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المقدمة
فــي أعقــاب مــا يُعــرف بثــورة الياســمين وجــدت تونــس نفســها “بمحــض الصدفــة” محـ ّ
ـط أنظــار
ي علــى األمــل بكســر لعنــة
ي التونســ ّ
العالــم وتطلّعاتــه ،فقــد بعــث مشــروع االنتقــال الديمقراطــ ّ
ي الطويــل” 1.فــي البدايــة ،ارتبــط تحقيــق آمــال وطموحــات الشــعب ،وكذلــك القــوى
“االســتثناء العربـ ّ
ي ،بنجــاح عمليّــة بنــاء الدســتور
ي وتمثيلـ ّ
الديمقراطيــة الصادقــة ،فــي تأســيس نظــام حكــم مســتقر ومدنـ ّ
إلــى حـ ّد كبيــر .لذلــك كان علــى الســلطة التأسيسـيّة األصليّــة فــي تونــس فهــم الدوافــع الثوريّــة للمجتمــع
ي وترجمتهــا إلــى إطــار دســتوري قــادر علــى تفعيــل آليــات االنتقــال وضمــان اســتمرارية
التونســ ّ
ي .وال جــدال فــي ّ
ي فــي تونــس كان قائمــا فــي
أن منطلــق الحــراك الثــور ّ
عمليّــة البنــاء الديمقراط ـ ّ
الصميــم علــى مســائل الحقــوق االقتصاديّــة واالجتماعيّــة والسياســية ،وقــد انعكــس ذلــك علــى فصــول
الدســتور ومضمونــه ،وهــو مــا يوحــي بـ ّ
سســين حاولــوا الوفــاء بتع ّهداتهــم تجــاه مغــزى الثــورة
ـأن المؤ ّ
التونس ـيّة ورســالتها.
ي اكزافيــر فيليــب
ولقــد أجمــع العديــد مــن خبــراء القانــون الدســتور ّ
ي ،مثــل الفرنســ ّ
 ،Xavier Philippeعلــى ّ
أن دســتور تونــس الصــادر فــي  27جانفــي  2014يتماشــى مــع المنهــج
ي أساســه
الحديــث للدســاتير الديمقراطيّــة 2،فهــو يضــع آليــة دولــة مسـ ّ
ـتمرة تقــوم علــى نظــام ديمقراطـ ّ
بالرغــم مــن ّ
ي 4،كمــا اصطــدم بواقــع
الحقــوق والحريّــاتّ 3،
أن تطبيقــه فــي الواقــع بيّــن أنّــه غيــر تمثيلـ ّ
ي غيــر متجانــس ،بــل إنّــه متـ ّ
ـأزم إلــى حـ ّد االختنــاق ،باإلضافــة إلــى مؤسســات قديمــة ،موروثــة
سياسـ ّ
ي غيــر قادريــن علــى الوفــاء بمتطلّبــات
تعانــي العديــد مــن النقائــص ،وجهــاز تنفيــذ ّ
ي ،وآخــر قضائ ـ ّ
ٌ
ي يواجــه
ي
العصــر ،ناهيــك ع ّمــا ع ِلــق بهمــا مــن شــبهات فســاد.
ٌّ
نــص دســتور ٌّ
حديــث وديمقراطــ ٌّ
مؤسســات متهالكــة ،وموروثــا عميقــا مــن انتهــاكات حقــوق االنســان ،وثقافــة العنــف التــي تقــوم عليهــا
ي،
ممارســات بعــض األجهــزة األمنيّــة ،كلّهــا إرهاصــات أكثــر مــن نصــف قــرن مــن الحكــم االســتبداد ّ
فهــل ينجــح دســتور “ثــورة الياســمين” فــي االرتقــاء بمنظومــة حقــوق االنســان أم ّ
أن ذلــك يتطلّــب أكثــر
ي؟
بكثيــر مــن نـ ّ
ـص دســتور ّ
ي الجتثــاث ثقافــة انتهــاك حقــوق االنســان مــن الواقــع التونسـ ّ
وفــي هــذا الســياق وبنــاء علــى مــا ت ـ ّم بســطه ،فـ ّ
ي مــدى كان
ـإن الســؤال المطــروح هــو :إلــى أ ّ
ي لســنة  ،2014باعتبــاره وضــع منظومــة متكاملــة لحقــوق االنســان كلبنــة أولــى
الدســتور التونس ـ ّ
لبنــاء عالقــة جديــدة بيــن المواطــن والدولــة ،قــادرا علــى تغييــر واقــع الحقــوق والحريــات؟
ي
ســأعمل مــن خــال هــذا البحــث علــى تحليــل وتقييــم التصــور المعتمــد فــي الدســتور التونس ـ ّ
األول) ،وكيفيّــة تكريســه وحمايتــه مــن خــال آليــات قانونيّة
لمفهــوم حقــوق االنســان ومجالــه (المبحــث ّ
ـص عليها الدســتور ذاتــه ،حتى تكون هذه الشــرعة
(المبحــث الثانــي) ومؤسســاتيّة (المبحــث الثالــث) ينـ ّ
ي تجــاوز أو انتهاك للحقــوق والحريات.
الدســتوريّة ملزمــة لــك ّل الســلطات فــي الدولــة بشــكل يح ّد مــن أ ّ
التونسي لسنة 2014
شرعة الحقوق والحريات في الدستور
ّ
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ســيكون تقييــم التصــور المعتمــد فــي التجربــة التونســيّة علــى ضــوء الواقــع ،والمبــادئ الــواردة
باالتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة والممارســات الفضلــى الموصــي بهــا مــن المنظمــات الدوليّــة العاملــة
فــي هــذا المجــال مــن خــال تقاريرهــا المنشــورة حــول أهــ ّم العناصــر التــي يجــب أخذهــا بعيــن
االعتبــار عنــد صياغــة شــرعة دســتوريّة كفيلــة بتقييــد ســلطة الدولــة وعــدم الســماح لهــا بإطــاق يدهــا
فــي التعامــل مــع مســألة الحقــوق والحريّــات.

األول:المنهج الدستوري لتكريس الحقوق
المبحث ّ
والحريات
تكتســي آليــات التنصيــص الدســتوري علــى الحقــوق والحريــات مــن خــال تحديــد التأكيــد علــى
ي
مرجعتيهــا الكونيّــة (القســم ّ
ي اإلطــار المعيار ّ
االول) ،أهميــة خاصــة مــن منطلــق أنّهــا تم ّكــن مــن تبنـ ّ
ي لحقــوق االنســان لتنزيــل المبــادئ المرتبطــة بــه فــي الدســاتير الوطنيّــة (القســم الثانــي) ،وهــو
الدولـ ّ
مــا مــن شــأنه إعطــاء داللــة عمليّــة لهــذه الحقــوق ،ونطــاق التزامــات الدولــة المرتبطــة بهــا ،وتم ّكــن
ي.
األطــراف المعنيّــة بهــا مــن تطبيقهــا بشــكل عملـ ّ
التونسي
مرجعية الحقوق والحريات في الدستور
األول:
ّ
القسم ّ
ّ
تلعــب عمليّــة الدســترة دورا أساسـيّا فــي تحديــد مرجعيّــة الحقــوق والحريــات ،وفــي تنزيــل المفاهيم
والمبــادئ المرتبطــة بهــا والمعتــرف بهــا كمعاييــر ومبــادئ ُمثلــى فــي الدســاتير الوطنيّــة ،وهــو مــا
ي.
يمكــن عرضــه مــن خــال تجربــة الدســتور التونسـ ّ
وتكمــن أهميّــة دســترة حقــوق االنســان فــي العمليّــة فــي ح ـ ّد ذاتهــا باعتبارهــا تعبّــر عــن التــزام
الســلطة التأسيسـيّة األصليّــة حيــال وضــع أو تعديــل الدســتور بمجموعــة مــن “ ...ال ُمثــل العليــا المقيــدة
للــدول فــي ممارســتها صالحياتهــا الســياديّة  ...تلــك ال ُمثــل التــي تقــوم علــى التقليــل مــن هامــش
المنــاورة لــدى الــدول الوطنيّــة فــي عمليّــة اختيــار نظامهــا السياســي ،ال ســيما خــال عمليــة تحضيــر
5
ي”.
وتبنــي دســتور جديــد ...أو فــي حــال اســتبدال دســتور قائــم بدســتور جديــد نتيجــة لتغييــر جــذر ّ
ّ
ي الســائد اآلن نحــو دســترة الحقــوق والحريــات فــي قوانيــن أساســيّة
إن التو ّجــه العالمــ ّ
أو وثائــق ذات قيمــة قانونيّــة عليــا تحفــظ هــذه الحقــوق والحريــات ،وتضمــن التمتّــع بهــا لكافّــة
أفــراد الشــعب ،لــم يكــن وليــد الصدفــة بــل تبلــور هــذا التو ّجــه طيلــة مراحــل تاريخيّــة طويلــة،
6
ّ
ي.
وثــورات
هــزت التاريــخ وكتابــات فلســفيّة عميقــة غيّــرت النظــرة الســائدة للكيــان البشــر ّ
وقــد نشــأ مــع نهايــة الحــرب العالميّــة الثانيــة نمــوذج الحقــوق الدســتوريّة فــي أوروبــا،
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ي ،وهــو مــا جعلــه
وعــرف هــذا النمــوذج نجاحــا وازدهــارا تد ّ
عــم خا ّ
صــة مــع بــروز القضــاء الدســتور ّ
ينتشــر فــي جميــع أنحــاء العالــم 7.ويقــوم هــذا النمــوذج الســائد علــى فكــرة أساسـيّة مفادهــا ّ
أن الدســتور
يش ـ ّكل عقــدا بيــن الفــرد والدولــة التــي ينتمــي إليهــا ،وبالتالــي فإنّــه يلــزم هــذه األخيــرة بــأن تحمــي
نطاقًــا واسـعًا مــن حقــوق االفــراد 8 ،ولكنــه فــي الوقــت نفســه يشـ ّكل عقــدا بيــن أفــراد الشــعب فــي مــا
ي بينهــم ويوفّــر الضمانــات الكفيلــة بتحقيــق مصالــح ك ّل فــرد
بينهــم علــى نحــو يضمــن التعايــش الســلم ّ
أو مجموعــة ،لذلــك يلعــب الدســتور القائــم علــى حقــوق االنســان دورا فاعــا فــي تفــادي النــزاع وفــي
9
ي.
ي واالجتماعـ ّ
دعــم االســتقرار السياسـ ّ
ويشــير مفهــوم حقــوق االنســان إلــى مجموعــة مــن الحقــوق اللّصيقــة باإلنســان بصفتــه االنســانيّة،
وهــي صفــة مرتبطــة بــه فــي ك ّل مــكان وزمــان .ويرتبــط هــذا المفهــوم بالحريــة والكرامــة البشــريّة،
ويتـ ّم لذلــك اعطــاؤه مكانــة معـ ّ
ـززة فــي القوانيــن الدوليّــة والدســتوريّة بهــدف الحـ ّد مــن ســلطة الحكومة
ـرف بمــا يتعــارض مــع هــذه الحقــوق 10.أ ّمــا الحريــات العا ّمــة فهــي الحقــوق
فــي التشــريع أو فــي التصـ ّ
ّ
وينظــم ممارســتها وهــي تشــمل الحقــوق التــي تفرضها الدولــة وتتعاقد
ي
التــي ّ
يكرســها القانــون الوضعـ ّ
عليهــا مــع مواطنيهــا بموجــب الدســتور ،وتشــمل أساســا الحقــوق السياســية كالحــق فــي انتخابــات حرة؛
الحــق فــي التصويــت؛ والحــق فــي محاكمــة عادلــة 11.عــادة مــا تتـ ُّم اإلشــارة إلــى هذيــن المصطلحيــن
يكرســها
باســتعمال عبــارة “الحقــوق والحريــات األساس ـيّة” كإشــارة إلــى الحقــوق والحريــات التــي ّ
الدســتور وتعتــرف بهــا المعاهــدات الدوليّــة 12.وهــي تشــمل مجموعــة الحقــوق والحريــات المنصــوص
عليهــا فــي دســاتير الــدول وكذلــك فــي القانــون الدولــي ،وتتميّــز حقــوق االنســان بتعدّدهــا وشــموليّتها
13
لكافّــة جوانــب الحيــاة.
ّ
ي هــي بمثابــة إبــرام عقــد ملــزم
إن وضــع شــرعة دســتوريّة لحقــوق االنســان علــى الصعيــد الوطنـ ّ
مكونــات المجتمــع حول المبــادئ والقواعــد الملزمة التــي تحكم حقوق
بيــن واضعــي الدســتور ومختلــف ّ
االنســان والحريــات العا ّمــة وتحميهــا ،كمــا تضمـ ُ
ـن تمثيليّتهــا لمختلــف شــرائح المجتمــع فــي الدســتور،
والتــي يتعيّــن علــى جميــع األطــراف المعنيّــة بهــا ،بمــا فــي ذلــك مؤسســات الدولــة وهياكلهــا ،االلتــزام
بهــا 14.وال يكفــي وضــع قواعــد ّ
تنظــم ممارســة الحكــم والســلط التشــريعيّة والتنفيذيّــة والقضائيّــة ،بــل
يجــب أن تخضــع تلــك الســلط إلــى مجموعــة مــن القيــود ،وتعتمــد شــرعيّتها وصالحيّاتهــا علــى مــدى
مراعاتهــا لتلــك القيــود 15.وغالبــا مــا تأخــذ هــذه القيــود شــكل الحقــوق المدنيّــة فــي مواجهــة الحكومــة،
ّ
ي”
كالحــق فــي التعبيــر والتج ّمــع والمســاواة وااللتــزام باإلجــراءات القانونيّــة .فالنهــج “الدســتوران ّ
لتكريــس الحقــوق والحريــات بهــذا المعنــى يشــير إلــى فكــرة خضــوع “صاحــب الســلطة” إلــى القيــود
ي ،واعتمــاد شــرعيّته علــى التزامــه بهــذه القيــود،
القانونيّــة التــي يفرضهــا عليــه النظــام الديمقراط ـ ّ
16
ي
التــي يكــون أساســها ثقافــة حقــوق االنســان .وعليــه تكتســب الـدّول شــرعيّتها علــى الصعيــد الدولـ ّ
ي مــن الدســاتير التــي تتبناهــا ،إلــى ح ـ ّد كبيــر ،فالدســتور هــو بمثابــة بطاقــة التعريــف التــي
والداخل ـ ّ
تعكــس هويّــة الدولــة وخلفيّاتهــا ،لذلــك فـ ّ
ـإن أحــد المعاييــر الها ّمــة التــي يجــب تطبيقهــا عنــد صياغــة
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أو عنــد تعديــل الميثــاق الدســتوري للحقــوق والحريــات هــو االتســاق مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق
ي لتقييــم النظــم القانونيّــة لجميــع
اإلنســان ،وتشـ ّكل الشــرعة الدوليّــة لحقــوق االنســان المرجــع األساسـ ّ
17
الــدول وسياســاتها وممارســاتها.
ومــن المهـ ّم بمــكان عنــد دســترة حقــوق االنســان أن يولــي واضعــو الدســتور أهميــة لمســألة ثقافــة
حقــوق االنســان بــدال مــن التركيــز فقــط علــى تحديــد خيــارات حقــوق االنســانّ ،
ألن ذلــك يم ّكنهــم
مــن التعامــل مــع الحقــوق بصــورة أكثــر شــموال .ولكـ ّ
ـن الصبغــة الشــموليّة والكونيّــة العا ّمــة للحقــوق
والحريــات قــد تصطــدم أحيانــا مــع عامــل الخصوصيّــة الثقافيّــة أو الخصوصيّــة المتّصلــة بالهويّــة،
ســك بــه بعــض الهيئــات التأسيس ـيّة كعامــل مميّــز للمجتمــع يتعيّــن معــه الح ـ ّد مــن مجــال
والــذي تتم ّ
شــموليّة وكونيّــة الحقــوق علــى نحــو يتوافــق مــع تلــك الخصوصيّــة ،مثــل مــا هــو حــال المجتمعــات
العربيّــة حيــث تُثيــر عمليّــة الدســترة خصوصيّــة الهويّــة العربيّــة االســاميّة ،وتحــرص علــى أن
تُض ّمــن هــذه الخصوصيّــة ضمــن مرجعيــات الحقــوق والحريــات الدســتوريّة .والخصوصيّــة فــي حالــة
الدســاتير العربيّــة هــي موقــع الشــريعة االســامية فــي الدســتور وربــط الحقــوق والحريــات بهــا ،مــع
التأكيــد علــى ّ
أن خصوصيّــة الهويّــة ال تلغــي المرجعيّــة الكونيّــة أو تأثيرهــا علــى تنزيــل المفاهيــم
المرتبطــة بهــا صلــب أحــكام الدســتور.
التونسي
القسم الثاني :تنزيل مفهوم حقوق االنسان في الدستور
ّ
عملــت الســلطة التأسيسـيّة األصليّــة علــى االلتــزام بالمرجعيّــة الكونيّــة للحقــوق والحريــات حتّــى
يحظــى مشــروعها بالقبــول علــى نطــاق واســع ،وقــد انعكــس هــذا االلتــزام مــن خــال عنصريــن
ي
قــام عليهمــا تصـ ّـور شــرعة الحقــوق والحريــات فــي الدســتور ،وهمــا الموائمــة بيــن البعــد الكون ـ ّ
والخصوصيّــة الثقافيّــة مــن جهــة (أ) ،وتكريــس مفهــوم المواطنــة مــن جهــة أخــرى (ب).
1 .ثنائيّة الكونيّة والخصوصيّة
تقــوم حقــوق االنســان والحريــات العا ّمــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ التــي يمكــن أن يشــترك فيهــا
ـض النظــر عــن انتماءاتهــم الفكريــة ،الفلســفية ،أو حتــى الدينيّــةّ .
إن تســليط الضــوء علــى
ك ّل البشــر بغـ ّ
ي لمفهــوم حقــوق االنســان يتعايــش مــع
ي الشــمول ّ
هــذا المفهــوم القابــل للمشــاركة يجعــل البعــد الكون ـ ّ
ـض النظــر عــن المرجعيّــة
فكــرة الخصوصيّــة الثقافيّــة ،باعتبارهمــا ال يتعارضــان فــي مجملهمــا .فبغـ ّ
الدينيّــة والثقافيّــة ،يبقــى ضمــان الكرامة البشــريّة المه ّمة األســمى لمؤسســة حقوق االنســان الدســتوريّة،
18
وهــي لذلــك تتطلّــب التكامــل بيــن الحمايــة الوطنيّــة والحمايــة الدوليّــة.
وقــد أ ّكــد إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا الــذي ت ـ ّم اعتمــاده باإلجمــاع فــي المؤتمــر العالمــي لحقــوق
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صــل حقــوق االنســان في الكرامة البشــريّة وعلى اتّســامها بالطابع
اإلنســان فــي  25جــوان  1993علــى تأ ّ
ي وعلــى ترابطهــا وتكاملهــا وعــدم قابليّتهــا للتجزئة ،وأ ّكــد على واجب المجتمــع الدولي
العالمــي والشــمول ّ
أن يتعامــل مــع حقــوق االنســان علــى الصعيــد العالمــي بطريقــة عادلــة ومتســاوية ،وعلــى قــدم المســاواة.
كمــا يجــب األخــذ بعيــن االعتبــار ألهميّــة الخصائــص الوطنيّــة واالقليميّــة ومختلــف الخلفيـاّت التاريخيّــة
ـض النظر عــن أنظمتهــا السياسـيّة واالقتصاديّة
والثقافيّــة والدينيّــة ،كمــا ذ ّكــر بأنّــه مــن واجــب الــدول ،بغـ ّ
19
والثقافيّــة أن تســعى إلــى تعزيــز وحمايــة جميــع حقــوق االنســان والحريــات األساسـيّة.
مقومات
ي إلــى محاولة الســلطة التأسيسـيّة تأصيــل ّ
تشــير الفقــرة الرابعــة مــن ديباجــة الدســتور التونسـ ّ
الهويّــة التونس ـيّة فــي جذورهــا الثقافيّــة العربيّــة االســاميّة ،كمــا تؤ ّكــد فــي نفــس الوقــت علــى االلتــزام
مكونــات
ي للقيــم التــي تتأ ّ
ســس عليهــا الــدول المدنيّــة الحديثــة ،وهــو مــا يعبّــر عــن ســعي ّ
بالبعــد الكون ـ ّ
بالرغــم مــن اختــاف ايديولوجيّاتهــا ،إلــى الموائمة بين أُســس الدولة المدنيّــة ،وحقوق
يّ ،
المجلــس التأسيسـ ّ
20
ي مــن جهــة أخــرى.
ي ،مــن جهــة ،وخصوصيّــة هويّــة المجتمــع التونسـ ّ
االنســان فــي بعدهــا الكونـ ّ
ومــن المثيــر لالنتبــاه ّ
ســك بالقيــم
ي اقتصــرت علــى االشــارة إلــى التم ّ
أن توطئــة الدســتور التونسـ ّ
ي
اإلنســانيّة ومبــادئ حقــوق االنســان الكونيّــة الســامية ،ولــم تُشــر إلــى العــرف أو القانــون الدولــ ّ
لحقــوق االنســان ،كتأكيــد علــى االلتــزام بالســياق الدولــي وعلــى االنخــراط فــي المنظومــة الدوليّــة
لحقــوق االنســان أو التع ّهــد باحتــرام التزاماتهــا الدوليّــة المتأتّيــة مــن المواثيــق والمعاهــدات التــي
ـص علــى ّ
صادقــت عليهــا 21،غيــر ّ
أن “المعاهــدات الموافــق عليهــا مــن
أن الفصــل  20مــن الدســتور ينـ ُّ
قبــل المجلــس النيابــي والمصــادق عليهــا ،أعلــى مــن القوانيــن وأدنــى مــن الدســتور” ،وهــو مــا يعنــي
ّ
ـدرج القواعــد القانونيّــة الوطنيّــة.
أن قواعــد القانــون الدولــي تحت ـ ّل مكانــة متميّــزة فــي ُ
ســلّم تـ ّ
ومــن الجديــر بالذكــر فــي هــذا الســياق ّ
أن هنــاك تو ّجهــات مختلفــة فــي مــا يتعلّــق بمكانــة القانــون
ي لحقــوق االنســان فــي ســلّم تــدرج القواعــد القانونيّــة الوطنيّــة ،والتــي يمكــن حصرهــا فــي ثــاث
الدولـ ّ
تو ّجهــات رئيسـيّة:
ي مقارنــة بالدســتور ،وهــو المنهــج المعتمــد
األول يج ّ
االتجــاه ّســد بوضــوح علويّــة القانــون الدولـ ّ
22
صــة فــي دول بنلوكــس ( )Bénéluxوخصوصــا فــي النظــام الهولنــدي.
خا ّ
االتجــاه الثانــي يضــع القانــون الدولــي لحقــوق االنســان فــي مرتبــة أدنــى مــن الدســتور ولكــنأســمى مــن القانــون الداخلــي وهــو يعطــي قيمــة دســتوريّة للمواثيــق الدوليّــة 23،ويــؤدي ذلــك
إلــى اعتبــار القانــون الدولــي لحقــوق االنســان مرجعيّــة قانونيّــة وسياس ـيّة عا ّمــة لــك ّل الحقــوق
24
المكرســة فــي الدســتور طبقــا للمواثيــق الدوليّــة لحقــوق االنســان.
ّ
 أ ّمــا االتجــاه الثالــث فهــو الــذي يعتبــر القانــون الدولــي لحقــوق االنســان فــي مرتبــة القانــون ،مثــل25
ي.
مــا ذهــب إليه المشـ ّ
ـرع المصــر ّ
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ـمو القانــون الدولــي علــى القوانيــن الداخليّــة أن تكــون هــذه األخيــرة فــي توافــق
ويفتــرض مبــدأ سـ ّ
مــع التزاماتهــا الدوليّــة وتتح ّمــل الدولــة المســؤوليّة الناتجــة عــن تعــارض أحــكام قوانينهــا الداخليّــة
مــع التزاماتهــا الدوليّــة وتكــون ملزمــة بإصــاح التعــارض مــن خــال تعديــل تلــك القوانيــن 26.وال
ي للدولــة مــن االشــكاليّات ،فقــد تواتــر
ي ضمــن النظــام الداخلــ ّ
يخلــو إدمــاج قواعــد القانــون الدولــ ّ
ي،
ي فــي تونــس حــول إشــكاليّة حقــوق االنســان بيــن البعــد الكونــ ّ
الجــدل خــال المســار التأسيســ ّ
والخصوصيّــات الثقافيّــة ،والدينيّــة ،وارتبــط كثيــرا بالنقــاش حــول مكانــة الديــن فــي الدســتور 27،وكان
ي إلــى محاولــة إيجــاد تــوازن
لتلــك التجاذبــات واالختالفــات دورا ها ّمــا فــي دفــع المجلــس التأسيس ـ ّ
بيــن الهويــة العربيــة اإلســامية لغالبيــة الشــعب التونســي ،ومطالبــة بعــض األطــراف بإقامــة دولــة
علمانيــة .حتّــي ّ
أن توطئــة المســودّة األولــى للدســتور كانــت تشــير إلــى “القيــم االنســانيّة النبيلــة” ،ثـ ّم
تض ّمنــت ديباجــة المســودّة الثانيــة إشــارة إلــى “مبــادئ حقــوق االنســان” ،ولــم يت ـ ّم إدراج مصطلــح
“الكونيّــة” إالّ فــي المســودّة الثالثــة ،وت ـ ّم تقييدهــا بالمرجعيّــة الدينيــة اإلســاميّة وضــرورة توافقهــا
معهــا ،غيــر ّ
أن هــذه الصياغــة أثــارت حفيظــة المجتمــع المدنــي وكذلــك أحــزاب المعارضــة فتــ ّم
ي اإلنســاني للحقــوق والحريــات والخصوصيّــة الدينيــة
تعديلهــا نحــو تكريــس التــوازن بيــن البعــد الكونـ ّ
ي
والثقافيّــة للمجتمــع التونســي 28.وفــي هــذا الســياق يعتبــر رافــع بــن عاشــور أنّــه ليــس مــن الضــرور ّ
التعاطــي مــع الصبغــة الكونيّــة والتحديــات التــي تطرحهــا الخصوصيــات الثقافيّــة علــى أنّهمــا ســياقان
متناقضــان 29،بــل علــى العكــس فهمــا بعــدان متكامــان وهــو مــا دعــا إليــه إعــان وبرنامــج عمــل
30 1993
.
ي لحقــوق االنســان فــي  25حزيران/يونيــو
فيينــا الــذي اعتمــده المؤتمــر العالم ـ ّ
2 .تكريس مفهوم المواطنة
يُعبّــر مفهــوم المواطنــة عــن العالقــة القانونيّــة بيــن الفــرد والدولــة ،ولعلّهــا فــي مفهــوم أعمــق
31
ي مو ّحــد يتّخــذ شــكل “الدولــة”،
تعبّــر عــن االنتمــاء لمجتمــع معيّــن ينضــوي تحــت كيــان سياســ ّ
لذلــك فكلّمــا غــاب الشــعور بهــذا االنتمــاء كثــرت االنقســامات التــي مــن شــأنها أن تخلــق توتّــرا
ي للدولــة أال وهــو تحقيــق المصلحــة العا ّمــة 32.ومــن هنــا تتأتّــى
وحروبــا وتعيــق الهــدف االساســ ّ
وحرياتــه مــن خــال دســترتها مقابــل انخــراط
فكــرة التــزام الدولــة بحمايــة وتكريــس حقــوق االنســان
ّ
ي الــذي يحكمهــا أال وهــو الدســتور 33.فبينمــا تدافــع نظريــات
األفــراد فيهــا وقبولهــم بالعقــد االجتماعـ ّ
الحقــوق والحريــات علــى حــق االنســان فــي الحريــة وفــي العيــش بكرامــة ،ترمــي نظريــات المواطنــة
إلــى ضمــان التعايــش الســلمي بيــن كل األفــراد علــى نحــو يخـ ّـول لــك ّل النــاس التمتّــع بتلــك الحقــوق
والحريــات فــي إطــار أكثــر تنظيــم ،ومــن هنــا تتأتّــى فكــرة تقييــد حريــات األشــخاص كفــرادى لضمــان
ي ٍ كان علــى
انصهارهــا فــي منظومــة جماعيّــة للحقــوق تتيــح للــك ّل التمتّــع بهــا دون أن تتعــدى ّ
حريــة أ ّ
مجــال حريّــة اآلخــر.
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ي بابــا كامــا يُعنــى بالحقــوق والحريــات التــي تلتــزم الدولــة بهــا تجــاه
وقــد تض ّمــن الدســتور التونسـ ّ
مواطنيهــا ،جــاء بعــد البــاب المتعلّــق بالمبــادئ العا ّمــة ،وتض ّمــن حصــرا للحقــوق التــي تكتســي قيمــة
ـن ذلــك ال يعنــي ّ
دســتورية ،ولكـ ّ
ـرس
أن الحقــوق والحري ـاّت تقتصــر فقــط علــى مــا ورد بــه .وهــو يكـ ّ
مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات مــن األجيــال الثالثــة لحقوق االنســان كما اعتمدهــا وأ ّكد عليهــا اإلعالن
ـاص بالحقــوق االقتصاديّــة واالجتماعيّــة والثقافيّــة ،والعهــد
العالمــي لحقــوق االنســان ،والعهــد الدولــي الخـ ّ
ـاص بالحقــوق المدنيّــة والسياس ـيّة .اســته ّل الفصــل  21بــاب الحقــوق والحريــات وتض ّمــن
ي الخـ ّ
الدول ـ ّ
تجســيدا لمفهــوم المواطنــة مــن خــال التنصيــص علــى ّ
أن الدولــة تضمن للمواطنيــن والمواطنــات الحقوق
يء لهــم أســباب العيــش الكريــم ،كمــا أ ّكــد علــى مبــدأ المســاواة بيــن
والحريــات الفرديّــة والعا ّمــة ،وته ـ ّ
المواطنيــن والمواطنــات فــي الحقــوق والواجبــات وأمــام القانــون وعلــى رفــض جميــع أنــواع التمييــز.
ـرس البــاب المتعلّــق بالحقــوق والحريــات فــي العديــد مــن الفصــول التــزام الدولــة بضمــان
كمــا يُكـ ّ
ـص علــى ّ
أن الدولة
حقــوق االنســان المدنيّــة والسياسـيّة واالجتماعيّــة ،مثــل مــا ورد بالفصــل 23الــذي ينـ ّ
ي ،وهــي ملزمــة كذلــك بحمايــة
تحمــي كرامــة الــذات البشــريّة وحرمــة الجســد ،وتمنــع التعذيــب المعنــو ّ
صــة ،وحرمــة المســكن ،وســرية المراســات واالتصــاالت والمعطيــات الشــخصيّة ،كمــا
الحيــاة الخا ّ
ـق فــي االعــام ،والحـ ّ
تضمــن الحـ ّ
ـق فــي النفــاذ إلــى المعلومــة ،وحريــة الــرأي والفكــر والتعبيــر والنشــر.
مقومــات العيــش الكريــم بما
وتلتــزم الدولــة بموجــب أحــكام الدســتور أيضــا بضمــان حـ ّد أدنــى مــن ّ
فــي ذلــك الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة وجودتهــا والتغطيــة المجانيّــة لفاقــدي الســند ولــذوي الدخــل
المحــدود .وكذلــك تضمــن الدولــة الحـ ّ
ي ،وتتخــذ التدابيــر الضروريّــة لضمــان
ـق فــي التعليــم المجان ـ ّ
العمــل للمواطنيــن والمواطنــات فــي ظــروف الئقــة وبأجــر مناســب .وتلتــزم بضمــان المشــاركة فــي
الحيــاة السياس ـيّة والشــأن العــام مــن خــال إقــرار حقــوق االنتخــاب واالقتــراع والتر ّ
شــح ،وحريــة
تكويــن األحــزاب والنقابــات والجمعيــات ،وكذلــك حريــة االجتمــاع والتظاهــر الســلميّين.
ي فــي مجــال الحقــوق والحريــات هــو تحميــل
ومــن أهـ ّم الضمانــات التــي يقدّمهــا الدســتور التونسـ ّ
الدولــة التزامــا بحمايــة الحقــوق المكتســبة للمــرأة والعمــل علــى دعمهــا مــن خــال ضمــان تكافــؤ
الفــرص بيــن الرجــل والمــرأة فــي تح ّمــل مختلــف المســؤوليات وفــي جميــع المجــاالت ،كمــا تعمــل
علــى ضمــان تمثيليّــة المــرأة فــي المجالــس المنتخبــة مــن خــال قاعــدة التناصــف.
ّ
إن التنصيــص علــى مجموعــة مــن الحقــوق والحريــات فــي الدســتور ال يكفــي بذاتــه لضمــان
صــة ّ
أن األحــكام الــواردة فــي الدســتور تكــون فــي صيغــة عا ّمــة ،وهــو مــا قــد يفســح
احترامهــا ،خا ّ
المجــال الرتــكاب العديــد مــن االنتهــاكات ،لذلــك ســعت الســلطة التأسيســيّة إلــى تطويــق الحقــوق
والحريــات الدســتوريّة بمجموعــة مــن الضمانــات بهــدف حمايتهــا عنــد التطبيــق ،وتتمثّــل هــذه
الضمانــات فــي وضــع قيــود علــى عمليّــة ضبــط الحقــوق والحريــات ،وتمكيــن أصحــاب الحقــوق مــن
الحـ ّ
تعرضــت حقوقهــم وحرياتهــم إلــى االنتهــاك.
ـق فــي اللجــوء إلــى القضــاء العــادل إذا ّ
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الحقوق والحريات في الدستور
المبحث الثاني:نطاق
التونسي :قيد أم حماية؟
ّ
اختــار المؤسســون التونســيون أن يحيطــوا الحقــوق والحريــات الدســتوريّة بضمانــات تشــريعيّة
تهــدف إلــى تقييــد صالحيــات الســلطة التشــريعيّة عنــد وضــع ضوابــط الحقــوق والحريــات مــن خــال
قاعــدة التقييــد الــواردة بالفصــل  49مــن الدســتور .وســنتناول فــي هــذا المبحــث مفهــوم شــرط التقييــد
األول) ،وشــروط اعمالــه مــن قبــل األطــراف المعنيّــة بــه (القســم الثانــي).
(القســم ّ
األول :مفهوم قاعدة التقييد
القسم ّ
تــم تكريــس شــرط التقييــد فــي غالبيــة الصكــوك الدوليــة لحقــوق اإلنســان كاإلعــان العالمــي
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 تتع ّهــد بإنفــاذ مختلــف الحقــوق والحريــات المعتــرف بهــا فــي الصكــوك الدوليّــة ســالفة الذكــر ،وال
ســيما الحقــوق االقتصاديّــة واالجتماعيّــة ،فإنّــه ال يمكــن فــي المقابــل لــك ّل الحقــوق والحريــات أن تكون
37
مطلقــة ،إذ تقتضــي المصلحــة العا ّمــة ومتطلّبــات النظــام العــا ّم أن تخضــع بعضهــا لقيــود معقولــة.
ويهــدف شــرط التقييــد إلــى حمايــة الحقــوق والحريــات مــن خــال فــرض قيــود علــى عمليّــة تنظيــم
ممارســة األفــراد لتلــك الحقــوق والحريــات ،فهــو يتيــح للســلطة العا ّمــة صالحيّــة الح ـ ّد جزئيّــا مــن
38
ي.
الحقــوق الدســتوريّة خدمــة ألغــراض تتماشــى مــع متطلّبــات الحكــم الديمقراط ـ ّ
ي قاعــدة عا ّمــة لتقييــد الحقــوق والحريــات
وقــد اختــارت الهيئــة التأسيسـيّة لدســتور ســنة  2014تبنـ ّ
ت ـ ّم تضمينهــا بالفصــل 39،49وذلــك علــى خــاف مــا جــاء فــي دســتور تونــس لســنة  ،1959الــذي
تض ّمــن عــدّة تحديــدات خاصــة ّ
موزعــة علــى الفصــول باإلضافــة إلــى الضوابــط العا ّمــة للحقــوق
صــة مثــا بحريــة الفكــر والتعبيــر والصحافــة والنشــر واالجتمــاع
والحريــات ،فتعلقــت تحديــدات خا ّ
وتأســيس الجمعيــات ،وتكويــن األحــزاب وتنظيمهــا ،وحرمــة المســكن وســرية المراســلة وحمايــة
40
المعطيــات الشــخصية.
ولقــد طرحــت مســألة ضوابــط الحقــوق والحريــات في مشــروع الدســتور الصــادر فــي  1حزيران/
مــرة قاعــدة عا ّمــة فــي فصــل جامــع يتعلّــق بضوابــط الحقــوق
ألول ّ
جــوان  ،2013الــذي أدرج ّ
ي قيــود علــى تلــك الضوابــط بشــكل يحمــي الحقــوق ويحـ ّد مــن الســلطة
والحريــات ،لكنّــه لــم يضــع أ ّ
ـرع ،لذلــك ،وتحــت ضغــط المجتمــع المدنــي ،ت ّمــت إعــادة صياغــة الفصــل وتضمينــه
التقديريّــة للمشـ ّ
41
شــرطي الضــرورة والتناســب.
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وتُمثّــل القواعــد الــواردة فــي الفصــل  49المذكــور أعــاه األســاس الدســتوري ،ليــس فقــط لتنظيــم
ضــا لتصـ ّـور آليــات حمايــة اإلنجــاز الدســتوري فــي مجــال
الحقــوق وممارســة الحريــات ،ولكــن أي ً
الحقــوق والحريّــات .وهــو مــا يفتــرض ،فــي الواقــع ،ظهــور فلســفة جديــدة تدعــم العالقــة بيــن الدولــة
والمواطــن ،وتعـ ّ
ـزز الحقــوق والحريــات التــي يضمنهــا الدســتور مــن خــال إنشــاء آليــات قضائيــة
يكــون للمحاكــم مــن خاللهــا القــول الفصــل فــي مــا يتعلــق بالرقابــة علــى تطبيــق شــرط التقييــد.
وتجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن القاعــدة الــواردة بالفصــل  49تتعلّــق بكافــة الحقــوق والحريــات التــي
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  49مــن الدســتور األســس التــي يجــب علــى الســلطة التشــريعيّة احترامهــا بغيــة
اعمــال ضوابــط الحقــوق والحريــات ،والمتمثّلــة فــي أربعــة شــروط أساسـيّة:
ـص تشــريعي لــه مرتبــة القانــون ،م ّمــا
ّ 1.أوال ،يجــب أن تـ ِـرد ضوابــط الحقــوق والحريــات فــي نـ ّ
يعنــي ّ
ـص
ي واضــح ،كمــا يجــب أن يكــون نـ ّ
أن أحــكام التقييــد يجــب أن يكــون لهــا أســاس قانونـ ّ
ّ
اإلطــاع عليــه ،ودقيقــا بمــا يكفــي لتمكيــن النــاس
القانــون متاحــا لعا ّمــة النــاس بهــدف تيســير
مــن فهمــه واالنصيــاع ألحكامــه 42،كمــا أنّــه ال يجــوز أن يكــون مبنيّــا علــى الســلطة التقديريّــة
43
المطلقــة لألجهــزة التنفيذيّــة للدولــة لتجنّــب المســاس بحقــوق األفــراد وانتهــاك حرياتهــم.
ـس مــن
2.ثانيــا ،يجــب أن تكــون القيــود علــى الحقــوق مشــروعة ،بمعنــى أنّهــا ال يجــب أن تمـ ّ
جوهــر الحـ ّ
ي بالتقييــد ،وهــو مــا يفتــرض الموازنــة بيــن متطلّبــات تحقيــق المصلحــة
ـق المعنـ ّ
44
العا ّمــة وحمايــة حقــوق األفــراد.
3.ثالثــا ،يجــب أن تكــون القيــود متناســبة مــع الهــدف الــذي ُوضعــت مــن أجلــه ،ويتطلّــب
مبــدأ التناســب أن تكــون الوســائل التــي تســتخدمها الدولــة لتقييــد أحــد الحقــوق متناســبة مــع
45
الهــدف المنشــود.
4.رابعــا ،يجــب أن تكــون تلــك القيــود خاضعــة للرقابــة القضائيّــة ،إذ تعمــل المحاكــم على ضمان
حمايــة الحقــوق والحريــات مــن جميــع االنتهــاكات مــن خــال الموازنــة بيــن حالــة الضــرورة
والتناســب عنــد مراقبــة التناســب 46.وعندمــا تتولــى المحكمة مراقبة التناســب يتعيّــن عليها تقييم
العالقــة بيــن التقييــد والغــرض منــه ،وهــذا يتطلّــب مــن القاضــي تقييــم مــا إذا كانــت الوســائل
التــي تختارهــا الســلطة العموميّــة لتقييــد حــق مــا هــي أفضــل الوســائل التــي يمكــن اســتخدامها
47
لتحقيــق الغــرض المرجــو مــن تقييــد ذلــك الحــق دون أن يــؤدي ذلــك إلــى المســاس بجوهره،
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فالفكــرة األساس ـيّة فــي رقابــة التناســب هــي ّ
أن مــا يضفــي الشــرعيّة علــى اســتخدام الســلطة
العا ّمــة للضوابــط القانونيّــة علــى الحقــوق والحريــات هــو الســعي إلــى تحقيــق المصلحــة
العا ّمــة ،ونتيجــة لذلــك يجــب أالّ تمت ـ ّد ممارســة الســلطة العا ّمــة إلــى أبعــد م ّمــا تتطلبــه تلــك
األغــراض 48.وقــد ت ـ ّم تكريــس مبــدأ التناســب فــي فقهــة قضــاء المحكمــة االداريّــة التونس ـيّة
حتــى قبــل صــدور دســتور ســنة  ،2014ال ســيما ،مــن خــال األحــكام الصــادرة فــي مجــال
ي ،وهــو مــا ســاهم فــي توضيــح دالالتــه
الرقابــة القضائيّــة علــى إجــراءات الضبــط اإلدار ّ
49
وحــدوده.
تُمثّــل الضمانــات الــواردة بالفصــل  49أســاس حمايــة الحقــوق والحريــات الدســتوريّة ،وهــي تُحيلنــا
ـام للحقــوق والحريــات” فــي تفســير
ي الــذي يُفتــرض أن يضطلــع بــه القضــاء “كحـ ٍ
إلــى الــدور المحــور ّ
أحــكام الدســتور ،وفــي الموازنــة بيــن الحــق أو الحريّــة علــى إطالقــه ،وبيــن مقتضيــات المصلحــة
العا ّمــة ومتطلّبــات العيــش المشــترك ،وذلــك بالرجــوع إلــى القانــون وال شــيء غيــر القانــون .فبعيــدا عــن
ي للحقــوق والحريــات ،تطــرح االشــكاليّات التطبيقيّــة المتعلّقــة بحقــوق االنســان أمــام
التصـ ّـور الدســتور ّ
المحاكــم ،التــي ال تســتطيع تأديــة دورهــا فــي حمايــة الحقــوق إالّ متــى كانــت ناجــزة ،وفاعلــة ،ومســتقلّة.
ي الــذي تض ّمنــه دســتور
فمــاذا عــن المحاكــم التونســيّة؟ هــل نجــح مشــروع االصــاح القضائــ ّ
 2014فــي جعلهــا قــادرة علــى حمايــة الحقــوق والحريــات علــى أكمــل وجــه؟

المبحث الثالث:الحقوق والحريات في تونس بين طموحات
المؤسسين وعراقيل الواقع
ـرس الحقــوق والحريــات ،لذلــك فـ ّ
ـإن مــا يصنــع الفــرق
تتض ّمــن أغلــب دســاتير الــدول أحكامــا تُكـ ّ
ي لدســترة الحقــوق والحريــات .فالتطبيــق يبقــى مرهونــا بقــدرة
بيــن نظــام وآخــر هــو األثــر العمل ـ ّ
الدولــة علــى اعــاء ســلطة القانــون وإلــزام نفســها بنفســها بالشــرعة الدســتوريّة ،وتمكيــن المواطنيــن
صــة مــن خــال
ي يخـ ّـول للضحايــا الحصــول علــى ُ
ســبل انتصــاف فعّالــة ،تتحقّــق خا ّ
مــن نظــام قانونـ ّ
الرقابــة علــى دســتوريّة القوانيــن ،وهــو أمــر عجــز صانعــو القــرار فــي تونــس عــن تحقيقــه (القســم
األول) ،وكذلــك مــن خــال اللّجــوء إلــى قضــاء مســتق ّل وناجــز قــادر علــى تحقيــق المحاكمــة العادلــة،
ّ
والحــال ّ
أن القضــاء فــي تونــس الزال حبيــس نفــس العراقيــل ،فالقوانيــن والممارســات واالمكانيــات
الزالــت علــى حالهــا ولــم تتغيّــر بعــد تغيُّــر الدســتور (القســم الثانــي).
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الدســتورية فــي غيــاب المحكمــة
األول:هــل تصمــد الحقــوق
ّ
القسم ّ
الدســتورية؟
ّ
تُعتبــر المحاكــم الدســتورية فــي الدول الديمقراطيّــة الحديثة أحد األجهزة المفصليّة ،هدفها األساســي
هو الدفاع عن علويّة الدستور داخل الهيكل القانوني ،وتحقيق التوازن بين السلطات ،وتفادي النزاعات
ي للحقــوق والحريــات مــن خــال مراقبــة دســتوريّة القوانيــن.
بينهــا كمــا أنّهــا تعتبــر الضامــن األساسـ ّ
وتعتبــر المحكمــة الدســتورية حســب أحــكام الفصــل  118مــن الدســتور هيئــة قضائيّــة مســتقلّة ،وهــي
تتر ّكــب مــن اثنــي عشــر عضــوا مــن ذوي الكفــاءة ،ثالثــة أرباعهــم مــن المختصيــن فــي القانــون و ّممن
ال تق ـ ّل خبرتهــم عــن عشــرين ســنة .ويتولّــى ك ّل مــن رئيــس الجمهوريــة ،ومجلــس نــواب الشــعب،
والمجلــس األعلــى للقضــاء تعييــن أربعــة أعضــاء علــى أن يكــون ثالثــة أرباعهــم مــن المختصيــن فــي
القانــون ،وذلــك لفتــرة واحــدة مدّتهــا تســع ســنوات.
وتتمتّــع المحكمــة الدســتوريّة حســب دســتور ســنة  2014باالســتقالليّة التا ّمــة عن الســلطة التنفيذيّة،
وهــو مــا يميّزهــا عــن المجلــس الدســتوري الســابق الــذي كان موجــودا بموجــب دســتور عــام ،1959
ي عــدد  1414لســنة 1987
المــؤرخ فــي  16ديســمبر
ّ
والــذي تــ ّم إحداثــه بموجــب األمــر الرئاســ ّ
 ،1987إذ كان يعتبــر امتــداد لصالحيّــات الســلطة التنفيذيّــة .كمــا أنّهــا تلعــب دورا قضائيّــا ها ّمــا
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 ّ
أن إحــداث محكمــة دســتوريّة كان مــن أهــم الخيــارات التــي حــازت علــى اإلجمــاع فــي
مشــروع الدســتور ،وكان منطلــق الســلطة التأسيسـيّة المعلــن عنــه هــو ضمــان علويّــة الدســتور ،وحمايــة
50
ي ،والحيلولــة دون سـ ّ
ـن قوانيــن تتعارض مع مضامينــه ،وحماية الحقــوق والحريات،
النظــام الجمهــور ّ
51
صــل إلى حول األعضــاء المتر ّ
إالّ ّ
شــحين لها.
أن تركيزهــا عــرف تعثّــرا منــذ ســنوات بســبب عــدم التو ّ
األول
ويُعتبــر الفصــل  10مــن القانــون األساســي عــدد  50لســنة  2015المـ ّ
ـؤرخ في  3ديســمبر /كانــون ّ
 2015المتعلّــق بالمحكمــة الدســتورية أحــد أبــرز العوائــق التــي حالــت دون تركيزهــا ،باعتبــاره اشــترط
ترتيبــا محــددا فــي تعييــن أعضــاء المحكمــة ،وذلــك بــأن يتـ ّم التعييــن تباعــا مــن طــرف مجلــس نــواب
ي جهــة مــن الجهــات المذكــورة
الشــعب والمجلــس األعلــى للقضــاء ورئيــس الجمهوريّــة ،فــا يُمكــن أل ّ
االنطــاق فــي عمليّــة التعييــن قبــل اســتكمال التعييــن مــن الجهة التي تســبقها 52.فــي البداية ،تأ ّخــر تركيز
المحكمــة الدســتوريّة بســبب عــدم إرســاء المجلــس األعلــى للقضــاء فــي اآلجــال التــي حدّدهــا الفصــل
 148مــن الدســتور 53،وبعــد تركيــز المجلــس فــي موفّــى ســنة  ،2016كانــت أه ـ ّم معضلــة واجههــا
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 األغلبيّــة بالنظــر إلــى التركيبــة الحزبيّــة غيــر المتجانســة للمجلــس النيابــي،
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وســيطرة االعتبــارات السياسـيّة والحزبيّــة علــى عمليّــة اختيــار أعضــاء المحكمــة ،وهــو مــا أدى إلــى
عقــد العديــد مــن الجلســات التــي فشــلت فــي التوافــق حــول ترشــيح أعضــاء المحكمــة.
ّ
تعطــل مســار تركيــز المحكمــة الدســتوريّة إلــى ّ
أن القــوى
ومــن جهــة أخــرى قــد يُعــزى
السياســيّة والحزبيّــة الفاعلــة خــال المــدّة المتراوحــة بيــن  2014و 2019لــم تبــدي أيّــة حاجــة
ي بيــن الســلطات الثــاث،
إلــى المحكمــة الدســتوريّة لتلعــب دورهــا ك ُمح ّكــم دســتور ّ
ي وسياســ ّ
ي وهــو مــا
بالنظــر إلــى االعتمــاد المفــرط علــى سياســة التوافــق فــي حـ ّل االزمــات والخالفــات السياسـ ّ
ي بالنســبة للمســائل الخالفيّــة الها ّمــة 55.كمــا تواصــل تعطيــل
أدّى إلــى تأجيــل إيجــاد حـ ّل جــذر ّ
ي وفعلـ ّ
هــذا المســار منــذ ســنة  2019بســبب النزاع بين بيــن مجلس النواب التونســي ورئيــس الجمهورية قيس
ســعيد حــول مشــروع تعديــل قانــون المحكمــة الدســتوريّة (مشــروع قانــون أساســي عــدد 2018 / 39
المــؤرخ فــي  3ديســمبر 2015
المتعلّــق بتنقيــح واتمــام القانــون األساســي عــدد  50لســنة 2015
ّ
ـر مرتيــن بعــد مــا رده الرئيــس إلــى البرلمــان لقــراءة ثانيــة،
المتعّلــق بالمحكمــة الدســتوريّة) الــذي أُقـ ّ
ـوت عليــه ثلثــا النــواب وعددهــم اإلجمالــي  217نائبــا ،فــي حيــن طعــن فــي دســتوريته 30
حيــث صـ ّ
نائبــا ً أمــام الهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانيــن ،والتــي تولّــت بدورهــا ر ّد الطعــن
وأحالــت مشــروع القانــون لرئيــس الجمهوريــة بعــد انقســام أعضائهــا بيــن مؤيــد للطعــن ورافــض لــه،
ي ّ
وقــد اعتبــر رئيــس الجمهوريّــة قيــس ســعيّد ّ
وأن تركيــز المحكمــة
أن هــذا المشــروع غيــر دســتور ّ
الدســتوريّة بــات أمــرا مســتحيال وذلــك النقضــاء اآلجــال الدســتوريّة المتعلّقــة بتركيزهــا.
ي الــذي كان يفتــرض
ترتبــط التداعيــات الخطيــرة لغيــاب المحكمــة الدســتوريّة بالــدور المحــور ّ
أن تلعبــه ،حيــث أســند لهــا الفصــل  120مــن الدســتور التونســي مه ّمــة المراقبــة الدســتوريّة حصريــا،
وهــي تشــمل المراقبــة القبليّــة علــى كافّــة مشــاريع القوانيــن المصــادق عليهــا مــن طــرف مجلــس
نــواب الشــعب والتــي لــم يقــع ختمهــا بعــد ،والتــي يحيلهــا عليهــا رئيــس الجمهوريّــة أو ثالثــون نائبــا،
وذلــك بهــدف تفــادي الخروقــات الدســتوريّة التــي قــد تتض ّمنهــا بعــض النصــوص القانونيّــة .باإلضافــة
إلــى مراقبــة عمليّــة تعديــل الدســتور وهــو مــا يقتضــي فــي البدايــة التأ ّكــد مــن عــدم مســاس مشــروع
التعديــل بمضمــون الفصــول غيــر القابلــة للتعديــل ،وكذلــك التأ ّكــد مــن احتــرام إجــراءات التعديــل
ـص المحكمــة الدســتوريّة دون ســواها بمراقبــة دســتوريّة المعاهــدات الدوليّــة بعــد
ي .وتختـ ّ
الدســتور ّ
عرضهــا عليهــا مــن طــرف رئيــس الجمهوريّــة وقبــل ختــم قانــون الموافقــة عليهــا .وال تتع ّهــد المحكمــة
خولهــا الدســتور وهــم
بالمراقبــة مــن تلقــاء نفســها بــل يكــون تع ّهدهــا بنــاء علــى طلــب األطــراف التــي ّ
رئيــس الجمهوريّــة ،أو رئيــس الحكومــة أو ثالثــون نائبــا .كمــا عهــد إليهــا الدســتور بمه ّمــة المراقبــة
البعديّــة 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 اإلداريّــة ،وتــؤدّي “المســائل التوقيفيّــة” ،إلــى تعطيــل البـ ّ
ـت فــي
القضيّــة وإحالــة المســألة علــى المحكمــة الدســتوريّة للنظــر فيهــا.
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وبالنّظــر إلــى أهميّــة االختصاصــات التــي كان مــن المفتــرض أن تمارســها المحكمــة الدســتوريّة كما
ـص عليهــا البــاب الســابع مــن دســتور ســنة  ،2014فقــد كان لغيابهــا آثــار ســلبيّة عميقــة علــى ســامة
نـ ّ
ي التونســي ،وعلــى وضــع الحقــوق والحريــات ،وكذلــك علــى عمــل المنظومــة السياسـيّة،
النظــام القانونـ ّ
ففــي ظـ ّل غيــاب المحكمــة الدســتوريّة ال يمكــن الحديــث عــن أيّــة مراجعــة حقيقيّــة للدســتوريّة 56،وهــو
مــا أدّى إلــى خلــق خلــل فــي النظــام القانونــي وتزايــد المخاطــر المرتبطــة بالخروقــات الدســتورية التــي
تطــال النصــوص القانونيّــة المتعلّقــة بحقــوق المواطنيــن وحريّاتهــم .هــذا إضافــة إلــى ّ
أن عــدم وجــود
رقابــة دســتوريّة الحقــة علــى القوانيــن ،والتــي يفتــرض أن تمارســها المحكمــة مــن خــال المســائل
التوقيفيّــة ،ســمح ببقــاء العديــد مــن القوانيــن المخالفــة للدســتور ســارية المفعــول 57.ومــن أه ـ ّم األمثلــة
58
ـؤرخ فــي  26جانفــي  1978والمتعلّــق بتنظيــم حالــة الطــوارئ،
علــى ذلــك نذكــر األمــر عــدد  50المـ ّ
والــذي تســتند إليــه الســلطة التنفيذيّــة إلصــدار العديــد مــن القــرارات التــي تُقيّــد مــن حقــوق األفــراد
ـؤرخ فــي  7أوت 2015
ي عــدد  26المـ ّ
وحرياتهــم بشــكل مخالــف للدســتور .وكذلــك القانــون األساس ـ ّ
المتعلّــق بمكافحــة الرهــاب ومنــع غســل األمــوال والــذي تعتمــده وزارة الداخليّــة منــذ ســنة 2013
ي ،شــملت المنــع مــن الســفر
كأســاس لفــرض العديــد مــن اإلجــراءات الرقابيّــة التعســفية دون إذن قضائـ ّ
للشــباب الذيــن لــم يتجــاوز عمرهــم الخامســة والثالثيــن مــن العمــر ،وعــدم تســليم المواطنيــن جــوازات
ســفرهم بتعلّــة احتمــال تو ّجهــم إلــى بُــؤر التوتّــر ،هــذا عــاوة علــى وضــع حوالــي  100ألــف مواطــن
ي ال ُمسـ ّمى “ 59،”S17وكان هــذا اإلجــراء فــي البداية يشــمل األشــخاص
تونســي تحــت اإلجــراء الحــدود ّ
بتورطهــم فــي قضايــا إرهابيّــة أو الذيــن كانــت لهــم بطاقــات إرشــادات أمنيّــة قبــل
الذيــن ت ـ ّم االشــتباه
ّ
الثــورة ،ثـ ّم تـ ّم تعميمــه بعــد اعــان رئيــس الجمهوريّــة عــن حالــة االســتثناء بتاريــخ  25جويليــة 2021
ي ،والعديــد مــن المســؤولين اإلدارييــن والسياســيين.
ليشــمل القضــاة ،وأعضــاء المجلــس النيابـ ّ
وقــد أ ّكــدت ّ
منظمــة العفــو الدولــي فــي تقريرهــا األخيــر للعــام ّ 2020/21
أن وضــع حقــوق االنســان
المدونيــن
والحريــات العا ّمــة فــي تونــس ال يــزال يطــرح العديــد مــن االشــكاليات ،إذ خضــع العديــد مــن
ّ
ومســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي للتحقيــق أو واجهــوا محاكمــات جنائيّــة لنشــرهم تعليقــات عبر
ي أو مســؤولي الدولــة وذلــك
االنترنــت تنتقــد الســلطات الحكوميّــة أو أعــوان ومؤسســات األمــن الداخلـ ّ
60
ـص علــى تجريــم هضــم الجانــب.
بموجــب قوانيــن مقيّــدة فــي المجلّــة الجزائيّــة ومجلّــة االتصــاالت تنـ ّ
ّ
المنظمــة التونسـيّة لمناهضــة التعذيــب ّ
أن قــوات األمــن فــي تونــس الزالــت تنتهــج ممارســة
كمــا أ ّكــدت
التعذيــب وإســاءة المعاملــة “بانتظــام” وال ســيما أثنــاء االعتقــال ،والترحيــل ،واالســتجواب ،والســاعات
61
األولــى مــن مـدّة االحتفــاظ ،مــع تفاقــم ظاهــرة اســتمرار الجنــاة فــي اإلفــات مــن العقــاب.
ّ
إن اســتمراريّة بعــض أجهــزة الســلطة التنفيذيّــة فــي اســتعمال تشــريعات مخالفــة للدســتور
ـر عنهــا مــن تنكيــل باألشــخاص وانتهــاك حقوقهم،
ولاللتزامــات الدوليّــة ،بالرغــم مــن إدانــة مــا قــد ينجـ ُّ
يعبّــر عــن مــوروث ثقيــل مــن ممارســة العنــف ،وهــو مــوروث ال يتعايــش مــع ثقافــة حقــوق االنســان
التــي يتطلّــع إليهــا المتصفّــح لدســتور ثــورة الحريــة والكرامــة ،بــل ّ
إن مــا نشــهده أحيانــا مــن تجــاوزات
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وخروقــات للدســتور ،تأتيهــا المؤسســات ومــن يمثّلهــا ومــن بأيديهــم الســلطة ،مــن شــأنه أن يُفــرغ
الدســتور مــن معنــاه ومــن جــدواه ،فهــل يج ـ ُد مــن يُنتهــك حقّــه العدالــة أمــام المحاكــم التونس ـيّة؟
القضائية كضمانة للحقوق والحريات
استقاللية السلطة
القسم الثاني:
ّ
ّ
تتض ّمــن الدســاتير عــادة صيغــا عا ّمــة فيمــا يتعلّــق بالحقــوق والحريــات وتصحبهــا مبــادئ توجيهيّــة
للتفســير ،وقــد يطــرح تطبيــق تلــك الصيــغ العا ّمــة العديــد مــن االشــكاليّات فــي التطبيــق ،وتكــون هــذه
اإلشــكاليات منشــأ المســاس بالحقــوق والحريــات ،لذلــك تلعــب المحاكــم دورا أساســيّا فــي تمكيــن
أصحــاب الحقــوق مــن حمايــة حقوقهــم وحرياتهــم ( ،)1غيــر ّ
أن المحاكــم ال يمكــن أن تضطلــع بهــذه
المه ّمــة إالّ إذا ت ّمــت معاملتهــا علــى أنّهــا ســلطة موازيــة للســلطتين التنفيذيّــة والتشــريعيّة ،تتمتّــع
باالســتقاللية التامــة عــن بقيّــة الســلطات حتّــى يتســنى لهــا مراقبتهــا (.)2
والحق في المحاكمة العادلة
1 .القضاء
ّ
أ ّكــدت المبــادئ األساســيّة لألمــم المتّحــدة علــى ضــرورة أن “تكفــل الدولــة اســتقالل الســلطة
ـص عليهــا دســتور البلــد وقوانينــه ،ومــن واجــب جميــع المؤسســات الحكوميّــة وغيرهــا
القضائيّــة وينـ ّ
62
مــن المؤسســات احتــرام ومراعــاة اســتقالل الســلطة القضائيّــة”.
ّ
دورا
إن اســتقالليّة الســلطة القضائيّــة ليســت هدفــا بذاتهــا ،وإنّمــا تكمــن أهميّتهــا فــي كونهــا تلعــب ً
حاس ـ ًما فــي تفعيــل العديــد مــن المفاهيــم التــي تقــوم عليهــا النظــم الديمقراطيــة مثــل ســيادة القانــون،
وضمــان المحاكمــة العادلــة ،وحمايــة حقــوق اإلنســان .ويمكــن اســتخالص هــذه األهميــة ليــس فقــط من
ضــا مــن خــال تداعياتــه المختلفــة علــى أرض الواقــع .ولعـ ّل
خــال المفهــوم فــي حـ ّد ذاتــه ،ولكــن أي ً
هــذا هــو الســبب الــذي دفــع الســلطة التأسيسـيّة األصليّــة لدســتور عــام  2014لكــي تعتبــر ّ
أن القضــاء
63
ضمانــة أساس ـيّة إلقامــة العــدل ،وعلويــة الدســتور وســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريــات.
غيــر ّ
أن القضــاء لــن يكــون قــادرا علــى أن يــؤدّي هــذه المهــا ّم الكبــرى مــا لــم يتـ ّم التعامــل معــه علــى
أنّــه ســلطة موازيــة للســلطتين التشــريعيّة والتنفيذيّــة ،ومــن هــذا المنطلــق تـ ّم تكريــس البــاب الخامــس
ّ 64
مــن الدســتور للســلطة القضائيّــة وتـ ّم التأكيــد فيــه صراحــة علــى ّ
أن القضــاء ســلطة مســتقلة.
اعتبــر الدســتور التونســي ّ
أن أســاس إرســاء ســلطة قضائيّــة قــادرة علــى تحقيــق العــدل وضمــان
ـرس
ســيادة القانــون وحمايــة الحقــوق والحريــات هــو اســتقالليّة القضــاء 65،وحياديّــة القضــاة 66.وقــد كـ ّ
ي فــي الفصــل  102منــه الــذي
ي والبشــر ّ
الدســتور مفهــوم اســتقالليّة الســلطة القضائيّــة ببعديهــا الهيكلـ ّ
يقتضــي ّ
أن “القضــاء ســلطة مســتقلّة تضمــن إقامــة العــدل وعلويــة الدســتور وســيادة القانــون وحمايــة
الحقــوق والحريــات ،”...كمــا اقتضــى نفــس الفصــل ّ
أن “القاضــي مســتق ّل وال ســلطان عليــه فــي
ي مهمــا كان شــكله ومأتــاه.
قضائــه لغيــر القانــون” ،ويح ّجــر الفصــل  109التد ّخــل فــي العمــل القضائـ ّ
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وتض ّمنــت أحــكام الدســتور أيضــا العديد من الضمانات الكفيلة بتحقيق حياديّــة القضاة كالكفاءة المطلوبة
67
فــي االنتــداب ،والحصانــة الجزائيّــة كضمانة لعدم تهديد القضــاة وتطويعهم من قبل الســلطة التنفيذيّة،
تضــاف إليهــا الضمانــات الوظيفيــة التــي وردت بالفصــل  ،107فالقاضــي ال ينقــل دون رضــاه ،وال
يعــزل ،كمــا ال يمكــن إيقافــه عــن العمــل ،أو اعفــاؤه ،أو تســليط عقوبــة تأديبيّــة عليــه إالّ فــي الحــاالت
وطبــق الضمانــات التــي يضبطهــا القانــون ،وبموجــب قــرار معلّــل مــن المجلــس األعلــى للقضــاء.
ّ
وعلــى الرغــم مــن ّ
يتجــزأ مــن اســتقالل القضــاء بشــكل
أن حيــاد القضــاة ونزاهتهــم جــزء ال
عــام إالّ ّ
أن الدســتور ذكرهمــا ك ّل علــى حــدة ،وهــو مــا يدفعنــا للتمييــز بيــن المفهوميــن .فاســتقالل
القضــاء يفهــم فــي عالقــة بالمتغيّــرات الخارجيّــة والســلطات األخــرى 68،أ ّمــا الحيــاد فهــو يرتبــط أكثــر
بالتنظيــم والعمــل الداخلــي للمحاكــم ،وعمومــا فـ ّ
ـإن حيــاد القضــاة يم ّكنهــم مــن البـ ّ
ـت فــي النزاعــات
ي م ّمــا يســمح
المعروضــة عليهــم دون خــوف مــن تداعيــات ذلــك عليهــم أو علــى وضعهــم المهنــ ّ
ي فــي ممارســة رقابــة فعليّــة علــى ممارســات الســلطة العا ّمــة
للســلطة القضائيّــة بلعــب دورهــا الحقيقـ ّ
69
ـرس ســيادة القانــون.
والتأ ّكــد مــن احتــرام المؤسســات واألفــراد للقانــون ،وهــو مــا مــن شــأنه أن يكـ ّ
كمــا أن اســتقالل القضــاء أمــر حاســم ألنــه يبنــي ثقــة الشــعب فــي القضــاء وفــي أحكامــه ويدعــم ثقافــة
70
الشــرعية فــي المجتمــع ويعـ ّ
ـزز ســيادة القانــون.
2 .ضمانات االستقالليّة في دستور 2014
ّ
إن اســتقالليّة القضــاء ليســت باألمــر الــذي يســهل تحقيقــه فــي البلــدان التــي تحكمهــا أنظمــة
اســتبداديّة ،أو تلــك التــي تعانــي مــن مــوروث ثقيــل مــن الممارســات القمعيّــة واالســتبدادية ،فاســتقالليّة
ي للســلطة
القضــاء ال تتحقّــق بمجـ ّ
ـرد التنصيــص عليهــا بالدســتور .وتؤثّــر خيــارات التصميــم الدســتور ّ
القضائيــة بشــكل مباشــر علــى اســتقالل القضــاء ،باعتبارهــا تشــمل الطريقــة التــي يت ـ ّم بهــا اختيــار
وتعييــن القضــاة ،والقيــود المفروضــة علــى مـدّة خدمــة القضــاة ،والطــرق التــي يمكــن بهــا عزلهــم أو
إقالتهــم 71.ويتّجــه واضعــو الدســاتير عــادة إلــى تكليــف هيئــة مســتقلّة تابعــة للســلطة القضائيّــة لتتولّــى
ي نحــو تكليــف
ي التونسـ ّ
اإلشــراف علــى هــذه المســائل .وقــد اتّجــه اختيــار المجلــس الوطنــي التأسيسـ ّ
مجلــس أعلــى للقضــاء يتمتّــع باالســتقالل التــا ّم 72،ويكــون ثلثــا أعضائــه مــن القضــاة أغلبهــم منتخبــون
مــن طــرف زمالئهــم أ ّمــا البقيّــة فهــم المعيّنيــن بصفاتهــم 73،مه ّمتــه الســهر علــى حســن ســير القضــاء
واحتــرام اســتقالله ،وقــد أســندت لــه واليــة عا ّمــة علــى المحاكــم والقضــاة ،وهــو يتألّــف مــن أربــع
هيئــات مســتقلّة لإلشــراف علــى مختلــف فــروع الســلطة القضائيّــة .يختلــف المجلــس األعلــى للقضــاء
كمــا يتصـ ّـوره دســتور عــام  2014اختالفــا تا ّمــا عــن مجلــس القضــاء الســابق الــذي تـ ّم تعليــق كامــل
انشــطته وصالحيّاتــه مــن طــرف المجلــس الوطنــي التأسيســي ابّــان توليــه مها ّمــه ،باعتبــاره كان
امتــدادا للســلطة التنفيذيّــة ،إذ كان يــرأس المجلــس رئيــس الجمهوريّــة الــذي ينوبــه وزيــر العــدل كمــا
يتـ ّم تعييــن أغلــب أعضائــه مــن طــرف الســلطة التنفيذيّــة.
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فــي الحقيقــة ،عــرف تركيــز المجلــس األعلــى للقضــاء ســنة  2016أزمــة كبيــرة ،كمــا تعتبــر
انجازاتــه فــي مــا يتعلّــق بالســعي إلــى حســن ســير القضــاء واحتــرام اســتقالله محــدودة جـدّا بالمقارنــة
مــع الــدور الــذي أســنده لــه الدســتور ،ويعــود ذلــك باألســاس الــى االنقســامات الداخليّــة التــي يشــكو
منهــا وعــدم وفــاء قيادتــه وأعضائــه لتلــك العهــدة الدســتوريّة ،باإلضافــة إلــى غيــاب اإلرادة السياسـيّة
فــي إصــاح القضــاء وعــدم توفيــر االعتمــادات الالزمــة لذلــك.
بالرغــم مــن ّ
أن الفصــل  45مــن القانــون
يّ ،
فالمجلــس يعمــل منــذ تركيــزه دون نظــام داخلــ ّ
ي ،وقــد أثّــر ذلــك
األساســي للمجلــس األعلــى للقضــاء اقتضــى أن يتولّــى المجلــس ضبــط نظامــه الدّاخلـ ّ
74
علــى شــرعيّة أعمالــه وقراراتــه وجعلهــا عرضــة للطعــون القضائيّــة بصفــة متواتــرة.
هــذا عــاوة علــى ّ
أن الســلطة التنفيذيّــة عملــت علــى تجريــد المجلــس األعلــى للقضــاء مــن أهــم
الصالحيــات التــي تم ّكنــه مــن ضمــان حســن ســير القضــاء ،كاإلشــراف علــى انتــداب القضــاة وتكوينهم
واإلشــراف علــى التفقــد القضائــي وإدارة المحاكــم .كمــا تـ ّم التراجــع عــن االســتقاللية التي كانــت تتمتع
بهــا ك ّل مــن المحكمــة اإلداريــة ودائــرة المحاســبات فــي قوانينهــا ســارية المفعــول حاليــا ،والحــال أنّهــا
ال تســتطيع االضطــاع بمهامهــا بصفــة موضوعيــة وناجعــة إال عندمــا تكــون مســتقلة اســتقالال تا ّمــا
عــن الجهــة الخاضعــة للرقابــة.
ويذكــر كذلــك ّ
أن المجلــس التــزم بالســلبيّة أمــام عــدم وفــاء الدولــة بمقتضيــات الدســتور التــي كانــت
تتطلّــب دعــم مســار اصــاح القضــاء علــى المســتويين الهيكلــي والبشــري ،إذ الزالــت وضعيــة المحاكم
وعــدد اإلطــار القضائــي واإلداري بهــا يعانــي تدهــورا ونقصــا كبيــرانّ ،ممــا يؤثــر ســلبا علــى جــودة
ي مثــا يعمل بشــكل مخالف للدســتور،
العدالــة وضمانــات المحاكمــة العادلــة .فــا يــزال القضــاء االدار ّ
ولــم تســع الدولــة بشــكل ج ـدّي إلــى تفعيــل أحــكام الفصــل  116منــه الــذي يقتضــي تركيــز جهــاز
ي 75.هــذا عــاوة
ي المركــز ّ
ي بهــدف تقريــب الوصــل إليــه علــى المســتوى الجهــوى والمحل ـ ّ
قضائ ـ ّ
علــى التلكــؤ والمماطلــة فــي مراجعــة العديــد مــن القوانيــن التــي تؤثّــر بشــكل حاســم علــى اســتقالليّة
القضــاء علــى ضــوء األحــكام المض ّمنــة بالدســتور ونذكــر مثــا مثــل القوانيــن المتعلّقة بمركــز القضاة،
كوضــع القوانيــن األساســية للقضــاة علــى نحـ ٍو يتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة ووضــع قانــون يضمــن
اســتقالل النيابــة العموميــة عــن الســلطة التنفيذيــة ،ومراجعــة القانــون المتعلقــة بالمحكمــة العســكرية
طبقــا لمــا تقتضيــه أحــكام الفصليــن  110و 149مــن الدســتور وذلــك بحصــر نطــاق اختصــاص تلــك
76
المحاكــم فــي الجرائــم العســكرية المرتكبــة مــن العســكريين اثنــاء مباشــرتهم لمهامهــم.
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الخاتمة
لــم تعــرف تونــس منــذ ســنة  ،2011خطــرا يهـدّد الحقــوق والحريــات مثــل الخطــر الــذي تشــهده
خــال هــذ الفتــرة وذلــك بســبب اللجــوء المفــرط إلــى قانــون حالــة الطــوارئ أثنــاء جائحــة “كوفيــد”-19
صــة والعا ّمــة .وقــد تعاظــم الخطر المهـدّد لمكاســب الحريّــة والكرامة
لوضــع قيــود علــى الحريــات الخا ّ
ي بعــد إعــان رئيــس الجمهوريّــة
والعدالــة االجتماعيّــة التــي حقّقتهــا ثــورة  2011للشــعب التونس ـ ّ
قيــس ســعيّد يــوم  25جويليــة /تمــوز  2021عــن حالــة االســتثناء فــي البــاد إعمــاال للفصــل 80
مــن الدســتور بهــدف حفــظ كيــان الوطــن وأمــن البــاد واســتقالله ،وضمــان الســير العــادي لدواليــب
الدولــة ،وتوليــه اعفــاء رئيــس الحكومــة وتجميــد أعمــال واختصاصــات المجلــس النيابــي وتوليــه
ي ،مثــل عيــاض بــن
رئاســة الســلطة التنفيذيّــة .وهــو مــا اعتبــره العديــد مــن خبــراء القانــون الدســتور ّ
عاشــور ،بمثابــة االنقــاب علــى الدســتور والشــرعيّة ،وتعبيــر عــن رغبــة رئيــس الجمهوريّــة فــي
االنفــراد بالســلطة التنفيذيّــة ،الســيما ّ
ي كان قــد عبّــر فــي العديــد مــن المناســبات
أن الرئيــس التونس ـ ّ
ي المعمــول بــه فــي تونــس وعــن اتّجــاه نيّتــه نحــو تعديــل الدســتور،
عــن تحفّظــه علــى النظــام السياسـ ّ
ي.
ومــن المر ّجــح أن يكــون ذلــك باتّجــاه العــودة إلــى النظــام الرئاس ـ ّ
وبالرغــم مــن ّ
ســكه بمكاســب الحقــوق والحريــات التــي حقّقتهــا
ي أعلــن عــن تم ّ
ّ
أن الرئيــس التونسـ ّ
الثــورة التونسـيّة وبأنّــه ال مجــال لعــودة االســتبداد ،إالّ ّ
أن الخــروج عــن الشــرعيّة الدســتوريّة ،واالنفراد
ي يتهــدّد مشــروع االنتقــال
بالســلطة ،وبمشــروع تعديــل الدســتور قــد يوحــي بوجــود خطــر حقيقــ ّ
ي فــي تونــس ،وبالتبعيّــة حقــوق االفــراد وحرياتهــم .فمهمــا كانــت النوايــا أو حتــى البرامــج
الديمقراطـ ّ
المعلــن عنهــا فــي الخطابــات ،واللقــاءات ،أو التقاريــر الرســميّة نبيلــة ،ال يمكــن لحكــم الشــخص الواحد،
ي ومتطلّبــات حمايــة الحقــوق والحريــات التــي تقــوم أساســا
أن يتوافــق مــع منظومــة الحكــم الديمقراطـ ّ
علــى فكــرة الفصــل بيــن الســلطات وتوازنهــا والتنســيق فــي مــا بينهــا ومراقبــة بعضهــا البعــض ،ذلــك
ّ
ي
أن منظومــة الحقــوق والحريــات ال تكتمــل وال تتحقــق إالّ إذا ت ـ ّم “ فــرض قيــود ذات طابــع قانون ـ ّ
77
علــى صاحــب الســيادة وتقييــد إرادته(...بشــكل) يعيــد ادخــال الســيادة فــي نطــاق الشــرعية القانونيّــة”،
الســيما ّ
ي لــه ســوابق اســتبداديّة وقمعيّــة كثيــرة وجســيمة فــي تونــس وفــي غيرهــا
أن النظــام الرئاس ـ ّ
مــن البلــدان العربيّــة ،حيــث يميــل دائمــا إلــى الخــروج عــن قيــود الشــرعيّة ،والرقابــة ،والفصــل بيــن
الســلط .لذلــك يحـ ُّ
ي الحديــث الــذي تبنّتــه الســلطة
ـق التســاؤل اليــوم عــن جــدوى المنهــج الدســتوران ّ
التأسيس ـيّة األصليّــة فــي دســتور ســنة  2014فــي بيئــة ثقافيّــة ،وسياس ـيّة قــد ال تتــاءم مــع متطلّبــات
ي”.
ي ،ولعـ ّل هــذا مــا يؤ ّكــد ،إلــى حـ ّد مــا ،نظريّــة “االســتثناء العربـ ّ
الحكــم الديمقراطـ ّ
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المراجع
باللغة العربيّة
ي” ،مصادر المؤسســة
)(1بيــار بروكتــور وإقبــال بــن موســى“ ،تحليــل النظــام الداخلــي للمجلــس الوطني التأسيســي التونسـ ّ
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الهوامش
ي ،بــدأت ّأولهــا فــي القــرن التاســع عشــر ،وقــد
)(1شــهد العالــم إلــى ح ـ ّد اليــوم ثــاث موجــات مــن االنتقــال الديمقراط ـ ّ
ي ،غيــر ّ
أن البلــدان العربيّــة ظلّــت المجموعــة
شــملت مختلــف أنحــاء العالــم ّ
بتنوعــه الثقافــي واالقتصــاد ّ
ي والسياس ـ ّ
ي.
الثقافيّــة الوحيــدة التــي ال يوجــد فيهــا نظــام حكــم ديمقراط ـ ّ
)Geoffrey Weichselbaum & Xavier Philippe, “Le Processus Constituant et la Constitution(2
Tunisienne du 27 Janvier 2014 : Un Modèle à Suivre ? ”, Maghreb - Machrek. 223. 49-69.
.10.3917/machr.223.0049
_Available online at: https://www.researchgate.net/publication/303577182_Le_processus
constituant_et_la_constitution_tunisienne_du_27_Janvier_2014_Un_modele_a_suivre

ـرس
ي نظــام حكــم ديمقراطــي مختلــط ،يقــوم علــى الفصــل بيــن الســلط الثــاث ،كمــا أنّــه يكـ ّ
)(3يتبنّــي الدســتور التونس ـ ّ
صهــا ببــاب
ي ومبــدأ التدبيــر
الحــر ،ويعطــي مكانــة ها ّمــة جــدّا لمســألة للحقــوق والحريــات التــي خ ّ
ّ
الحكــم المحلــ ّ
ـرس المســاواة بيــن الجنســين ويؤ ّكــد علــى حمايــة حقــوق ومكتســبات المــرأة.
كامــل ،ومــن أهـ ّم معالمــه أيضــا أنّــه يكـ ّ
ـرس العديــد مــن الضمانــات الســتقالليّة القضــاء وحيــاد القضــاة .فالدســتور
وقــد أنشــأ محكمــة دســتوريّة مســتقلّة ،وكـ ّ
ي الســائد ،وهــو يتوافــق مــع المعاييــر الدوليّــة
ي مــن الناحيــة النظريّــة منســجم ومتّســق مــع الســياق الدســتور ّ
التونس ـ ّ
المعتمــدة لوضــع الدســاتير الديمقراطيّــة ،ومــن أهـ ّم مــا يميّــزه هــو ّ
ي ،كمــا
أن عمليّــة وضعــه لــم تشــهد أ ّ
ي تد ّخــل أجنبـ ّ
ي الــذي عقــب
أنّــه لــم يكــن نتيجــة لعمليّــة بســيطة مثلمــا قــد يتبــادر إلــى االذهــان عنــد اســتحضار التوافــق االســتثنائ ّ
أحــداث الثــورة ،بــل كانــت والدتــه عســيرة وقــد شــهد مســاره العديــد مــن التجاذبــات والنزاعــات السياسـيّة ،لذلــك لــم
تحــرز المحــاوالت األولــى علــى التوافــق بيــن مختلــف القــوى الفاعلــة ،وذلــك نتيجــة غيــاب الخبــرة الدســتوريّة بيــن
ـص اإلســاميين
أعضــاء الهيئــة التأسيسـيّة ،كمــا شــهد بــروز الصراعــات االيديلوجيّــة بيــن الكتــل
المكونــة لهــا ،وباألخـ ّ
ّ
ـص الدســتور وعلــي تطبيقــه الحقــا.
والليبرالييــن الحداثييــن وهــو مــا انعكــس علــى صياغــة نـ ّ
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عليهــا بمقتضــى القانــون عــدد  11لســنة  1972المــؤرخ فــي  10مــارس .1972
	-االتفاقيــة الدوليــة لقمــع جريمــة الميــز العنصــري والقضــاء عليهــا والتــي ت ّمــت المصادقــة عليهــا بمقتضــى القانــون
عــدد  89لســنة  1976المــؤرخ فــي  4نوفمبــر .1976
	-اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــي ت ّمــت المصادقــة عليهــا بمقتضــى القانــون عــدد 68

لســنة  1985المــؤرخ فــي  12جويليــة .1985
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ّ

).Helen Fenwick, “Civil Liberties and Human Rights”, 2007, pp: 5-8(18
)Vienna Declaration and Programme of Action، Adopted by the World Conference on Human(19
Rights in Vienna on 25 June 1993, available online at: https://www.ohchr.org/Documents/
ProfessionalInterest/vienna.pdf. Visited August 21st, 2021

)(20حســن طــارق“ ،دســتورانيّة مــا بعــد انفجــارات  ،2011قــراءة فــي تجــارب المغــرب وتونــس ومصــر” ،المركــز
ي لألبحــاث ودراســات السياســات ،الطبعــة األولــى ،بيــروت ،حزيــران /يونيــو  .2016الصفحــات.224-227 :
العربــ ّ
ي موقفـا ً متحفّظــا بالنســبة لمكانــة القانــون الدولــي مقابــل القانــون التونســي
ي التأسيسـ ّ
)(21فــي البدايــة ،اتخــذ المجلــس الوطنـ ّ
األوالن علــى أن يكــون امتثــال تونــس لاللتزامــات الدوليــة مشــرو ً
طا بعــدم مخالفــة
والدســتور ،إذ نـ ّ
ـص المشــروعان ّ
تلــك االلتزامــات للقانــون الوطنــي .غيــر ّ
أن هــذا التو ّجــه يتعــارض مــع أحــكام اتفاقيّــة فيينــا لقانــون المعاهــدات التــي
ـص فــي فصلهــا  27علــى أنّــه “ال يجــوز لطــرف فــي معاهــدة أن يحتــج بنصــوص قانونــه الداخلــي كمبــرر إلخفاقــه
تنـ ّ
فــي تنفيــذ المعاهــدة ،ال تخـ ّل هــذه القاعــدة بالمــادة  ”.46لذلــك ،تـ ّم االتفــاق فــي مســودة الدســتور الثالثــة والرابعــة علــى
ّ
أن المعاهــدات الدوليّــة المصــادق عليهــا أو التــي ســتت ّم المصادقــة عليهــا الحقــا ســيكون لهــا مرتبــة فــوق تشــريعيّة
وأدنــي مــن الدســتور.
)(22جميلــة بــن علــي“ ،تكريــس مبــدأ ســمو المعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة علــى القوانيــن الداخليــة فــي الدســاتير
المغاربيّــة” ،المجلّــة الجزائريّــة للعلــوم القانونيّــة واالقتصاديّــة والسياســيّة ،المجلــد  ،51العــدد  ،1الصفحــات .7-50
)23(23مــن بيــن الــدول التــي أخــذت بهــذا االتّجــاه فرنســا فــي دســتور  ،1958والبرتغــال فــي دســتور  ،1976وألمانيــا فــي
دســتور  ،1949وأخيــرا تونــس فــي دســتور ســنة .2014
)Christine Maugüé, “Le Conseil Constitutionnel et Le Droit Supranational”, 2003, Pouvoirs(24
2003/2 (No. 105), pages: 53 à 71

ي ّ
أن “ :يمثّــل رئيــس الجمهوريّــة الدولــة فــي عالقاتهــا الخارجيّــة ،ويبــرم
)(25ينـ ّ
ـص الفصــل  151مــن الدســتور المصــر ّ
قــوة القانــون بعــد نشــرها وفقــا ألحــكام
المعاهــدات ،ويصــدق عليهــا بعــد موافقــة مجلــس النــواب ،وتكــون لهــا ّ
الدســتور ... .وفــي جميــع األحــوال ال يجــوز إبــرام أيّــة معاهــدة تخالــف أحــكام الدســتور ،أو يترتّــب عليهــا التنــازل
ي جــزء مــن إقليــم الدولــة”.
عــن أ ّ
)(26جميلة بن علي“ ،تكريس مبدأ سمو المعاهدات واالتفاقيات الدولية على القوانين الداخلية في الدساتير المغاربيّة”
)The Carter Center, “Le Processus Constitutionnel en Tunisie”, Rapport Final, 2011-2017,(27
pages: 87-88

ي لحقــوق االنســان والمرجعيّــة الدينيّــة
)(28وردت الصيغــة النهائيّــة التــي تٌج ّ
ســد محاولــة الموائمــة بيــن البعــد الكونــ ّ
كاآلتــي “ :وتعبيــرا عــن تمســك شــعبنا بتعاليــم اإلســام ومقاصــده المتّســمة بالتفتّــح واالعتــدال ،وبالقيــم اإلنســانية
ومبــادئ حقــوق اإلنســان الكونيــة الســامية.”...
)(29رافــع بــن عاشــور“ ،حقــوق االنســان بيــن الكونيّــة والخصوصيــات” ،الموســوعة االســاميّة 3 ،ســبتمبر  ،2021متــاح
علــى االنترنــت عبــر الرابــط اآلتــيhttps://www.balagh.com/mosoa/14331 :
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ّ

ي لحقــوق االنســان فــي  25حزيران/يونيــو1993
)(30ينـ ّ
ـص إعــان وبرنامــج عمــل فيينــا الــذي اعتمــده المؤتمــر العالم ـ ّ

فــي النقطــة الخامســة منــه علــى ّ
أن “جميــع حقــوق اإلنســان عالميــة وغيــر قابلــة للتجزئــة ومترابطــة ومتشــابكة،
ويجــب علــى المجتمــع الدولــي أن يعامــل حقــوق اإلنســان علــى نحــو شــامل وبطريقــة منصفــة ومتكافئــة ،وعلــى قــدم
المســاواة ،وبنفــس القــدر مــن التركيــز .وفــي حيــن أنّــه يجــب أن توضــع فــي االعتبــار أهميّــة الخاصيــات الوطنيــة
واإلقليميــة ومختلــف الخلفيــات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة ،فـ ّ
ـإن مــن واجــب الــدول ،بصــرف النظــر عــن نُظمهــا
والحريــات األساســية”.
السياســية واالقتصاديــة والثقافيــة ،تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان
ّ

)David Held, “Democracy: City-states to a Cosmopolitan Order?”, Political Studies (1992), XL,(31
Special Issue, 10-39
)Council of Europe Portal, “Citizenship and participation”, Manual for Human Rights Education(32
with Young People, available online at
https://www.coe.int/en/web/compass/citizenship-and-participation. Accessed: 23 August 2021
)Ulrike Davy, “How Human Rights Shape Social Citizenship: On Citizenship and the(33
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

ـص علــى أنّــه .1 :علــى كل فــرد واجبــات
)(34يراجــع مثــا الفصــل  29مــن االعــان العالمــي لحقــوق االنســان والــذي ينـ ّ
إزاء الجماعــة ،التــي فيهــا وحدهــا يمكــن أن تنمــو شــخصيته النمــو الحــر الكامــل.
 .3ال يخضــع أي فــرد ،فــي ممارســة حقوقــه وحرياتــه ،إال للقيــود التــي يقررهــا القانــون
مســتهدفا منهــا ،حصــرا ،ضمــان االعتــراف الواجــب بحقــوق وحريــات اآلخريــن واحترامهــا،
والوفــاء بالعــادل مــن مقتضيــات الفضيلــة والنظــام العــام ورفــاه الجميــع فــي مجتمــع ديمقراطــي.
 .3ال يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد األمم المتحدة ومبادئها.
)(35يقتضــي الفصــل  25مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية أنّــه “ليــس فــي أي حكــم مــن أحــكام هــذا
العهــد مــا يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد مساســه بمــا لجميــع الشــعوب مــن حــق أصيــل فــي حريــة التمتــع واالنتفــاع
كليــا بثرواتهــا ومواردهــا الطبيعيــة”.
)(36
ينــص العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيّــة والسياســيّة فــي الفصــل الرابــع منــه علــى أنّــه “ .1فــي حــاالت
ّ
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 لاللتزامــات األخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي وعــدم انطوائهــا
علــى تمييــز يكــون مبــرره الوحيــد هــو العــرق أو اللــون أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو األصــل االجتماعــي.
 .2ال يجيــز هــذا النــص أي مخالفــة ألحــكام المــواد  6و( 8الفقرتيــن  1و )2و 11و 15و 16و.18
 3علــى 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”.
ـص الفصــل الخامــس منــه علــى أنّــه “ .1ليــس فــي هــذا العهــد أي حكــم يجــوز تأويلــه علــى نحــو يفيــد انطــواءه
كمــا ينـ ّ
ي نشــاط أو القيــام بــأي عمــل يهــدف إلــى إهــدار أي مــن الحقــوق
علــى حــق ألي دولــة أو جماعــة أو شــخص بمباشــرة أ ّ
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أو الحريــات المعتــرف بهــا فــي هــذا العهــد أو إلــى فــرض قيــود عليهــا أوســع مــن تلــك المنصــوص عليهــا فيــه.
ي
ي مــن حقــوق اإلنســان األساســية المعتــرف بهــا أو النافــذة فــي أ ّ
ي قيــد أو أي تضييــق علــى أ ّ
 .2ال يقبــل فــرض أ ّ
بلــد تطبيقــا لقوانيــن أو اتفاقيــات أو أنظمــة أو أعــراف ،بذريعــة كــون هــذا العهــد ال يعتــرف بهــا أو كــون اعترافــه بهــا
فــي أضيــق مــدى.
ـاص بالحقــوق االقتصاديّــة واالجتماعيّــة والثقافيّــة
ي الخـ ّ
)(37علــى ســبيل المثــال ،تنـ ّ
ـص المــادّة الرابعــة مــن العهــد الدول ـ ّ
علــى ّ
أن “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”.
)Dawood Ahmed and Elliot Bulmer, “Limitation Clauses”, International IDEA Constitution(38
-Builder Primer, 2014, page: 3, available online at
https://www.idea.int/sites/default/files/publications/limitation-clauses-primer.pdf

ـص الفصــل  49مــن الدســتور علــى أن “يحـدّد القانــون الضوابــط المتعلّقــة بالحقــوق والحريــات المضمونة بهذا الدســتور
)(39ينـ ّ
وممارســتها بمــا ال ينــال مــن جوهرهــا .وال توضــع هــذه الضوابــط إالّ لضــرورة تفتضيهــا دولــة مدنيّــة ديمقراطيّــة وبهدف
حمايــة حقــوق الغيــر ،أو لمقتضيــات األمــن العــام ،أو الدفــاع الوطنــي ،أو الصحــة العامــة ،أو اآلداب العامــة ،وذلــك مــع
ي انتهاك .ال
احتــرام التناســب بيــن هــذه الضوابــط وموجباتهــا .وتتكفّــل الهيئــات القضائيّــة بحمايــة الحقوق والحريــات مــن أ ّ
ي تعديــل أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق االنســان وحرياتــه المضمونــة فــي هــذا الدســتور”.
يجــوز أل ّ
)(40ســلوة الحمرونــي ،التمهيــد العــا ّم“ ،دليــل القاضــي الدســتوري فــي تطبيــق الفصــل  48مــن الدســتور ،مدخــل
القاضــي الدســتوري لمراقبــة احتــرام ضوابــط الحــ ّد مــن الحقــوق والحريــات” ،المؤسســة الدوليّــة للديمقراطيّــة
واالنتخابــات.2021 ،
)(41نفس المرجع.
)(42خالــد الماجــري“ ،ضوابــط الحقــوق والحريــات ،تعليــق علــى الفصل  49من الدســتور التونســي” ،منشــورات المؤسســة
الدوليــة للديمقراطيــة واالنتخابات ،تونــس  ،2017الصفحات.9-12 :
وبالرغــم مــن ّ
ي الذي
)(43وتجــدر المالحظــة فــي هــذا الســياق إلــى أنّــه
أن الفصــل لــم يبيّــن الطبيعــة القانونيّــة للنـ ّ
ّ
ـص التشــريع ّ
مــن شــأنه وضــع ضوابــط للحقــوق والحريــات م ّمــا قــد يحيــل ّ
ـض النظــر عــن موقعهــا
أن جميــع النصــوص القانونيــة بغـ ّ
فــي التسلســل الهرمــي للقوانيــن مــن شــأنها أن تتض ّمــن قيــودا للحقــوق والحريــات ،ولكــن يجــب اســتبعاد هــذه القــراءة
ـص علــى ّ
أن القوانيــن المتعلّقــة بالحقــوق والحريــات تعتبــر قوانيــن أساسـيّة.
بالرجــوع إلــى الفصــل  65الــذي ينـ ّ
)(44فــي الحكــم عــدد  139135الصــادر عــن المحكمــة االداريّــة بتاريــخ  26حزيران/جــوان (2015الجامعــة العامــة
التونس ـيّة للشــغل فــي شــخص أمينهــا العــا ّم ضــده رئيــس الحكومــة ومــن معــه) ،اعتبــرت المحكمــة أنّــه “ال جــدال
أن ممارســة الحقــوق المضمونــة دســتوريّا تخضــع بطبيعتهــا لضوابــط وحــدود فـ ّ
فــي ّ
ـإن تلــك الحــدود ال يجــب أن
تُتــرك للســلطة التقديريــة لــإدارة بــل تظـ ّل محكومــة بالقواعــد الموضوعــة بالدســتور ذاتــه (الفصــل ّ .)49
وأن إحالــة
ـرع اختصــاص تنظيــم ممارســة الحــق النقابــي وتحديــد ضوابطــه واالســتثناءات المدخلــة عليهــا
الدســتور إلــى المشـ ّ
عنــد االقتضــاء ال يجــب أن يــؤول إلــى المســاس بجوهــر ذلــك الحــق وال أن يتجــاوز الحــاالت المنصــوص عليهــا
فــي الفصــل المذكــور .وأنّــه “ولئــن لــم تصــدر بعــد النصــوص التشــريعية ذات العالقــة بممارســة الحــق النقابــي علــى
معنــى أحــكام الفصــول  35و 36و 49مــن الدســتور  ...فإنــه ال خــاف أن مبــدأ ضمــان الحــق النقابــي ومبــدأ تيســير
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ممارســة ذلــك الحــق تنتمــي لزمــرة المبــادئ ذات القيمــة الدســتورية التــي توجــب علــى الدولــة احترامهــا وتوفيــر
مقومــات ضمانهــا .وحيــث تغــدو ممارســة الحــق النقابــي والمطالبــة بجميــع االمتيــازات والحقــوق المترتبــة عنــه
محكومــة بالمبــادئ الدســتورية ســالفة البيــان ولباقــي النصــوص القانونيــة ســارية المفعــول المتطابقــة أو المتالئمــة
مــع األحــكام الدســتورية .وحيــث يتبيــن بالرجــوع إلــى االتفاقيــات الدوليــة للشــغل المصــادق عليهــا مــن طــرف الدولــة
التونســية تضمنهــا تع ّهــدا مــن قبــل كل دولــة عضــو فــي منظمــة العمــل الدوليــة تســري فيهــا هــذه االتفاقيــات باتخــاذ
كل التدابيــر الالزمــة والمناســبة لضمــان ممارســة العمــال وأصحــاب العمــل حقهــم فــي التنظيــم بحريــة وبتوفيــر كل
التســهيالت لممثلــي العمــال لتمكينهــم مــن أداء مهامهــم بســرعة وفعاليــة .مــن ذلــك مــا تضمنتــه المــادة الرابعــة مــن
اتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم  151المتعلقــة “ بشــأن عالقــات العمــل فــي الوظيفــة العموميــة “ ،والمصــادق عليهــا
بمقتضــى القانــون األساســي عــدد  7لســنة  2013المــؤرخ فــي  1أفريــل  ،2013مــن أن المســتخدمون العموميــون
بالحمايــة الكافيــة ضــد أعمــال التمييــز المضــادة للنقابــات”.
)(45يراجــع مثــا الحكــم عــدد  126863صــادر عــن المحكمــة االداريّــة بتاريــخ  18آذار/مــارس ( 2014حمــزة بــن
أن “االنتفــاع بالحـ ّ
الهــادي شــيحاوي ضـ ّد وزيــر الداخليّــة) ،اعتبــرت فيــه المحكمــة ّ
ـق فــي ممارســة الحريــات العا ّمــة
يجــد أساســه فــي النصــوص الدســتورية والمعاهــدات الدوليّــة المصــادق عليهــا وفــي المبــادئ العا ّمــة للقانــون”...
بالرجــوع إلــى مختلــف النّصــوص الدســتوريّة ســواء زمــن صــدور المناشــير والتراتيــب
كمــا اعتبــرت أنّــه “يتبيّــن ّ
ســك بهــا مــن اإلدارة أو زمــن اتّخــاذ القــرار المطعــون فيــه ،أو فــي تاريــخ الحكــم فــي الدعــوى ّ
أن
والمذ ّكــرات المتم ّ
حقــوق االنســان والحريــات المضمونــة بموجــب تلــك النّصــوص ال يمكــن أن توضــع ضوابــط لممارســتها إالّ بمقتضــى
قوانيــن تُتّخــذ الحتــرام حقــوق الغيــر ولصالــح األمــن العــام علــى أن ال تنــال تلــك الضوابــط مــن جوهــر الحقــوق
والحريّــات .وحيــث ّ
إن اإللتحــاء يع ـ ّد أحــد مظاهــر ممارســة الحريّــة الشــخصيّة المتاحــة لألفــراد وال يمكــن لذلــك
ـس
وضــع قيــود علــى تلــك الحريــة إالّ بموجــب قانــون شــرط أن يكــون الهــدف منــه تحقيــق المصلحــة العا ّمــة وأالّ يمـ ّ
مــن جوهــر الحـ ّ
المخولــة لــه كرئيــس
ـق ”.وحيــث أنّــه وإن كان للوزيــر أو لمديــر المدرســة فــي إطــار الصالحيــات
ّ
إدارة أن يتّخــذ التدابيــر والتراتيــب واإلجــراءات الداخليّــة الالّزمــة لســير المصالــح التــي يشــرف عليهــا ،إالّ ّ
أن ذلــك
يجــد حــدوده فــي أن تكــون تلــك التراتيــب ضروريّــة لتحقيــق حســن ســير المرفــق العــام وأال تتعــارض مــع قواعــد
صــة منهــا تلــك المتعلّقــة بالحريّــات الشــخصيّة”.
قانونيّــة أعلــى مرتبــة منهــا وخا ّ
)(46يرتبــط مبــدأ التناســب بمفهــوم هامــش التقديــر “ ”the principle of margin of defense or appreciationوالــذي
يشــير إلــى مــدى الســلطة التقديريّــة الممنوحــة للمشــرع لتقديــر التــوازن بيــن متطلبــات الصالــح العــام للمجتمــع مــن
جهــة ومصلحــة األفــراد مــن جهــة أخــرى ،عنــد وضــع ضوابــط للحقــوق والحريــات .ويقــوم مبــدأ التناســب علــى
عنصريــن أساســيين وهمــا الضــرورة والتناســب بالمعنــى الدقيــق للكلمــة .تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن الســلطة التقديريّــة
ـرع فــي دولــة ديمقراطيــة مدنيّــة يجــب أن تكــون محــدودة.
الممنوحــة للمشـ ّ
)M. Rautenbach, “Proportionality and the Limitation Clauses of the South African Bill of Rights”,(47
:PER. Vol. 17, n. 6, 2014, pp: 2231-2267. Available online at
http://www.scielo.org.za/pdf/pelj/v17n6/02.pdf
)Jan Wouters and Sanderijn Duquet, “The Principle of Reasonableness in Global Administrative(48
:Law”, Jean Monnet Working Paper, 2012/2013. p.10. Available online at
https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID
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)(49يراجــع مثــا الحكــم عــدد  1/16453الصــادر بتاريــخ  7مــارس ( 2013فخفــاخ ضــ ّد وزارة الداخليّــة والتنميــة
االجتماعيّــة) ،منشــورات المحكمــة اإلداريــة ،فقــه قضــاء المحكمــة اإلداريــة لســنة  .2014الصفحــات.412-414 :
انظــر أيضــا ً الحكــم عــدد  41/2765الصــادر بتاريــخ  7مــارس  ،2009جريــدة الطريــق الجديــد ضــد وزيــر
الداخليــة والتنميــة المحليّــة .منشــورات المحكمــة اإلداريــة ،فقــه قضــاء المحكمــة اإلداريــة لســنة  .2009الصفحــات:
.802-804
ي،
)(50الهيئــة المشــتركة للتنســيق والصياغــة “ ،التقريــر العــام حــول مشــروع الدســتور” ،المجلــس الوطنــي التأسيســ ّ
تونــس فــي  14جــوان .2013
)(51التأ ّخــر فــي تركيــز المحكمــة الدســتوريّة يعتبــر فــي ح ـ ّد ذاتــه خرقــا للدســتور الــذي يقتضــي فــي الفصــل  148منــه
(الفقــرة الخامســة) أنّــه “يتـ ّم فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ االنتخابــات التشــريعية إرســاء المجلــس األعلــى
للقضــاء ،وفــي أجــل أقصــاه ســنة مــن هــذه االنتخابــات إرســاء المحكمــة الدســتورية”.
األول 2015
)(52يقتضــي الفصــل  10مــن القانــون األساســي عــدد  50لســنة 2015
ّ
المــؤرخ فــي  3ديســمبر /كانــون ّ

المتعلّــق بالمحكمــة الدســتورية ّ
أن “يتــم تعييــن أعضــاء المحكمــة الدســتورية تباعــا مــن طــرف مجلــس نــواب الشــعب
والمجلــس األعلــى للقضــاء ورئيــس الجمهوريــة ،وفقــا للشــروط المنصــوص عليهــا بالفصليــن  8و 9مــن هــذا القانــون
مــع الســعي إلــى احتــرام مبــدأ التناصــف”.

ـص الفصــل  )5( 148مــن الدســتور علــى أنّــه “ ...يتـ ّم فــي أجــل أقصــاه ســتة أشــهر مــن تاريــخ االنتخابــات التشــريعيّة
)(53ينـ ّ
إرســاء المجلــس األعلــى للقضــاء وفــي أجــل أقصــاه ســنة مــن هــذه االنتخابــات إرســاء المحكمــة الدســتوريّة ...
ـص الفصــل  11مــن قانــون المحكمــة الدســتورية علــى أنّــه يحـ ّ
ـق لــك ّل كتلــة نيابيــة داخــل مجلــس نــواب الشــعب،
)(54ينـ ّ
أو لــكل مجموعــة نــواب غيــر منتميــن للكتــل النيابيــة يســاوي عددهــم أو يفــوق الحــد األدنــى الــازم لتشــكيل كتلــة
نيابيــة ،القيــام بترشــيح أربعــة أســماء علــى الجلســة العامــة ،علــى أن يكــون ثالثــة منهــم مــن المختصيــن فــي القانــون.
)Democracy Reporting International, “Les Effets de L’absence de la Cour Constitutionnelle(55
.Pendant la Législature 2014-2019 ”, Rapport, Décembre 2019
)Democracy Reporting International, “Les Effets de L’absence de la Cour Constitutionnelle(56
.Pendant la Législature 2014-2019 ”, Rapport, Décembre 2019

)(57نفس المرجع.
)(58يخـ ّـول هــذا األمــر للســلطة التنفيذيّــة بتعلّــة حالــة الطــوارئ أن تصــدر قــرارات بمنــع جــوالن األشــخاص والعربــات،
وبتنظيــم إقامــة األشــخاص ،ومنــع االضــراب والصـ ّد 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.
)(59شــبكة المالحظــة للعدالــة التونس ـيّة“ ،مكافحــة اإلرهــاب والتطبيقــات القضائيّــة فــي تونــس ،المحاكمــة العادلــة علــى
المحــك” ،ديســمبر  .2016الصفحــات.35-34 :
)ّ (60
منظمة العفو الدوليّة للعام“ ،حالة حقوق االنسان في العالم “ ،تقرير للعام  ،2020/21الطبعة األولى ،متاح عبر الرابط:
.https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/sites/9/2021/05/POL1032022021ARABIC.pdf
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)(61ذكــرت ّ
منظمــة مناهضــة التعذيــب فــي تونــس أنّهــا ترصــد مــن  15إلــى  20حــاالت تعذيــب شــهريّة ،وتلقيهــا 250
ّ
ّ
المنظمــة التونس ـيّة لمناهضــة التعذيــب تحــت
لالطــاع علــى تقريــر
شــكوى ســنة  2015تبلّــغ عــن حــاالت تعذيــب.
عنــوان “تونــس ،مل ّخــص اإلصالحــات وآفــاق القضــاء علــى التعذيــب” ،مــارس  ،2017الرجــاء زيــارة الرابــط:
https://redress.org/wp-content/uploads/2018/05/Tunisie_Arabic.pdf

)(62مبــادئ أساســية بشــأن اســتقالل الســلطة القضائيــة ،اعتمدهــا مؤتمــر األمــم المتحــدة الســابع لمنــع الجريمــة ومعاملــة
المجرميــن المعقــود فــي ميالنــو مــن  26آب/أغســطس إلــى  6أيلول/ديســمبر  ،1985كمــا اعتمــدت ونشــرت علــى
المــأ بموجــب قــراري الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة  40/32المــؤرخ فــي  29تشــرين الثاني/نوفمبــر .1985
 146/40المــؤرخ فــي  13كانــون األول/ديســمبر .1985
ـص علــى ّ
أن القضــاء ســلطة مســتقلّة تضمــن إقامــة العــدل ،وعلويــة الدســتور ،وســيادة
)(63الفصــل  102مــن الدســتور ينـ ّ
القانــون ،وحمايــة الحقــوق والحريــات”.
ي،
)(64الهيئــة المشــتركة للتنســيق والصياغــة “ ،التقريــر العــام حــول مشــروع الدســتور” ،المجلــس الوطنــي التأسيســ ّ
تونــس فــي  14جــوان .2013
ـص علــى ّ
أن “ القضــاء ســلطة مســتقلّة تضمــن إقامــة العــدل ،وعلويــة الدســتور ،وســيادة
)(65الفصــل  102مــن الدســتور ينـ ّ
القانــون ،وحمايــة الحقــوق والحريــات .القاضــي مســتقل ال ســلطان عليــه فــي قضائــه لغيــر القانــون.
)(66الفصــل  103مــن الدســتور يقتضــي أنّــه “يُشــترط فــي القاضــي الكفــاءة .ويجــب عليــه االلتــزام بالحيــاد والنزاهــة ،وك ّل
إخــال منــه فــي أدائــه لواجباتــه موجــب المســاءلة”.
ـص الفصــل  104مــن الدســتور علــى ّ
أن “يتمتّــع القاضــي بحصانــة جزائيّــة ،وال يمكــن تتبعــه أو إيقافــه مــا لــم ترفــع،
)(67ينـ ّ
وفــي حالــة التلبّــس بجريمــة يجــوز إيقافــه واعــام مجلــس القضــاء الراجع”.
)Judicial(68

Explaining

Judiciary:

Dependent

Judges,

“Independent

Ferejohn,

Jhon

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

)Lars P. Feld & Stefan Voigt, “Economic Growth and Judicial Independence: cross-country(69
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
)Christopher M. Larkins, “Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and(70
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
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)(71نــورا هيدلينــغ“ ،تصميــم الســلطة القضائيّــة” ،الفصــل الســادس ،دليــل عملــي لبنــاء الدســاتير ،المؤسســة الدوليــة
للديمقراطيــة واالنتخابــات.2011 ،
)(72الفصــل “ 112يتمتّــع المجلــس األعلــى للقضــاء باالســتقالل اإلداري والمالــي والتســيير الذاتــي ،ويعـ ّد مشــروع ميزانيّته
صــة بمجلــس نواب الشــعب”.
ويناقشــه أمــام اللجنــة المخت ّ
)(73الفصــل “ 112يتكـ ّـون المجلــس األعلــى للقضــاء مــن أربعــة هيــاكل هــي مجلــس القضــاء العدلــي ،ومجلــس القضــاء
اإلداري ،ومجلــس القضــاء المالــي ،والجلســة العامــة للمجالــس القضائيّــة الثالثــة.
يتر ّكــب ك ّل هيــكل مــن هــذه الهيــاكل فــي ثلثيــه مــن قضــاة أغلبهــم منتخبــون وبقيّتهــم معينــون بالصفــة ،وفــي الثلــث
المتبقــي مــن غيــر القضــاة المســتقيلين مــن ذوي االختصــاص ،علــى أن تكــون أغلبيّــة أعضــاء هــذه الهيــاكل مــن
المنتخبيــن ،ويباشــر األعضــاء المنتخبــون مها ّمهــم لفتــرة واحــدة مدّتهــا سـ ّ
ـت ســنوات.
)(74مح ّمــد العفيــف الجعيــدي“ ،المجلــس األعلــى للقضــاء :حديــث الثلــث األخيــر مــن الواليــة األولــى” 7 ،جانفــي ،2021
متــاح علــى الموقــعhttps://legal-agenda.com :
)(75تـ ّم تركيــز دوائــر قضائيّــة تابعــة للمحكمــة االداريّــة بالعديــد مــن الجهــات ،وذلك باألســاس للتع ّهــد بالنزاعــات االنتخابيّة
ـص علــى
المحليّــة التــي تـ ّم تنظيمهــا ســنة  ،2018وهــو مــا يعـ ّد مخالفــا ألحــكام الفصــل  116مــن الدســتور الــذي ينـ ّ
أن“ :يتكـ ّـون القضــاء اإلداري مــن محكمــة إداريّــة 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”.
ي إلــى ح ـ ّد اليــوم يحاكــم المدنييّــن ويســلّط عليهــم عقوبــات زجريّــة ،ومــن آخــر القضايــا
)(76ال يــزال القضــاء العســكر ّ
ي ياســين العيــاري مــن أجــل تدويــن
ي محاكمــة النائــب بمجلــس النــواب التونس ـ ّ
التــي أثــارت الــرأي العــام التونس ـ ّ
ي يقضــي بســجنه لم ـدّة شــهرين لمــا اعتبرتــه المحكمــة العســكريّة
علــى موقــع “فيــس بــوك” وإصــدار حكــم عســكر ّ
“مشــاركة فــي عمــل يرمــي إلــى تحطيــم معنويــات الجيــش بقصــد االضــرار بالدفــاع والمــس مــن كرامــة الجيــش
الوطنــي ومعنوياتــه”.
)(77عاصم خليل“ ،قانون التشريع وقانون الحرية ،2013 ،”،الصفحة. 61 :
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المنظمة العربية للقانون الدستوري
المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري هــي أول شــبكة إقليميــة لخبــراء صياغــة الدســاتير فــي
المنطقــة العربيــة .وتهــدف المنظمــة التــي تأسســت عــام  2013إلــى المســاهمة فــي الحكــم الرشــيد
والتحــول واالنتقــال الديمقراطــي عبــر تشــجيع التشــبيك وتبــادل الخبــرات بيــن بلــدان المنطقــة ،وكذلــك
تقديــم تحليــل موضوعــي وتقدمــي لألطــر الدســتورية فــي المنطقــة ،وتطبيــق خبراتهــا لدعــم جهــود
اإلصــاح القانونــي والدســتوري فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.
تضــم المنظمــة أكاديمييــن وقضــاة ومحاميــن وبرلمانييــن وناشــطين مــن المجتمــع المدنــي مــن
مختلــف الــدول العربيــة متخصصيــن فــي كافــة مجــاالت القانــون الدســتوري واألنظمــة االنتخابيــة
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 مصــدرا ً 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 أكاديميـا ً ومعرفيـا ً حــول كل مــا يتعلق بالدســاتير فــي المنطقة
العربيــة مــن كتب وأوراق سياســات ودراســات وأبحــاث ومقاالت.
كمــا تعمــل المنظمــة علــى تطويــر قــدرات الباحثيــن/ات فــي القانــون الدســتوري فــي المنطقــة
العربيــة مــن خــال األكاديميــة الســنوية التــي انطلقــت فــي العــام  2015أو مــن خــال مجموعــات
العمــل التــي تجمــع كبــار الباحثيــن والمختصيــن لمناقشــة التطــورات الدســتورية فــي الــدول التــي تشــهد
تحــوالت وتغييــرات دســتورية والعمــل مع ـا ً علــى مشــاريع بحثيــة مشــتركة.
للمزيــد مــن المعلومــات حــول مشــاريع ونشــاطات المنظمــة ،الرجــاء زيــارة موقعهــا االلكترونــي
 aacl-mena.orgأو علــى صفحاتهــا عبــر فيســبوك وتويتــر ولينكــد إن ،وموقــع academia.edu
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