�ــــــــ��،)الــــــــوQدة)

 Nنســــانية�وyجتماعيــــة�،�سلســــلة�العلــــوم�

،�دار�ال¢+ضـــــة�العربيـــــة�القـــــاهرة،�الطبعـــــة�

،�مطبعـة�Nرشـاد�"hحـزاب)السياسـية)والـنظم)	نتخابيـة

-م1830(	ســتعمارية)

�9: ،�ص73: ،مجلــــة�جيــــل�العلــــوم�Nنســــانية�وNجتماعيــــة،�العــــدد

hنظمــة): اؤسســات)السياســية)والقــانون)الدســتوري

،�ترجمـــة�جـــورج�ســـعد،�ا�ؤسســـة�الجامعيـــة�للدراســـات�

الحركـــــــة)الوطنيـــــــة)التونســـــــية،)رؤيـــــــة)شـــــــعبية)قوميـــــــة)

،�منشـــــــــــــــــــورات�دار�ا�عـــــــــــــــــــارف�للطباعـــــــــــــــــــة�والنشـــــــــــــــــــر�

إسهامات)ارأة)الجزائرية)�ي)النضـال)الـوط¬�)إبـان)	حـت�ل)

التاريخيــــة�و�Nثريــــة�.ــــي�شــــمال�

  .481-466:،�الصفحات

،�دار�ال¢+ضـــــة�"الدولـــــة)والحكومـــــة

عبد الرحمان بنكرارة    )1959- 1955(المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
  

صدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات ا.ستراتيجية والسياسية وا.قتصادية 

اتحـــاف)أهـــل)الزمـــان)بأخبــار)ملـــوك)تـــونس)وعهـــد)): "أحمــد(الضـــياف�

،�الــــدار�التونســــية�للنشــــر،�نشــــرته�كتابــــة�الدولــــة�للشــــؤون�الثقافيــــة�"

  .1963: و$خبار،�الجزء�الخامس،�الطبعة�$و#ى

1924(الحركـــــــــــة)النقابيـــــــــــة)): "عبـــــــــــد�الســــــــــHم(بــــــــــن�حميـــــــــــدة�

Nقتصادية�والدراسات�والبحوث� N�،2005جتماعية�بتونس

QUســـــراس�للنشـــــر�تـــــونس،�"ذكريـــــات)مناضـــــل: جيـــــل)الثـــــورة): "البشـــــ�،

  .2001: الطبعة�$و#ى

اجلــــــــس)القــــــــومي)التأسي�ــــــــ��)التون�ــــــــ��،)الــــــــوQدة)): "عبــــــــد�الجليــــــــل

،�سلســــلة�العلــــوم�yنســــانية�وN "1959العســــ�&ة)لدســــتور)جــــوان)

  .2011شر�بتونس،�والسياسية،�دار�آفاق�للن

،�دار�ال¢+ضـــــة�العربيـــــة�القـــــاهرة،�الطبعـــــة�"الـــــنظم�السياســـــية): "بـــــدوي 

1972. 

hحـزاب)السياسـية)والـنظم)	نتخابيـة): "شـمران(

 .1985: بغداد،�الطبعة�$و#ى

	ســتعمارية)واقــع)اــرأة)الجزائريــة)ودورهــا)�ــي)الف'ــ&ة): "حمــد�غربــي

،مجلــــة�جيــــل�العلــــوم�Nنســــانية�وNجتماعيــــة،�العــــدد")م

  .وما�بعدها

اؤسســات)السياســية)والقــانون)الدســتوري): "مــوريس(دوفرجيــه�

،�ترجمـــة�جـــورج�ســـعد،�ا�ؤسســـة�الجامعيـــة�للدراســـات�"السياســـية)الكWـــ&ى 

  .1992والنشر�والتوزيع�بQUوت،�

الحركـــــــة)الوطنيـــــــة)التونســـــــية،)رؤيـــــــة)شـــــــعبية)قوميـــــــة)): "الطـــــــاهر(�عبـــــــد�هللا

،�منشـــــــــــــــــــورات�دار�ا�عـــــــــــــــــــارف�للطباعـــــــــــــــــــة�والنشـــــــــــــــــــر�"1956-1830جديـــــــــــــــــــدة)

 .1990تونس،�الطبعة�الثانية،�/

إسهامات)ارأة)الجزائرية)�ي)النضـال)الـوط¬�)إبـان)	حـت�ل): "فاطمة�حباش

التاريخيــــة�و�Nثريــــة�.ــــي�شــــمال�،�مجلــــة�العRــــ�Qللدراســــات�"الفرن�ــــ��)للجزائــــر

،�الصفحات2019،�سنة�1: ،�ا�جموعة2: افريقيا،�ا�جلد

الدولـــــة)والحكومـــــة: الـــــنظم)السياســـــية): "محمـــــد(كامـــــل�ليلـــــة�

  .1969لبنان،��-العربية�للطباعة�والنشر،�بQUوت�

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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الضـــياف�بــن�أبـــي��-

"hمــــان

و$خبار،�الجزء�الخامس،�الطبعة�$و#ى

بــــــــــن�حميـــــــــــدة��-

Nالدراسات�والبحوث�

البشـــــQU(بـــــوعTي��-

الطبعة�$و#ى

عبــــــــد�الجليــــــــل(بــــــــوقرة��-

العســــ�&ة)لدســــتور)جــــوان)

والسياسية،�دار�آفاق�للن

بـــــدوي (ثـــــروت��-

1972: $و#ى

(حمادي��-

بغداد،�الطبعة�$و#ى

حمــد�غربــي-

م1962

وما�بعدها

دوفرجيــه��-

السياســـية)الكWـــ&ى 

والنشر�والتوزيع�بQUوت،�

عبـــــــد�هللا�-

جديـــــــــــــــــــدة)

/سوسة

فاطمة�حباش-

الفرن�ــــ��)للجزائــــر

افريقيا،�ا�جلد

كامـــــل�ليلـــــة��-

العربية�للطباعة�والنشر،�بQUوت�
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لجـــــــزء�ا،�"القـــــــانون)الدســـــــتوري)واؤسســـــــات)السياســـــــية

: ا�فـــــاهيم�$ساســـــية،�تنمـــــل�للطباعـــــة�والنشـــــر،�الطبعـــــة�الثانيـــــة

مــن)بطــوQت)اــرأة)الجزائريــة)�ــي)الثــورة)وجــرائم)	ســتعمار)

2009.  

�1956أبريـــل��8ون ـــ��gمـــن�

،إعـــــــداد�مركــــــــز�البحــــــــوث�والدراســـــــات�ال�QRانيــــــــة،�الطبعــــــــة�

،�منشـــورات�"N1956نتخابـــات�التشـــريعية�التونســـية�

،�منشـــــور�"التجربـــــة�التأسيســـــية�التونســـــية�$و#ـــــى

akram-bhr  

35.  

-Aron (Raymond): 

Gallimard-Paris, 1956.

-Cotteret (Jean-Marie

électoraux", que sais

universitaires de France, Paris, 1973.

-Débâche (Carl):

tunisienne" ; R.J.R.O.M, 1959.

-El Materi (Mouhamed)

et conflit 1934-

-Houriou (André):
et Institution Politiques

1974. 
-Sylvira (f): "Le régime constitutionnel tunisien

française de sciences politiques. 
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القـــــــانون)الدســـــــتوري)واؤسســـــــات)السياســـــــية): "امحمـــــــد

ا�فـــــاهيم�$ساســـــية،�تنمـــــل�للطباعـــــة�والنشـــــر،�الطبعـــــة�الثانيـــــة،�)1

1994. 

مــن)بطــوQت)اــرأة)الجزائريــة)�ــي)الثــورة)وجــرائم)	ســتعمار): "محمــد�قنطــاري 

2009: ،�دار�الغرب�للنشر�والتوزيع،�الطبعة�$و#ى"الفرن���

ون ـــ��gمـــن�$عمـــال�التحضـــQUية�للمجلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gالت

،إعـــــــداد�مركــــــــز�البحــــــــوث�والدراســـــــات�ال�QRانيــــــــة،�الطبعــــــــة�1959يونيــــــــو�

  .1: ،�العدد2009يونيو��1الجديدة�

Nنتخابـــات�التشـــريعية�التونســـية�: "وزارة�yعـــHم�التونســـية

  .1981:مركز�التوثيق�القومي،�إصدار

التجربـــــة�التأسيســـــية�التونســـــية�$و#ـــــىقـــــراءة�.ـــــي�): "الحبيـــــب(

bhr.blogspot.com:بمدونته�الشخصية�عTى�الرابط�التا#ي

35: ،�عدد1956يناير��9: ،�بتاريخ)Ol’Actionكسيون�

Aron (Raymond): "Democratie et tatalitarisme", Coll diees 

Paris, 1956. 

Marie) et Emerie (Claude): "Les systèmes 
, que sais-je? N°1382, 2ème édition, presse 

universitaires de France, Paris, 1973. 

Débâche (Carl):"L’assemblée nationale constituante 
; R.J.R.O.M, 1959. 

El Materi (Mouhamed) : "Le Nationalisme Tunisien, scission 
-1944", Paris, Le Harmattan, 2002. 
: Gicquel Jean et partriee":Droit Constitionel 

et Institution Politiques". Sixième édition Montchrestien. 

Le régime constitutionnel tunisien" ; Revue 

française de sciences politiques. N° 2,1960. 

   

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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امحمـــــــد(مـــــــالكي��-

1($ول�

1993-1994

محمــد�قنطــاري  -

الفرن���

$عمـــال�التحضـــQUية�للمجلـــس�القـــومي�التأسي ـــ��gالت�-

يونيــــــــو��1إ#ـــــــى�

الجديدة�

وزارة�yعـــHم�التونســـية�-

مركز�التوثيق�القومي،�إصدار

(القربـــــي��-

بمدونته�الشخصية�عTى�الرابط�التا#ي

Oكسيون�(جريدة��-

, Coll diees 

Les systèmes 
je? N°1382, 2ème édition, presse 

L’assemblée nationale constituante 

nalisme Tunisien, scission 

Droit Constitionel 
. Sixième édition Montchrestien. 

; Revue 
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  المحتوياتالمحتوياتالمحتوياتالمحتويات

................................................................................................................................................................

  

  الفصل ا;ول   

  في مطلب المجلس القومـي

  التأسيسي التونسي

 h(حورالقومي�التأسي �g أسباب�وخلفيات�ا�طالبة�با�جلس: ول ا

القومي�التأسي �gا�واقف�من�انتخاب�ا�جلس: احور)الثاني

................................  .ا�عارضة�بقيادة�صالح�بن�يوسف

ا�عارضة�بقيادة�OمUن�باي�وو#ي�عهده�الشاذ#ي�باي
  

  الفصل الثاني
  انتخاب المجلس القومي التأسيسي
  اXطار القانوني والبنية التنظيمية

 h(حورالتأسيسية�التونسية $ساس�القانوني�والتنظيم�gلHنتخابات:ول ا

بUن�تأييد�$غلبية�ومعارضة�$قلية: نمط�Nق�Qاع�ا�عتمد

تقسيم�الدوائر�كمدخل�قانوني�للتحكم�.ي�نتائج�Nنتخابات

هندسة�نتائج�انتخابات�ا�جلس�التأسي ��gعTى�ا�قاس

................................البنية�الداخلية�للمجلس�القومي�التأسي �g: احور)الثاني

سياسية�Óعضاء�ا�جلس�التأسي �g-دراسة�سوسيو

تنظيمية�للمجلس�التأسي ��gكمدخل�للهيمنة�السياسيةالبنية�ال
  

  الفصل الثالث

  في مداو.ت المجلس القومي
  التأسيسي التونسي

والقضايا�الدستورية ا�جلس�القومي�التأسي �g: الـأول 

التقاطبات�السياسية�حول�قضايا�الحقوق�والحريات�$ساسية

بمنطق�التوافقات�أم�بمنطق�الغلبة؟: تحديد�طبيعة�نظام�الحكم

وبعض�القضايا�غ�QUالدستورية ا�جلس�القومي�التأسي �g: احور)الثاني

القضايا�ا�رتبطة�باOقتصاد�والثقافة�والهوية�التونسية

ا�جلس�القومي�التأسي ��gوالقضايا�الدولية�وyقليمية

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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................................  مقدمة

  

 h(حورا

احور)الثاني

Qا�عارضة�بقيادة�صالح�بن�يوسف: أو

ا�عارضة�بقيادة�OمUن�باي�وو#ي�عهده�الشاذ#ي�باي: ثانيا

 h(حورا

Qاع�ا�عتمد: أوQق�Nنمط�

تقسيم�الدوائر�كمدخل�قانوني�للتحكم�.ي�نتائج�Nنتخابات: ثانيا

هندسة�نتائج�انتخابات�ا�جلس�التأسي ��gعTى�ا�قاس: ثالثا

احور)الثاني

Qدراسة�سوسيو: أو

ال: ثانيا

الـأول احور)

Qالتقاطبات�السياسية�حول�قضايا�الحقوق�والحريات�$ساسية: أو

تحديد�طبيعة�نظام�الحكم: ثانيا

احور)الثاني

Qقتصاد�والثقافة�والهوية�التونسية: أوOالقضايا�ا�رتبطة�با

ا�جلس�القومي�التأسي ��gوالقضايا�الدولية�وyقليمية: ثانيا
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  الفصل الرابع
  انجازات المجلس وتجاوزه

  لمھامه التأسيسية

 h(حـور.ـي�فهـم�تيبولوجيـة�شـكل�ومضـمون�الــنص�: 1959دسـتور�غـرة�جـوان�: ول ا

................................................................................................  الدستوري

................................  1959تيبولوجية�دستور�غرة�جوان�

...............................  1959موقع�السلط�.ي�هندسة�دستور�غرة�جوان�

غ�QUالتأسيسيةمهام�ا�جلس�القومي�التأسي ��gالتونسي: احور)الثاني

إلغاء�النظام�ا�لكي�للبايات�وإعHن�النظام�الجمهوري

ا�جلس�القومي�التأسي ��gوالدعم�حكومة�NستقHل

g� من�السلطة�التأسيسية�إ#ى�السلطة�التشريعية: ا�جلس�التأسي

................................................................................................  :ع�ى)سبيل)الختم

................................  1857لسنة�نّص�عهد�$مان�: )01(ملحق)رقم

بإحداث�مجلس�قومي�تأسي �1955�gلسنة�أمر�عTي�: )02(ملحق)رقم

يتعلق�بتحديد�النظام�Nنتخابي�للمجلس��1956 لسنةأمر�عTي�: )03(ملحق)رقم

g� التون�g� القومي�التأسي  ................................................................

1957يوليوز��25إعHن�الجمهورية�ا�ؤرخ�.ي�: )04(ملحق)رقم

................................  1958يناير� 09مشروع�دستور�: )05(ملحق)رقم

1959دستور�الجمهورية�التونسية�لسنة�: )06(ملحق)رقم

................................................................  Qئحة)اراجع)اعتمدة

المجلس القومي التأسيسي التونسي الدستور الذي أراده الحبيب بورقيبة
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 h(حـورا

الدستوري

Qتيبولوجية�دستور�غرة�جوان�: أو

موقع�السلط�.ي�هندسة�دستور�غرة�جوان�: ثانيا

احور)الثاني

Qن�النظام�الجمهوري: أوHإلغاء�النظام�ا�لكي�للبايات�وإع

ا�جلس�القومي�التأسي ��gوالدعم�حكومة�NستقHل: ثانيا

ا�جلس�التأسي �g: ثالثا

ع�ى)سبيل)الختم

ملحق)رقم

ملحق)رقم

ملحق)رقم

g� التون�g� القومي�التأسي

ملحق)رقم

ملحق)رقم

ملحق)رقم

Qئحة)اراجع)اعتمدة
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