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12 آب/أغســطس 2021.
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 المقدمة 

فــي أعقــاب مــا يُعــرف بثــورة الياســمين وجــدت تونــس نفســها “بمحــض الصدفــة” محــّط أنظــار 
العالــم وتطلّعاتــه، فقــد بعــث مشــروع االنتقــال الديمقراطــّي التونســّي علــى األمــل بكســر لعنــة 
“االســتثناء العربــّي الطويــل”.1 فــي البدايــة، ارتبــط تحقيــق آمــال وطموحــات الشــعب، وكذلــك القــوى 
الديمقراطيــة الصادقــة، فــي تأســيس نظــام حكــم مســتقر ومدنــّي وتمثيلــّي، بنجــاح عمليـّـة بنــاء الدســتور 
إلــى حــّد كبيــر. لذلــك كان علــى الســلطة التأسيســيّة األصليـّـة فــي تونــس فهــم الدوافــع الثوريـّـة للمجتمــع 
ــان اســتمرارية  ــال وضم ــات االنتق ــل آلي ــى تفعي ــادر عل ــى إطــار دســتوري ق ــا إل التونســّي وترجمته
ــي  ــا ف ــس كان قائم ــي تون ــورّي ف ــق الحــراك الث ــي أّن منطل ــاء الديمقراطــّي. وال جــدال ف ــة البن عمليّ
الصميــم علــى مســائل الحقــوق االقتصاديـّـة واالجتماعيـّـة والسياســية، وقــد انعكــس ذلــك علــى فصــول 
الدســتور ومضمونــه، وهــو مــا يوحــي بــأّن المؤّسســين حاولــوا الوفــاء بتعّهداتهــم تجــاه مغــزى الثــورة 

التونســيّة ورســالتها. 

فيليــب  اكزافيــر  الفرنســّي  مثــل  الدســتورّي،  القانــون  خبــراء  مــن  العديــد  أجمــع   ولقــد 
Xavier Philippe، علــى أّن دســتور تونــس الصــادر فــي 27 جانفــي 2014 يتماشــى مــع المنهــج 
الحديــث للدســاتير الديمقراطيـّـة،2 فهــو يضــع آليــة دولــة مســتمّرة تقــوم علــى نظــام ديمقراطــّي أساســه 
الحقــوق والحريـّـات،3 بالّرغــم مــن أّن تطبيقــه فــي الواقــع بيـّـن أنـّـه غيــر تمثيلــّي،4 كمــا اصطــدم بواقــع 
سياســّي غيــر متجانــس، بــل إنـّـه متــأّزم إلــى حــّد االختنــاق، باإلضافــة إلــى مؤسســات قديمــة، موروثــة 
تعانــي العديــد مــن النقائــص، وجهــاز تنفيــذّي، وآخــر قضائــّي غيــر قادريــن علــى الوفــاء بمتطلّبــات 
ــٌث وديمقراطــيٌّ يواجــه  ــصٌّ دســتوريٌّ حدي ــن شــبهات فســاد. ن ــا م ــق بهم ــا عِل ــك عّم العصــر، ناهي
مؤسســات متهالكــة، وموروثــا عميقــا مــن انتهــاكات حقــوق االنســان، وثقافــة العنــف التــي تقــوم عليهــا 
ممارســات بعــض األجهــزة األمنيـّـة، كلّهــا إرهاصــات أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الحكــم االســتبدادّي، 
فهــل ينجــح دســتور “ثــورة الياســمين” فــي االرتقــاء بمنظومــة حقــوق االنســان أم أّن ذلــك يتطلـّـب أكثــر 

بكثيــر مــن نــّص دســتورّي الجتثــاث ثقافــة انتهــاك حقــوق االنســان مــن الواقــع التونســّي؟ 

ــّم بســطه، فــإّن الســؤال المطــروح هــو: إلــى أّي مــدى كان  وفــي هــذا الســياق وبنــاء علــى مــا ت
ــى  ــة أول ــوق االنســان كلبن ــة لحق ــة متكامل ــاره وضــع منظوم الدســتور التونســّي لســنة 2014، باعتب

ــات؟  ــع الحقــوق والحري ــر واق ــى تغيي ــادرا عل ــة، ق ــن المواطــن والدول ــدة بي ــة جدي ــاء عاق لبن

ــي الدســتور التونســّي  ــم التصــور المعتمــد ف ــل وتقيي ــى تحلي ســأعمل مــن خــال هــذا البحــث عل
لمفهــوم حقــوق االنســان ومجالــه )المبحــث األّول(، وكيفيـّـة تكريســه وحمايتــه مــن خــال آليــات قانونيّة 
)المبحــث الثانــي( ومؤسســاتيّة )المبحــث الثالــث( ينــّص عليها الدســتور ذاتــه، حتى تكون هذه الشــرعة 
 الدســتوريّة ملزمــة لــكّل الســلطات فــي الدولــة بشــكل يحّد مــن أّي تجــاوز أو انتهاك للحقــوق والحريات. 
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ــواردة  ــادئ ال ــع، والمب ــوء الواق ــى ض ــيّة عل ــة التونس ــي التجرب ــد ف ــور المعتم ــم التص ــيكون تقيي س
باالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والممارســات الفضلــى الموصــي بهــا مــن المنظمــات الدوليـّـة العاملــة 
ــن  ــا بعي ــي يجــب أخذه ــّم العناصــر الت ــول أه ــورة ح ــا المنش ــن خــال تقاريره ــال م ــذا المج ــي ه ف
االعتبــار عنــد صياغــة شــرعة دســتوريّة كفيلــة بتقييــد ســلطة الدولــة وعــدم الســماح لهــا بإطــاق يدهــا 

ــات. فــي التعامــل مــع مســألة الحقــوق والحريّ

 المبحث األّول:  المنهج الدستوري لتكريس الحقوق 
والحريات 

تكتســي آليــات التنصيــص الدســتوري علــى الحقــوق والحريــات مــن خــال تحديــد التأكيــد علــى 
مرجعتيهــا الكونيـّـة )القســم االّول(، أهميــة خاصــة مــن منطلــق أنّهــا تمّكــن مــن تبنــّي اإلطــار المعيارّي 
الدولــّي لحقــوق االنســان لتنزيــل المبــادئ المرتبطــة بــه فــي الدســاتير الوطنيـّـة )القســم الثانــي(، وهــو 
مــا مــن شــأنه إعطــاء داللــة عمليّــة لهــذه الحقــوق، ونطــاق التزامــات الدولــة المرتبطــة بهــا، وتمّكــن 

األطــراف المعنيّــة بهــا مــن تطبيقهــا بشــكل عملــّي. 

القسم األّول: مرجعّية الحقوق والحريات في الدستور التونسّي

تلعــب عمليـّـة الدســترة دورا أساســيّا فــي تحديــد مرجعيـّـة الحقــوق والحريــات، وفــي تنزيــل المفاهيم 
ــة، وهــو مــا  والمبــادئ المرتبطــة بهــا والمعتــرف بهــا كمعاييــر ومبــادئ ُمثلــى فــي الدســاتير الوطنيّ

يمكــن عرضــه مــن خــال تجربــة الدســتور التونســّي.

ــر عــن التــزام  ــة فــي حــّد ذاتهــا باعتبارهــا تعبّ ــة دســترة حقــوق االنســان فــي العمليّ وتكمــن أهميّ
الســلطة التأسيســيّة األصليـّـة حيــال وضــع أو تعديــل الدســتور بمجموعــة مــن “... الُمثــل العليــا المقيــدة 
ــش  ــن هام ــل م ــى التقلي ــوم عل ــي تق ــل الت ــك الُمث ــياديّة ... تل ــا الس ــتها صاحياته ــي ممارس ــدول ف لل
المنــاورة لــدى الــدول الوطنيـّـة فــي عمليـّـة اختيــار نظامهــا السياســي، ال ســيما خــال عمليــة تحضيــر 
وتبنــي دســتور جديــد... أو فــي حــال اســتبدال دســتور قائــم بدســتور جديــد نتيجــة لتغييــر جــذرّي.” 5

أساســيّة  قوانيــن  فــي  والحريــات  الحقــوق  دســترة  نحــو  اآلن  الســائد  العالمــّي  التوّجــه  إّن 
ــة  ــا لكافّ ــع به ــن التمتّ ــات، وتضم ــوق والحري ــذه الحق ــظ ه ــا تحف ــة علي ــة قانونيّ ــق ذات قيم أو وثائ
ــة،  ــة طويل ــل تاريخيّ ــة مراح ــه طيل ــذا التوّج ــور ه ــل تبل ــة ب ــد الصدف ــن ولي ــم يك ــعب، ل ــراد الش أف
وثــورات هــّزت التاريــخ وكتابــات فلســفيّة عميقــة غيّــرت النظــرة الســائدة للكيــان البشــرّي.6 
أوروبــا،  فــي  الدســتوريّة  الحقــوق  نمــوذج  الثانيــة  العالميّــة  الحــرب  نهايــة  مــع  نشــأ   وقــد 
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وعــرف هــذا النمــوذج نجاحــا وازدهــارا تدّعــم خاّصــة مــع بــروز القضــاء الدســتورّي، وهــو مــا جعلــه 
ينتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم.7 ويقــوم هــذا النمــوذج الســائد علــى فكــرة أساســيّة مفادهــا أّن الدســتور 
ــه يلــزم هــذه األخيــرة بــأن تحمــي  ــة التــي ينتمــي إليهــا، وبالتالــي فإنّ يشــّكل عقــدا بيــن الفــرد والدول
نطاقـًـا واســعًا مــن حقــوق االفــراد، 8 ولكنــه فــي الوقــت نفســه يشــّكل عقــدا بيــن أفــراد الشــعب فــي مــا 
بينهــم علــى نحــو يضمــن التعايــش الســلمّي بينهــم ويوفـّـر الضمانــات الكفيلــة بتحقيــق مصالــح كّل فــرد 
أو مجموعــة، لذلــك يلعــب الدســتور القائــم علــى حقــوق االنســان دورا فاعــا فــي تفــادي النــزاع وفــي 

دعــم االســتقرار السياســّي واالجتماعــّي.9

ويشــير مفهــوم حقــوق االنســان إلــى مجموعــة مــن الحقــوق اللّصيقــة باإلنســان بصفتــه االنســانيّة، 
وهــي صفــة مرتبطــة بــه فــي كّل مــكان وزمــان. ويرتبــط هــذا المفهــوم بالحريــة والكرامــة البشــريّة، 
ويتــّم لذلــك اعطــاؤه مكانــة معــّززة فــي القوانيــن الدوليـّـة والدســتوريّة بهــدف الحــّد مــن ســلطة الحكومة 
فــي التشــريع أو فــي التصــّرف بمــا يتعــارض مــع هــذه الحقــوق.10 أّمــا الحريــات العاّمــة فهــي الحقــوق 
التــي يكّرســها القانــون الوضعــّي وينّظــم ممارســتها وهــي تشــمل الحقــوق التــي تفرضها الدولــة وتتعاقد 
عليهــا مــع مواطنيهــا بموجــب الدســتور، وتشــمل أساســا الحقــوق السياســية كالحــق فــي انتخابــات حرة؛ 
الحــق فــي التصويــت؛ والحــق فــي محاكمــة عادلــة.11 عــادة مــا تتــمُّ اإلشــارة إلــى هذيــن المصطلحيــن 
ــي يكّرســها  ــات الت ــوق والحري ــى الحق ــات األساســيّة” كإشــارة إل ــوق والحري ــارة “الحق باســتعمال عب
الدســتور وتعتــرف بهــا المعاهــدات الدوليـّـة.12 وهــي تشــمل مجموعــة الحقــوق والحريــات المنصــوص 
عليهــا فــي دســاتير الــدول وكذلــك فــي القانــون الدولــي، وتتميّــز حقــوق االنســان بتعّددهــا وشــموليّتها 

لكافـّـة جوانــب الحيــاة. 13

إّن وضــع شــرعة دســتوريّة لحقــوق االنســان علــى الصعيــد الوطنــّي هــي بمثابــة إبــرام عقــد ملــزم 
بيــن واضعــي الدســتور ومختلــف مكّونــات المجتمــع حول المبــادئ والقواعــد الملزمة التــي تحكم حقوق 
االنســان والحريــات العاّمــة وتحميهــا، كمــا تضمــُن تمثيليّتهــا لمختلــف شــرائح المجتمــع فــي الدســتور، 
والتــي يتعيـّـن علــى جميــع األطــراف المعنيـّـة بهــا، بمــا فــي ذلــك مؤسســات الدولــة وهياكلهــا، االلتــزام 
بهــا.14 وال يكفــي وضــع قواعــد تنّظــم ممارســة الحكــم والســلط التشــريعيّة والتنفيذيـّـة والقضائيـّـة، بــل 
يجــب أن تخضــع تلــك الســلط إلــى مجموعــة مــن القيــود، وتعتمــد شــرعيّتها وصاحيّاتهــا علــى مــدى 
مراعاتهــا لتلــك القيــود.15 وغالبــا مــا تأخــذ هــذه القيــود شــكل الحقــوق المدنيـّـة فــي مواجهــة الحكومــة، 
ــتورانّي”  ــج “الدس ــة. فالنه ــراءات القانونيّ ــزام باإلج ــاواة وااللت ــع والمس ــر والتجّم ــي التعبي ــّق ف كالح
لتكريــس الحقــوق والحريــات بهــذا المعنــى يشــير إلــى فكــرة خضــوع “صاحــب الســلطة” إلــى القيــود 
ــود،  ــى التزامــه بهــذه القي ــه النظــام الديمقراطــّي، واعتمــاد شــرعيّته عل ــي يفرضهــا علي ــة الت القانونيّ
التــي يكــون أساســها ثقافــة حقــوق االنســان.16 وعليــه تكتســب الــّدول شــرعيّتها علــى الصعيــد الدولــّي 
والداخلــّي مــن الدســاتير التــي تتبناهــا، إلــى حــّد كبيــر، فالدســتور هــو بمثابــة بطاقــة التعريــف التــي 
تعكــس هويّــة الدولــة وخلفيّاتهــا، لذلــك فــإّن أحــد المعاييــر الهاّمــة التــي يجــب تطبيقهــا عنــد صياغــة 
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ــة لحقــوق  ــر الدولي ــات هــو االتســاق مــع المعايي ــاق الدســتوري للحقــوق والحري ــل الميث ــد تعدي أو عن
اإلنســان، وتشــّكل الشــرعة الدوليـّـة لحقــوق االنســان المرجــع األساســّي لتقييــم النظــم القانونيـّـة لجميــع 

الــدول وسياســاتها وممارســاتها.17 

ومــن المهــّم بمــكان عنــد دســترة حقــوق االنســان أن يولــي واضعــو الدســتور أهميــة لمســألة ثقافــة 
ــم  ــك يمّكنه ــوق االنســان، ألّن ذل ــارات حق ــد خي ــى تحدي ــط عل ــز فق ــدال مــن التركي ــوق االنســان ب حق
مــن التعامــل مــع الحقــوق بصــورة أكثــر شــموال. ولكــّن الصبغــة الشــموليّة والكونيّــة العاّمــة للحقــوق 
ــة،  ــة المتّصلــة بالهويّ ــة أو الخصوصيّ ــة الثقافيّ والحريــات قــد تصطــدم أحيانــا مــع عامــل الخصوصيّ
ــن معــه الحــّد مــن مجــال  ــز للمجتمــع يتعيّ والــذي تتمّســك بــه بعــض الهيئــات التأسيســيّة كعامــل مميّ
شــموليّة وكونيّــة الحقــوق علــى نحــو يتوافــق مــع تلــك الخصوصيّــة، مثــل مــا هــو حــال المجتمعــات 
ــى أن  ــرص عل ــاميّة، وتح ــة االس ــة العربيّ ــة الهويّ ــترة خصوصيّ ــة الدس ــر عمليّ ــث تُثي ــة حي العربيّ
تُضّمــن هــذه الخصوصيـّـة ضمــن مرجعيــات الحقــوق والحريــات الدســتوريّة. والخصوصيـّـة فــي حالــة 
الدســاتير العربيّــة هــي موقــع الشــريعة االســامية فــي الدســتور وربــط الحقــوق والحريــات بهــا، مــع 
ــم  ــل المفاهي ــى تنزي ــا عل ــة أو تأثيره ــة الكونيّ ــي المرجعيّ ــة ال تلغ ــة الهويّ ــى أّن خصوصيّ ــد عل التأكي

المرتبطــة بهــا صلــب أحــكام الدســتور.

القسم الثاني: تنزيل مفهوم حقوق االنسان في الدستور التونسّي

عملــت الســلطة التأسيســيّة األصليّــة علــى االلتــزام بالمرجعيّــة الكونيّــة للحقــوق والحريــات حتـّـى 
ــن  ــن خــال عنصري ــزام م ــذا االلت ــد انعكــس ه ــى نطــاق واســع، وق ــول عل يحظــى مشــروعها بالقب
ــّي  ــن البعــد الكون ــات فــي الدســتور، وهمــا الموائمــة بي ــام عليهمــا تصــّور شــرعة الحقــوق والحري ق

ــة مــن جهــة أخــرى )ب(.  ــس مفهــوم المواطن ــة مــن جهــة )أ(، وتكري ــة الثقافيّ والخصوصيّ

ثنائيّة الكونيّة والخصوصيّة. 	

تقــوم حقــوق االنســان والحريــات العاّمــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي يمكــن أن يشــترك فيهــا 
كّل البشــر بغــّض النظــر عــن انتماءاتهــم الفكريــة، الفلســفية، أو حتــى الدينيـّـة. إّن تســليط الضــوء علــى 
هــذا المفهــوم القابــل للمشــاركة يجعــل البعــد الكونــّي الشــمولّي لمفهــوم حقــوق االنســان يتعايــش مــع 
فكــرة الخصوصيـّـة الثقافيـّـة، باعتبارهمــا ال يتعارضــان فــي مجملهمــا. فبغــّض النظــر عــن المرجعيـّـة 
الدينيـّـة والثقافيـّـة، يبقــى ضمــان الكرامة البشــريّة المهّمة األســمى لمؤسســة حقوق االنســان الدســتوريّة، 

وهــي لذلــك تتطلـّـب التكامــل بيــن الحمايــة الوطنيـّـة والحمايــة الدوليـّـة.18

وقــد أّكــد إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا الــذي تــّم اعتمــاده باإلجمــاع فــي المؤتمــر العالمــي لحقــوق 
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اإلنســان فــي 25 جــوان 1993 علــى تأّصــل حقــوق االنســان في الكرامة البشــريّة وعلى اتّســامها بالطابع 
العالمــي والشــمولّي وعلــى ترابطهــا وتكاملهــا وعــدم قابليّتهــا للتجزئة، وأّكــد على واجب المجتمــع الدولي 
أن يتعامــل مــع حقــوق االنســان علــى الصعيــد العالمــي بطريقــة عادلــة ومتســاوية، وعلــى قــدم المســاواة. 
كمــا يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار ألهميـّـة الخصائــص الوطنيـّـة واالقليميـّـة ومختلــف الخلفيــاّت التاريخيـّـة 
والثقافيـّـة والدينيـّـة، كمــا ذّكــر بأنـّـه مــن واجــب الــدول، بغــّض النظر عــن أنظمتهــا السياســيّة واالقتصاديّة 

والثقافيـّـة أن تســعى إلــى تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق االنســان والحريــات األساســيّة.19

تشــير الفقــرة الرابعــة مــن ديباجــة الدســتور التونســّي إلــى محاولة الســلطة التأسيســيّة تأصيــل مقّومات 
الهويّــة التونســيّة فــي جذورهــا الثقافيّــة العربيّــة االســاميّة، كمــا تؤّكــد فــي نفــس الوقــت علــى االلتــزام 
ــة الحديثــة، وهــو مــا يعبّــر عــن ســعي مكّونــات  بالبعــد الكونــّي للقيــم التــي تتأّســس عليهــا الــدول المدنيّ
المجلــس التأسيســّي، بالّرغــم مــن اختــاف ايديولوجيّاتهــا، إلــى الموائمة بين أُســس الدولة المدنيـّـة، وحقوق 

االنســان فــي بعدهــا الكونــّي، مــن جهــة، وخصوصيـّـة هويـّـة المجتمــع التونســّي مــن جهــة أخــرى.20 

ومــن المثيــر لانتبــاه أّن توطئــة الدســتور التونســّي اقتصــرت علــى االشــارة إلــى التمّســك بالقيــم 
ــّي  ــون الدول ــرف أو القان ــى الع ــر إل ــم تُش ــامية، ول ــة الس ــان الكونيّ ــوق االنس ــادئ حق ــانيّة ومب اإلنس
ــة  ــي المنظومــة الدوليّ ــى االنخــراط ف ــي وعل ــزام بالســياق الدول ــى االلت ــد عل ــوق االنســان، كتأكي لحق
ــي  ــدات الت ــق والمعاه ــن المواثي ــة م ــة المتأتّي ــا الدوليّ ــرام التزاماته ــد باحت ــان أو التعّه ــوق االنس لحق
صادقــت عليهــا،21 غيــر أّن الفصــل 20 مــن الدســتور ينــصُّ علــى أّن “المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن 
قبــل المجلــس النيابــي والمصــادق عليهــا، أعلــى مــن القوانيــن وأدنــى مــن الدســتور”، وهــو مــا يعنــي 

ــة. ــة الوطنيّ ــزة فــي ُســلّم تــدّرج القواعــد القانونيّ أّن قواعــد القانــون الدولــي تحتــّل مكانــة متميّ

ومــن الجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق أّن هنــاك توّجهــات مختلفــة فــي مــا يتعلـّـق بمكانــة القانــون 
الدولــّي لحقــوق االنســان فــي ســلّم تــدرج القواعــد القانونيـّـة الوطنيـّـة، والتــي يمكــن حصرهــا فــي ثــاث 

توّجهــات رئيســيّة:

االتجــاه األّول يجّســد بوضــوح علويـّـة القانــون الدولــّي مقارنــة بالدســتور، وهــو المنهــج المعتمــد 	 
خاّصــة فــي دول بنلوكــس )Bénélux( وخصوصــا فــي النظــام الهولنــدي.22

االتجــاه الثانــي يضــع القانــون الدولــي لحقــوق االنســان فــي مرتبــة أدنــى مــن الدســتور ولكــن 	 
ــك  ــؤدي ذل ــة،23 وي ــق الدوليّ ــي وهــو يعطــي قيمــة دســتوريّة للمواثي ــون الداخل أســمى مــن القان
ــة وسياســيّة عاّمــة لــكّل الحقــوق  ــة قانونيّ إلــى اعتبــار القانــون الدولــي لحقــوق االنســان مرجعيّ

ــة لحقــوق االنســان.24 ــق الدوليّ ــا للمواثي ــي الدســتور طبق المكّرســة ف

 أّمــا االتجــاه الثالــث فهــو الــذي يعتبــر القانــون الدولــي لحقــوق االنســان فــي مرتبــة القانــون، مثــل 	 
مــا ذهــب إليه المشــّرع المصــرّي.25
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ويفتــرض مبــدأ ســمّو القانــون الدولــي علــى القوانيــن الداخليـّـة أن تكــون هــذه األخيــرة فــي توافــق 
ــة  ــة المســؤوليّة الناتجــة عــن تعــارض أحــكام قوانينهــا الداخليّ ــل الدول ــة وتتحّم مــع التزاماتهــا الدوليّ
ــة وتكــون ملزمــة بإصــاح التعــارض مــن خــال تعديــل تلــك القوانيــن.26 وال  مــع التزاماتهــا الدوليّ
ــر  ــد توات ــكاليّات، فق ــن االش ــة م ــّي للدول ــن النظــام الداخل ــّي ضم ــون الدول ــد القان ــاج قواع ــو إدم يخل
ــّي،  ــد الكون ــن البع ــان بي ــوق االنس ــكاليّة حق ــول إش ــس ح ــي تون ــّي ف ــار التأسيس ــال المس ــدل خ الج
والخصوصيـّـات الثقافيـّـة، والدينيـّـة، وارتبــط كثيــرا بالنقــاش حــول مكانــة الديــن فــي الدســتور،27 وكان 
ــوازن  ــة إيجــاد ت ــى محاول ــا فــي دفــع المجلــس التأسيســّي إل ــات دورا هاّم ــات واالختاف ــك التجاذب لتل
ــة  ــة العربيــة اإلســامية لغالبيــة الشــعب التونســي، ومطالبــة بعــض األطــراف بإقامــة دول بيــن الهوي
علمانيــة. حتـّـي أّن توطئــة المســوّدة األولــى للدســتور كانــت تشــير إلــى “القيــم االنســانيّة النبيلــة”، ثــّم 
ــح  ــّم إدراج مصطل ــم يت ــادئ حقــوق االنســان”، ول ــى “مب ــة إشــارة إل تضّمنــت ديباجــة المســوّدة الثاني
ــا  ــة اإلســاميّة وضــرورة توافقه ــة الديني ــا بالمرجعيّ ــّم تقييده ــة، وت ــي المســوّدة الثالث ــة” إالّ ف “الكونيّ
ــّم  ــزاب المعارضــة فت ــك أح ــي وكذل ــع المدن ــة المجتم ــارت حفيظ ــة أث ــذه الصياغ ــر أّن ه ــا، غي معه
تعديلهــا نحــو تكريــس التــوازن بيــن البعــد الكونــّي اإلنســاني للحقــوق والحريــات والخصوصيـّـة الدينيــة 
والثقافيـّـة للمجتمــع التونســي.28 وفــي هــذا الســياق يعتبــر رافــع بــن عاشــور أنـّـه ليــس مــن الضــرورّي 
التعاطــي مــع الصبغــة الكونيـّـة والتحديــات التــي تطرحهــا الخصوصيــات الثقافيـّـة علــى أنّهمــا ســياقان 
متناقضــان،29 بــل علــى العكــس فهمــا بعــدان متكامــان وهــو مــا دعــا إليــه إعــان وبرنامــج عمــل 

ــا الــذي اعتمــده المؤتمــر العالمــّي لحقــوق االنســان فــي 25 حزيران/يونيــو 30.1993 فيين

تكريس مفهوم المواطنة. 2

ــي مفهــوم أعمــق  ــا ف ــة، ولعلّه ــرد والدول ــن الف ــة بي ــة القانونيّ ــة عــن العاق ــر مفهــوم المواطن يُعبّ
ــة”،31  ــذ شــكل “الدول ــد يتّخ ــان سياســّي موّح ــن ينضــوي تحــت كي ــع معيّ ــاء لمجتم ــر عــن االنتم تعبّ
ــرا  ــق توتّ ــأنها أن تخل ــن ش ــي م ــامات الت ــرت االنقس ــاء كث ــذا االنتم ــعور به ــاب الش ــا غ ــك فكلّم لذل
ــى  ــا تتأتّ ــن هن ــة.32 وم ــة العاّم ــق المصلح ــو تحقي ــة أال وه ــّي للدول ــدف االساس ــق اله ــا وتعي وحروب
فكــرة التــزام الدولــة بحمايــة وتكريــس حقــوق االنســان وحّرياتــه مــن خــال دســترتها مقابــل انخــراط 
األفــراد فيهــا وقبولهــم بالعقــد االجتماعــّي الــذي يحكمهــا أال وهــو الدســتور.33 فبينمــا تدافــع نظريــات 
الحقــوق والحريــات علــى حــق االنســان فــي الحريــة وفــي العيــش بكرامــة، ترمــي نظريــات المواطنــة 
إلــى ضمــان التعايــش الســلمي بيــن كل األفــراد علــى نحــو يخــّول لــكّل النــاس التمتّــع بتلــك الحقــوق 
والحريــات فــي إطــار أكثــر تنظيــم، ومــن هنــا تتأتـّـى فكــرة تقييــد حريــات األشــخاص كفــرادى لضمــان 
انصهارهــا فــي منظومــة جماعيـّـة للحقــوق تتيــح للــكّل التمتـّـع بهــا دون أن تتعــدى حّريــة أّيٍ كان علــى 

ــة اآلخــر. مجــال حريّ
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وقــد تضّمــن الدســتور التونســّي بابــا كامــا يُعنــى بالحقــوق والحريــات التــي تلتــزم الدولــة بهــا تجــاه 
ــن حصــرا للحقــوق التــي تكتســي قيمــة  ــة، وتضّم ــادئ العاّم ــق بالمب ــاب المتعلّ مواطنيهــا، جــاء بعــد الب
ــه. وهــو يكــّرس  ــى مــا ورد ب ــاّت تقتصــر فقــط عل ــك ال يعنــي أّن الحقــوق والحري دســتورية، ولكــّن ذل
مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات مــن األجيــال الثاثــة لحقوق االنســان كما اعتمدهــا وأّكد عليهــا اإلعان 
العالمــي لحقــوق االنســان، والعهــد الدولــي الخــاّص بالحقــوق االقتصاديـّـة واالجتماعيـّـة والثقافيـّـة، والعهــد 
ــن  ــات وتضّم ــاب الحقــوق والحري ــة والسياســيّة. اســتهّل الفصــل 21 ب ــّي الخــاّص بالحقــوق المدنيّ الدول
تجســيدا لمفهــوم المواطنــة مــن خــال التنصيــص علــى أّن الدولــة تضمن للمواطنيــن والمواطنــات الحقوق 
ــدأ المســاواة بيــن  ــد علــى مب ــة، وتهــّيء لهــم أســباب العيــش الكريــم، كمــا أّك ــة والعاّم والحريــات الفرديّ

المواطنيــن والمواطنــات فــي الحقــوق والواجبــات وأمــام القانــون وعلــى رفــض جميــع أنــواع التمييــز.

كمــا يُكــّرس البــاب المتعلّــق بالحقــوق والحريــات فــي العديــد مــن الفصــول التــزام الدولــة بضمــان 
حقــوق االنســان المدنيـّـة والسياســيّة واالجتماعيـّـة، مثــل مــا ورد بالفصــل23 الــذي ينــّص علــى أّن الدولة 
تحمــي كرامــة الــذات البشــريّة وحرمــة الجســد، وتمنــع التعذيــب المعنــوّي، وهــي ملزمــة كذلــك بحمايــة 
ــا  ــات الشــخصيّة، كم ــة المســكن، وســرية المراســات واالتصــاالت والمعطي ــاة الخاّصــة، وحرم الحي
تضمــن الحــّق فــي االعــام، والحــّق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة، وحريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر والنشــر. 

وتلتــزم الدولــة بموجــب أحــكام الدســتور أيضــا بضمــان حــّد أدنــى مــن مقّومــات العيــش الكريــم بما 
فــي ذلــك الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة وجودتهــا والتغطيــة المجانيـّـة لفاقــدي الســند ولــذوي الدخــل 
ــة لضمــان  المحــدود. وكذلــك تضمــن الدولــة الحــّق فــي التعليــم المجانــّي، وتتخــذ التدابيــر الضروريّ
العمــل للمواطنيــن والمواطنــات فــي ظــروف الئقــة وبأجــر مناســب. وتلتــزم بضمــان المشــاركة فــي 
ــة  ــح، وحري ــراع والترّش ــوق االنتخــاب واالقت ــرار حق ــام مــن خــال إق ــاة السياســيّة والشــأن الع الحي

تكويــن األحــزاب والنقابــات والجمعيــات، وكذلــك حريــة االجتمــاع والتظاهــر الســلميّين.

ومــن أهــّم الضمانــات التــي يقّدمهــا الدســتور التونســّي فــي مجــال الحقــوق والحريــات هــو تحميــل 
ــؤ  ــان تكاف ــا مــن خــال ضم ــى دعمه ــرأة والعمــل عل ــوق المكتســبة للم ــة الحق ــا بحماي ــة التزام الدول
الفــرص بيــن الرجــل والمــرأة فــي تحّمــل مختلــف المســؤوليات وفــي جميــع المجــاالت، كمــا تعمــل 

ــة المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة مــن خــال قاعــدة التناصــف. علــى ضمــان تمثيليّ

ــان  ــه لضم ــي بذات ــتور ال يكف ــي الدس ــات ف ــوق والحري ــن الحق ــة م ــى مجموع ــص عل إّن التنصي
احترامهــا، خاّصــة أّن األحــكام الــواردة فــي الدســتور تكــون فــي صيغــة عاّمــة، وهــو مــا قــد يفســح 
ــوق  ــق الحق ــى تطوي ــيّة إل ــلطة التأسيس ــعت الس ــك س ــاكات، لذل ــن االنته ــد م ــكاب العدي ــال الرت المج
والحريــات الدســتوريّة بمجموعــة مــن الضمانــات بهــدف حمايتهــا عنــد التطبيــق، وتتمثّــل هــذه 
الضمانــات فــي وضــع قيــود علــى عمليـّـة ضبــط الحقــوق والحريــات، وتمكيــن أصحــاب الحقــوق مــن 

ــاك. ــى االنته ــم إل ــم وحرياته ــادل إذا تعّرضــت حقوقه ــى القضــاء الع ــي اللجــوء إل الحــّق ف
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 المبحث الثاني:  نطاق الحّقوق والحريات في الدستور 
التونسّي: قيد أم حماية؟ 

ــات تشــريعيّة  ــات الدســتوريّة بضمان ــوق والحري ــار المؤسســون التونســيون أن يحيطــوا الحق اخت
تهــدف إلــى تقييــد صاحيــات الســلطة التشــريعيّة عنــد وضــع ضوابــط الحقــوق والحريــات مــن خــال 
قاعــدة التقييــد الــواردة بالفصــل 49 مــن الدســتور. وســنتناول فــي هــذا المبحــث مفهــوم شــرط التقييــد 

)القســم األّول(، وشــروط اعمالــه مــن قبــل األطــراف المعنيّــة بــه )القســم الثانــي(.

القسم األّول: مفهوم قاعدة التقييد

ــي  ــان العالم ــان كاإلع ــوق اإلنس ــة لحق ــوك الدولي ــة الصك ــي غالبي ــد ف ــرط التقيي ــس ش ــم تكري ت
لحقــوق اإلنســان،34 والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية،35 والعهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة،36 وذلــك مــن منطلــق أنّــه وإن كان يتعيّــن علــى الــدول 
أن تتعّهــد بإنفــاذ مختلــف الحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا فــي الصكــوك الدوليـّـة ســالفة الذكــر، وال 
ســيما الحقــوق االقتصاديـّـة واالجتماعيـّـة، فإنـّـه ال يمكــن فــي المقابــل لــكّل الحقــوق والحريــات أن تكون 
مطلقــة، إذ تقتضــي المصلحــة العاّمــة ومتطلّبــات النظــام العــاّم أن تخضــع بعضهــا لقيــود معقولــة.37 
ــة تنظيــم  ويهــدف شــرط التقييــد إلــى حمايــة الحقــوق والحريــات مــن خــال فــرض قيــود علــى عمليّ
ــا مــن  ــة الحــّد جزئيّ ــة صاحيّ ــح للســلطة العاّم ــات، فهــو يتي ــك الحقــوق والحري ــراد لتل ممارســة األف

الحقــوق الدســتوريّة خدمــة ألغــراض تتماشــى مــع متطلّبــات الحكــم الديمقراطــّي.38

وقــد اختــارت الهيئــة التأسيســيّة لدســتور ســنة 2014 تبنــّي قاعــدة عاّمــة لتقييــد الحقــوق والحريــات 
ــذي  ــّم تضمينهــا بالفصــل39،49 وذلــك علــى خــاف مــا جــاء فــي دســتور تونــس لســنة 1959، ال ت
ــوق  ــة للحق ــط العاّم ــى الضواب ــة إل ــى الفصــول باإلضاف ــدات خاصــة موّزعــة عل ــّدة تحدي ــن ع تضّم
والحريــات، فتعلقــت تحديــدات خاّصــة مثــا بحريــة الفكــر والتعبيــر والصحافــة والنشــر واالجتمــاع 
ــة  ــلة وحماي ــرية المراس ــكن وس ــة المس ــا، وحرم ــزاب وتنظيمه ــن األح ــات، وتكوي ــيس الجمعي وتأس

ــات الشــخصية. 40 المعطي

ولقــد طرحــت مســألة ضوابــط الحقــوق والحريــات في مشــروع الدســتور الصــادر فــي 1 حزيران/
ــوق  ــط الحق ــق بضواب ــع يتعلّ ــل جام ــي فص ــة ف ــدة عاّم ــّرة قاع ــذي أدرج ألّول م ــوان 2013، ال ج
والحريــات، لكنّــه لــم يضــع أّي قيــود علــى تلــك الضوابــط بشــكل يحمــي الحقــوق ويحــّد مــن الســلطة 
التقديريّــة للمشــّرع، لذلــك، وتحــت ضغــط المجتمــع المدنــي، تّمــت إعــادة صياغــة الفصــل وتضمينــه 

شــرطي الضــرورة والتناســب.41
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وتُمثـّـل القواعــد الــواردة فــي الفصــل 49 المذكــور أعــاه األســاس الدســتوري، ليــس فقــط لتنظيــم 
ــي مجــال  ــة اإلنجــاز الدســتوري ف ــات حماي ــات، ولكــن أيًضــا لتصــّور آلي ــوق وممارســة الحري الحق
الحقــوق والحريـّـات. وهــو مــا يفتــرض، فــي الواقــع، ظهــور فلســفة جديــدة تدعــم العاقــة بيــن الدولــة 
ــة  ــات قضائي ــات التــي يضمنهــا الدســتور مــن خــال إنشــاء آلي والمواطــن، وتعــّزز الحقــوق والحري

يكــون للمحاكــم مــن خالهــا القــول الفصــل فــي مــا يتعلــق بالرقابــة علــى تطبيــق شــرط التقييــد.

ــي  ــات الت ــوق والحري ــة الحق ــق بكاف ــواردة بالفصــل 49 تتعلّ ــى أّن القاعــدة ال وتجــدر اإلشــارة إل
يكفلهــا الدســتور، فتشــمل البــاب الخــاص بالحقــوق والحريــات، وتتضمــن فصــوالً أخــرى، مثــل حقــوق 

الدفــاع المنصــوص عليهــا فــي الفصــل الخامــس المتعلــق بالســلطة القضائيــة.

القسم الثاني: شروط ضوابط الحقوق والحريات

لقــد وضــع الفصــل 49 مــن الدســتور األســس التــي يجــب علــى الســلطة التشــريعيّة احترامهــا بغيــة 
اعمــال ضوابــط الحقــوق والحريــات، والمتمثّلــة فــي أربعــة شــروط أساســيّة:

أّوال، يجــب أن تــِرد ضوابــط الحقــوق والحريــات فــي نــّص تشــريعي لــه مرتبــة القانــون، مّمــا . 1
يعنــي أّن أحــكام التقييــد يجــب أن يكــون لهــا أســاس قانونــّي واضــح، كمــا يجــب أن يكــون نــّص 
القانــون متاحــا لعاّمــة النــاس بهــدف تيســير اإلّطــاع عليــه، ودقيقــا بمــا يكفــي لتمكيــن النــاس 
مــن فهمــه واالنصيــاع ألحكامــه،42 كمــا أنـّـه ال يجــوز أن يكــون مبنيـّـا علــى الســلطة التقديريـّـة 

المطلقــة لألجهــزة التنفيذيـّـة للدولــة لتجنـّـب المســاس بحقــوق األفــراد وانتهــاك حرياتهــم.43
ثانيــا، يجــب أن تكــون القيــود علــى الحقــوق مشــروعة، بمعنــى أنّهــا ال يجــب أن تمــّس مــن . 2

جوهــر الحــّق المعنــّي بالتقييــد، وهــو مــا يفتــرض الموازنــة بيــن متطلّبــات تحقيــق المصلحــة 
العاّمــة وحمايــة حقــوق األفــراد.44

ــب . 3 ــه، ويتطلّ ــن أجل ــت م ــذي ُوضع ــدف ال ــع اله ــبة م ــود متناس ــون القي ــب أن تك ــا، يج ثالث
مبــدأ التناســب أن تكــون الوســائل التــي تســتخدمها الدولــة لتقييــد أحــد الحقــوق متناســبة مــع 

الهــدف المنشــود.45
رابعــا، يجــب أن تكــون تلــك القيــود خاضعــة للرقابــة القضائيـّـة، إذ تعمــل المحاكــم على ضمان . 4

حمايــة الحقــوق والحريــات مــن جميــع االنتهــاكات مــن خــال الموازنــة بيــن حالــة الضــرورة 
والتناســب عنــد مراقبــة التناســب.46 وعندمــا تتولــى المحكمة مراقبة التناســب يتعيـّـن عليها تقييم 
العاقــة بيــن التقييــد والغــرض منــه، وهــذا يتطلـّـب مــن القاضــي تقييــم مــا إذا كانــت الوســائل 
التــي تختارهــا الســلطة العموميـّـة لتقييــد حــق مــا هــي أفضــل الوســائل التــي يمكــن اســتخدامها 
 لتحقيــق الغــرض المرجــو مــن تقييــد ذلــك الحــق دون أن يــؤدي ذلــك إلــى المســاس بجوهره،47 
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فالفكــرة األساســيّة فــي رقابــة التناســب هــي أّن مــا يضفــي الشــرعيّة علــى اســتخدام الســلطة 
ــة  ــق المصلح ــى تحقي ــعي إل ــو الس ــات ه ــوق والحري ــى الحق ــة عل ــط القانونيّ ــة للضواب العاّم
ــا تتطلبــه تلــك  ــة إلــى أبعــد مّم ــّد ممارســة الســلطة العاّم ــة، ونتيجــة لذلــك يجــب أالّ تمت العاّم
األغــراض.48 وقــد تــّم تكريــس مبــدأ التناســب فــي فقهــة قضــاء المحكمــة االداريّــة التونســيّة 
حتــى قبــل صــدور دســتور ســنة 2014، ال ســيما، مــن خــال األحــكام الصــادرة فــي مجــال 
ــه  ــح دالالت ــي توضي ــا ســاهم ف ــط اإلدارّي، وهــو م ــى إجــراءات الضب ــة عل ــة القضائيّ الرقاب

وحــدوده.49 

تُمثـّـل الضمانــات الــواردة بالفصــل 49 أســاس حمايــة الحقــوق والحريــات الدســتوريّة، وهــي تُحيلنــا 
إلــى الــدور المحــورّي الــذي يُفتــرض أن يضطلــع بــه القضــاء “كحــاٍم للحقــوق والحريــات” فــي تفســير 
ــة  ــات المصلح ــن مقتضي ــه، وبي ــى إطاق ــة عل ــن الحــق أو الحريّ ــة بي ــي الموازن ــتور، وف ــكام الدس أح
العاّمــة ومتطلّبــات العيــش المشــترك، وذلــك بالرجــوع إلــى القانــون وال شــيء غيــر القانــون. فبعيــدا عــن 
التصــّور الدســتورّي للحقــوق والحريــات، تطــرح االشــكاليّات التطبيقيـّـة المتعلّقــة بحقــوق االنســان أمــام 
المحاكــم، التــي ال تســتطيع تأديــة دورهــا فــي حمايــة الحقــوق إالّ متــى كانــت ناجــزة، وفاعلــة، ومســتقلّة.

ــه دســتور  ــذي تضّمن ــّي ال ــم التونســيّة؟ هــل نجــح مشــروع االصــاح القضائ ــاذا عــن المحاك فم
ــل وجــه؟  ــى أكم ــات عل ــوق والحري ــة الحق ــى حماي ــادرة عل ــا ق ــي جعله 2014 ف

 المبحث الثالث:  الحقوق والحريات في تونس بين طموحات 
المؤسسين وعراقيل الواقع 

تتضّمــن أغلــب دســاتير الــدول أحكامــا تُكــّرس الحقــوق والحريــات، لذلــك فــإّن مــا يصنــع الفــرق 
ــدرة  ــا بق ــى مرهون ــق يبق ــات. فالتطبي ــوق والحري ــّي لدســترة الحق ــر العمل ــن نظــام وآخــر هــو األث بي
الدولــة علــى اعــاء ســلطة القانــون وإلــزام نفســها بنفســها بالشــرعة الدســتوريّة، وتمكيــن المواطنيــن 
مــن نظــام قانونــّي يخــّول للضحايــا الحصــول علــى ُســبل انتصــاف فعّالــة، تتحقـّـق خاّصــة مــن خــال 
الرقابــة علــى دســتوريّة القوانيــن، وهــو أمــر عجــز صانعــو القــرار فــي تونــس عــن تحقيقــه )القســم 
األّول(، وكذلــك مــن خــال اللّجــوء إلــى قضــاء مســتقّل وناجــز قــادر علــى تحقيــق المحاكمــة العادلــة، 
والحــال أّن القضــاء فــي تونــس الزال حبيــس نفــس العراقيــل، فالقوانيــن والممارســات واالمكانيــات 

الزالــت علــى حالهــا ولــم تتغيّــر بعــد تغيُّــر الدســتور )القســم الثانــي(.
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المحكمــة  غيــاب  فــي  الدســتورّية  الحقــوق  تصمــد  القسم األّول:  هــل 
الدســتورّية؟

تُعتبــر المحاكــم الدســتورية فــي الدول الديمقراطيـّـة الحديثة أحد األجهزة المفصليّة، هدفها األساســي 
هو الدفاع عن علويّة الدستور داخل الهيكل القانوني، وتحقيق التوازن بين السلطات، وتفادي النزاعات 
 بينهــا كمــا أنّهــا تعتبــر الضامــن األساســّي للحقــوق والحريــات مــن خــال مراقبــة دســتوريّة القوانيــن. 
وتعتبــر المحكمــة الدســتورية حســب أحــكام الفصــل 118 مــن الدســتور هيئــة قضائيـّـة مســتقلّة، وهــي 
تترّكــب مــن اثنــي عشــر عضــوا مــن ذوي الكفــاءة، ثاثــة أرباعهــم مــن المختصيــن فــي القانــون وّممن 
ــى كّل مــن رئيــس الجمهوريــة، ومجلــس نــواب الشــعب،  ال تقــّل خبرتهــم عــن عشــرين ســنة. ويتولّ
والمجلــس األعلــى للقضــاء تعييــن أربعــة أعضــاء علــى أن يكــون ثاثــة أرباعهــم مــن المختصيــن فــي 

القانــون، وذلــك لفتــرة واحــدة مّدتهــا تســع ســنوات.

وتتمتـّـع المحكمــة الدســتوريّة حســب دســتور ســنة 2014 باالســتقاليّة التاّمــة عن الســلطة التنفيذيّة، 
وهــو مــا يميّزهــا عــن المجلــس الدســتوري الســابق الــذي كان موجــودا بموجــب دســتور عــام 1959، 
ــمبر  ــي 16 ديس ــؤّرخ ف ــنة 1987 الم ــدد 1414 لس ــّي ع ــر الرئاس ــه بموجــب األم ــّم إحداث ــذي ت وال
ــا  ــا هاّم ــب دورا قضائيّ ــا تلع ــا أنّه ــة. كم ــلطة التنفيذيّ ــات الس ــداد لصاحيّ ــر امت 1987، إذ كان يعتب
باعتبارهــا تصــدر قــرارات قضائيّــة فــي مجــال مراقبــة الدســتوريّة، وهــي تتميّــز عــن بقيّــة األجهــزة 

القضائيّــة بكونهــا تنفــرد بمراقبــة دســتوريّة القوانيــن، ومشــاريع القوانيــن، والمعاهــدات الدوليّــة.

وبالرغــم مــن أّن إحــداث محكمــة دســتوريّة كان مــن أهــم الخيــارات التــي حــازت علــى اإلجمــاع فــي 
مشــروع الدســتور، وكان منطلــق الســلطة التأسيســيّة المعلــن عنــه هــو ضمــان علويـّـة الدســتور، وحمايــة 
النظــام الجمهــورّي، والحيلولــة دون ســّن قوانيــن تتعارض مع مضامينــه، وحماية الحقــوق والحريات،50 
إالّ أّن تركيزهــا عــرف تعثـّـرا منــذ ســنوات بســبب عــدم التوّصــل إلى حول األعضــاء المترّشــحين لها.51 
ويُعتبــر الفصــل 10 مــن القانــون األساســي عــدد 50 لســنة 2015 المــؤّرخ في 3 ديســمبر/ كانــون األّول 
2015 المتعلـّـق بالمحكمــة الدســتورية أحــد أبــرز العوائــق التــي حالــت دون تركيزهــا، باعتبــاره اشــترط 
ترتيبــا محــددا فــي تعييــن أعضــاء المحكمــة، وذلــك بــأن يتــّم التعييــن تباعــا مــن طــرف مجلــس نــواب 
الشــعب والمجلــس األعلــى للقضــاء ورئيــس الجمهوريـّـة، فــا يُمكــن ألّي جهــة مــن الجهــات المذكــورة 
االنطــاق فــي عمليـّـة التعييــن قبــل اســتكمال التعييــن مــن الجهة التي تســبقها.52 فــي البداية، تأّخــر تركيز 
المحكمــة الدســتوريّة بســبب عــدم إرســاء المجلــس األعلــى للقضــاء فــي اآلجــال التــي حّددهــا الفصــل 
ــة واجههــا  ــى ســنة 2016، كانــت أهــّم معضل 148 مــن الدســتور،53 وبعــد تركيــز المجلــس فــي موفّ
هــذا المســار هــي عمليّــة انتخــاب أربعــة أعضــاء مــن قبــل مجلــس نــواب الشــعب بأغلبيــة الثلثيــن مــن 
أعضائــه.54 وقــد أعــاق اشــتراط اغلبيــة الثلثيــن تعييــن األعضــاء األربعــة مــن طــرف مجلس النــواب، إذ 
 كان مــن الصعــب بلــوغ تلــك األغلبيـّـة بالنظــر إلــى التركيبــة الحزبيـّـة غيــر المتجانســة للمجلــس النيابــي، 
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وســيطرة االعتبــارات السياســيّة والحزبيـّـة علــى عمليـّـة اختيــار أعضــاء المحكمــة، وهــو مــا أدى إلــى 
عقــد العديــد مــن الجلســات التــي فشــلت فــي التوافــق حــول ترشــيح أعضــاء المحكمــة.

ومــن جهــة أخــرى قــد يُعــزى تعّطــل مســار تركيــز المحكمــة الدســتوريّة إلــى أّن القــوى 
ــة  ــن 2014 و2019 لــم تبــدي أيّــة حاج ــة خــال المــّدة المتراوحــة بي السياســيّة والحزبيّــة الفاعل
 إلــى المحكمــة الدســتوريّة لتلعــب دورهــا كُمحّكــم دســتورّي وسياســّي بيــن الســلطات الثــاث، 
بالنظــر إلــى االعتمــاد المفــرط علــى سياســة التوافــق فــي حــّل االزمــات والخافــات السياســّي وهــو مــا 
أّدى إلــى تأجيــل إيجــاد حــّل جــذرّي وفعلــّي بالنســبة للمســائل الخافيـّـة الهاّمــة.55 كمــا تواصــل تعطيــل 
هــذا المســار منــذ ســنة 2019 بســبب النزاع بين بيــن مجلس النواب التونســي ورئيــس الجمهورية قيس 
 ســعيد حــول مشــروع تعديــل قانــون المحكمــة الدســتوريّة )مشــروع قانــون أساســي عــدد 39 / 2018 
ــمبر 2015  ــي 3 ديس ــؤّرخ ف ــنة 2015 الم ــدد 50 لس ــون األساســي ع ــام القان ــح واتم ــق بتنقي المتعلّ
المتعّلــق بالمحكمــة الدســتوريّة( الــذي أُقــّر مرتيــن بعــد مــا رده الرئيــس إلــى البرلمــان لقــراءة ثانيــة، 
حيــث صــّوت عليــه ثلثــا النــواب وعددهــم اإلجمالــي 217 نائبــا، فــي حيــن طعــن فــي دســتوريته 30 
ــن  ــا رّد الطع ــت بدوره ــي تولّ ــن، والت ــة دســتورية مشــاريع القواني ــة لمراقب ــة الوقتي ــام الهيئ ــاً أم نائب
وأحالــت مشــروع القانــون لرئيــس الجمهوريــة بعــد انقســام أعضائهــا بيــن مؤيــد للطعــن ورافــض لــه، 
وقــد اعتبــر رئيــس الجمهوريّــة قيــس ســعيّد أّن هــذا المشــروع غيــر دســتورّي وأّن تركيــز المحكمــة 

الدســتوريّة بــات أمــرا مســتحيا وذلــك النقضــاء اآلجــال الدســتوريّة المتعلّقــة بتركيزهــا. 

ــذي كان يفتــرض  ــدور المحــورّي ال ــاب المحكمــة الدســتوريّة بال ــرة لغي ــات الخطي ترتبــط التداعي
أن تلعبــه، حيــث أســند لهــا الفصــل 120 مــن الدســتور التونســي مهّمــة المراقبــة الدســتوريّة حصريــا، 
ــس  ــن طــرف مجل ــا م ــن المصــادق عليه ــة مشــاريع القواني ــى كافّ ــة عل ــة القبليّ ــي تشــمل المراقب وه
نــواب الشــعب والتــي لــم يقــع ختمهــا بعــد، والتــي يحيلهــا عليهــا رئيــس الجمهوريـّـة أو ثاثــون نائبــا، 
وذلــك بهــدف تفــادي الخروقــات الدســتوريّة التــي قــد تتضّمنهــا بعــض النصــوص القانونيـّـة. باإلضافــة 
إلــى مراقبــة عمليّــة تعديــل الدســتور وهــو مــا يقتضــي فــي البدايــة التأّكــد مــن عــدم مســاس مشــروع 
ــل  ــرام إجــراءات التعدي ــن احت ــد م ــك التأّك ــل، وكذل ــة للتعدي ــر القابل ــون الفصــول غي ــل بمضم التعدي
ــة بعــد  الدســتورّي. وتختــّص المحكمــة الدســتوريّة دون ســواها بمراقبــة دســتوريّة المعاهــدات الدوليّ
عرضهــا عليهــا مــن طــرف رئيــس الجمهوريـّـة وقبــل ختــم قانــون الموافقــة عليهــا. وال تتعّهــد المحكمــة 
بالمراقبــة مــن تلقــاء نفســها بــل يكــون تعّهدهــا بنــاء علــى طلــب األطــراف التــي خّولهــا الدســتور وهــم 
رئيــس الجمهوريّــة، أو رئيــس الحكومــة أو ثاثــون نائبــا. كمــا عهــد إليهــا الدســتور بمهّمــة المراقبــة 
البعديـّـة علــى دســتوريّة القوانيــن، وهــي الرقابــة التــي تمارســها المحكمــة علــى القوانيــن بعــد دخولهــا 
حيّــز التنفيــذ، ويكــون ذلــك بنــاء علــى إثــارة أحــد األطــراف الدفــع بعــدم دســتوريّة القانــون المنطبــق 
عليــه أمــام المحاكــم العاديــة العدليــة أو اإلداريـّـة، وتــؤّدي “المســائل التوقيفيـّـة”، إلــى تعطيــل البــّت فــي 

القضيّــة وإحالــة المســألة علــى المحكمــة الدســتوريّة للنظــر فيهــا.
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وبالنّظــر إلــى أهميـّـة االختصاصــات التــي كان مــن المفتــرض أن تمارســها المحكمــة الدســتوريّة كما 
نــّص عليهــا البــاب الســابع مــن دســتور ســنة 2014، فقــد كان لغيابهــا آثــار ســلبيّة عميقــة علــى ســامة 
النظــام القانونــّي التونســي، وعلــى وضــع الحقــوق والحريــات، وكذلــك علــى عمــل المنظومــة السياســيّة، 
ففــي ظــّل غيــاب المحكمــة الدســتوريّة ال يمكــن الحديــث عــن أيـّـة مراجعــة حقيقيـّـة للدســتوريّة،56 وهــو 
مــا أّدى إلــى خلــق خلــل فــي النظــام القانونــي وتزايــد المخاطــر المرتبطــة بالخروقــات الدســتورية التــي 
ــة المتعلّقــة بحقــوق المواطنيــن وحريّاتهــم. هــذا إضافــة إلــى أّن عــدم وجــود  تطــال النصــوص القانونيّ
ــة مــن خــال المســائل  ــرض أن تمارســها المحكم ــي يفت ــن، والت ــى القواني ــة عل ــة دســتوريّة الحق رقاب
ــة، ســمح ببقــاء العديــد مــن القوانيــن المخالفــة للدســتور ســارية المفعــول.57 ومــن أهــّم األمثلــة  التوقيفيّ
علــى ذلــك نذكــر األمــر عــدد 50 المــؤّرخ فــي 26 جانفــي 1978 والمتعلـّـق بتنظيــم حالــة الطــوارئ،58 
ــراد  ــوق األف ــد مــن حق ــي تُقيّ ــرارات الت ــد مــن الق ــة إلصــدار العدي ــه الســلطة التنفيذيّ ــذي تســتند إلي وال
وحرياتهــم بشــكل مخالــف للدســتور. وكذلــك القانــون األساســّي عــدد 26 المــؤّرخ فــي 7 أوت 2015 
ــنة 2013  ــذ س ــة من ــده وزارة الداخليّ ــذي تعتم ــوال وال ــل األم ــع غس ــاب ومن ــة الره ــق بمكافح المتعلّ
كأســاس لفــرض العديــد مــن اإلجــراءات الرقابيـّـة التعســفية دون إذن قضائــّي، شــملت المنــع مــن الســفر 
للشــباب الذيــن لــم يتجــاوز عمرهــم الخامســة والثاثيــن مــن العمــر، وعــدم تســليم المواطنيــن جــوازات 
ســفرهم بتعلّــة احتمــال توّجهــم إلــى بـُـؤر التوتـّـر، هــذا عــاوة علــى وضــع حوالــي 100 ألــف مواطــن 
تونســي تحــت اإلجــراء الحــدودّي الُمســّمى “S17”،59 وكان هــذا اإلجــراء فــي البداية يشــمل األشــخاص 
ــة قبــل  ــة أو الذيــن كانــت لهــم بطاقــات إرشــادات أمنيّ الذيــن تــّم االشــتباه بتوّرطهــم فــي قضايــا إرهابيّ
الثــورة، ثــّم تــّم تعميمــه بعــد اعــان رئيــس الجمهوريـّـة عــن حالــة االســتثناء بتاريــخ 25 جويليــة 2021 

ليشــمل القضــاة، وأعضــاء المجلــس النيابــّي، والعديــد مــن المســؤولين اإلدارييــن والسياســيين.

وقــد أّكــدت منّظمــة العفــو الدولــي فــي تقريرهــا األخيــر للعــام 2020/21 أّن وضــع حقــوق االنســان 
والحريــات العاّمــة فــي تونــس ال يــزال يطــرح العديــد مــن االشــكاليات، إذ خضــع العديــد مــن المدّونيــن 
ومســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي للتحقيــق أو واجهــوا محاكمــات جنائيـّـة لنشــرهم تعليقــات عبر 
االنترنــت تنتقــد الســلطات الحكوميّــة أو أعــوان ومؤسســات األمــن الداخلــّي أو مســؤولي الدولــة وذلــك 
بموجــب قوانيــن مقيـّـدة فــي المجلـّـة الجزائيـّـة ومجلـّـة االتصــاالت تنــّص علــى تجريــم هضــم الجانــب.60 
كمــا أّكــدت المنّظمــة التونســيّة لمناهضــة التعذيــب أّن قــوات األمــن فــي تونــس الزالــت تنتهــج ممارســة 
التعذيــب وإســاءة المعاملــة “بانتظــام” وال ســيما أثنــاء االعتقــال، والترحيــل، واالســتجواب، والســاعات 

األولــى مــن مــّدة االحتفــاظ، مــع تفاقــم ظاهــرة اســتمرار الجنــاة فــي اإلفــات مــن العقــاب.61

إّن اســتمراريّة بعــض أجهــزة الســلطة التنفيذيّــة فــي اســتعمال تشــريعات مخالفــة للدســتور 
ولالتزامــات الدوليـّـة، بالرغــم مــن إدانــة مــا قــد ينجــرُّ عنهــا مــن تنكيــل باألشــخاص وانتهــاك حقوقهم، 
يعبـّـر عــن مــوروث ثقيــل مــن ممارســة العنــف، وهــو مــوروث ال يتعايــش مــع ثقافــة حقــوق االنســان 
التــي يتطلـّـع إليهــا المتصفـّـح لدســتور ثــورة الحريــة والكرامــة، بــل إّن مــا نشــهده أحيانــا مــن تجــاوزات 
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ــرغ  ــم الســلطة، مــن شــأنه أن يُف ــن بأيديه ــا وم ــن يمثّله ــا المؤسســات وم ــات للدســتور، تأتيه وخروق
الدســتور مــن معنــاه ومــن جــدواه، فهــل يجــُد مــن يُنتهــك حقّــه العدالــة أمــام المحاكــم التونســيّة؟

القسم الثاني: استقاللّية السلطة القضائّية كضمانة للحقوق والحريات

تتضّمــن الدســاتير عــادة صيغــا عاّمــة فيمــا يتعلـّـق بالحقــوق والحريــات وتصحبهــا مبــادئ توجيهيـّـة 
للتفســير، وقــد يطــرح تطبيــق تلــك الصيــغ العاّمــة العديــد مــن االشــكاليّات فــي التطبيــق، وتكــون هــذه 
ــن  ــي تمكي ــيّا ف ــم دورا أساس ــب المحاك ــك تلع ــات، لذل ــوق والحري ــاس بالحق ــأ المس ــكاليات منش اإلش
أصحــاب الحقــوق مــن حمايــة حقوقهــم وحرياتهــم )1(، غيــر أّن المحاكــم ال يمكــن أن تضطلــع بهــذه 
ــع  ــريعيّة، تتمتّ ــة والتش ــلطتين التنفيذيّ ــة للس ــلطة موازي ــا س ــى أنّه ــا عل ــت معاملته ــة إالّ إذا تّم المهّم

ــة الســلطات حتّــى يتســنى لهــا مراقبتهــا )2(. باالســتقالية التامــة عــن بقيّ

القضاء والحّق في المحاكمة العادلة. 	

ــلطة  ــتقال الس ــة اس ــل الدول ــرورة أن “تكف ــى ض ــدة عل ــم المتّح ــيّة لألم ــادئ األساس ــدت المب أّك
القضائيّــة وينــّص عليهــا دســتور البلــد وقوانينــه، ومــن واجــب جميــع المؤسســات الحكوميّــة وغيرهــا 

ــة”.62 ــرام ومراعــاة اســتقال الســلطة القضائيّ ــن المؤسســات احت م

إّن اســتقاليّة الســلطة القضائيـّـة ليســت هدفــا بذاتهــا، وإنّمــا تكمــن أهميّتهــا فــي كونهــا تلعــب دوًرا 
حاســًما فــي تفعيــل العديــد مــن المفاهيــم التــي تقــوم عليهــا النظــم الديمقراطيــة مثــل ســيادة القانــون، 
وضمــان المحاكمــة العادلــة، وحمايــة حقــوق اإلنســان. ويمكــن اســتخاص هــذه األهميــة ليــس فقــط من 
خــال المفهــوم فــي حــّد ذاتــه، ولكــن أيًضــا مــن خــال تداعياتــه المختلفــة علــى أرض الواقــع. ولعــّل 
هــذا هــو الســبب الــذي دفــع الســلطة التأسيســيّة األصليـّـة لدســتور عــام 2014 لكــي تعتبــر أّن القضــاء 
ــات.63  ــة الحقــوق والحري ــون وحماي ــة الدســتور وســيادة القان ــة أساســيّة إلقامــة العــدل، وعلوي ضمان
غيــر أّن القضــاء لــن يكــون قــادرا علــى أن يــؤّدي هــذه المهــاّم الكبــرى مــا لــم يتــّم التعامــل معــه علــى 
أنّــه ســلطة موازيــة للســلطتين التشــريعيّة والتنفيذيّــة، ومــن هــذا المنطلــق تــّم تكريــس البــاب الخامــس 

مــن الدســتور للســلطة القضائيـّـة وتــّم التأكيــد فيــه صراحــة علــى أّن القضــاء ســلطة مســتقلّة.64 

اعتبــر الدســتور التونســي أّن أســاس إرســاء ســلطة قضائيّــة قــادرة علــى تحقيــق العــدل وضمــان 
ســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريــات هــو اســتقاليّة القضــاء،65 وحياديـّـة القضــاة.66 وقــد كــّرس 
الدســتور مفهــوم اســتقاليّة الســلطة القضائيـّـة ببعديهــا الهيكلــّي والبشــرّي فــي الفصــل 102 منــه الــذي 
يقتضــي أّن “القضــاء ســلطة مســتقلّة تضمــن إقامــة العــدل وعلويــة الدســتور وســيادة القانــون وحمايــة 
ــي  ــه ف ــلطان علي ــتقّل وال س ــي مس ــل أّن “القاض ــس الفص ــى نف ــا اقتض ــات...”، كم ــوق والحري الحق
 قضائــه لغيــر القانــون”، ويحّجــر الفصــل 109 التدّخــل فــي العمــل القضائــّي مهمــا كان شــكله ومأتــاه. 
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وتضّمنــت أحــكام الدســتور أيضــا العديد من الضمانات الكفيلة بتحقيق حياديـّـة القضاة كالكفاءة المطلوبة 
 فــي االنتــداب، والحصانــة الجزائيـّـة كضمانة لعدم تهديد القضــاة وتطويعهم من قبل الســلطة التنفيذيّة،67
تضــاف إليهــا الضمانــات الوظيفيــة التــي وردت بالفصــل 107، فالقاضــي ال ينقــل دون رضــاه، وال 
يعــزل، كمــا ال يمكــن إيقافــه عــن العمــل، أو اعفــاؤه، أو تســليط عقوبــة تأديبيـّـة عليــه إالّ فــي الحــاالت 

وطبــق الضمانــات التــي يضبطهــا القانــون، وبموجــب قــرار معلـّـل مــن المجلــس األعلــى للقضــاء.

ــكل  ــاء بش ــتقال القض ــن اس ــّزأ م ــزء ال يتج ــم ج ــاة ونزاهته ــاد القض ــن أّن حي ــم م ــى الرغ وعل
ــن. فاســتقال  ــن المفهومي ــز بي ــا للتميي ــا يدفعن ــى حــدة، وهــو م ــا كّل عل عــام إالّ أّن الدســتور ذكرهم
القضــاء يفهــم فــي عاقــة بالمتغيـّـرات الخارجيـّـة والســلطات األخــرى،68 أّمــا الحيــاد فهــو يرتبــط أكثــر 
ــّت فــي النزاعــات  ــاد القضــاة يمّكنهــم مــن الب ــإّن حي ــي للمحاكــم، وعمومــا ف ــم والعمــل الداخل بالتنظي
ــمح  ــا يس ــّي مّم ــم المهن ــى وضعه ــم أو عل ــك عليه ــات ذل ــن تداعي ــوف م ــم دون خ المعروضــة عليه
للســلطة القضائيـّـة بلعــب دورهــا الحقيقــّي فــي ممارســة رقابــة فعليـّـة علــى ممارســات الســلطة العاّمــة 
والتأّكــد مــن احتــرام المؤسســات واألفــراد للقانــون، وهــو مــا مــن شــأنه أن يكــّرس ســيادة القانــون.69 
كمــا أن اســتقال القضــاء أمــر حاســم ألنــه يبنــي ثقــة الشــعب فــي القضــاء وفــي أحكامــه ويدعــم ثقافــة 

الشــرعية فــي المجتمــع ويعــّزز ســيادة القانــون.70

ضمانات االستقالليّة في دستور 4	20. 2

ــة  ــا أنظم ــي تحكمه ــدان الت ــي البل ــه ف ــهل تحقيق ــذي يس ــر ال ــت باألم ــاء ليس ــتقاليّة القض إّن اس
اســتبداديّة، أو تلــك التــي تعانــي مــن مــوروث ثقيــل مــن الممارســات القمعيـّـة واالســتبدادية، فاســتقاليّة 
القضــاء ال تتحقـّـق بمجــّرد التنصيــص عليهــا بالدســتور. وتؤثـّـر خيــارات التصميــم الدســتورّي للســلطة 
ــار  ــّم بهــا اختي ــة التــي يت ــى اســتقال القضــاء، باعتبارهــا تشــمل الطريق ــة بشــكل مباشــر عل القضائي
وتعييــن القضــاة، والقيــود المفروضــة علــى مــّدة خدمــة القضــاة، والطــرق التــي يمكــن بهــا عزلهــم أو 
إقالتهــم.71 ويتّجــه واضعــو الدســاتير عــادة إلــى تكليــف هيئــة مســتقلّة تابعــة للســلطة القضائيـّـة لتتولـّـى 
اإلشــراف علــى هــذه المســائل. وقــد اتّجــه اختيــار المجلــس الوطنــي التأسيســّي التونســّي نحــو تكليــف 
مجلــس أعلــى للقضــاء يتمتـّـع باالســتقال التــاّم،72 ويكــون ثلثــا أعضائــه مــن القضــاة أغلبهــم منتخبــون 
مــن طــرف زمائهــم أّمــا البقيـّـة فهــم المعيّنيــن بصفاتهــم،73 مهّمتــه الســهر علــى حســن ســير القضــاء 
ــف مــن أربــع  ــة علــى المحاكــم والقضــاة، وهــو يتألّ واحتــرام اســتقاله، وقــد أســندت لــه واليــة عاّم
هيئــات مســتقلّة لإلشــراف علــى مختلــف فــروع الســلطة القضائيـّـة. يختلــف المجلــس األعلــى للقضــاء 
كمــا يتصــّوره دســتور عــام 2014 اختافــا تاّمــا عــن مجلــس القضــاء الســابق الــذي تــّم تعليــق كامــل 
ــاره كان  ــه، باعتب ــه مهاّم ــان تولي ــي ابّ ــي التأسيس ــس الوطن ــن طــرف المجل ــه م ــطته وصاحيّات انش
امتــدادا للســلطة التنفيذيّــة، إذ كان يــرأس المجلــس رئيــس الجمهوريّــة الــذي ينوبــه وزيــر العــدل كمــا 

يتــّم تعييــن أغلــب أعضائــه مــن طــرف الســلطة التنفيذيّــة. 
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ــر  ــا تعتب ــرة، كم ــة كبي ــى للقضــاء ســنة 2016 أزم ــس األعل ــز المجل ــة، عــرف تركي ــي الحقيق ف
انجازاتــه فــي مــا يتعلـّـق بالســعي إلــى حســن ســير القضــاء واحتــرام اســتقاله محــدودة جــّدا بالمقارنــة 
ــة التــي يشــكو  مــع الــدور الــذي أســنده لــه الدســتور، ويعــود ذلــك باألســاس الــى االنقســامات الداخليّ
منهــا وعــدم وفــاء قيادتــه وأعضائــه لتلــك العهــدة الدســتوريّة، باإلضافــة إلــى غيــاب اإلرادة السياســيّة 

فــي إصــاح القضــاء وعــدم توفيــر االعتمــادات الازمــة لذلــك.

فالمجلــس يعمــل منــذ تركيــزه دون نظــام داخلــّي، بالّرغــم مــن أّن الفصــل 45 مــن القانــون 
األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء اقتضــى أن يتولـّـى المجلــس ضبــط نظامــه الّداخلــّي، وقــد أثـّـر ذلــك 

ــرة.74  ــة متوات ــة بصف ــه وجعلهــا عرضــة للطعــون القضائيّ ــه وقرارات ــى شــرعيّة أعمال عل

ــة عملــت علــى تجريــد المجلــس األعلــى للقضــاء مــن أهــم  هــذا عــاوة علــى أّن الســلطة التنفيذيّ
الصاحيــات التــي تمّكنــه مــن ضمــان حســن ســير القضــاء، كاإلشــراف علــى انتــداب القضــاة وتكوينهم 
واإلشــراف علــى التفقــد القضائــي وإدارة المحاكــم. كمــا تــّم التراجــع عــن االســتقالية التي كانــت تتمتع 
بهــا كّل مــن المحكمــة اإلداريــة ودائــرة المحاســبات فــي قوانينهــا ســارية المفعــول حاليــا، والحــال أنّهــا 
ال تســتطيع االضطــاع بمهامهــا بصفــة موضوعيــة وناجعــة إال عندمــا تكــون مســتقلة اســتقاال تاّمــا 

عــن الجهــة الخاضعــة للرقابــة.

ويذكــر كذلــك أّن المجلــس التــزم بالســلبيّة أمــام عــدم وفــاء الدولــة بمقتضيــات الدســتور التــي كانــت 
تتطلـّـب دعــم مســار اصــاح القضــاء علــى المســتويين الهيكلــي والبشــري، إذ الزالــت وضعيــة المحاكم 
وعــدد اإلطــار القضائــي واإلداري بهــا يعانــي تدهــورا ونقصــا كبيــران، ّممــا يؤثــر ســلبا علــى جــودة 
العدالــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة. فــا يــزال القضــاء االدارّي مثــا يعمل بشــكل مخالف للدســتور، 
ــز جهــاز  ــذي يقتضــي تركي ــه ال ــل أحــكام الفصــل 116 من ــى تفعي ــة بشــكل جــّدي إل ــم تســع الدول ول
ــّي.75 هــذا عــاوة  قضائــّي المركــزّي بهــدف تقريــب الوصــل إليــه علــى المســتوى الجهــوى والمحل
علــى التلكــؤ والمماطلــة فــي مراجعــة العديــد مــن القوانيــن التــي تؤثـّـر بشــكل حاســم علــى اســتقاليّة 
القضــاء علــى ضــوء األحــكام المضّمنــة بالدســتور ونذكــر مثــا مثــل القوانيــن المتعلّقة بمركــز القضاة، 
كوضــع القوانيــن األساســية للقضــاة علــى نحــٍو يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة ووضــع قانــون يضمــن 
اســتقال النيابــة العموميــة عــن الســلطة التنفيذيــة، ومراجعــة القانــون المتعلقــة بالمحكمــة العســكرية 
طبقــا لمــا تقتضيــه أحــكام الفصليــن 110 و149 مــن الدســتور وذلــك بحصــر نطــاق اختصــاص تلــك 

المحاكــم فــي الجرائــم العســكرية المرتكبــة مــن العســكريين اثنــاء مباشــرتهم لمهامهــم.76
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لــم تعــرف تونــس منــذ ســنة 2011، خطــرا يهــّدد الحقــوق والحريــات مثــل الخطــر الــذي تشــهده 
خــال هــذ الفتــرة وذلــك بســبب اللجــوء المفــرط إلــى قانــون حالــة الطــوارئ أثنــاء جائحــة “كوفيــد19-” 
لوضــع قيــود علــى الحريــات الخاّصــة والعاّمــة. وقــد تعاظــم الخطر المهــّدد لمكاســب الحريـّـة والكرامة 
ــة  ــس الجمهوريّ ــد إعــان رئي ــورة 2011 للشــعب التونســّي بع ــا ث ــي حقّقته ــة الت ــة االجتماعيّ والعدال
ــاال للفصــل 80  ــاد إعم ــي الب ــتثناء ف ــة االس ــن حال ــوز 2021 ع ــة/ تم ــوم 25 جويلي ــعيّد ي ــس س قي
مــن الدســتور بهــدف حفــظ كيــان الوطــن وأمــن البــاد واســتقاله، وضمــان الســير العــادي لدواليــب 
ــه  ــي وتولي ــس النياب ــال واختصاصــات المجل ــد أعم ــة وتجمي ــس الحكوم ــاء رئي ــه اعف ــة، وتولي الدول
رئاســة الســلطة التنفيذيـّـة. وهــو مــا اعتبــره العديــد مــن خبــراء القانــون الدســتورّي، مثــل عيــاض بــن 
ــي  ــة ف ــة رئيــس الجمهوريّ ــر عــن رغب ــى الدســتور والشــرعيّة، وتعبي ــة االنقــاب عل عاشــور، بمثاب
ــد مــن المناســبات  ــر فــي العدي ــة، الســيما أّن الرئيــس التونســّي كان قــد عبّ االنفــراد بالســلطة التنفيذيّ
عــن تحفّظــه علــى النظــام السياســّي المعمــول بــه فــي تونــس وعــن اتّجــاه نيّتــه نحــو تعديــل الدســتور، 

ومــن المرّجــح أن يكــون ذلــك باتّجــاه العــودة إلــى النظــام الرئاســّي.

وبالّرغــم مــن أّن الرئيــس التونســّي أعلــن عــن تمّســكه بمكاســب الحقــوق والحريــات التــي حقّقتهــا 
الثــورة التونســيّة وبأنـّـه ال مجــال لعــودة االســتبداد، إالّ أّن الخــروج عــن الشــرعيّة الدســتوريّة، واالنفراد 
ــال  ــروع االنتق ــّدد مش ــّي يته ــر حقيق ــود خط ــي بوج ــد يوح ــتور ق ــل الدس ــروع تعدي ــلطة، وبمش بالس
الديمقراطــّي فــي تونــس، وبالتبعيّــة حقــوق االفــراد وحرياتهــم. فمهمــا كانــت النوايــا أو حتــى البرامــج 
المعلــن عنهــا فــي الخطابــات، واللقــاءات، أو التقاريــر الرســميّة نبيلــة، ال يمكــن لحكــم الشــخص الواحد، 
أن يتوافــق مــع منظومــة الحكــم الديمقراطــّي ومتطلّبــات حمايــة الحقــوق والحريــات التــي تقــوم أساســا 
علــى فكــرة الفصــل بيــن الســلطات وتوازنهــا والتنســيق فــي مــا بينهــا ومراقبــة بعضهــا البعــض، ذلــك 
ــّي  ــع قانون ــود ذات طاب ــرض قي ــّم “ ف ــق إالّ إذا ت ــات ال تكتمــل وال تتحق ــوق والحري ــة الحق أّن منظوم
علــى صاحــب الســيادة وتقييــد إرادته...)بشــكل( يعيــد ادخــال الســيادة فــي نطــاق الشــرعية القانونيـّـة”،77 
ــة كثيــرة وجســيمة فــي تونــس وفــي غيرهــا  الســيما أّن النظــام الرئاســّي لــه ســوابق اســتبداديّة وقمعيّ
مــن البلــدان العربيّــة، حيــث يميــل دائمــا إلــى الخــروج عــن قيــود الشــرعيّة، والرقابــة، والفصــل بيــن 
ــه الســلطة  ــذي تبنّت ــث ال ــج الدســتورانّي الحدي ــوم عــن جــدوى المنه ــك يحــقُّ التســاؤل الي الســلط. لذل
التأسيســيّة األصليّــة فــي دســتور ســنة 2014 فــي بيئــة ثقافيّــة، وسياســيّة قــد ال تتــاءم مــع متطلّبــات 

الحكــم الديمقراطــّي، ولعــّل هــذا مــا يؤّكــد، إلــى حــّد مــا، نظريّــة “االســتثناء العربــّي”. 
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 الهوامش 
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االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري والتــي تّمــت المصادقــة عليهــا بمقتضــى القانــون - 
عــدد 70 لســنة 1966 المــؤرخ فــي 28 نوفمبــر 1966. 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والــذي تّمــت المصادقــة عليــه بمقتضــى القانــون عــدد 30 لســنة - 
1968 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 1968.

ــة -  ــت المصادق ــذي تّم ــة والسياســية وال ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــاري الخــاص بالعه البروتوكــول االختي
عليــه بمقتضــى المرســوم عــدد 3 لســنة 2011 المــؤرخ فــي 19 فيفــري، واألمــر عــدد 551 لســنة 2011 المــؤرخ 

فــي 14 مــاي 2011.
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والــذي تّمــت المصادقــة عليــه بمقتضــى القانــون - 

عــدد 30 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 29 نوفمبــر 1968.
ــة -  ــت المصادق ــي تّم ــم ضــد البشــرية بمــرور الزمــن والت ــم الحــرب والجرائ ــة بعــدم ســقوط جرائ ــة المتعلق االتفاقي

ــارس 1972. ــي 10 م ــون عــدد 11 لســنة 1972 المــؤرخ ف ــا بمقتضــى القان عليه
االتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الميــز العنصــري والقضــاء عليهــا والتــي تّمــت المصادقــة عليهــا بمقتضــى القانــون - 

عــدد 89 لســنة 1976 المــؤرخ فــي 4 نوفمبــر 1976.
اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــي تّمــت المصادقــة عليهــا بمقتضــى القانــون عــدد 68 - 

لســنة 1985 المــؤرخ فــي 12 جويليــة 1985.

http://www.interpeace.org
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/constitutionalism
https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/constitutionalism
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(18 ).Helen Fenwick, ”Civil Liberties and Human Rights“, 2007, pp: 5-8

(19 ) Vienna Declaration and Programme of Action، Adopted by the World Conference on Human
Rights in Vienna on 25 June 1993, available online at: https://www.ohchr.org/Documents/

ProfessionalInterest/vienna.pdf. Visited August 21st, 2021

ــز ( 20) ــس ومصــر”، المرك ــرب وتون ــارب المغ ــي تج ــراءة ف ــارات 2011، ق ــد انفج ــا بع ــتورانيّة م حســن طــارق، “دس
ــات: 224-227. ــو 2016. الصفح ــران/ يوني ــروت، حزي ــى، بي ــة األول ــات، الطبع ــات السياس ــاث ودراس ــيّ لألبح العرب

فــي البدايــة، اتخــذ المجلــس الوطنــّي التأسيســّي موقفــاً متحفّظــا بالنســبة لمكانــة القانــون الدولــي مقابــل القانــون التونســي ( 21)
والدســتور، إذ نــّص المشــروعان األّوالن علــى أن يكــون امتثــال تونــس لالتزامــات الدوليــة مشــروًطا بعــدم مخالفــة 
تلــك االلتزامــات للقانــون الوطنــي. غيــر أّن هــذا التوّجــه يتعــارض مــع أحــكام اتفاقيّــة فيينــا لقانــون المعاهــدات التــي 
تنــّص فــي فصلهــا 27 علــى أنـّـه “ال يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يحتــج بنصــوص قانونــه الداخلــي كمبــرر إلخفاقــه 
فــي تنفيــذ المعاهــدة، ال تخــّل هــذه القاعــدة بالمــادة 46.” لذلــك، تــّم االتفــاق فــي مســودة الدســتور الثالثــة والرابعــة علــى 
ــة المصــادق عليهــا أو التــي ســتتّم المصادقــة عليهــا الحقــا ســيكون لهــا مرتبــة فــوق تشــريعيّة  أّن المعاهــدات الدوليّ

وأدنــي مــن الدســتور. 

ــاتير ( 22) ــي الدس ــة ف ــن الداخلي ــى القواني ــة عل ــات الدولي ــدات واالتفاقي ــمو المعاه ــدأ س ــس مب ــي، “تكري ــن عل ــة ب جميل
المغاربيّــة”، المجلّــة الجزائريّــة للعلــوم القانونيّــة واالقتصاديّــة والسياســيّة، المجلــد 51، العــدد 1، الصفحــات 7-50.

23مــن بيــن الــدول التــي أخــذت بهــذا االتّجــاه فرنســا فــي دســتور 1958، والبرتغــال فــي دســتور 1976، وألمانيــا فــي ( 23)
دســتور 1949، وأخيــرا تونــس فــي دســتور ســنة 2014.

(24 ) Christine Maugüé, ”Le Conseil Constitutionnel et Le Droit Supranational“, 2003, Pouvoirs
2003/2 )No. 105(, pages: 53 à 71

ينــّص الفصــل 151 مــن الدســتور المصــرّي أّن: “ يمثـّـل رئيــس الجمهوريّــة الدولــة فــي عاقاتهــا الخارجيّــة، ويبــرم ( 25)
ــكام  ــا ألح ــرها وفق ــد نش ــون بع ــّوة القان ــا ق ــون له ــواب، وتك ــس الن ــة مجل ــد موافق ــا بع ــدق عليه ــدات، ويص المعاه
الدســتور. ... وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز إبــرام أيّــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور، أو يترتـّـب عليهــا التنــازل 

عــن أّي جــزء مــن إقليــم الدولــة.”

جميلة بن علي، “تكريس مبدأ سمو المعاهدات واالتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية في الدساتير المغاربيّة”( 26)

(27 ) The Carter Center, ”Le Processus Constitutionnel en Tunisie“, Rapport Final, 2011-2017,
pages: 87-88

ــة ( 28) ــة الدينيّ ــان والمرجعيّ ــوق االنس ــّي لحق ــد الكون ــن البع ــة بي ــة الموائم ــد محاول ــي تٌجّس ــة الت ــة النهائيّ وردت الصيغ
ــم اإلنســانية  ــدال، وبالقي ــح واالعت ــمة بالتفتّ ــم اإلســام ومقاصــده المتّس ــرا عــن تمســك شــعبنا بتعالي ــي: “ وتعبي كاآلت

ــامية...”. ــة الس ــان الكوني ــوق اإلنس ــادئ حق ومب

رافــع بــن عاشــور، “حقــوق االنســان بيــن الكونيـّـة والخصوصيــات”، الموســوعة االســاميّة، 3 ســبتمبر 2021، متــاح ( 29)
https://www.balagh.com/mosoa/14331 :علــى االنترنــت عبــر الرابــط اآلتــي

https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/vienna.pdf
https://www.balagh.com/mosoa/14331
https://www.balagh.com/mosoa/14331
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ينــّص إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا الــذي اعتمــده المؤتمــر العالمــّي لحقــوق االنســان فــي 25 حزيران/يونيــو1993 ( 30)
ــة ومترابطــة ومتشــابكة،  ــة للتجزئ ــر قابل ــة وغي ــوق اإلنســان عالمي ــع حق ــى أّن “جمي ــه عل ــي النقطــة الخامســة من ف
ويجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يعامــل حقــوق اإلنســان علــى نحــو شــامل وبطريقــة منصفــة ومتكافئــة، وعلــى قــدم 
ــة الخاصيــات الوطنيــة  ــه يجــب أن توضــع فــي االعتبــار أهميّ المســاواة، وبنفــس القــدر مــن التركيــز. وفــي حيــن أنّ
واإلقليميــة ومختلــف الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة، فــإّن مــن واجــب الــدول، بصــرف النظــر عــن نُظمهــا 

السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة، تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحّريــات األساســية”.

(31 ) David Held, ”Democracy: City-states to a Cosmopolitan Order?“, Political Studies )1992(, XL,
Special Issue, 10-39

(32 ) Council of Europe Portal, ”Citizenship and participation“, Manual for Human Rights Education
with Young People, available online at

https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation. Accessed: 23 August 2021

(33 ) Ulrike Davy, ”How Human Rights Shape Social Citizenship: On Citizenship and the
 Understanding of Economic and Social Rights“, Washington University Global Studies Law
Review, Volume 13, issue 2. 2014. Available online at: https://openscholarship.wustl.edu/cgi/
viewcontent.cgi?article=1483&context=law_globalstudies. Accessed: 23 August 23rd, 2021

يراجــع مثــا الفصــل 29 مــن االعــان العالمــي لحقــوق االنســان والــذي ينــّص علــى أنـّـه: 1. علــى كل فــرد واجبــات ( 34)
إزاء الجماعــة، التــي فيهــا وحدهــا يمكــن أن تنمــو شــخصيته النمــو الحــر الكامــل. 

القانــون  يقررهــا  التــي  للقيــود  إال  وحرياتــه،  حقوقــه  ممارســة  فــي  فــرد،  أي  يخضــع  ال   .3
واحترامهــا،  اآلخريــن  وحريــات  بحقــوق  الواجــب  االعتــراف  ضمــان  حصــرا،  منهــا،  مســتهدفا 
ديمقراطــي. مجتمــع  فــي  الجميــع  ورفــاه  العــام  والنظــام  الفضيلــة  مقتضيــات  مــن  بالعــادل   والوفــاء 

3. ال يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها. 

يقتضــي الفصــل 25 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أنـّـه “ليــس فــي أي حكــم مــن أحــكام هــذا ( 35)
العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد مساســه بمــا لجميــع الشــعوب مــن حــق أصيــل فــي حريــة التمتــع واالنتفــاع 

كليــا بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة.”
ــاالت ( 36) ــي ح ــه “1. ف ــى أنّ ــه عل ــع من ــي الفصــل الراب ــيّة ف ــة والسياس ــوق المدنيّ ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــّص العه ين

الطــوارئ االســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة األمــة، والمعلــن قيامهــا رســميا، يجــوز للــدول األطــراف فــي هــذا العهــد أن 
تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يطلبهــا الوضــع، تدابيــر ال تتقيــد بااللتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، 
شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر لالتزامــات األخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا 
ــي. ــل االجتماع ــن أو األص ــة أو الدي ــس أو اللغ ــون أو الجن ــرق أو الل ــو الع ــد ه ــرره الوحي ــون مب ــز يك ــى تميي  عل
و18. و16  و15  و11  و2(   1 )الفقرتيــن  و8   6 المــواد  ألحــكام  مخالفــة  أي  النــص  هــذا  يجيــز  ال   .2 
3 علــى أيــة دولــة طــرف فــي هــذا العهــد اســتخدمت حــق عــدم التقيــد أن تعلــم الــدول األطــراف األخــرى فــورا، عــن 
طريــق األميــن العــام لألمــم المتحــدة، باألحــكام التــي لــم تتقيــد بهــا وباألســباب التــي دفعتهــا إلــى ذلــك. وعليهــا، فــي 

التاريــخ الــذي تنهــي فيــه عــدم التقيــد، أن تعلمهــا بذلــك مــرة أخــرى وبالطريــق ذاتــه.”
كمــا ينــّص الفصــل الخامــس منــه علــى أنـّـه “1. ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد انطــواءه 
علــى حــق ألي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمباشــرة أّي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق 

https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1483&context=law_globalstudies
https://openscholarship.wustl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1483&context=law_globalstudies
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ــه. ــا في ــك المنصــوص عليه ــن تل ــا أوســع م ــود عليه ــرض قي ــى ف ــد أو إل ــذا العه ــي ه ــا ف ــرف به ــات المعت  أو الحري
2. ال يقبــل فــرض أّي قيــد أو أي تضييــق علــى أّي مــن حقــوق اإلنســان األساســية المعتــرف بهــا أو النافــذة فــي أّي 
بلــد تطبيقــا لقوانيــن أو اتفاقيــات أو أنظمــة أو أعــراف، بذريعــة كــون هــذا العهــد ال يعتــرف بهــا أو كــون اعترافــه بهــا 

فــي أضيــق مــدى.
علــى ســبيل المثــال، تنــّص المــاّدة الرابعــة مــن العهــد الدولــّي الخــاّص بالحقــوق االقتصاديّــة واالجتماعيّــة والثقافيّــة ( 37)

علــى أّن “تقــر الــدول األطــراف فــي هــذا العهــد بأنــه ليــس للدولــة أن تخضــع التمتــع بالحقــوق التــي تضمنهــا طبقــا 
لهــذا العهــد إال للحــدود المقــررة فــي القانــون، وإال بمقــدار توافــق ذلــك مــع طبيعــة هــذه الحقــوق، وشــريطة أن يكــون 

هدفهــا الوحيــد تعزيــز الرفــاه العــام فــي مجتمــع ديمقراطــي.”

(38 ) Dawood Ahmed and Elliot Bulmer, ”Limitation Clauses“, International IDEA Constitution
-Builder Primer, 2014, page: 3, available online at

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/limitation-clauses-primer.pdf

ينــّص الفصــل 49 مــن الدســتور علــى أن “يحــّدد القانــون الضوابــط المتعلّقــة بالحقــوق والحريــات المضمونة بهذا الدســتور ( 39)
وممارســتها بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا. وال توضــع هــذه الضوابــط إالّ لضــرورة تفتضيهــا دولــة مدنيـّـة ديمقراطيـّـة وبهدف 
حمايــة حقــوق الغيــر، أو لمقتضيــات األمــن العــام، أو الدفــاع الوطنــي، أو الصحــة العامــة، أو اآلداب العامــة، وذلــك مــع 
احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا. وتتكفـّـل الهيئــات القضائيـّـة بحمايــة الحقوق والحريــات مــن أّي انتهاك. ال 

يجــوز ألّي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق االنســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور”.
ســلوة الحمرونــي، التمهيــد العــاّم، “دليــل القاضــي الدســتوري فــي تطبيــق الفصــل 48 مــن الدســتور، مدخــل ( 40)

ــة  ــة للديمقراطيّ ــة الدوليّ ــات”، المؤسس ــوق والحري ــن الحق ــّد م ــط الح ــرام ضواب ــة احت ــتوري لمراقب القاضــي الدس
.2021 واالنتخابــات، 

نفس المرجع.( 41)
خالــد الماجــري، “ضوابــط الحقــوق والحريــات، تعليــق علــى الفصل 49 من الدســتور التونســي”، منشــورات المؤسســة ( 42)

الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابات، تونــس 2017، الصفحات: 9-12.
وتجــدر الماحظــة فــي هــذا الســياق إلــى أنـّـه وبالّرغــم مــن أّن الفصــل لــم يبيـّـن الطبيعــة القانونيـّـة للنــّص التشــريعّي الذي ( 43)

مــن شــأنه وضــع ضوابــط للحقــوق والحريــات مّمــا قــد يحيــل أّن جميــع النصــوص القانونيــة بغــّض النظــر عــن موقعهــا 
فــي التسلســل الهرمــي للقوانيــن مــن شــأنها أن تتضّمــن قيــودا للحقــوق والحريــات، ولكــن يجــب اســتبعاد هــذه القــراءة 

بالرجــوع إلــى الفصــل 65 الــذي ينــّص علــى أّن القوانيــن المتعلّقــة بالحقــوق والحريــات تعتبــر قوانيــن أساســيّة.
ــة ( 44) ــة العام ــوان 2015)الجامع ــخ 26 حزيران/ج ــة بتاري ــة االداريّ ــن المحكم ــادر ع ــدد 139135 الص ــم ع ــي الحك ف

ــه “ال جــدال  التونســيّة للشــغل فــي شــخص أمينهــا العــاّم ضــده رئيــس الحكومــة ومــن معــه(، اعتبــرت المحكمــة أنّ
ــك الحــدود ال يجــب أن  ــإّن تل ــط وحــدود ف ــا لضواب ــة دســتوريّا تخضــع بطبيعته ــوق المضمون ــي أّن ممارســة الحق ف
تُتــرك للســلطة التقديريــة لــإلدارة بــل تظــّل محكومــة بالقواعــد الموضوعــة بالدســتور ذاتــه )الفصــل 49(. وأّن إحالــة 
الدســتور إلــى المشــّرع اختصــاص تنظيــم ممارســة الحــق النقابــي وتحديــد ضوابطــه واالســتثناءات المدخلــة عليهــا 
ــك الحــق وال أن يتجــاوز الحــاالت المنصــوص عليهــا  ــى المســاس بجوهــر ذل ــؤول إل ــد االقتضــاء ال يجــب أن ي عن
فــي الفصــل المذكــور. وأنـّـه “ولئــن لــم تصــدر بعــد النصــوص التشــريعية ذات العاقــة بممارســة الحــق النقابــي علــى 
معنــى أحــكام الفصــول 35 و36 و49 مــن الدســتور ... فإنــه ال خــاف أن مبــدأ ضمــان الحــق النقابــي ومبــدأ تيســير 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/limitation-clauses-primer.pdf
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ــر  ــا وتوفي ــة احترامه ــى الدول ــي توجــب عل ــادئ ذات القيمــة الدســتورية الت ــك الحــق تنتمــي لزمــرة المب ممارســة ذل
ــه  ــة عن ــوق المترتب ــازات والحق ــع االمتي ــة بجمي ــي والمطالب ــة الحــق النقاب ــدو ممارس ــث تغ ــا. وحي ــات ضمانه مقوم
ــة أو المتائمــة  ــة ســارية المفعــول المتطابق ــي النصــوص القانوني ــان ولباق ــادئ الدســتورية ســالفة البي محكومــة بالمب
مــع األحــكام الدســتورية. وحيــث يتبيــن بالرجــوع إلــى االتفاقيــات الدوليــة للشــغل المصــادق عليهــا مــن طــرف الدولــة 
التونســية تضمنهــا تعّهــدا مــن قبــل كل دولــة عضــو فــي منظمــة العمــل الدوليــة تســري فيهــا هــذه االتفاقيــات باتخــاذ 
كل التدابيــر الازمــة والمناســبة لضمــان ممارســة العمــال وأصحــاب العمــل حقهــم فــي التنظيــم بحريــة وبتوفيــر كل 
التســهيات لممثلــي العمــال لتمكينهــم مــن أداء مهامهــم بســرعة وفعاليــة. مــن ذلــك مــا تضمنتــه المــادة الرابعــة مــن 
ــا  ــة “، والمصــادق عليه ــة العمومي ــي الوظيف ــل ف ــات العم ــأن عاق ــة “ بش ــم 151 المتعلق ــة رق ــل الدولي ــة العم اتفاقي
ــون  ــل 2013، مــن أن المســتخدمون العمومي ــي 1 أفري ــون األساســي عــدد 7 لســنة 2013 المــؤرخ ف بمقتضــى القان

بالحمايــة الكافيــة ضــد أعمــال التمييــز المضــادة للنقابــات.”
ــن ( 45) ــزة ب ــارس 2014 )حم ــخ 18 آذار/م ــة بتاري ــة االداريّ ــن المحكم ــدد 126863 صــادر ع ــم ع ــا الحك ــع مث يراج

الهــادي شــيحاوي ضــّد وزيــر الداخليّــة(، اعتبــرت فيــه المحكمــة أّن “االنتفــاع بالحــّق فــي ممارســة الحريــات العاّمــة 
ــون”...  ــة للقان ــادئ العاّم ــي المب ــا وف ــة المصــادق عليه ــدات الدوليّ ــي النصــوص الدســتورية والمعاه يجــد أساســه ف
ــن بالّرجــوع إلــى مختلــف النّصــوص الدســتوريّة ســواء زمــن صــدور المناشــير والتراتيــب  ــه “يتبيّ كمــا اعتبــرت أنّ
والمذّكــرات المتمّســك بهــا مــن اإلدارة أو زمــن اتّخــاذ القــرار المطعــون فيــه، أو فــي تاريــخ الحكــم فــي الدعــوى أّن 
حقــوق االنســان والحريــات المضمونــة بموجــب تلــك النّصــوص ال يمكــن أن توضــع ضوابــط لممارســتها إالّ بمقتضــى 
ــوق  ــط مــن جوهــر الحق ــك الضواب ــال تل ــى أن ال تن ــام عل ــح األمــن الع ــر ولصال ــوق الغي ــرام حق ــذ الحت ــن تُتّخ قواني
ــك  ــن لذل ــراد وال يمك ــة الشــخصيّة المتاحــة لألف ــّد أحــد مظاهــر ممارســة الحريّ ــث إّن اإللتحــاء يع ــات. وحي والحريّ
وضــع قيــود علــى تلــك الحريــة إالّ بموجــب قانــون شــرط أن يكــون الهــدف منــه تحقيــق المصلحــة العاّمــة وأالّ يمــّس 
ــه وإن كان للوزيــر أو لمديــر المدرســة فــي إطــار الصاحيــات المخّولــة لــه كرئيــس  مــن جوهــر الحــّق.” وحيــث أنّ
إدارة أن يتّخــذ التدابيــر والتراتيــب واإلجــراءات الداخليّــة الاّزمــة لســير المصالــح التــي يشــرف عليهــا، إالّ أّن ذلــك 
ــة لتحقيــق حســن ســير المرفــق العــام وأال تتعــارض مــع قواعــد  يجــد حــدوده فــي أن تكــون تلــك التراتيــب ضروريّ

ــات الشــخصيّة.” ــة أعلــى مرتبــة منهــا وخاّصــة منهــا تلــك المتعلّقــة بالحريّ قانونيّ

يرتبــط مبــدأ التناســب بمفهــوم هامــش التقديــر “the principle of margin of defense or appreciation” والــذي ( 46)
ــة الممنوحــة للمشــرع لتقديــر التــوازن بيــن متطلبــات الصالــح العــام للمجتمــع مــن  يشــير إلــى مــدى الســلطة التقديريّ
ــى  ــدأ التناســب عل ــوم مب ــات. ويق ــط للحقــوق والحري ــد وضــع ضواب ــراد مــن جهــة أخــرى، عن جهــة ومصلحــة األف
عنصريــن أساســيين وهمــا الضــرورة والتناســب بالمعنــى الدقيــق للكلمــة. تجــدر اإلشــارة إلــى أّن الســلطة التقديريّــة 

الممنوحــة للمشــّرع فــي دولــة ديمقراطيــة مدنيّــة يجــب أن تكــون محــدودة.

(47 ) M. Rautenbach, ”Proportionality and the Limitation Clauses of the South African Bill of Rights“,
:PER. Vol. 17, n. 6, 2014, pp: 2231-2267. Available online at

http://www.scielo.org.za/pdf/pelj/v17n6/02.pdf

(48 ) Jan Wouters and Sanderijn Duquet, ”The Principle of Reasonableness in Global Administrative
:Law“, Jean Monnet Working Paper, 2012/2013. p.10. Available online at

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID

http://www.scielo.org.za/pdf/pelj/v17n6/02.pdf
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=396031102089029111016068082089109088058033095009026094104026113098087091111105072097029031099028051096054091116019022009125106111073000085023000113121100121080108088089039073069069087022002104011101066000064097028107127009105066027112126117077108089103&EXT=pdf
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يراجــع مثــا الحكــم عــدد 1/16453 الصــادر بتاريــخ 7 مــارس 2013 )فخفــاخ ضــّد وزارة الداخليّــة والتنميــة ( 49)
االجتماعيّــة(، منشــورات المحكمــة اإلداريــة، فقــه قضــاء المحكمــة اإلداريــة لســنة 2014. الصفحــات: 412-414.
ــر  ــد وزي ــد ض ــق الجدي ــدة الطري ــارس 2009، جري ــخ 7 م ــادر بتاري ــدد 41/2765 الص ــم ع ــاً الحك ــر أيض انظ
الداخليــة والتنميــة المحليـّـة. منشــورات المحكمــة اإلداريــة، فقــه قضــاء المحكمــة اإلداريــة لســنة 2009. الصفحــات: 

.802-804

ــّي، ( 50) ــي التأسيس ــس الوطن ــتور”، المجل ــروع الدس ــول مش ــام ح ــر الع ــة، “ التقري ــيق والصياغ ــتركة للتنس ــة المش الهيئ
ــوان 2013. ــي 14 ج ــس ف تون

التأّخــر فــي تركيــز المحكمــة الدســتوريّة يعتبــر فــي حــّد ذاتــه خرقــا للدســتور الــذي يقتضــي فــي الفصــل 148 منــه ( 51)
)الفقــرة الخامســة( أنـّـه “يتــّم فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ االنتخابــات التشــريعية إرســاء المجلــس األعلــى 

للقضــاء، وفــي أجــل أقصــاه ســنة مــن هــذه االنتخابــات إرســاء المحكمــة الدســتورية.”

ــون األّول 2015 ( 52) ــمبر/ كان ــي 3 ديس ــؤّرخ ف ــنة 2015 الم ــدد 50 لس ــون األساســي ع ــن القان يقتضــي الفصــل 10 م
المتعلـّـق بالمحكمــة الدســتورية أّن “يتــم تعييــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية تباعــا مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب 
والمجلــس األعلــى للقضــاء ورئيــس الجمهوريــة، وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا بالفصليــن 8 و9 مــن هــذا القانــون 

مــع الســعي إلــى احتــرام مبــدأ التناصــف.”

ينــّص الفصــل 148 )5( مــن الدســتور علــى أنـّـه “... يتــّم فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ االنتخابــات التشــريعيّة ( 53)
إرســاء المجلــس األعلــى للقضــاء وفــي أجــل أقصــاه ســنة مــن هــذه االنتخابــات إرســاء المحكمــة الدســتوريّة ...

ينــّص الفصــل 11 مــن قانــون المحكمــة الدســتورية علــى أنّــه يحــّق لــكّل كتلــة نيابيــة داخــل مجلــس نــواب الشــعب، ( 54)
ــة  أو لــكل مجموعــة نــواب غيــر منتميــن للكتــل النيابيــة يســاوي عددهــم أو يفــوق الحــد األدنــى الــازم لتشــكيل كتل
نيابيــة، القيــام بترشــيح أربعــة أســماء علــى الجلســة العامــة، علــى أن يكــون ثاثــة منهــم مــن المختصيــن فــي القانــون.

(55 ) Democracy Reporting International, ”Les Effets de L’absence de la Cour Constitutionnelle
.Pendant la Législature 2014-2019 “, Rapport, Décembre 2019

(56 ) Democracy Reporting International, ”Les Effets de L’absence de la Cour Constitutionnelle
.Pendant la Législature 2014-2019 “, Rapport, Décembre 2019

نفس المرجع.( 57)

يخــّول هــذا األمــر للســلطة التنفيذيـّـة بتعلـّـة حالــة الطــوارئ أن تصــدر قــرارات بمنــع جــوالن األشــخاص والعربــات، ( 58)
وبتنظيــم إقامــة األشــخاص، ومنــع االضــراب والصــّد عــن العمــل، وتحجيــر اإلقامــة، والوضــع تحــت اإلقامــة الجبريّة، 
واألمــر بتفتيــش المحــات بالنهــار وبالليــل فــي المناطــق الخاضعــة لحالــة الطــوارئ وأن تتخــذ فيهــا كل اإلجــراءات 

لضمــان مراقبــة الصحافــة وكل أنــواع المنشــورات وكذلــك البــث اإلذاعــي والعــروض الســينمائية والمســرحية.

ــة فــي تونــس، المحاكمــة العادلــة علــى ( 59) شــبكة الماحظــة للعدالــة التونســيّة، “مكافحــة اإلرهــاب والتطبيقــات القضائيّ
المحــك”، ديســمبر 2016. الصفحــات: 35-34.

منّظمة العفو الدوليّة للعام، “حالة حقوق االنسان في العالم “، تقرير للعام 2020/21، الطبعة األولى، متاح عبر الرابط:( 60)
 .https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1032022021ARABIC.pdf

https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1032022021ARABIC.pdf
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ذكــرت منّظمــة مناهضــة التعذيــب فــي تونــس أنّهــا ترصــد مــن 15 إلــى 20 حــاالت تعذيــب شــهريّة، وتلقيهــا 250 ( 61)
ــغ عــن حــاالت تعذيــب. لاّطــاع علــى تقريــر المنّظمــة التونســيّة لمناهضــة التعذيــب تحــت  شــكوى ســنة 2015 تبلّ

عنــوان “تونــس، ملّخــص اإلصاحــات وآفــاق القضــاء علــى التعذيــب”، مــارس 2017، الرجــاء زيــارة الرابــط: 
https://redress.org/wp-content/uploads/2018/05/Tunisie_Arabic.pdf

مبــادئ أساســية بشــأن اســتقال الســلطة القضائيــة، اعتمدهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة ( 62)
المجرميــن المعقــود فــي ميانــو مــن 26 آب/أغســطس إلــى 6 أيلول/ديســمبر 1985، كمــا اعتمــدت ونشــرت علــى 
ــر 1985.  ــرين الثاني/نوفمب ــي 29 تش ــؤرخ ف ــدة 40/32 الم ــم المتح ــة لألم ــة العام ــراري الجمعي ــب ق ــأل بموج الم

ــمبر 1985. ــون األول/ديس ــي 13 كان ــؤرخ ف 146/40 الم

الفصــل 102 مــن الدســتور ينــّص علــى أّن القضــاء ســلطة مســتقلّة تضمــن إقامــة العــدل، وعلويــة الدســتور، وســيادة ( 63)
القانــون، وحمايــة الحقــوق والحريــات.”

ــّي، ( 64) ــي التأسيس ــس الوطن ــتور”، المجل ــروع الدس ــول مش ــام ح ــر الع ــة، “ التقري ــيق والصياغ ــتركة للتنس ــة المش الهيئ
ــوان 2013. ــي 14 ج ــس ف تون

الفصــل 102 مــن الدســتور ينــّص علــى أّن “ القضــاء ســلطة مســتقلّة تضمــن إقامــة العــدل، وعلويــة الدســتور، وســيادة ( 65)
القانــون، وحمايــة الحقــوق والحريــات. القاضــي مســتقل ال ســلطان عليــه فــي قضائــه لغيــر القانــون.

الفصــل 103 مــن الدســتور يقتضــي أنـّـه “يُشــترط فــي القاضــي الكفــاءة. ويجــب عليــه االلتــزام بالحيــاد والنزاهــة، وكّل ( 66)
إخــال منــه فــي أدائــه لواجباتــه موجــب المســاءلة.”

ينــّص الفصــل 104 مــن الدســتور علــى أّن “يتمتـّـع القاضــي بحصانــة جزائيـّـة، وال يمكــن تتبعــه أو إيقافــه مــا لــم ترفــع، ( 67)
وفــي حالــة التلبـّـس بجريمــة يجــوز إيقافــه واعــام مجلــس القضــاء الراجع”.

(68 ) Jhon Ferejohn, ”Independent Judges, Dependent Judiciary: Explaining Judicial
 Independence“, 72 Southern California Law Review, vol. 72, 1999, pp: 356-385, available
online at: https://pdfs.semanticscholar.org/9bf6/040d58e4fb51fa022ed571e7f101ff6e596d.

 .pdf?_ga=2.172165796.642702724.1570610639-922198317.1565396667 
.Accessed August 18th, 2021

(69 ) Lars P. Feld & Stefan Voigt, ”Economic Growth and Judicial Independence: cross-country
 evidence using a new set of indicators“ )2003(, European Journal of Political Economy,

:CESIFO Working Paper, No. 906, P: 5. Accessible online at
https://www.ifo.de/DocDL/cesifo_wp906.pdf. Accessed August 18th, 2021

(70 ) Christopher M. Larkins, ”Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and
 conceptual Analysis“, the American Journal of Comparative Law, Vol. 44, No )Autumn, 1996(,

pp. 605-626. Available at
https://www.jstor.org/stable/840623?seq=1#page_scan_tab_contents

Accessed: Accessed August 15th, 2021

https://redress.org/wp-content/uploads/2018/05/Tunisie_Arabic.pdf 
https://redress.org/wp-content/uploads/2018/05/Tunisie_Arabic.pdf 
https://pdfs.semanticscholar.org/9bf6/040d58e4fb51fa022ed571e7f101ff6e596d.pdf?_ga=2.172165796.642702724.1570610639-922198317.1565396667
https://pdfs.semanticscholar.org/9bf6/040d58e4fb51fa022ed571e7f101ff6e596d.pdf?_ga=2.172165796.642702724.1570610639-922198317.1565396667
https://www.ifo.de/DocDL/cesifo_wp906.pdf
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ــة ( 71) ــة الدولي ــاتير، المؤسس ــاء الدس ــي لبن ــل عمل ــادس، دلي ــل الس ــة”، الفص ــلطة القضائيّ ــم الس ــغ، “تصمي ــورا هيدلين ن
للديمقراطيــة واالنتخابــات، 2011. 

الفصــل 112 “يتمتـّـع المجلــس األعلــى للقضــاء باالســتقال اإلداري والمالــي والتســيير الذاتــي، ويعــّد مشــروع ميزانيّته ( 72)
ويناقشــه أمــام اللجنــة المختّصــة بمجلــس نواب الشــعب.”

الفصــل 112 “يتكــّون المجلــس األعلــى للقضــاء مــن أربعــة هيــاكل هــي مجلــس القضــاء العدلــي، ومجلــس القضــاء ( 73)
ــة الثاثــة. اإلداري، ومجلــس القضــاء المالــي، والجلســة العامــة للمجالــس القضائيّ

يترّكــب كّل هيــكل مــن هــذه الهيــاكل فــي ثلثيــه مــن قضــاة أغلبهــم منتخبــون وبقيّتهــم معينــون بالصفــة، وفــي الثلــث 
ــاكل مــن  ــة أعضــاء هــذه الهي ــى أن تكــون أغلبيّ ــر القضــاة المســتقيلين مــن ذوي االختصــاص، عل ــي مــن غي المتبق

المنتخبيــن، ويباشــر األعضــاء المنتخبــون مهاّمهــم لفتــرة واحــدة مّدتهــا ســّت ســنوات.

محّمــد العفيــف الجعيــدي، “المجلــس األعلــى للقضــاء: حديــث الثلــث األخيــر مــن الواليــة األولــى”، 7 جانفــي 2021، ( 74)
https://legal-agenda.com :متــاح علــى الموقــع

تــّم تركيــز دوائــر قضائيـّـة تابعــة للمحكمــة االداريـّـة بالعديــد مــن الجهــات، وذلك باألســاس للتعّهــد بالنزاعــات االنتخابيّة ( 75)
المحليّــة التــي تــّم تنظيمهــا ســنة 2018، وهــو مــا يعــّد مخالفــا ألحــكام الفصــل 116 مــن الدســتور الــذي ينــّص علــى 
أن: “يتكــّون القضــاء اإلداري مــن محكمــة إداريـّـة عليــا. ومحاكــم إداريــة اســتئنافية، محاكــم إداريــة ابتدائيــة. يختــص 
القضــاء اإلداري بالنظــر فــي تجــاوز اإلدارة ســلطتها. وفــي النزاعــات اإلداريــة، ويمــارس وظيفــة استشــارية طبــق 
القانــون... يضبــط القانــون تنظيــم القضــاء اإلداري، واختصاصاتــه، واالجــراءات المتّبعــة لديــه، والنظــام األساســي 

الخــاص بقضاتــه.”

ــة، ومــن آخــر القضايــا ( 76) ــن ويســلّط عليهــم عقوبــات زجريّ ال يــزال القضــاء العســكرّي إلــى حــّد اليــوم يحاكــم المدنييّ
ــن  ــاري مــن أجــل تدوي ــواب التونســّي ياســين العي ــس الن ــب بمجل ــة النائ ــام التونســّي محاكم ــرأي الع ــارت ال ــي أث الت
علــى موقــع “فيــس بــوك” وإصــدار حكــم عســكرّي يقضــي بســجنه لمــّدة شــهرين لمــا اعتبرتــه المحكمــة العســكريّة 
ــاع والمــس مــن كرامــة الجيــش  ــات الجيــش بقصــد االضــرار بالدف ــم معنوي ــى تحطي ــي عمــل يرمــي إل “مشــاركة ف

ــه”.  ــي ومعنويات الوطن

عاصم خليل، “قانون التشريع وقانون الحرية،”، 2013، الصفحة: 61 .( 77)

https://legal-agenda.com
https://legal-agenda.com


المنظمة العربية للقانون الدستوري

ــي  ــاتير ف ــة الدس ــراء صياغ ــة لخب ــبكة إقليمي ــي أول ش ــتوري ه ــون الدس ــة للقان ــة العربي المنظم
ــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد  ــة. وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام 2013 إل المنطقــة العربي
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة، وكذلــك 
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة، وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود 

ــا. اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقي

ــن  ــي م ــع المدن ــن المجتم ــن وناشــطين م ــن وبرلمانيي ــن وقضــاة ومحامي ــة أكاديميي تضــم المنظم
ــة  ــة االنتخابي ــون الدســتوري واألنظم ــة مجــاالت القان ــي كاف ــن ف ــة متخصصي ــدول العربي ــف ال مختل
وعمليــات بنــاء الســام وتعزيــز حقــوق اإلنســان. ويعتبــر خبــراء المنظمــة مــن كبــار المختصيــن فــي 
مجــال بنــاء الدســاتير فــي المنطقــة حيــث شــاركوا فــي التفــاوض علــى الدســاتير وصياغتهــا فــي جميــع 
أنحــاء العالــم العربــي وخارجــه بمــا فيــه المغــرب والجزائــر وتونــس وليبيــا ومصــر والعــراق واليمــن. 

وباتــت المنظمــة مصــدراً للخبــرات يعتمــد عليــه باســتمرار فــي جهــود اإلصــاح الدســتوري.

تنظــم المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري وتشــارك في عدد كبير من النشــاطات مثــل المؤتمرات 
اإلقليميــة والدوليــة وجلســات الحــوار مــع الخبــراء وصنــاع القــرار والجامعــات والمؤسســات المرموقة 
فــي المنطقــة العربيــة. كمــا تُنتــج محتــوى أكاديميــاً ومعرفيــاً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة 

العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.

ــة  ــي المنطق ــون الدســتوري ف ــي القان ــن/ات ف ــدرات الباحثي ــر ق ــى تطوي ــة عل ــل المنظم ــا تعم كم
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام 2015 أو مــن خــال مجموعــات 
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد 

تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل معــاً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.

للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة، الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
academia.edu أو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن، وموقــع aacl-mena.org

http://academia.edu/
http://aacl-mena.org


للتواصل واالطالع على منشورات المنظمة وأنشطتها تجدونا:

© المنظمة العربية للقانون الدستوري 2022

contact@dustour.org
http://www.facebook.com/AACL.ORG/?modal=admin_todo_tour
http://dustour.org
https://twitter.com/AACL_MENA
http://www.linkedin.com/company/34900499/admin
http://www.youtube.com/channel/UCi2bdmJ_Hz1RCdSV9bu5IVg
http://independent.academia.edu/A%D9%90ACLOrganization
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