
 

 

 

 
 مركز كارتر يدعو الرئيس التونسي إىل الرجوع إىل النظام الدستوري للبالد

 
ي    80  بالفصلعندما احتج الرئيس قيس سعيد    –(  2021سبتمبر    29، تونس )العاصمة  تونس

األمر الرئاسي  ثم أصدر  جويلية    25من الدستور ف 
ي    117  عدد 

ي دستور    ، سبتمبر   22ف 
سيطرة غبر مقيدة عىل جميع مستويات ومنح نفسه    2014قام فعلًيا بإلغاء النظام الدستوري المنصوص عليه ف 

ي دستور    المبادئ. إن قراراته األحادية تقوض المبادئ الديمقراطية األساسية بشكل عام و السلطة
بشكل خاص وتهدد    2014المنصوص عليها ف 

 .  التطلعات الديمقراطية للشعب التونسي
 

،    ةحكومة جديد  ةوحيث أن إعالن رئيس الجمهورية عن تعيير  رئيس  ي ي    الجمهورية  رئيسيحث مركز كارتر  هو أمر إيجابر
بشدة عىل إعادة النظر ف 

. كما أنه  دستورية مشاري    ع القوانير  والهيئة الوقتية لمراقبة  إعادة مجلس نواب الشعبتكوين حكومة و لوالتحرك برسعة  117 األمر الرئاسي عدد 

وري أن يفتح   ي واألحزاب السياسية    نواب الشعبحقيقية مع    حواراتمن الض 
المستقلة   والهيئات العموميةالمنتخبير  ومنظمات المجتمع المدب 

ي الدستور والقوانير  األخرى من أجل  وذلك ل  ،خرينآأصحاب مصلحة    وأي
ات ف  ي   العمل بها التفاق عىل أي تغيبر ي النظام االنتخابر

. إن حماية  ف 

ي تم الحصول عليها  
ي  المبادئ والمؤسسات الديمقراطية الت 

أمر بالغ األهمية لمواصلة انتقال تونس إىل    2014دستور    كّرسها بشق األنفس والت 
ام سيادة القانون.   الديمقراطية مع احب 

  
ي البداية أن  

ي شهر جويلية  يوًما   30حدد مهلة  و ستكون مؤقتة    قراراتهرصح الرئيس ف 
لتعيير  رئيس وزراء جديد وإصدار خارطة طريق تحدد    ف 

ة  الخطوات الالزمة ل  ا موع  لم تتضمننهاء الجراءات االستثنائية. ومع ذلك، فإن إجراءاته األخبر
ً
   ا نهائي  د

ً
وهي سارية المفعول حت  إشعار   ا محدد

ي جميع المجاالت  المنفردة صالحية الرئيس الجمهورية  117 األمر الرئاسي عدد . يمنح آخر 
ي    ع ف  والعادية عن القوانير  األساسية ب  المشمولةللترسر

ي إعادة كتابة الدستور والقوانير  األخرى المتعلقة باالنتخابات واألحزاب السياسية من  ون مراجعة قضائيةمراسيم ودطريق  
. كما يشبر إىل نيته ف 

اء من اختياره.   خالل تعيير  لجنة خبر
  

ة من    تسببت ي    االختالل السنوات العرسر األخبر ي إفساد التجربة الديمقراطيةالحكومي والحزبر
  يروا أي فائدة لثورتهم ، إذ لم  شعب التونسي دى الل   ف 

ي النظام الديمقراطي الصالح  يتعير  أن يتم  . ومع ذلك،  المتواضع  االقتصادي  النمو مع    خاصة
  دستور وبرلمان منتخب من خالل  التشاور و   عبر   ف 

ي أن تم   2014. أي إصالح لدستور  لحة العامةدم المص خي
ليه السلطة الرئاسية من جانب واحد دون  والنظام السياسي المنصوص عليه فيه ال ينبغ 

ي ينص عليها الدستور.  حوار 
 شامل وإعادة الضوابط والتوازنات الت 
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 للتّواصل:  

 soyia.ellison@cartercenter.org   بأطلنطا، صويا أليسون

 don.bisson@cartercenter.orgبتونس، دون بيسون  

  

 مركز كارتر 
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 "نشر السالم. مكافحة األمراض. بناء األمل". 

بلدا من خالل حّل    70ساهم مركز كارتر باعتباره منّظمة غير حكوميّة وغير ربحيّة في تحسين حياة الشعوب في أكثر من  

الّنزاعات وتعزيز الديمقراطية وحقوق اإلنسان والفرص االقتصادية، ومكافحة األمراض، وتطوير العناية بالصحة النفسية.  

كا األسبق جيمي  األمريكي  الرئيس  قام  بتأسيس مركز كارتر سنة  وقد  مع جامعة    1982رتر وزوجته روزالين  بالّشراكة 

 إيموري بهدف نشر السالم وتحسين مستوى الصحة في العالم. 
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