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ملّخص

االلتزامات  مع  متناغمة  التونسي  الدستور  صياغة  جاءت 
األكثر  الدستور  فهو  بالديمقراطية.  المتعلّقة  الدولية  والمعايير 
إذ  األخرى.  العربية  الدول  بدساتير  مقارنة  الشأن  بهذا  تقّدما 
فيها  بما  االنسان،  لحقوق  مكّرسا  عاّم  بشكل  الدستور  هذا  جاء 
واالجتماعية،  االقتصادية  والحقوق  والسياسية  المدنية  الحقوق 
التونسي  فالدستور  ديمقراطية.  دولة  في  تكون  أن  وجب  كما 
في  بها  المعترف  والسياسية  المدنية  الحقوق  جملة  يضمن 
القانون الدولي بالرغم من تضمنه لبعض االستثناءات في مجال 
الترشح لالنتخابات التشريعية والرئاسية. كما أّن حماية الحقوق 
االقتصادية واالجتماعية وتكريسها في هذا الدستور يتطابقان مع 
المعايير العامة لحماية تلك الحقوق كما هو معمول بها في الدول 

الديمقراطية.

أرسى الدستور التونسي األسس الضرورية للطعن في حالة خرق 
الحقوق والحريات المكرسة فيه. كما أّطر بشكل مرضي القيود 
والحريات.  الحقوق  تلك  على  توضع  أن  يمكن  التي  التشريعية 
فالفصل 49 المتعلّق بالضوابط الخاصة بالحقوق والحريات يَُعّد 
التناسب  مبدأ  يكّرس  باعتباره  الديمقراطية  نحو  كبرى  خطوة 

كمعيار لتأطير تلك الضوابط.

كما يكّرس الدستور التونسي نظاما قائما على الفصل بين السلط 
إلى  للوصول  الوحيدة  اآللية  االنتخابية  الشرعية  من  ويجعل 

السلطة والتداول عليها.

المستقلّة.  القضائية  السلطة  أسس  التونسي  الدستور  يضمن 
كان  ما  مع  بالمقارنة  كبيرا  تقّدما  تشّكل  يتضّمنها  التي  فالمبادئ 
استقاللية  درجة  تقييم  أّن  إاّل   .1959 دستور  طائلة  تحت  قائما 
التشريع  تفّحص  بعد  إاّل  يتّم بصورة شاملة  أن  يمكن  القضاء ال 

الجديد والنصوص التطبيقية الخاّصة بهذا المجال.

كما وضع الدستور التونسي أسس دولة القانون عبر التنصيص 
خاصة على الضمانات المتعلّقة بحاالت الخطر الداهم، حتى وإن 
يتّم تناول مثل هذه المسائل في الدستور  كان من المستحسن أن 
لبعض  الصريح  التكريس  خالل  من  وذلك  تفصيال  أكثر  بشكل 

المعايير الدولية.

من جهة أخرى، كّرس الدستور التونسي بعض المبادئ المتصلة 
أن  شأنها  من  التي  المبادئ  تضّمن  كما  وبالمسؤولية.  بالشفافية 
حين صدور  إلى  االنتظار  يتوّجب  انّه  إاّل  االعالم.  حرية  تدعم 
مجموعة النصوص التطبيقية ذات القيمة »تحت الدستورية« في 

هذا المجال، حتى يتسنّى تقييم درجة حرية وسائل االعالم.

للدولة  الديمقراطي  السير  على  سيؤثران  عنصران  هنالك 
برّمتها  التونسية  القانونية  بالمنظومة  يتعلّق  أّولهما  التونسية. 
حاسمة  ستكون  باعتبارها  الدستورية(  تحت  والقواعد  )الدستور 

في تقييم السير الديمقراطي للدولة التونسية. فالدستور ال يتضّمن 
كّل القواعد. و لئن احتوى هذا األخير على الضمانات األساسية 
الحقوق  بعض  تقييد  في  رغبته  عن  المشرع  يُثني  ال  قد  فهو 
والحريات المضمونة دستوريا بشكل قد يكون تعسفيا، حتى و إن 
كان الفصل 49 قد حّد من مثل هذه المخاطر من خالل تأطيره 
العنصر  أّما  والحريات.  بالحقوق  المتعلّقة  التشريعية  للضوابط 
المقتضيات  بين  تفاوت  حصول  بإمكانية  يتعلّق  فهو  الثاني 
الدستورية من جهة والممارسة من جهة أخرى. حيث أّن دستور 
يكن  لم  اإلشكالية،  أحكامه  بعض  عن  النظر  وبقطع   ،1959
ليكّرس ضرورة نظاما استبداديا لوال كيفية تطبيقه واالنحرافات 
الناجمة عن الممارسة والتي كانت السبب الرئيسي في الحياد به.

ال تزال هناك تحديات كبرى إلقامة ديمقراطية في تونس ترتكز 
على هذا الدستور الديمقراطي. 

القوانين  إصدار  خالل  من  الجديد  الدستور  تطبيق  أوال  يجب 
للقضاء  األعلى  وبالمجلس  الدستورية،  بالمحكمة  المتعلّقة 
الدستورية  وبالهيئات  منها،  يتكّون  التي  القضائية  والمجالس 
هيئة  البصري،  السمعي  االتصال  هيئة  غرار  على  المستقلة 
حقوق اإلنسان، هيئة التنمية المستدامة وحقوق األجيال القادمة، 
وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهذا فضال عن تركيز 

مختلف تلك الهياكل.

مطابقا  القائم  القانوني  اإلطار  جعل  على  العمل  يتعيّن  كما 
المتعلّقة  التشريعية  النصوص  شأن  وهو  الجديد.  للدستور 
بالالمركزية، وبحالة الطوارئ، وباالجتماعات العامة والمواكب 
القوانين  وكذلك  والتجمعات،  والمظاهرات  واالستعراضات 
المتعلّقة  والقوانين  الجزائية،  القضائية  واإلجراءات  الجزائية 

باألحزاب السياسية والجمعيات.

كذلك فإّن أّي نص قانوني – ونّص الدستور على وجه الخصوص– 
دائما ما يثير تساؤالت بشأن تأويله. فالعديد من األحكام يجب أن 
تُقرأ وتحلّل في سياق تطبيقها. هذا باإلضافة إلى أّن تأويل نفس 
من  عوامل  عّدة  نتيجة  الزمن  عبر  يتطّور  قد  الدستوري  النص 

بينها خاّصة تطّور العقليات داخل مجتمع ما.

فالدستور التونسي ال يستثنى من هذه الظاهرة. وهو أمر ال يخلو 
من األهمية خاصة في ظّل التباين القائم داخل المجتمع التونسي 
بشأن قضايا المساواة بين الجنسين، ومكانة الدين وعالقته بالدولة 

وبالقانون الوضعي. 

من  البعض  تجاوزت  قد  التونسية  التأسيسية  السلطة  أن  ويبدو 
حول  التوافق  عبر  إما  القضايا،  هذه  حول  الجوهرية  خالفاتها 
المفاهيم مع تجنّب تعريفها بشكل مفّصل تفاديا للوصول إلى حالة 
للتناسق  أحيانا  تفتقر  قد  مرجعيات  اعتماد  من خالل  أو  انسداد، 
العام لكنها تسمح لمختلف الحساسيات بأن تجد المرجعية المناسبة 
التونسي  الدستور  أحكام  بعض  تأويل  يمكن  لذلك  وكنتيجة  لها. 
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بطريقة لبرالية أو بطريقة محافظة، وإعطائها بعدا كونيّا أو بعدا 
خصوصيا. 

وسيكون دور المحكمة الدستورية التونسية المقبلة دورا أساسيا. 
بهدف  الدستورية  األحكام  تأويل  مسؤولية  ستتولى  التي  فهي 
للمنظومة  العامة  والمبادئ  والحريات  الحقوق  بين  التوفيق 
التي قد تكون متضاربة فيما بينها. علما وأّن تأويلها  الدستورية 
لهذه األحكام سينجّر عنه إّما تعزيز الطابع الديمقراطي للدستور 

التونسي أو التقليص منه.

وأخيرا، فإّن هذا الدستور الجديد سيطبّق من قبل جميع المؤسسات 
القانون بشكل عام، كما سيدّرس في  المحاكم وكّل رجال  وبقية 
الجامعات والمعاهد والمدارس، وهو ما سيساهم في تنمية ثقافة 

الديمقراطية الدستورية. 
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المقدمة

في شهر جانفي 2011 وعلى إثر سقوط نظام زين العابدين بن علي، 
تساءل التونسيون حول كيفية إنهاء االستبداد وإرساء ديمقراطية تكفل 
الحقوق والحريات األساسية، وبناء نموذج اجتماعي واقتصادي يكون 

أكثر إنصافا.

وطني  مجلس  انتخاب  في  يتمثّل  اعتماده  تّم  الذي  الخيار  كان  ولقد 
تأسيسي1 وتكليفه بمهّمة صياغة دستور جديد، وذلك تأكيدا على الرغبة 
في القطع مع المنظومة القائمة على الدستور التونسي لسنة 1959 الذي 

أضحى رمزا لقيام النظام االستبدادي منذ أكثر من 50 عاما. 

 2014 26 جانفي  يوم  الجديد  التونسي  الدستور  المصادقة على  تّمت 
من قبل 200 عضو من بين 216 عضوا من أعضاء المجلس الوطني 
التأسيسي )أي بنسبة 92٪(. وتدّل هذه األغلبية الواسعة على الدرجة 
التي  الخالفية  المسائل  من  بالرغم  بلوغها  تّم  التي  التوافق  من  العالية 

تداول حولها أعضاء المجلس التأسيسي طيلة شهور.

الديمقراطية بمعيّة بعض خبراء  للتقرير عن  الدولية  المنّظمة  وتقترح 
الدستوري  للقانون  التونسية  الجمعية  من  التونسي  الدستوري  القانون 
دراسة حول الطابع الديمقراطي للدستور التونسي. وهي مسألة ال تخلو 
تونس  في  التأسيسية  للعملية  الرئيسي  الهدف  أّن  باعتبار  األهمية  من 

تمثّل في وضع أسس نظام ديمقراطي.

ولقد تّم تقييم الصبغة الديمقراطية للدستور التونسي من خالل ست نقاط 
تُعتبر أساسية في إرساء الديمقراطية. حيث وقع تحديد هذه النقاط الست 
من طرف كّل من المنّظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية والجمعية 
الدستوري2 استنادا إلى وجود حّد أدنى من اإلجماع  للقانون  التونسية 
الدولي حول اعتبارها من العناصر الموضوعية األساسية للديمقراطية3. 
هذه العناصر األساسية للديمقراطية المنبثقة عن مالحظة دساتير وطنية 
مقارنة وقع إدراجها صلب أهّم النصوص الدولية.  وتشتمل المصادر 
الدولية التي تم اعتمادها كمرجع لهذا التقييم على اإلعالن العالمي لحقوق 
االنسان لسنة 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية  العهد   ،1966 لسنة 
للجنة  الختامية  والمالحظات  العاّمة  التعاليق   ،1966 لسنة  والثقافية 
الدولي، قرارات  العهد  المكلّفة باإلشراف على تطبيق  حقوق اإلنسان 
لحقوق  االفريقي  الميثاق  سيراكوزا،  مبادئ  اإلنسان،  حقوق  لجنة 
اإلقليمية  النصوص  بعض  وكذلك   ،1981 لسنة  والشعوب  اإلنسان 

1 ُمنتَخب في 23 أكتوبر 2011.

2 سبق للمنّظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية أن نشرت تقريرا حول العناصر األساسية للديمقراطية بيّنت فيه المعايير 

األساسية للديمقراطية وفق ما حّدده القانون الدولي )انظر الهامش عدد 3(. وفي شهر ماي 2013، نظمت المنّظمة الدولية 
للتقرير عن الديمقراطية في تونس يوما دراسيا بمشاركة خبراء في القانون الدولي والقانون الدستوري، بما فيهم خبراء 
من الجمعية التونسية للقانون الدستوري، لمناقشة المنهجية التي اقترحتها المنّظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية لتقييم 
اليوم  هذا  دار خالل  الذي  النقاش  مّكن  ولقد  للديمقراطية.  األساسية  المعايير  للدستور على ضوء  الديمقراطية  الصبغة 
الدراسي من تدقيق تلك المنهجية وتعديلها بشكل يتالءم مع خصوصيات هذه الدراسة، ال سيما فيما يتعلق بالمسائل التي 

ينبغي إدراجها في نّص الدستور.
http://www.democracy-reporting.org/files/rapport_elements_essentiels_de_la_de- راجع:   3

mocratie_fr.pdf
4 من المهّم التأكيد على أّن هذه »العناصر األساسية للديمقراطية« ليست حصرية وهي ال تقصي امكانية اعتماد عناصر 

أخرى على غرار الديمقراطية المحلية. 

الخاّصة كالوثائق المنبثقة عن منظمة األمن والتعاون في أوروبا والتي 
التعّرض  يقع  لم  والتي  تتناولها  التي  المسائل  إلى  بالنظر  اعتمادها  تم 

إليها في غيرها من الوثائق الدولية.

وفقا لهذه الدراسة، يعتبر دستورا ديمقراطيا »الدستور الذي يكرس الحقوق 
المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية )القسم I(، ويقيم نظام 
فصل وتوازن بين السلط )القسم II(، ويعترف بسلطة قضائية مستقلة )القسم 
الشفافية  القانون )القسم IV(، ويكّرس مبادئ  III(، ويكفل مبادئ دولة 

.»)4
V)VI ( ويضمن حرية وسائل اإلعالم )القسمV والمسؤولية )القسم

للدولة  الديمقراطي  السير  على  تأثير  لهما  يكون  قد  عنصران  هنالك 
التونسية، لكن ال يمكن التنبأ بهما في إطار هذا التقييم للطابع الديمقراطي 
برّمتها  التونسية  القانونية  بالمنظومة  يتعلّق  أّولهما  التونسي.  للدستور 
)الدستور والقواعد تحت الدستورية( باعتبارها ستكون حاسمة في تقييم 
القواعد.  كّل  يتضّمن  فالدستور ال  التونسية.  للدولة  الديمقراطي  السير 
ولئن احتوى هذا األخير على الضمانات األساسية فهو قد ال يُثني المشرع 
عن رغبته في تقييد بعض الحقوق والحريات المضمونة دستوريا بشكل 
االعتبار  بعين  أخذه  ينبغي  الذي  الثاني  العنصر  أّما  تعسفيا.  يكون  قد 
فهو يتعلّق بإمكانية حصول تفاوت بين المقتضيات الدستورية من جهة 
والممارسة من جهة أخرى. حيث أّن دستور 1959، وبقطع النظر عن 
بعض أحكامه اإلشكالية، لم يكن ليكّرس ضرورة نظاما استبداديا لوال 
تطبيقه الذي آل تدريجيا إلى االنحراف به و جعله يتحّول إلى وسيلة 
قمع. فمسؤولية االنزالق نحو النظام االستبدادي ال تعود إلى الدستور 
بقدر ما ترجع إلى عدم تطبيق وعدم امتثال السلط العمومية المؤّسسة 
أن  يمكن  ال  القانونية  النصوص  أّن  إذ  لنفسها.  التي وضعتها  للقواعد 
تفسر وحدها إرساء النظام االستبدادي أو الدكتاتوري. بل على عكس 
ذلك، عادة ما تكون هذه النصوص نتاجا لواقع سوسيولوجي ولموازين 

قوى مالئمة لظهور الدكتاتورية والتسلّط.

للدستور يمثّل شرطا  الديمقراطي  تبعا لذلك يمكن اإلقرار بأن الطابع 
ضروريا ولكنه غير كاف للممارسة الديمقراطية للسلطة ولنشر ثقافة 

ديمقراطية داخل المجتمع.
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I- تكريس حقوق االنسان

إّن حقوق اإلنسان – أي الحقوق األساسية للذات البشرية –  المذكورة 
من  والسياسية  المدنية  الحقوق  تشمل  التحليلية  الدراسة  هذه  في 
جهة، والحقوق االقتصادية واالجتماعية من جهة أخرى. وتشكل 
هذه األصناف من الحقوق شرطا من الشروط األولية إلقامة نظام 

ديمقراطي.

I-1 الحقوق المدنية والسياسية5 

إّن الحقوق المدنية والسياسية مضمونة على الصعيد الدولي من 
لسنة  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  خالل 

1966 الذي صادقت عليها تونس سنة 1969.

أّما على المستوى اإلقليمي فإّن الميثاق االفريقي لحقوق اإلنسان 
 ،1983 سنة  تونس  عليه  الذي صادقت   ،1981 لعام  والشعوب 

يضمن أيضا الحقوق المدنية والسياسية.

المدنية  الحقوق  من  عددا  الجديد  التونسي  الدستور  كّرس 
والسياسية التي تّم تعدادها في الباب الثاني تحت عنوان »الحقوق 
والحريات«6 . ويتضّمن هذا الباب من الدستور قائمة )كتالوجا( 
في الحقوق تتميّز بكونها تقّدمية ومكتملة أكثر مّما كانت عليه في 

الدستور التونسي لسنة 1959.

وستتمحور هذه الدراسة التحليلية حول الحقوق السياسية. وتتمثّل 
الحقوق السياسية التي يضمنها الدستور التونسي في ما يلي :

حرية تكوين الجمعيات

الفصل 35: 
حرية تكوين االحزاب و النقابات و الجمعيات مضمونة.

حرية التجّمع

الفصل 37:
حرية االجتماع و التظاهر السلميين مضمونة.

كما وقع التنصيص صراحة في التوطئة )الفقرة الثالثة( على حّق 
الرشيد،  والحكم  اإلدارة،  وحياد  التعددية،  على  »القائم   : التنّظم 

)...( أساس التنافس السياسي«.

حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر

الفصل 31: 
حرية الرأي والفكر و التعبير و اإلعالم و النشر مضمونة.

ال يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

وجود رقابة شاملة خالل فترة االستبداد حّث واضعي الدستور على 
التأكيد على أنّه »ال يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات«.

وغالبا ما يتّم اإلعالن عن حرية الرأي وحرية الفكر بمعيّة حرية 
الضمير وحرية المعتقد.

الفصل 6:
ممارسة  و  الضمير  و  المعتقد  لحرية  كافلة  للدين،  راعية  الدولة 
الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد و دور العبادة عن التوظيف 

الحزبي.

تلتزم الدولة بنشر قيم االعتدال والتسامح وبحماية المقّدسات ومنع 
على  التحريض  و  التكفير  دعوات  بمنع  تلتزم  كما  منها،  النيل 

الكراهية والعنف بالتصّدي لها.

التونسي صياغة مزدوجة  الدستور  6 من  الفصل  تعتبر صياغة 
المعاني، مما قد يجعلها مصدر تأويالت متباينة طالما أّن المحكمة 
يعكس  وفاقي  بفصل  األمر  يتعلّق  إذ  بشأنها.  تبّت  لم  الدستورية 
على  متوّقف  وتأويله  التونسي،  المجتمع  صلب  انشقاق  وجود 
موازين القوى السياسية داخل المجتمع، شأنه في ذلك شأن بعض 

الفصول األخرى من الدستور.

اإلنسان  بجوهر حقوق  مشبعة  تكون  الفصل  لهذا  قراءة  فاعتماد 
والحّد  الضمير  حرية  تكريس  إلى  ستؤول  دوليا  بها  المعترف 
مفهوم  من  والتضييق  المقدسات  على  التعدي  تحجير  مجال  من 
المقّدسات، وذلك عبر تفعيل الرقابة على التناسب كما تّم التنصيص 

عليها صلب الفصل 49 من الدستور7.

للدستور  الدينية  المرجعية  من  انطالقا  الفصل  هذا  قراءة  أّما 
الحقوق  ممارسة  اعتبار  إلى  تؤول  أن  شأنها  فمن  التونسي 
المقّدسات  حماية  واجب  وأن  مطلقة،  غير  األساسية  والحريات 
والتحجير المبدئي ألي مساس بها يشّكل قاعدة ال يمكن الحّد منها 

باعتماد معايير الفصل 49، وخاّصة معيار تناسب الضوابط.
المحكمة  قضاء  فقه  في  األخيرة  القراءة  هذه  اعتماد  حال  وفي 
تقييد  إلى  يؤول  أن  شأنه  من  فهذا  المقبلة،  التونسية  الدستورية 
غير متناسب لحرية الضمير وحرية الفكر وحرية البحث العلمي 

)الفصل 33(8.

حق المشاركة في الشؤون العامة

الفصل 34: 
يضبطه  ما  طبق  والترشح مضمونة  واالقتراع  االنتخاب  حقوق 

القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة.

والشفاف  والنزيه  والسري  والمباشر  والحّر  العام  االقتراع 
نواب  بانتخاب مجلس  )المتعلّق   55 الفصلين  بمقتضى  مضمون 

الشعب( و133 )المتعلّق بالجماعات المحلية(.

الفصل 55:
يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، 

سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون االنتخابي.

7 الفصل 49: » يحدد القانون الضوابط المتعلّقة بالحقوق و الحريات المضمونة بهذا الدستور و ممارستها بما ال ينال 

من جوهرها. و ال توضع هذه الضوابط إاّل لضرورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية و بهدف حماية حقوق الغير، أو 
لمقتضيات األمن العاّم، أو الدفاع الوطني، أو الصحة العامة، أو اآلداب العامة، و ذلك مع احترام التناسب بين الضوابط 

و موجباتها. و تتكفل الهيئات القضائية بحماية الحقوق و الحريات من أّي انتهاك.
ال يجوز ألّي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق االنسان و حرياته المضمونة في هذا الدستور«. 

8 الفصل 33: »الحريات االكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة )...(«

5 هذه الدراسة التحليلية لم تتناول كّل الحقوق المدنية المنصوص عليها في الدستور التونسي كالحق في الحياة، والحق 

في حرمة الذات البشرية وما يترتّب عنه من تحجير للتعذيب، والحق في حرمة المسكن وسرية المراسلة، ومنع االيقاف 
التعسفي. كما هو مبيّن في المقدمة، اختار أصحاب هذه الدراسة التحليلية التركيز على الحقوق التي هي في عالقة مباشرة 
بالديمقراطية كما تّم تحديدها في الوثيقة المرجعية )التقرير المتعلّق بالعناصر األساسية للديمقراطية(. إاّل أنّه يظّل من 

المؤّكد أن الحقوق غير المذكورة هي حقوق هاّمة وبعضها يرتبط بشكل غير مباشر بالديمقرارطية.
6 بعض الحقوق وقع التنصيص عليها في الباب األّول الخاّص بـ »المبادئ العامة« كحرية المعتقد والضمير )الفصل 6(.



9

للتونسيين  والتمثيلية  االنتخاب  حق  االنتخابي  القانون  يضمن 
بالخارج في مجلس نواب الشعب. 

حسب شروط الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب المنصوص 
عليها صلب الفصل 53 من الدستور، ُحّددت السّن الدنيا للترشح 

بـ 23 سنة. 

الفصل 53:
تونسي  ناخب  لكل  حق  الشعب  نواب  مجلس  لعضوية  الترشح 
ثالثا  العمر  من  بلغ  األقل،  على  سنوات  عشر  منذ  الجنسية 
وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه، شرط أن ال يكون مشموال 

بأي صورة من صور الحرمان التي يضبطها القانون.

أّما شروط الترشح لرئاسة الجمهورية فقد تّم ضبطها في الفصل 74.

الفصل 74:
الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونسي 

الجنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم.
يشترط في المترشح يوم تقديم ترشحه أن يكون بالغا من العمر 
غير  لجنسية  حامال  كان  وإذا  األقل.  على  سنة  وثالثين  خمسا 
الجنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخلي عن 

الجنسية األخرى عند التصريح بانتخابه رئيسا للجمهورية.
نواب  مجلس  أعضاء  من  عدد  قبل  من  المترشح  تزكية  تشترط 
الشعب أو رؤساء مجالس الجماعات المحلية المنتخبة أو الناخبين 

المرسمين حسبما يضبطه القانون االنتخابي.

دنيا أرفع  18 عاما. واشتراط سنّا  الرشد في تونس تساوي  سّن 
أو  عاما(   23( التشريعية  لالنتخابات  للترشح  الرشد  سّن  من 
مستلزمات  مع  متماشيا  يُعتبر  عاما(   35( الرئاسية  لالنتخابات 
القانون الدولي، بما في ذلك المادة 25 من العهد الدولي الخاّص 
اإلنسان  حقوق  لجنة  اعتبرت  حيث  والسياسية.  المدنية  بالحقوق 
تعليقها  في  المذكور  الدولي  العهد  تنفيذ  على  باإلشراف  المكلفة 
على  شروط  أّي  فرض  لدى  االستناد  »يجب  أنه   25 عدد  العام 
الدولي  العهد  )من   25 المادة  بموجب  المحمية  الحقوق  ممارسة 
المذكور( إلى معايير موضوعية ومعقولة. فقد يكون من المعقول 
على سبيل المثال، فرض حد أدنى للسن المطلوبة النتخاب الفرد 
السن  من  أكبر  يكون  معينة  عمومية  وظائف  ليشغل  تعيينه  أو 
المطلوبة لممارسة حّق االنتخاب الذي ينبغي أن يتاح لكّل مواطن 

بالغ«.

انتخابه  حال  في  الجمهورية  لرئيس  المرشح  إلزام  أّن  يبدو  كما 
بالتخلي عن جنسيته الثانية، إن وجدت، ال يطرح إشكاال خاّصا. 
فمن المعقول اعتبار أن رئيس الدولة ال يمكنه حمل جنسية أخرى 
)الفصل  الستقاللها  وضامنا  الدولة  لوحدة  رمزا  يمثّل  أنّه  بحكم 

.)72

حامال  التشريعية  لالنتخابات  المترشح  يكون  أن  اشتراط  لكّن 
يَُعّد من قبيل الميز  للجنسية التونسية منذ 10 سنوات على األقل 
أسباب  على  مبنّي  غير  يبدو  هو  و  التونسيين،  المواطنين  بين 
وقد  معقول.  غير  قيدا  اعتباره  امكانية  إلى  إضافة  موضوعية، 
أنه  على   25 عدد  العام  تعليقها  في  اإلنسان  حقوق  لجنة  نّصت 
والمواطنين  بالوالدة  المواطنين  بين  تمييز  أي  المبدأ،  حيث  من 

المتجنسين يتنافى مع المادة 25.
من خالل  واردة  العامة  الشؤون  في  المباشرة  المشاركة  أّن  كما 

إمكانية إجراء االستفتاءات )الفصول 3، 50، 82 و144(.
 

الفصل 3:
الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات، يمارسها بواسطة 

ممثليه المنتخبين أو عبر االستفتاء.

الفصل 50:
نواب  بمجلس  ممثليه  عبر  التشريعية  السلطة  الشعب  يمارس 

الشعب أو عن طريق االستفتاء.

كذلك كّرس الدستور التونسي مبدأ المشاركة في الشؤون العامة 
على المستوى المحلّي.

الفصل 139:
ومبادئ  التشاركية،  الديمقراطية  آليات  المحلية  الجماعات  تعتمد 
والمجتمع  للمواطنين  أوسع  إسهام  لضمان  المفتوحة،  الحوكمة 
المدني في إعداد برامج التنمية والتهيئة الترابية ومتابعة تنفيذها 

طبقا لما يضبطه القانون. 

الفصل 133:
تدير الجماعات المحلية مجالُس منتخبة.

مباشرا،  حرا،  عاما،  انتخابا  والجهوية  البلدية  المجالس  تنتخب 
سريا، نزيها، وشفافا.

تنتخب مجالس األقاليم من قبل أعضاء المجالس البلدية والجهوية.
الجماعات  مجالس  في  الشباب  تمثيلية  االنتخابي  القانون  يضمن 

المحلية.

فإّن  والسياسية،  المدنية  الحقوق  نظر  وجهة  ومن  لذلك،  تبعا 
الديمقراطي، رغم  الدستور  التونسي يحظى بخصائص  الدستور 
بالوالدة  التونسيين  بين  التمييز  مثل  القيود،  بعض  على  احتوائه 
بين  والتمييز   ،)74 و   53 )الفصالن  المتجنسين  والتونسيين 
بالترشح  يتعلق  فيما  العقيدة  أساس  على  التونسيين  المواطنين 
أن  نجد  أخرى،  ناحية  ومن   .)74 )الفصل  الرئاسية  لالنتخابات 
فإنّه  لذا  للتأويل.  قابلة   ،6 الفصل  غرار  على  الفصول،  بعض 
من  األحكام  هذه  تأويل  المقبلة  الدستورية  المحكمة  على  سيكون 
التي يمكن  العامة  التوفيق بين الحقوق والحريات والمبادئ  أجل 
تحجير  التعبير،  حرية  الضمير،  )حرية  بينها  فيما  تتعارض  أن 
تعتمده  سوف  الذي  فالتأويل  إلخ(.  المقدسات،  على  االعتداء 
المحكمة الدستورية سيكون حاسما في تعزيز الطابع الديمقراطي 

للدستور التونسي أو في التقليص منه.

I-2 الحقوق االقتصادية واالجتماعية

الحقوق  من  صنفا  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  تُشّكل 
هذه  الحديثة.  الديمقراطية  الدساتير  في  المكّرسة  والحريات 
إثر  وضعها  تّم  التي  الدساتير  من  األصل  في  المنبثقة  الحقوق 
الحرب العالمية الثانية، ومن موقف المعارضة االيديولوجية الذي 
تبنته الكتلة السوفياتية ضّد الحقوق المدنية والسياسية، تمثّل اليوم 
جملة من الحقوق التي تُلزم الدولة بأن تكون فاعلة في المجالين 
من  تعتبر  الحقوق  هذه  كانت  تقليديا،  واالجتماعي.  االقتصادي 
صنف »الحقوق- الديون« خالفا لفئة »الحقوق-الحريات«. إاّل أنّه 
تّمت إعادة النظر كليا في هذا التمييز، حتى أّن هاتين المجموعتين 
 – واالجتماعية  واالقتصادية  والسياسية،  المدنية   – الحقوق  من 
الممكن  غير  من  أصبح  كما  تاّما.  ارتباطا  مترابطتان  صارتا 
إاّل إذا كان يعترف ويحمي كال  بالديمقراطي  وصف أّي مجتمع 

النوعين من الحقوق.
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9 وهو يتضّمن عموما الحقوق التالية:

الفصل 1: حق الشعوب في تقرير مصيرها.
الفصل 3: المساواة بين الرجل والمرأة في المجاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية.

الفصل 6: الحق في العمل، في التوجه، وفي التدريب، الخ.
الفصل 7: توفير ظروف عمل عادلة ومالئمة تحمي الحياة وتحفظ كرامة اإلنسان، تحديد ساعات العمل والحق في عطلة 

خالصة األجر.
الفصل 8: حرية تكوين الجمعيات، والحق النقابي والحق في اإلضراب.

الفصل 9: الحق في الضمان االجتماعي.
الفصل 10: رعاية األسرة وحماية األمومة.

الفصل 11 فقرة 1: الحق في مستوى معيشي كاف للشخص ولعائلته، يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والسكن.
الفصل 11 فقرة 2: الحق في التحّرر من الجوع والحّق في األمن الغذائي.

الفصل 12: الحق في التمتع بأعلى مستوى من صحة، والحّق في األمن الصحي وفي التغطية الصحية الشاملة.
الفصل 13: الحق في التعليم، بما في ذلك المجانية التدريجية للتعليم الثانوي والتعليم العالي.

الفصل 14: التطبيق الكامل لمجانية التعليم االبتدائي الوجوبي للجميع.
الفصل 15: حقوق العلمية والثقافية.

10 ظهر مفهوم »الحق- الدين« للداللة على فكرة أن بعض الحقوق االقتصادية واالجتماعية تلزم الدولة بالتدّخل. و في 

األصل، هذا المصطلح يعني، بالتعبير المجازي، أّن المنتفع بالحق له دين على الدولة يخّول له مطالبتها بالقيام بفعل ما من 
أجل تأمين هذا الحق. إذ يجب أن تُفهم هذه العبارة في السياق الذي تنطبق فيه. حيث يتعلّق األمر بواجب تفعيل الوسائل 
الالزمة لتأمين الحّق. ويقابل هذا المفهوم مفهوما آخر وهو »الحقوق-الحريات« باعتبار أّن هذه األخيرة ال تتطلب تدخال 
مسبقا من طرف الدولة حتى تكون مضمونة، كما أنّها غير ذي تكلفة. وتبسيطا لألمور، اعتُبر مفهوم »الحقوق-الحريات« 
المدنية والسياسية في حين أّن مفهوم »الحقوق-الديون« يغطي الحقوق االقتصادية  لفترة طويلة مفهوما شامال للحقوق 
واالجتماعية. إاّل أّن هذه النظرة المبّسطة ليست صحيحة نظرا لكون الحقوق المدنية والسياسية قد تكون لها تكلفة )كتنظيم 

االنتخابات مثاال(، كما أّن بعض الحقوق االجتماعية تُماَرس دون حاجة لخدمات معيّنة )كالحّق في اإلضراب مثال(.

النصوص  إلى  التدريجي  الدستوري  االعتراف  هذا  انتقل  وقد 
الدولية التي كّرست بذاتها شيئا فشيئا مختلف الحقوق االقتصادية 
العهد  ويمثّل  الدولية.  القانونية  المنظومة  صلب  واالجتماعية 
لسنة  والثقافية  االقتصادية واالجتماعية  بالحقوق  الخاص  الدولي 
1966 الجزء الثاني من الحماية العامة للحقوق والحريات المنبثقة 
عن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان لسنة 1948. ولقد دخل هذا 
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باستثناء »حق الشعوب في تقرير مصيرها«، الذي يمكن إلحاقه 
االقتصادية  بالحقوق  أو  السياسية  بالحقوق  السواء  حد  على 
الدستور  صلب  واردة  نجدها  الحقوق  بقيّة  فإّن  واالجتماعية، 

التونسي لسنة 2014.

كّرس الدستور التونسي لسنة 2014 في بابه الثاني المتعلّق بالحقوق 
والحريات مجموعة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية. وهو ما 
يشّكل تحّوال نوعيّا مقارنة مع دستور 1959 في صيغته المعّدلة، 
أي  يكّرس  لم  النقابي،  الحق  وباستثناء  األخير،  هذا  أّن  باعتبار 
حّق من هذه الحقوق صلب فصوله بل اقتصر على اإلعالن عن 
البعض منها في توطئته، وهي: الحق في العمل والصحة والتعليم.

تّم إدراج هذه الحقوق االقتصادية واالجتماعية بمعية الحقوق المدنية 
والسياسية. إذ لم يضع الدستور نظام خاص بالحقوق االقتصادية 
واالجتماعية. إاّل أّن هذه الحقوق تعتبر من قبيل »الحقوق- الديون«10 
تتطلّب وضع  أنّها  بمعنى  التدريجي«،  »التفعيل  ذات  الحقوق  أو 
برنامج عمل عمومي حتى يتّم تدعيم وتحسين الطابع الديمقراطي 
في  التصّرف  الدولة  من  تستوجب  الحقوق  هذه  عمليّا،  للدستور. 
حدود إمكاناتها والموارد المتاحة لها. مّما يعني أن الدستور يلزم 
السلط العمومية بأن تتدّخل لكن دون أن يفرض عليها بلوغ نتيجة 
معيّنة في مّدة زمنية محّددة. تقليديا، وقع التمييز بين هذه »الحقوق-
الديون« )االقتصادية واالجتماعية( و »الحقوق-الحريات« )المدنية 
األخيرتين  العشريّتين  في  تراجع  التمييز  هذا  لكّن  والسياسية(. 
باعتبار أّن الكثير من هذه الحقوق متداخلة ومزدوجة )فالحّق يمكن 
أن يكتسي صبغة الحّق المدني وصبغة الحق االجتماعي في نفس 
الوقت(. كما أّن الدساتير الحديثة المكّرسة لهذه الحقوق ال تقيم أّي 
تفرقة بينها على مستوى النظام القانوني. إاّل أّن تدّخل الدولة )وكذلك 
الجماعات المحلية( بشأن هذه الحقوق ليست له نفس الطبيعة: ففي 
حالة »الحقوق-الحريات« يكون عليها العمل بمقولة »دعه يفعل«، 
أّما إذا تعلّق األمر »بالحقوق-الديون« فهي مطالبة بواجب التدّخل. 
هذه الطريقة في التعّرف على مختلف أصناف الحقوق هي طريقة 
نفس  واعتماد  الحديثة.  الدساتير  عديد  في  ومتواجدة  كالسيكية 

والسياسية  المدنية  الحقوق  على  التنصيص  عند  اآلمرة  الصياغة 
والحقوق االقتصادية واالجتماعية ال يفضي ضرورة إلى التعامل 
معها بنفس الطريقة من قبل القضاة المكلّفين بضمان احترام الحقوق 
هو  »ما  حقوق  هي  واالجتماعية  االقتصادية  فالحقوق  األساسية. 
باإلمكان« أّما الحقوق المدنية و السياسية فهي إلزامية و »مسَتَحّقة 

بصفة فورية«. 

قد خّص  الجديد  التونسي  الدستور  يعتبر   1959 بدستور  مقارنة 
لها  إذ خّصص  بمكانة متميّزة.  االقتصادية واالجتماعية  الحقوق 
ما ال يقّل عن سبعة فصول تناول فيها : الحّق في العمل، الحق 
الثقافة،  في  الحق  التعليم،  في  الحق  الصحة،  في  الحق  النقابي، 

الحق في الرياضة والترفيه، و حّق الملكية.

هذا الخيار ليس أمرا مستغربا إذا ما أخذنا بعين االعتبار الدوافع 
الوضع  ترّدي  في  أساسها  تجد  التي  التونسية  للثورة  األّولية 

االقتصادي والالمساواة االجتماعية.

تدخال  تستوجب  الحقوق  هذه  تكريس  في  المعتمدة  الصياغة  إّن 
إيجابيا من قبل الدولة عبر اعتماد سياسة اقتصادية واجتماعية قد 
تكون مكلفة من الناحية المالية. ويبدو أن أعضاء المجلس الوطني 
التأسيسي لم يكونوا واعين بالنتائج التي قد تترتّب عن التنصيص 
بأّن » الدولة تضمن ...« دون مراعاة االمكانيات المتاحة للدولة 

لتحقيق هذه الضمانات  بصفة فعلية.

في  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  االعتراف  فإن  ذلك،  ومع 
الدستور التونسي الجديد لسنة 2014 لم يتّم دون جدل. حيث لقيت 
التأسيسية  السلطة  من  شّق  معارضة  الحقوق  هذه  تكريس  فكرة 
على اعتبار أن هذه الحقوق تمنح للفرد سندا لمطالبة الدولة بحقوق 
حصل  ما  غرار  على  لكن  توفيرها.  على  قادرة  غير  تكون  قد 
الحديثة، كان ضغط »النفس  التأسيسية  المسارات  العديد من  في 
الثوري« قويّا، مّما جعل السلطة التأسيسية تنتهي إلى إدراج هذه 

الحقوق في صيغة قوية صلب نّص الدستور الجديد.

آخر  قاض  أّي  أو  الدستوري  القاضي  أن  نتصور  أن  يمكن  لكن 
بهذه  التزامها  عدم  أجل  من  الدولة  ضّد  مرفوع  نزاع  إطار  في 
الواجبات، سوف يعتمد تأويال معقوال لهذه الحقوق، بحيث يتولّى 
التثبّت مّما إذا كانت الدولة قد استنفذت كل الوسائل الالزمة التي 
كلّي  بتحقيق  إلزامها  دون  لكن  الحقوق،  هذه  لتأمين  بحوزتها 

لألهداف المنتظرة.

االقتصادية  الحقوق   2014 لسنة  التونسي  الدستور  يكّرس 
واالجتماعية التالية :

الفصل 36:
الحّق النقابي بما في ذلك حّق اإلضراب مضمون.

وال ينطبق هذا الحق على الجيش الوطني.
وال يشمل حّق اإلضراب قوات األمن الداخلي و الديوانة.

تقليديا، هذا الحق معتَرف به كأحد الحقوق االجتماعية األساسية 
صياغته  في  جمع   36 الفصل  أن  ويبدو  الشغلية.  العالقات  في 
المصالح  للدفاع عن  التنّظم  الحق في  بما هو  النقابي،  الحق  بين 
الجماعية في إطار العالقات الشغلية، والحق في اإلضراب المتمثّل 
لكنهما  العمل. وهما حّقان مختلفان  المتّفق عليه عن  التوّقف  في 
في  اعتمادها  يقع  لم  المزدوجة  الصياغة  هذه  أّن  إاّل  مترابطان. 
الفقرة الثانية من الفصل والتي على ما يبدو فصلت بين الحقين بما 
أنّها لم تحّجر على قوات األمن الداخلي والديوانة إاّل اإلضراب. 
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11 يتعلّق األمر هنا أيضا بفصل توافقي. فمرجعية الهوية العربية االسالمية تعكس مطالب المحافظين والقوميين العرب 

من أعضاء المجلس التأسيسي، أّما الجزء اآلخر من الفصل فهو يعكس مطالب األعضاء المدافعين عن الثقافة الكونية.

هاذين  تكريس  المزدوجة،  الصياغة  هذه  عن  النظر  وبصرف 
الحقين جاء معّززا للمعايير المطلوبة في الدساتير الديمقراطية.

الفصل 38:
الصحة حّق لكّل إنسان.

وتوّفر  مواطن،  لكّل  الصحية  والرعاية  الوقاية  الدولة  تضمن 
االمكانيات الضرورية لضمان السالمة وجودة الخدمات الصحية.
الدخل  ولذوي  السند،  لفاقدي  المجاني  العالج  الدولة  تضمن 

المحدود.
وتضمن الحّق في التغطية االجتماعية طبق ما ينّظمه القانون.

يكّرس الفصل 38 الحق في الصحة الذي يعّد من ضمن المستلزمات 
قراءة  في  بالتعّمق  لكن  االجتماعي.  القانون  مجال  في  التقليدية 
النّص ياُلَحظ أّن اإلعالن عن الحق في الصحة ورد عاّما،  هذا 
فقط  متاح  االجتماعي جاء كحّق  الضمان  في  الحق  أّن  في حين 
للمواطنين وكواجب محمول على الدولة. كذلك، فقط األشخاص 
المعوزين، وبغض النظر عن جنسيتهم، يمكنهم االنتفاع بالعالج 
الصحة  في  الحق  كفل  قد   38 الفصل  يعتبر  ذلك  ومع  المجاني. 
والضمان االجتماعي، وهو ما يجعله يندرج في إطار التوّجه نحو 
جعل الحّق في النفاذ إلى الرعاية الصحية حقا عاّما ومفتوحا لكل 

شخص مهما كانت موارده.

الفصل 39:
التعليم إلزامي إلى سّن السادسة عشر.

تضمن الدولة الحق في التعليم العمومي المجاني بكامل مراحله، 
التربية  جودة  لتحقيق  الضرورية  االمكانيات  توفير  إلى  وتسعى 
والتعليم والتكوين. كما تعمل على تأصيل الناشئة في هويّتها العربية 
االسالمية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها 
والحضارات  األجنبية  اللغات  على  واالنفتاح  استخدامها  وتعميم 

االنسانية ونشر ثقافة حقوق االنسان.

يضمن الفصل 39 الحق في التعليم العمومي والمجاني، كما يفرض 
وجوبية التعليم حتى سّن 16 عاما. وهو بذلك يستجيب لمتطلبات 
المعايير الدنيا للديمقراطية. كما جاء هذا النص في صيغة »سخيّة« 
جميع  في  والمجاني  العمومي  التعليم  بضمان  الدولة  ألزم  حين 
الضرورية  االمكانيات  بتسخير  إلزامها  إلى  باإلضافة  مراحله، 
التربية والتكوين. كذلك تضّمن هذا النص – وهو  لتحقيق جودة 
شيء نادر– مبادئ توجيهية بخصوص مضمون البرامج التربوية 
من خالل الحّث على ترسيخ الثقافة والهوية الوطنية وكذلك القيم 

الكونية بما فيها ثقافة حقوق اإلنسان11.

إاّل أّن األمر يتعلّق بااللتزام بوسيلة )أو ما يسمى أيضا بااللتزام 
ببذل عناية( وال بااللتزام بتحقيق نتيجة. كما يعتبر الحق في التعليم 
أحد الحقوق األساسية لتدعيم الديمقراطية، وينبغي أن يمّكن من 

تعزيز تكافؤ الفرص.

الفصل 40:
العمل حّق لكّل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية 

لضمانه على أساس الكفاءة واإلنصاف.
ولكّل مواطن ومواطنة حّق في العمل في ظروف الئقة وبأجر عادل.

يضمن الفصل 40 الحق في العمل وفقا لمبدأ المساواة. فصياغة 
للجميع  شغل  مواطن  توفير  الدولة  على  تفرض  ال   40 الفصل 

ولكنها تلزمها باتخاذ تدابير حتى يصير هذا الحق واقعا ملموسا. 
الدولة ضمان  يفرض على  الفصل  هذا  أّن  ذلك، هو  واألهم من 
الحق في العمل وفق مبدأي الكفاءة واإلنصاف. كما أوجبت الفقرة 
إلى  إضافة  الئقة،  عمل  ظروف  تأمين  الفصل  هذا  من  الثانية 
المساواة في المعاملة بين النساء والرجال فيما يتعلّق باألجور. إذ 
الحّق االقتصادي، لكن مع إعادة  لهذا  نجد هنا تكريسا كالسيكيا 
صياغته من منظور مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة. وهذا الشكل 
التعبير عن حق كل شخص في الحصول على عمل  من أشكال 
يستجيب لمستلزمات الديمقراطية. فهو يلزم الدولة بالتدّخل دون 
المعايير  مع  يتماشى  اإللزام  وهذا  وجوبية.  نتيجة  تحقيق  فرض 

التقليدية المستوجبة في الدستور الديمقراطي.

الفصل 41:
الحاالت  في  إاّل  منه  النيل  يمكن  وال  مضمون،  الملكية  حّق 

وبالضمانات التي يضبطها القانون.
الملكية الفكرية مضمونة. 

كحّق من الحقوق االقتصادية التقليدية، جاء حّق الملكية هو أيضا 
مضمونا في الدستور، لكن مع التنصيص على إمكانية إخضاعه 
لقيود. فال يمكن المساس به إاّل بمقتضى قانون يحتوي على ضمانات. 
ومن المؤسف أن يكون الدستور الجديد، على خالف دستور 1959، 
قد سكت عن التنصيص على االنتزاع من أجل المصلحة العامة 
وتأطيره، باعتباره شكال من أشكال الخرق المشروع لحّق الملكية. 
العادل والمسبق  التعويض  مبدأ  تقع دسترة  لم  فإنّه  لذلك  وكنتيجة 
المصلحة  أجل  من  انتزاع  عملية  كّل  عن  ضرورة  الُمستوَجب 
العامة، كما هو الحال في العديد من الدساتير الديمقراطية. كما ينبغي 
الدساتير  بعض  التونسي، على خالف  الدستور  كون  إلى  االنتباه 
األجنبية األخرى، لم يكّرس نظريّة خاّصة بالملكية. لكن من البديهي 
أن تأويله يجب أن يكون على ضوء القيود العامة المنصوص عليها 

في الدستور وخاّصة في الفصل 49 منه.

أّما الفقرة الثانية فهي أكثر تجديدا، بما أنّها تكرس دستوريا الملكية 
وخالفا  الفكرية.  الملكية  على  التنصيص  من خالل  المادية  غير 
س في الفقرة األولى،  لحّق الملكية )المنقولة وغير المنقولة( المكرَّ
الملكية.  من  الصنف  هذا  على  قيودا  الدستوري  النص  يضع  لم 
الدستور  من   49 الفصل  أّن  باعتبار  إشكاال  يطرح  ال  هذا  لكن 
تضّمن بندا عاّما بشأن القيود التي يمكن أن توضع على الحقوق 
الفكرية. إاّل  الملكية  للتطبيق على حق  والحريات، وهو بند قابل 
أنّه باإلمكان التساؤل حول مدى ضرورة القيود المضّمنة بالفقرة 
األولى من هذا الفصل، خاّصة وأنّها تشّكل تكرارا لما ورد في 
الفصل 49، في الوقت الذي كان من الممكن أن نجد لها مبّررا 
أجل  من  االنتزاع  إلى  إشارة صريحة  احتوت على  قد  كانت  لو 

المصلحة العامة.

تّم تكريس حّق الملكية دون أي اعتبارات إيديولوجية وذلك باعتماد 
مفهوم واسع لهذا الحق يشمل الملكية العقارية والملكية المنقولة، 
وهو ما يستجيب لمتطلبات الديمقراطية ويضمن الملكية الخاصة 

والملكية العامة على حّد السواء.

الفصل 42:
الحّق في الثقافة مضمون. 

حرية اإلبداع مضمونة، وتشّجع الدولة اإلبداع الثقافي و تدعم الثقافة 
الوطنية في تأصيلها وتنويعها وتجديدها، بما يكّرس قيم التسامح ونبذ 

العنف واالنفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين الحضارات.
تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حّق األجيال القادمة فيه.
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12 الماّدة 2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: »تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق 

المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في واليتها، دون أي تمييز بسبب 
العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو األصل القومي أو االجتماعي، أو 

الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من األسباب. )...(«
التمييز ضد  الدول األطراف جميع أشكال  المرأة: »تشجب  التمييز ضد  القضاء على جميع أشكال  اتفاقية  2 من  الماّدة 
المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة )...(«.

يضمن الفصل 42 الحق في الثقافة. ويتعلّق األمر هنا أيضا بحق 
المختلفة  بجوانبه  يتّصل  وهو  التقليدية،  االجتماعية  الحقوق  من 
بحقوق أخرى كالحّق في التعليم وكذلك حرية التعبير التي يمكن 
أن تكون في شكل فنّي. فاالعتراف بهذا الحق ينطوي على جانب 
أول مرتبط بحرية اإلبداع باعتبارها حرية-استقاللية )وهي حرية 
من  محمي  مجال  وهو  لألفراد  الخاصة  الحياة  مجال  في  تندرج 
تدخل السلط العمومية، كما هو محمي من تدّخل األفراد اآلخرين( 
معترف بها لألفراد أو للمجموعات. كما ينطوي هذا الحّق على 
جانب آخر يُلزم الدولة بتأمين ممارسته من خالل ضمان احترامه 
من قبل الجميع، سواء كان من قبل السلط العمومية  أو من قبل 

الخواّص أنفسهم.

االزدواجية  نفس  الثقافية  الحقوق  بخصوص  نالحظ  أن  ويمكن 
والمتمثلة  التعليم  في  الحق  تكريس  بشأن  مالحظتها  تّمت  التي 
في الموازنة بين إلزام الدولة بدعم وتعزيز الثقافة الوطنية )نص 
الفصل 42 يتحدث عن تجذير للثقافة( من جهة، وبضمان االنفتاح 
على الثقافات األخرى وتشجيع الحوار بين الحضارات، من جهة 
أخرى. وحسب تركيبة النّص فإّن هذا االنفتاح غايته الحّث على 

التسامح وصّد العنف.

كما يفرض هذا الفصل على الدولة حماية التراث الثقافي من أجل 
في  الحق  يجعل  ما  وهو  القادمة.  واألجيال  المعاصرة  األجيال 
الثقافة يندرج ضمن الحقوق االقتصادية واالجتماعية ولكن أيضا 
ضمن حقوق األجيال القادمة، وهي فئة جديدة من الحقوق ظهرت 

مؤخرا صلب الدساتير الحديثة.

الفصل 43:
الالزمة  االمكانيات  توفير  إلى  وتسعى  الرياضة،  الدولة  تدعم 

لممارسة األنشطة الرياضية والترفيهية.

في  شائعا  أمرا  ليس  والرياضة  الترفيه  في  الحق  تكريس  إّن 
الدساتير، لكن يمكن ربطه بالحقوق الرامية إلى تطوير شخصية 
الفرد. كما يمكن تصنيفه ضمن الحقوق االجتماعية باعتباره يلزم 

الدولة بالتدّخل لتوفير الوسائل الالزمة لممارسة هذه الحقوق.

الفصل 44:
الحّق في الماء مضمون.

الدولة  على  واجب  استغالله  وترشيد  الماء  على  المحافظة 
والمجتمع.

الجديدة.  الدساتير  الماء هو كذلك من مميزات  تكريس الحق في 
فهذا الحق متعدد األبعاد من حيث أنه يفرض الحق في الحصول 
بالحق  للشرب )كحق فردي يمكن أن يتصل  الصالح  الماء  على 
في الحياة أو بالحق في حد أدنى من الرفاه االجتماعي على حّد 
)كحّق  فيه  والتصرف  استغالله  تنظيم  إلى  باإلضافة  السواء(، 
اقتصادي(. و بشكل أو بآخر – وعلى الرغم من أن األمر يتعلّق 
مدني  حّق  عن  عبارة  فهو   – خدمة  على  الحصول  في  بالحّق 
هذه  وندرة  البيئية  المشاكل  أّن  إذ  وبيئي.  واجتماعي  واقتصادي 
الموارد في بلد مثل تونس حملت السلطة التأسيسية على ضمان 
الحق في الماء. ومع ذلك فإّن هذا الحّق يقدَّم بشكل عاّم كحق بيئي 
ينبغي الحفاظ عليه في الزمن ولكن أيضا كحق ضروري لضمان 
حد أدنى من الحياة الكريمة. فتكريس الحق في الماء يعني وجود 
واجب محمول على الدولة بالتدّخل من أجل تمكين كّل االفراد من 
الحصول على الماء الصالح للشراب. ولقد كّرس الفصل 44 في 
فقرته الثانية الحق في الماء في بُعده االقتصادي والبيئي، بما أنّه 
ألزم الدولة وكذلك المجتمع بالعمل على حفظه وترشيد استهالكه.

الفصل 45:
تضمن الدولة الحّق في بيئة سليمة ومتوازنة والمساهمة في سالمة 
المناخ. وعلى الدولة توفير الوسائل الكفيلة بالقضاء على التلوث 

البيئي.

التي  البيئة  السابقة بخصوص حماية  المالحظة  نفس  إبداء  يمكن 
وكذلك  موجود  هو  ما  لحماية   بالتدّخل  الدولة  إلزام  تفترض 
الفرضيّتين  كلتا  وفي  المحيط.  تطهير  بغرض  سياسات  باعتماد 
)فرضية الحماية وفرضية التطهير( تتحّمل الدولة التزاما إيجابيا 
يفرض عليها التدّخل. ويشّكل الحق في بيئة سليمة امتدادا للحقوق 
االقتصادية واالجتماعية، كما أنّه مرتبط »بالحقوق الخضراء«، 
فيه  نعيش  الذي  المحيط  لحماية  الرامية  الثالث  الجيل  حقوق  أي 
رؤيا  تعّزز  الحقوق  هذه  أّن  إذ  القادمة.  األجيال  حقوق  ولحفظ 
تقتضي  والتي  األجيال  بين  التواصل  على  القائمة  الديمقراطية 

التزام المجتمع المعاصر بمبدأ الحيطة والحذر.

الفصل 47:
والصحة  الكرامة  الدولة ضمان  وعلى  أبويه  على  الطفل  حقوق 
والرعاية والتربية والتعليم. على الدولة توفير جميع انواع الحماية 

لكّل االطفال دون تمييز ووفق المصالح الفضلى للطفل.

الفصل 48:
تحمي الدولة األشخاص ذوي اإلعاقة من كّل تمييز. 

إعاقته،  االنتفاع، حسب طبيعة  الحّق في  إعاقة  لكّل مواطن ذي 
بكّل التدابير التي تضمن له االندماج الكامل في المجتمع، وعلى 

الدولة اتخاذ جميع اإلجراءات الضرورية لتحقيق ذلك.

هذان الفصالن يهدفان إلى حماية فئات خصوصية رأت السلطة 
نّص  حيث  إضافي،  حمائي  بنظام  إحاطتها  ضرورة  التأسيسية 
 48 الفصل  تعلّق  حين  في  األطفال،  حماية  على   47 الفصل 

باألشخاص ذوي اإلعاقة.

إّن هذه الفصول لم تقتصر على التركيز على الحقوق االقتصادية 
واالجتماعية بل هي تدمجها ضمن مجال حمايتها. فهي ال تعترف 
بحقوق خصوصية جديدة وإنّما تكرر وتدّعم حقوقا سبق و أن تّم 
الفئات  وبسبب ضعف  لكن،  آخر.  موضع  في  عليها  التنصيص 
المعنيّة، فرض الدستور التونسي على الدولة اتخاذ تدابير إيجابية 
لتأمين هذه الحقوق حتى ال تبقى حقوقا نظرية ومجّردة، ولتتحّول 
ال  الحقوق  هذه  تفعيل  كان  ولئن  وفعليّة.  ملموسة  حقوق  إلى 
يمكن أن يكون إاّل تدريجيّا، فإّن تكريسها يندرج في الوقت ذاته 
ضمن ضرورة التشجيع على التحقيق الفعلي للديمقراطية وإلزام 

السلطات باعتماد تمّشي إيجابي.

I-3 المساواة

تقوم حقوق اإلنسان على ركيزة أساسية أال وهي مبدأ المساواة بين 
البشر وعدم التمييز بينهم على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو 
اللغة أو أي معيار آخر. وهو ما تؤكده النصوص الدولية المتعلّقة 
بحقوق اإلنسان التي خّصت األحكام المتعلّقة بعدم التمييز بمكانة 
متميّزة. ويمكن أن نذكر في هذا اإلطار، وعلى وجه الخصوص، 
العهد الدولي الخاّص بالحقوق المدنية والسياسية واالتفاقية المتعلّقة 
كّل  أعلن  حيّث  المرأة،  التمييز ضد  أشكال  جميع  على  بالقضاء 
واحد من هاذين النصين في فصله الثاني على مبدأ عدم التمييز12.
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13 حسب المذهب المالكي، وهو المذهب الذي يعتمده أغلبية التونسيين المسلمين، يمكن إجبار المرأة غير المتزّوجة سابقا 

على الزواج من دون رضاها وبمجّرد موافقة والدها. والفصل 3 من مجلة األحوال الشخصية جاء لينّص على أن »ال 
ينعقد الزواج إاّل برضا الزوجين«.

14 حّددت السّن الدنيا بـ 18 سنة بالنسبة للرجل والمرأة منذ تنقيح الفصل 5 من مجلة االحوال الشخصية سنة 2007 )القانون 

عدد 32 لسنة 2007(. لكن قبل هذا التاريخ كانت السّن الدنيا محّددة بـ 17 سنة بالنسبة للنساء و 20 سنة بالنسبة للرجال.

15 وهو مثال شأن مجلّة االحوال الشخصية في مجال الميراث ومنشور وزارة العدل )الصادر سنة 1973( اللذان يحّجران 

على التونسيات المسلمات الزواج بغير المسلمين عمال بأحكام الفصل 5 من مجلة األحوال الشخصية الذي ينّص على 
ما يلي: »يجب أن يكون كّل من الزوجين خلوا من الموانع الشرعية«. وتجدر االشارة إلى أّن صياغة الفصل 5 باللغة 
les empêche- )الفرنسية تختلف عن صياغته باللغة العربية )الصيغة الرسمية( بما أنّها تتحّدث عن الموانع القانونية 

 .)les empêchements du droit musulman( وال عن الموانع الشرعية )ments prévus par la loi
16 الفصل 6 من دستور 1959: »كّل المواطنين متساوون في الحقوق و الواجبات وهم سواء أمام القانون«.

17 تجدر المالحظة بأّن السلطة التأسيسية لم تتداول بالتفصيل حول مدى المساواة المكّرسة في الفصل 21.

ولقد منح الدستور التونسي هو أيضا مكانة متميّزة لمبدأ المساواة. 
من خالل   )3 )فقرة  التوطئة  في  المبدأ  هذا  على  اإلعالن  تّم  إذ 
التنصيص على »المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين 
بالمساواة  المتعلّق  العاّم  الفصل  إدراج  أّن  كما  والمواطنات«. 
)الفصل 21( في طالع الباب المخّصص للحقوق والحريات داّل 
على األهمية التي يحظى بها مبدأ المساواة في هذا الباب بصفة 

خاّصة وفي الدستور عاّمة.

الفصل 21:
المواطنون و المواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم 

سواء أمام القانون من غير تمييز.
تضمن الدولة للمواطنين و المواطنات الحقوق و الحريات الفردية 

والعامة، وتهيء لهم أسباب العيش الكريم.

المساواة بين المواطنين ومسألة التمييز على أساس الجنس:

وقد جاءت  الدستور.  من  عّدة فصول  في  المرأة  أُدرجت حقوق 
هذه الفصول مكّرسة للضمانات األكثر تقّدما في الدول العربية. 
عبارة  على  صريحا  تنصيصا  يتضّمن  التونسي  فالدستور 
»المواطنين والمواطنات« صلب األحكام الخاّصة بالمساواة في 
الحقوق وعدم التمييز )التوطئة والفصل 21(، معلنا بذلك عن روح 

للمساواة العامة بين الرجل والمرأة في تفعيل مختلف الحقوق.

إّن الجدال القائم حول المساواة بين الجنسين في تونس ليس حديثا. 
بل هو يعكس تباينا قديما في وجهات النظر بين أنصار المساواة 
المطلقة التي تمنع كّل أشكال الميز على أساس الجنس من جهة، 
والرافضين ألي أحكام تتعلّق بالمساواة إذا ما كانت تتعارض مع 

ثوابت الديانة اإلسالمية، من جهة أخرى.

عموما، يكرس القانون التونسي المساواة في المعاملة بين الرجال 
والنساء حتى في مجال األحوال الشخصية. إضافة إلى أّن الفصل 46 
نة في القانون الوضعي  من الدستور جاء مكّرسا للمكتسبات المضمَّ

التونسي في هذا المجال وهو بذلك يكون قد منحها قيمة دستورية.

الفصل 46: 
تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها 

وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة في تحّمل مختلف 

المسؤوليات وفي جميع المجاالت.
تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس 

المنتخبة.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضّد المرأة.

األحوال  مجلّة  إلى  باألساس  تحيلنا  للمرأة  المكتسبة  الحقوق  إّن 
الزوجات،  تعدد  مَنعت  والتي   1956 سنة  الصادرة  الشخصية 
وأقامت مبدأ الرضا المتباَدل بين الزوجين في عقد الزواج13 مع 
فرض سّن دنيا للزواج ُحّددت بـ 18 عاما14  للرجل والمرأة على 
إلتمام  القضاء  إلى  اللجوء  وجوبية  على  نّص  كما  السواء.  حّد 
إجراءات الطالق، مع ضمان حّق كّل من الزوجين في المطالبة 
عليه  نّص  ما  عبر  للمرأة  المكتسبة  الحقوق  وحماية  بالطالق. 

الفصل 46 يعتبر تكرسا لمبدأ عدم الرجوع بها إلى الوراء.

في مجالي  نافذة  تزال  التي ال  القانونية  النصوص  أّن بعض  بيد 
التمييز على  لمبدأ عدم  منافية  أحكاما  تتضّمن  الميراث والزواج 

أساس الجنس15 . 

 21 الفصل  أّّن  التالي: هل  الذي يطرح هو  السؤال  فإّن  وبالتالي 
في  النظر  إلعادة  أساسا  ويصبح  المعطى  سيغيّر  تلك  بصياغته 

النصوص القانونية المتضّمنة ألحكام تميّز بين الجنسين؟

من   6 الفصل  مع  بالمقارنة  تقّدما  تشّكل   21 الفصل  إّن صياغة 
على  يؤّكد   21 الفصل  أّن  إذ   .16  1959 لسنة  التونسي  الدستور 
المساواة بين المواطنين والمواطنات كما يضيف عبارة »من غير 
تمييز«. لذا فمن الممكن أن نستنتج من صياغة هذا الفصل أنّه جاء 
إلرساء مساواة عامة بين المواطنين، ومساواة خاّصة بين الرجل 
والمرأة دون أي تمييز. واعتماد مثل هذا التأويل للفصل 21 من 
شأنه أن يؤول إلى إعادة النظر في أّي نّص قانوني نافذ في تونس 

فيه تمييز ضّد المرأة.

من  األخرى  الفصول  من  لعدد  بالنسبة  الشأن  هو  وكما  لكن،   
الدستور، يمكن االقتصار على تأويل حرفّي للفصل 21 واعتبار أن 
المساواة المطلقة ومنع التمييز يهّمان »المواطنين والمواطنات«، 
وهو ما قد يؤول إلى حصر مجال تطبيق هذه المساواة في الحقوق 
تعتبر  لن  الحالة،  هذه  مثل  وفي  المدنية.  الحقوق  دون  السياسية 
األحكام التي تميز ضّد المرأة في مجال األحوال الشخصية مخالفة 

للفصل 21 من الدستور.

و من الواضح أّن اعتماد مثل هذا التأويل سَيحّد من مجال المساواة 
يشّكل  لن  الذي  الجديد  التونسي  الدستور  الرجل والمرأة في  بين 

بذلك تطورا مقارنة بدستور 1959.

الرجل  بين  مطلقة  مساواة  كّرس  الدستوري  النص  أّن  ويبدو 
والمرأة17 ، لكّن الصياغة المعتمدة فيه والجمع بين األحكام المتعلّقة 
فكّل  األحكام.  هذه  تأويل  كيفية  في  الشّك  على  يبعثان  بالمساواة 
في  السياسية  القوى  موازين  على  األمر  نهاية  في  متوّقف  شيء 
البالد ودرجة التشبّع بثقافة المساواة. وليس من المستبعد أن تقوم 
المسألة  هذه  بشأن  موقفها  بتطوير  القادمة  الدستورية  المحكمة 

تدريجيا بحسب تطّور العقليات.

المساواة في القانون وتكافؤ الفرص بين النساء والرجال :

المعنى الجوهري للمساواة بين الجنسين يقوم على فكرة أّن القانون 
بعبارة  الجنس.  أساس  على  شخصين  بين  تمييز  إقامة  يمكنه  ال 
أخرى، ال يمكن التعامل قانونا مع وضعيّة شخصين بشكل مختلف 

لمجّرد اختالفهما من حيث الجنس.

لكن ال يجب أن ننسى أّن المساواة في القانون بين األفراد ليست 
كافية ويمكن أن تظّل مجّرد مساواة نظرية باعتبار أّن المواطنين، 
إلى  للوصول  الفرص  بنفس  يتمتّعون  ال  الحاالت،  بعض  في 
بعض مستويات الدراسة أو للحصول على بعض الوظائف، وهم 
على  قائمة  منافسة  في  فعلية  بصفة  للدخول  مؤّهلين  غير  بذلك 
أساس الكفاءة. فهؤالء المواطنين هم ليسوا أقّل كفاءة من غيرهم 
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االجتماعي،  المستوى  على  يحظوا،  لم  فقط  هم  بل  المطلق،  في 
بالفرص الالزمة للبرهنة عن جدارتهم.

لذا فإن بعض الدساتير الديمقراطية ال تقتصر على اإلعالن عن 
مبدأ المساواة في القانون وإنّما تنّص كذلك على إلزام الدولة بالعمل 
على ضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين، لحماية الضعفاء منهم 
وتعزيز المساواة ليس فقط على المستوى الشكلي وإنّما أيضا على 

المستوى الواقعي.

المواطنين،  من  فئة  ضد  واقعي  ميز  حالة  هناك  كانت  وكلّما 
تكافؤ  بضمان  اإليجابي  وااللتزام  القانون  في  المساواة  مبدأ  فإّن 
الفرص يُلزم الدولة بالتدّخل واتخاذ تدابير إلصالح هذه الحالة من 
تكافؤ  لعدم  التصحيحية  التدابير  الواقعية. ومن ضمن  الالمساواة 

الفرص نجد آلية الميز اإليجابي.

الالمساواة  وضعية  بتصحيح  مطالبة  الدولة  أّن  يعني  ما  وهو 
الواقعية باستعمال القانون وذلك بغرض إقامة نوع من المساواة 
هي في الواقع غير موجودة. لذا فإن تدابير الميز اإليجابي تتمثّل 
مساواة  عدم  حاالت  تعديل  أجل  من  تشريعية  تدابير  اتّخاذ  في 
واقعية لفائدة فئة معيّنة اتّضح أنّها فئة محرومة ألسباب اجتماعية 

أو اقتصادية أو سياسية أو غيرها.

تدابير  الالمساواة تصبح  بمجرد زوال حالة  أنه  أيضا  يعني  مّما 
الضروري  من  ويصبح  موضوع  ذي  غير  القانوني«  »التمييز 
حذفها. فتدابير الميز اإليجابي تشّكل عنصرا من عناصر السياسة 

التصحيحية، وهي ليست غاية في حد ذاتها.

وقد نّص الدستور التونسي في فصله 46 على مبدأ تكافؤ الفرص 
جميع  وفي  المسؤوليات  مختلف  تحّمل  في  والنساء  الرجال  بين 
المجاالت. وإضافة إلى ذلك، حّمل الفصل 34 الدولة واجب العمل 
على ضمان تمثيلية المرأة صلب المجالس المنتخبة. و من وجهة 
نظر المنطق القانوني، كان من المفروض أن يتّم التنصيص على 
مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل قبل التنصيص على االلتزام 

اإليجابي المحمول على الدولة لفائدة المرأة.

الدولة  على  المحمول  اإليجابي  االلتزام  هذا  استكمال  تّم  ولقد 
في  الحقا  جاء  ما  بمقتضى   34 الفصل  في  عليه  والمنصوص 
الفقرة 3 من الفصل 46، حيث حّددت هذه األخيرة الغاية النهائية 
بين  التناصف  وهي  أال  بلوغها  على  العمل  يجب  التي  والُمثلى 

الرجال والنساء في المجالس المنتخبة. 

الفصل 34:
يضبطه  ما  طبق  والترّشح مضمونة  واالقتراع  االنتخاب  حقوق 

القانون.
تعمل الدولة على ضمان تمثيلية المرأة في المجالس المنتَخبة.

الفصل 46:
تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها 

وتطويرها.
تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل و المرأة في تحّمل مختلف 

المسؤوليات و في جميع المجاالت.
تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة و الرجل في المجالس 

المنتخبة.
تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضّد المرأة.

عمال بمبدأ المساواة في القانون، يجب أن يتّم انتخاب الممثلين في 
المجالس وفق اختيار الناخبين والناخبات الغير.

يعتبر  المنتخبة  المجالس  صلب  والرجال  النساء  بين  فالتناصف 
التدابير الرامية إلى معالجة عدم تكافؤ الفرص اجتماعيّا  إذا من 
بين الجنسين للوصول إلى المناصب النيابية، وذلك رغم تكريس 
قاعدة  اعتماد  نظرية.  مساواة  ظلّت  التي  القانون  في  المساواة 
تدريجيّا على عدم  القضاء  إلى  التناصف كآلية تصحيحية ترمي 
تكافؤ الفرص يعتبر أمرا معقوال. لكّن جعل التناصف يتحّول إلى 
غاية في حّد ذاته، كما يُستشّف من صياغة الفقرة 3 من الفصل 

46، من شأنه أن يثير تساؤالت على مستوى المفاهيم.

المساواة بين المواطنين ومسألة التمييز على أساس الدين :

تقوم  مدنية  التونسية كدولة  الدولة  الدستور  2 من  الفصل  عّرف 
المساواة  مبدأ  الدستور  كّرس  ذلك،  إلى  إضافة  المواطنة.  على 
المواطنين  بين  تمييزا  أقام  انّه  إاّل   ،)21 )الفصل  المواطنين  بين 
التونسيين بحسب عقيدتهم. إذ تنّص الفقرة األولى من الفصل 74 
على أن »الترشح لمنصب رئيس الجمهورية من حق لكّل ناخبة 

أو ناخب تونسي الجنسية منذ الوالدة، دينه اإلسالم«.

المسلمين والتونسيين  التونسيين  بين  تمييزا  هذه األحكام تتضّمن 
للنّص، ال وجود  الداخلي  التناسق  المسلمين. لكن من حيث  غير 
ألّي تناقض داخل الدستور باعتبار أّن تكريس المبدأ العام للمساواة 
واستثناء هذا المبدأ بمقتضى أحكام خاّصة وردا صلب نفس النّص 

الدستوري. 

المواجهة  خالل  من  آخر  مستوى  على  يُطرح  االشكال  فإّن  لذا 
القائمة بين منظومتين مختلفتين من القيم : فمن وجهة نظر فلسفة 
حقوق اإلنسان، شرط الديانة الواجب توفره في رئيس الجمهورية 
يعّد شكال من أشكال التمييز غير المبّرر بين المواطنين. كما أّن 
هذا الشرط من شأنه أن يبعث على التشكيك في الممارسة الفعلية 
الشرط  لهذا  المؤيّدين  فإن  أخرى،  جهة  ومن  الضمير.  لحرية 
سيرتكزون على الفصل األّول من الدستور التونسي، الذي ينص 
دينها  اإلسالم  سيادة،  ذات  مستقلة،  دولة حرة،  »تونس  أن  على 
على  الشرط  هذا  مثل  فرض  في  تمييز  أّي  وجود  لنفي   ،»)...(

رئيس الدولة من وجهة نظر منظومة القيم التي يتبنونها.
  

يعتبر  الدولي  القانون  نظر  وجهة  فمن  األمر،  من  يكن  ومهما 
الدولي  للعهد  خرقا  الدين  أساس  على  المواطنين  بين  التمييز 

الخاّص بالحقوق المدنية و السياسية.

المساواة بين المواطنين والمساواة بين األشخاص :

إّن صياغة الفصل 21 من الدستور تجعل من مبدأ المساواة ينطبق 
فقط بين المواطنين. فهل هذا يعني أن األشخاص الذين ال يتمتعون 
أساس  على  للتمييز  يكونوا عرضة  أن  يمكن  التونسية  بالجنسية 

الجنس أو العرق أو الدين، الخ ؟

تقّر المعاهدات الدولية المتعلّقة بحقوق اإلنسان مبدأ المساواة بين 
األشخاص )مواطنين وأجانب(، وتمنع كّل أشكال الميز بينهم على 
أساس العرق أو الجنس أو الدين. إاّل أّن بعض الحقوق قد تكون 
الشأن  وهو  المعاهدة.  في  الطرف  دولة  لمواطني  فقط  مضمونة 
مثال بالنسبة للفصل 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية الذي خّص مواطني الدول وحدهم بالحق في المشاركة 
يتّم  ممثلين  بواسطة  أو  مباشرة  إما  العامة،  الشؤون  تسيير  في 



15

18 المادة 25 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية: » يكون لكل مواطن، دون أي وجه من وجوه التمييز 

المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة )...(«.
19 هذا الفصل هو تكرار للفصل 6 من الدستور التونسي لسنة 1959.

يختارون اختيارا حّرا، والحّق في التصويت والترشيح لالنتخابات 
والحّق في تقلّد الوظائف العمومية التابعة للدولة في ظروف عامة 
متساوية18. فبخصوص كّل هذه حقوق، وحدهم المواطنين معنيين 
تقلّد  من  األجانب  منع  يَُعّد  ال  لذا  التمييز.  وبتحجير  بالمساواة 
الوظائف العمومية شكال من أشكال الميز على معنى العهد الدولي 

الخاّص بالحقوق المدنية والسياسية.

بقطع النظر عن سوء صياغة الفصل 21 من الدستور التونسي19، 
من الضروري التثبّت مّما إذا كانت الحقوق المعترف بها لجميع 
األفراد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليست 
محفوظة فقط للمواطنين التونسيين في الدستور. في ما عدى ذلك 
سيصبح هناك تناقض صارخ مع القانون الدولي. وباإلطالع على 
نّص الدستور التونسي يتبين أّن جّل الحقوق والحريات المعترف 
الدولي  العهد  في  جنسيتهم،  عن  النظر  بغض  األفراد،  لكّل  بها 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وردت في الدستور التونسي 

في نفس الصيغة :

- الحق في الحياة )الفصل 22( معترف به لكّل األفراد،
- حماية الكرامة البشرية وتحجير التعذيب )الفصل 23( معترف 

بهما لكّل األفراد،
- حماية الحياة الخاّصة، و سرية المراسالت والمعطيات الشخصية 

معترف بها  لكّل األفراد،
- قرينة البراءة )الفصل 27( معترف بها لكّل فرد،

- الحق في محاكمة عادلة )الفصالن 27 و 108( معترف به لكّل 
األفراد،

لكّل  بها  معترف   )31 )الفصل  والتعبير  والفكر  الرأي  حرية   -
األفراد،

- الحق في الصحة معترف به »لكل إنسان« )الفصل 38(.

االستثناء الوحيد الوارد في الدستور التونسي بهذا شأن يتعلّق بحق 
المادة  نّصت  إذ  إقامته.  واختيار محل  بحرية  التنقل  في  فرد  كل 
السياسية   و  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )1(  12
ما  دولة  إقليم  داخل  قانوني  نحو  على  يوجد  فرد  »لكل  أنه  على 
حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته«. ومع ذلك فإن الفقرة 
2 من الفصل 24 من الدستور التونسي تضمن هذه الحرية فقط 

للمواطنين.

مّما يعني أّن القانون الذي يمنع أو يقيّد حرية التنقل على األراضي 
للفصل  مطابقا  الوقت  نفس  في  يعّد  لألجانب  بالنسبة  التونسية 
المدنية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  للعهد  الدستور ومخالفا  24 من 
والسياسية. لكن ليس من المستبعد أن تعتبر المحاكم أن هذا الحّق 
فهو  سواهم  دون  المواطنين  في  شكليا  الدستور  حصره  ولئن 
بمقتضى العهد الدولي الخاّص بالحقوق المدنية والسياسية ينسحب 
على كّل أجنبي متواجد بصفة قانونية فوق التراب التونسي. وهو 
ما قد يؤول إلى استبعاد تطبيق القانون الذي جاء ليقيّد حرية تنقل 

األجانب ال لشيء إاّل لكونهم ليسوا من المواطنين التونسيين.

I-4 تكريس طرق الطعن وخاصة الحق في التقاضي و الحق 
في محاكمة عادلة

الدستور حتى  في  مكّرسة  والحريات  الحقوق  تكون  أن  يكفي  ال 
يقع التمتع بها بشكل كامل وبصفة فعلية.  فإضافة إلى ذلك البد أن 
انتهاك لحقوقه  يكون لكّل شخص الحّق في االعتراض على أّي 
وحرياته عبر وسيلة طعن »فاعلة«، سواء كان هذا االنتهاك بفعل 

السلط العمومية أو بفعل ذوات خاّصة.

المدنية  بالحقوق  الخاّص  الدولي  العهد  من   2 الفصل  ينّص 
الدول األطراف بأن تضمن توفير وسيلة  إلتزام  والسياسية على 
طعن »فعالة« ألي شخص انتهكت حقوقه. كما يجب »أن تكفل 
لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها 
سلطة  أية  أو  مختصة،  تشريعية  أو  إدارية  أو  قضائية  سلطة 
تنمى  وبأن  القانوني،  الدولة  نظام  عليها  ينص  أخرى  مختصة 
إمكانات التظلم القضائي«، وأن » تكفل قيام السلطات المختصة 

بإنفاذ األحكام الصادرة لصالح المتظلمين«.

الطعن  طبيعة  مسألة  في  يحسم  ال  الدولي  القانون  كان  لئن 
»الفعال«، معتمدا في ذلك صيغة مرنة تسمح للدول بهامش من 
يظّل  الحاالت،  بحسب  المالئمة  االجراءات  ضبط  في  الحرية 
الطعن القضائي طريقة التظلّم األولوية ومؤشرا عن فعالية التظلم. 
فالطعن »الفّعال« هو تلك الدعوى التي تقّدم لدى هيئة، يستحسن 
أن تكون قضائية، تحظى باالستقاللية ومطالبة بالبّت في ظروف 

منصفة للطاعن.

كّرس الدستور التونسي الحّق في محاكمة عادلة.

الفصل 108:
لكّل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون 

متساوون أمام القضاء.
حّق التقاضي وحّق الدفاع مضمونان، وييّسر القانون اللجوء إلى 

القضاء ويكفل لغير القادرين ماليا اإلعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين.

يكون  القانون سريتها وال  اقتضى  إذا  إاّل  المحاكم علنية  جلسات 
التصريح بالحكم إاّل في جلسة علنيّة.

الفصل 102:
الدستور،  وعلوية  العدل،  إقامة  تضمن  مستقلّة  سلطة  القضاء 

وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.
القاضي مستقّل ال سلطان عليه في قضائه لغير القانون.

الفصل 116: 
إدارية  إدارية عليا، ومحاكم  القضاء اإلداري من محكمة  يتكّون 
استئنافية، ومحاكم إدارية ابتدائية. يختّص القضاء اإلداري بالنظر 
ويمارس  اإلدارية،  النزاعات  وفي  سلطتها،  اإلدارة  تجاوز  في 

وظيفة استشارية طبق القانون.
تعّد المحكمة اإلدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كّل من رئيس 
الحكومة،  ورئيس  الشعب،  نواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية، 

ورئيس المجلس االعلى للقضاء، ويتّم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء اإلداري، واختصاصاته، واالجراءات 

المتّبعة لديه، والنظام األساسي الخاص بقضاته. 

الفصل 120:
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:

- مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس 
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الحكومة أو ثالثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع 
إليها في أجل أقصـاه سبعـة أيـام مـن تـاريـخ مصـادقـة المجلس 
مشروع  على  مصادقته  تاريخ  من  أو  القـانـون  مشـروع  علـى 
قانون في صيغة معّدلة بعد أن تّم رّده من قبل رئيس الجمهورية،

- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس 
نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أو لمراقبة احترام 

إجراءات تعديل الدستور،
ختم  قبل  الجمهورية  رئيس  عليها  يعرضها  التي  المعاهدات   -

مشروع قانون الموافقة عليها،
الدستورية  بعدم  للدفع  تبعا  المحاكم  التي تحيلها عليها  القوانين   -
بطلب من أحد الخصوم في الحاالت وطبق اإلجراءات التي يقرها 

القانون،
-  النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس 

المجلس.
كما تتولى المهام األخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.

التونسي  الدستور  أن  على  تدّل  أعاله  المذكورة  الفصول  كّل 
في  فّعال  طعن  آليات  ونّظم  التقاضي  في  الحّق  أسس  وضع 
القضائية  والسلطة  األساسية.  الحريات  أو  الحقوق  انتهاك  حال 
بجميع مكوناتها مكلّفة بحماية هذه الحقوق والحريات. فالمحاكم 
االنتهاكات  من  األشخاص  حماية  باألساس  ستتولى  اإلدارية 
التنفيذية.  السلطة  عن  والصادرة  والحريات  للحقوق  المحتملة 
المحاكم،  قبل  من  إليها  اللجوء  فيمكن  الدستورية  المحكمة  أما 
عبر المسائل التوقيفية المتعلّقة بالدستورية، للنظر في دستورية 
قانون نافذ وقابل للتطبيق في إطار محاكمة ما. وفي هذه الحالة 
طعن  وسيلة  الدستورية  المحكمة  على  اإلحالة  تشّكل  األخيرة، 
المكّرسة في  الحقوق والحريات  يهدد  نّص تشريعي  فعالة ضد 

الدستور.

ومن جهة أخرى، وحتى في حال وجود خطر داهم يبّرر اتخاذ 
أن  الشخص  يمنع على  الدستور  في  استثنائية20، ال شيء  تدابير 
يطعن أمام المحاكم المختصة )اإلدارية( في مدى مالءمة ومدى 
حالة  على  ردا  التنفيذية  السلطة  قبل  من  المتخذة  التدابير  تناسب 
خطر داهم. لكن يجب أن يتّم تأكيد هذه الفرضية صلب النصوص 

التشريعية المقبلة والمتعلّقة بالظروف االستثنائية.

I-5 تأطير تقييد الحقوق

إّن الحقوق والحريات ليست مطلقة، وهو ما يقّره القانون الدولي 
وتُبيّنه التجارب الدستورية المقارنة. فالحقوق يمكن، أو باألحرى 
يجب، أن تخضع إلى قيود كلّما تضاربت فيما بينها )للتوفيق بين 
الحقوق( أو حينما تتعارض مع أهداف دستورية لها نفس القيمة 
وال  اإلنسان،  بحقوق  المتعلّق  الدولي  القانون  أّن  إاّل  القانونية21. 
سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية22  والتعليقات 

20 الفصل 80: »لرئيس الجمهـورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن أو أمن البالد أو استقاللها، يتعّذر معه السير 

العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة االستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس 
مجلس نواب الشعب وإعالم رئيس المحكمة الدستورية، ويُعلُِن عن التدابير في بيان إلى الشعب.

ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب اآلجال، ويُعتبر مجلس نواب الشعب 
في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة. وفي هذه الحالة ال يجوز لرئيس الجمهورية حّل مجلس نواب الشعب كما ال يجوز 

تقديم الئحة لوم ضد الحكومة.
وبعد ُمضّي ثالثين يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعَهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس 
مجلس نواب الشعب أو ثالثين من أعضائه البتُّ في استمرار الحالة االستثنائية من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها 

عالنية في أجل أقصاه خمسة عشر يوما. 
ويُنهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب«.

21 للمزيد من التفاصيل بخصوص هذه المسألة، راجع المذكرة االعالمية عدد 31 الصادرة عن المنظمة الدولية للتقرير 

عن الديمقراطية في أكتوبر 2012 تحت عنوان »القيود القانونية على الحقوق المدنية والسياسية«.
22 راجع مثال الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

23 انظر التعليق العام عدد 31 في فقرته السادسة : االلتزام القانوني الوارد في الفقرة 1 من المادة 2 هو التزام سلبي 

وإيجابي في الوقت ذاته. وينبغي على الدول األطراف أن تمتنع عن انتهاك الحقوق المعترف بها في هذا العهد، وكّل قيد 
يوضع على ممارستها ينبغي أن يكون مرّخصا فيه بمقتضى األحكام ذات الصلة الواردة في العهد. وفي الحاالت التي يتم 
فيها فرض قيود، ينبغي على الدول أن تبرهن عن ضرورتها وأال تتخذ إاّل التدابير التي تتناسب مع األهداف المشروعة 
التي ترمي إليها لضمان حماية حقيقية ومستمرة للحقوق المنصوص عليها في العهد. وال يجوز في أي حال من األحوال 

تطبيق مثل هذه القيود أو االحتجاج بها بطريقة قد تنال من جوهر الحق المنصوص عليها في العهد.

العامة للجنة حقوق اإلنسان23، نّص على عدد من الشروط للحّد 
من الحقوق:

1. يجب أن تكون أسباب التقييد محّددة بصفة واضحة،
2. ينبغي أن تكون القيود مستندة على أسس قانونية،

الذي  الهدف  مع  ومتناسبة  ضرورية  القيود  تكون  أن  يجب   .3
ترمي إلى تحقيقه،

4. ينبغي أن ال تمّس القيود من جوهر الحّق،
5. ينبغي ايجاد طرق طعن فعالة ضّد االنتهاكات المحتملة لحقوق 

االنسان،
الحقوق  على  الدولة  تضعها  التي  القيود  كّل  تكون  أن  يجب   .6
عليها  منصوص  الدولية  المعاهدات  إطار  في  عليها  المصادق 

صلب أحكام نفس تلك المعاهدات.

الحقوق  تقييد  بند عاّم بشأن  ادراج  التونسي  الدستور  ولقد اختار 
والحريات.

 
الفصل 49:

المضمونة  والحريات  بالحقوق  المتعلقة  الضوابط  القانون  يحّدد 
بهذا الدستور وممارستها بما ال ينال من جوهرها. وال توضع هذه 
وبهدف  ديمقراطية  مدنية  دولة  تقتضيها  لضرورة  إال  الضوابط 
حماية حقوق الغير، أو لمقتضيات األمن العام، أو الدفاع الوطني، 
التناسب  احترام  مع  وذلك  العامة،  اآلداب  أو  العامة،  الصحة  أو 
بحماية  القضائية  الهيئات  وتتكفل  وموجباتها.  الضوابط  هذه  بين 

الحقوق والحريات من أي انتهاك.

ال يجوز ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته 
المضمونة في هذا الدستور.

طبقا للقانون الدولي أوجب الدستور التونسي :

1. أن يكون كّل قيد يوضع على الحقوق والحريات ضروريا، وأن 
تكون هذه الضرورة مرتكزة على أسباب محددة بوضوح. وتتمثّل 
هذه األسباب إّما في حقوق الغير أو األمن العام أو الدفاع الوطني 
أو الصحة العامة أو اآلداب العامة. فاألسباب التي قد تتطلّب الحد 
من الحقوق والحريات والمنصوص عليها في الفصل 49 تعتبر 
إذا مطابقة لتلك الواردة في العهد الدولي الخاّص بالحقوق المدنية 

والسياسية.
أساسا  بالتالي  لها  يكون  أن  و  بقانون  القيود محّددة  تكون  أن   .2

تشريعيا.
3. احترام مبدأ التناسب بين القيد والهدف المنشود من هذا اإلجراء.

4. أن ال تؤول القيود إلى المساس بجوهر الحّق.

ديمقراطية هاّمة  التونسي خطوة  الدستور  49 من  الفصل  يشكل 
وتأطير  لتقييم  كمعيار  التناسب  مبدأ  مرة  ألول  يكرس  باعتباره 
القيود الموضوعة على الحقوق والحريات. ومن هنا فصاعدا ال 
باعتبارها  التنفيذية،  السلطة  أو  التشريعية  السلطة  تقوم  أن  يكفي 
استنادا  الحرية  أو  الحق  من  بالحّد  القوانين،  تنفيذ  على  مسؤولة 
إلى أحد األسباب المذكورة في الفصل 49 )األمن العام أو الصحة 
العامة أو اآلداب العامة، إلخ(. بل من الضروري أن يكون هذا 
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القيد متناسبا مع الهدف المنشود. أّما تقدير التناسب فهو سيعود إلى 
السلطة التشريعية تحت رقابة المحكمة الدستورية.

خالصة القول أّن الدستور التونسي يضمن جميع الحقوق المدنية 
في  بها  المعترف  واالجتماعية  االقتصادية  والحقوق  والسياسية 
القانون الدولي. كما أّنه يؤّطر بشكل مقبول تقييد تلك الحقوق ويضع 

األسس لطرق طعن فعالة في حال انتهاك هذه الحقوق والحريات.

لكن، نظرا لعدم وجود توافق داخل المجتمع التونسي بخصوص 
العالقة بين الدولة ودين األغلبية، تبقى بعض المسائل المتصلة 
بحرية الضمير وبالمساواة بين الرجل والمرأة محّل جدل. فتعزيز 
الصبغة الديمقراطية للدستور التونسي أو التقليص منها متوّقف 
القادمة  الدستورية  المحكمة  قضاء  فقه  وعلى  الممارسة  على 

بخصوص هذه المواضيع. 

الدستور  في  واالجتماعية  االقتصادية  الحقوق  حماية  أّن  كما 
هذه  بحماية  المتعلّقة  العامة  للمعايير  مطابقة  جاءت  التونسي 
الحقوق و المعمول بها في الدول الديمقراطية. فتفعيل هذه الحقوق 
متوّقف على التزام الدولة بالتدّخل وهو ما من شأنه أن يساهم في 
تحسين وضع المستفيدين من هذه الحقوق بشكل دائم، لكن دون 

إلزام الدولة بتحقيق نتيجة معّينة ووجوبية بشكل فوري.

يصعب  ما  كثيرا  التي  والسياسية،  المدنية  الحقوق  جانب  إلى 
الحقوق  تشّكل  الدستور،  نص  في  واضح  بشكل  عنها  تمييزها 
الحقوق  لحماية  الفقري  العمود  واالجتماعي  االقتصادية 
االقتصادية  الحقوق  هذه  تكريس  ُيعتبر  كما  والحريات. 
الحديثة  للمستلزمات  مستجيبا   2014 دستور  في  واالجتماعية 
للديمقراطية، خاّصة وأّنها جاءت لتعّزز مبدأ المساواة بالسعي 
إلى تحقيق تضامن وطني من خالل تنمية السياسات االقتصادية 

واالجتماعية.
 

II- الفصل والتوازن بين السلط

مختلف  ممارسة  فصل  إلى  السلط24  بين  الفصل  نظرية  تهدف 
السلطة  بدور  منها  واحدة  كّل  تمتّع  ضمان  مع  الدولة،  وظائف 
والسلطة المضادة للحّد من التعّسف ومنع التجاوزات التي قد تنجّر 

عن ممارسة المهاّم السياديّة.

إذ تميّز النظرية الكالسيكية للفصل بين السلط بين ثالث وظائف 
رئيسية داخل مختلف األنظمة السياسية :

- وظيفة سّن القواعد العامة وهي الوظيفة التشريعية،
- وظيفة إعداد وتنفيذ تلك القواعد وهي الوظيفة التنفيذية،

- ووظيفة البّت في النزاعات الناشبة في إطار تنفيذ تلك القواعد 
وهي الوظيفة القضائية.

هذه  بين  موجودا  يكون  ما  غالبا  الذي  الخلط  ثبوت  من  انطالقا 
الوظائف الثالث في إطار األنظمة الملكية المطلقة أو االستبدادية، 
أو  واحد  شخص  أيدي  بين  مجتمعة  الوظائف  هذه  تكون  حيث 
مؤسسة واحدة، تأّسست نظرية الفصل بين السلط على مبدأ تحجير 
ممارسة كّل هذه السلطات بصفة حصرية من طرف شخص أو 
عّدة  بين  موّزعة  السلطات  هذه  تكون  أن  يجب  إذ  واحد.  هيكل 
بملكة  يتمتّع  هيكل  أو  كّل شخص  يجعل  بشكل  ومنظمة  جهات، 

البّت )أي صالحية التصّرف( وبملكة المنع )أي بصالحية مراقبة 
ومنع هياكل الدولة األخرى المكلّفة بوظائف أخرى من التعّسف 
من  هيكل  كّل  فإّن  وبالتالي  وظائفها(.  أو  موقعها  استغالل  في 
هياكل الدولة سيكون مكلّفا بممارسة  احدى هذه الوظائف الثالث:  
فالسلطة التشريعية تمارسها مجالس تمثيلية، أّما السلطة التنفيذية 
فهي تعود إلى رئيس الدولة أو الحكومة وأعضاء الحكومة، وأّما 

السلطة القضائية فهي راجعة إلى المحاكم.

بين  التوازن  بلوغ  هو  النظرية  هذه  إليه  ترمي  الذي  والهدف 
التعّسف في استخدام السلطة،  مختلف السلط. »فحتى ال نقع في 
وبطبيعة األمور، يجب على السلطة أن توقف السلطة«25. فالفصل 
بين السلط هو إذا نتيجة مالزمة ألّي نظام حكم يسعى ألن يكون 
في  يسمح  أن  فيه  يُفترض  أو  يسمح  باعتباره  ديمقراطيا،  نظاما 
نهاية األمر بتفادي التعّسف في استخدام السلطة، وبالتالي ضمان 

االعتدال في ممارستها.

الدول  على  تفرض  قواعد صريحة  الدولي  القانون  في  توجد  ال 
اإلنسان  حقوق  لجنة  أّن  إاّل  السلطات26.  بين  الفصل  نظام  تبني 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  تطبيق  على  باإلشراف  المكلّفة 
بخصوص  الختامية  مالحظاتها  في  تعّرضت  والسياسية  المدنية 
السلط  بين  الفصل  نظرية  إلى  العهد  في  األطراف  الدول  بعض 
كمعيار لتقييم الديمقراطية، وأثارت اإلشكاليات الناجمة عن غياب 
الفصل الواضح بين السلط أو تمركز السلط في يد السلطة التنفيذية 

أو غياب االستقاللية الفعلية للسلطة القضائية27.

احدى  الجديد  التونسي  الدستور  في  السياسي  النظام  اختيار  مثّل 
أكثر النقاط التي أثارت جداال صلب المجلس الوطني التأسيسي. 
وإن لم يكن مبدأ الفصل بين السلط في حّد ذاته محّل نقاش، فقد 
المقترحات.  من  العديد  محّل  السلط  وتنظيم  هيكلة  مسألة  كانت 
واضحة  إرادة  وجود  على  دالّة  إليها  الوصول  تّم  التي  فالنتيجة 
السلط،  من  غيرها  على  سلطة  أّي  هيمنة  مخاطر  من  للوقاية 
الدستور  أّطر  وقد  المضادة.  للسلطة  للرقابة  آليات  بوضع  وذلك 
التونسي نظامه السياسي في ثالثة أبواب تناولت على التوالي كّل 
)الباب  التنفيذية  والسلطة  الثالث(،  )الباب  التشريعية  السلطة  من 

الرابع( والسلطة القضائية )الباب الخامس(.

وسوف يتّم تركيز التحليل في هذا القسم على السلطتين التشريعية 
والتنفيذية والعالقة بينهما. أما السلطة القضائية فسيقع تناولها على 

حدة في قسم خاص بها.

II-1 الشرعية الديمقراطية للسلطتين التشريعية والتنفيذية

المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   25 المادة  نّصت 
والسياسية على أن : » يكون لكل مواطن، دون أي وجه من أوجه 
التمييز المذكور في المادة 2، الحقوق التالية، التي يجب أن تتاح 

له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة:
 

24 التي وضعها كّل من لوك )1704-1632( ومونتسكيو )1689-1755(. 

25 مونتسكيو، روح القوانين.

26 باستثناء اشتراط محاكم مستقلّة في مجال االجراءات الجزائية )المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية(.  
27 راجع: 

Concluding Observations of the Human Rights Committee, Iraq, U.N. Doc. CCPR/C/79/ -
 .Add.84 )1997(, para. 7
 Concluding Observations of the Human Rights Committee, Belarus, U.N. Doc.  -
 .CCPR/C/79/Add.86 )1997(, para. 7
Concluding Observations of the Human Rights Committee, Croatia, U.N.Doc. CCPR/  -
 .CO/71/HRV )2001(, para. 3
 Concluding Observations of the Human Rights Committee, Morocco, U.N. Doc.  -
.CCPR/C/79/Add.44 )1994(, para 16
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28 راجع في نفس االتجاه: الميثاق األفريقي للديمقراطية واالنتخابات والُحكم، المؤرخ في 30 جانفي 2007 والذي وقعته 

تونس في 27 جانفي 2013.
29 االعالن المعتمد بدون تصويت من قبل مجلس االتحاد البرلماني الدولي في الدورة عدد 161 )في القاهرة بتاريخ 16 

سبتمبر 1997(. 

أ( أن يشارك في إدارة الشؤون العامة، إما مباشرة وإما بواسطة 
ممثلين يختارون بحرية،

دوريا  تجرى  نزيهة  انتخابات  في  وينتخب،  ينتخب  أن   ب( 
وبالتصويت  الناخبين  بين  المساواة  قدم  العام وعلى  باالقتراع 

السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين، )...(«28.

كما بيّنت لجنة حقوق االنسان في الفقرة السابعة من التعليق العام 
مشاركة  حال  في  أنّه   25 المادة  في  ضمنيا  »يفترض   25 عدد 
المواطنين في إدارة الشؤون العامة عن طريق ممثلين يختارونهم 
حكومية  سلطة  الواقع  في  يمارسون  الممثلين  هؤالء  أن  بحرية، 
كيفية  على  االنتخابية  العملية  نتيجة  يحاسبون  بالتالي  وأنهم 
ممارستهم لتلك السلطة. ويفترض ضمنيا، أيضا، أن الممثلين ال 
يمارسون إاّل السلطات التي يخولون بها طبقا لألحكام الدستورية. 
أّما المشاركة عن طريق الممثلين المنتخبين بحرية فهي تمارس 
من خالل عملية االقتراع التي يجب أن تقرها قوانين تكون مطابقة 

لما ورد في الفقرة )ب(«.

أّما اإلعالن العالمي حول الديمقراطية29 فقد نّص في الفقرة 11 
على ما يلي: »تقوم الديمقراطية على حق كّل فرد في المشاركة 
مؤسسات  وجود  يستلزم  الذي  األمر  العامة،  الشؤون  إدارة  في 
نيابية على كافة المستويات، وخاصة برلمان يمثل جميع عناصر 
من  تمكنه  التي  والصالحيات  السلطات  لديه  تتوافر  المجتمع، 
ومراقبة  التشريع  طريق  عن  وذلك  الشعب  إرادة  عن  التعبير 

أعمال الحكومة«.

الفصل 50:
نواب  بمجلس  ممثليه  عبر  التشريعية  السلطة  الشعب  يمارس 

الشعب أو عن طريق االستفتاء.

الفصل 55:
يُنتخب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، 

سريا، نزيها، وشفافا، وفق القانون االنتخابي.
للتونسيين  والتمثيلية  االنتخاب  حق  االنتخابي  القانون  يضمن 

بالخارج في مجلس نواب الشعب.

ويضيف الفصل 56 ما يلي:

الفصل 56:
يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة خمس سنوات خالل األيام الستين 

األخيرة من المدة النيابية.
المجلس  مدة  فإن  داهم  خطر  بسبب  االنتخابات  إجراء  تعذر  إذا 

تمدد بقانون.

أعضاء السلطة التشريعية هم إذا ممثلو الشعب، يُنتخبون ديمقراطيا 
كل خمس سنوات. هذه األحكام تكّرس مبدأ جوهريا من مبادئ 
الديمقراطية كما جاءت في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 

والسياسية.

أّما بخصوص السلطة التنفيذية، فقد تولى الدستور التونسي تحديد 
طريقة تعيين األشخاص اللذين سيشغلون هذه المناصب باالستناد 

إلى مبدأ االنتخاب، سواء كان انتخابا مباشرا أو غير مباشر.

الفصل 71:
يمارس السلطة التنفيذية رئيس الجمهورية وحكومة يرأسها رئيس 

الحكومة.

يحدد هذا النص بشكل واضح مكونات السلطة التنفيذية، دون أن 
يُقيم بينها إلى هذا الحّد أّي ترتيب تفاضلي.

الفصل 75:
الستين  األيام  لمدة خمسة أعوام خالل  الجمهورية  يُنتخب رئيس 
سريا،  مباشرا،  حرا،  عاما،  انتخابا  الرئاسية  المدة  من  األخيرة 

نزيها، وشفافا، وباألغلبية المطلقة لألصوات المصرح بها.

األغلبية  على  المترشِحين  من  أي  حصول  عدم  صورة  وفي 
األسبوعين  خالل  ثانية  دورة  تنظم  األولى،  الدورة  في  المطلقة 
التاليين لإلعالن عن النتائج النهائية للدورة األولى، ويتقدم للدورة 
في  األصوات  من  عدد  أكثر  على  المحرزان  المترّشحان  الثانية 

الدورة األولى.

المترشحْين  أحد  أو  الدورة األولى  المترشِحين في  أحد  توفي  إذا 
لدورة اإلعادة، يعاد فتح باب الترشح وتحديد المواعيد االنتخابية 
يُعتّد  وال  يوما.  وأربعين  خمسة  يتجاوز  ال  أجل  في  جديد  من 

باالنسحاب في الدورة األولى أو الدورة الثانية.

وإذا تعذر إجراء االنتخاب في موعده بسبب خطر داهم، فإن المدة 
الرئاسية تمدد بقانون.

كاملتين،  دورتين  من  ألكثر  الجمهورية  رئاسة  تولي  يجوز  وال 
متصلتين أو منفصلتين. وفي حالة االستقالة تعتبر تلك المدة مدة 

رئاسية كاملة.

ال يجوز ألي تعديل أن ينال من عدد الدورات الرئاسية ومددها 
بالزيادة.

حسب الفصل 89، تنبثق الحكومة من الحزب أو االئتالف األغلبي 
في البرلمان، ويجب في كّل االحوال أن تتحّصل على ثقة المجلس 

التشريعي حتى تتولى مهاّمها.

يتمتّع إذا كّل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، باعتبارهما 
تنفيذ  بمهمة  والمكلّفين  التنفيذية  للسلطة  المكونين  العنصرين 
فيها.  جدال  ال  شعبية  بشرعية  العامة،  اإلدارة  وبتسيير  القوانين 
فرئيس الجمهورية يحظى بشرعية مباشرة بما أنّه منتخب مباشرة 
من قبل المواطنين. أّما الحكومة فهي تتمتع بشرعية غير مباشرة 
انتخابا عاما  باعتبارها منبثقة من األغلبية داخل برلمان منتخب 

ومباشرا.

وطريقة  التنفيذية  السلطة  بتركيبة  المتعلقة  العناصر  هذه  وتدّل 
لمتطلبات  يستجيب  التونسي  الدستوري  النص  أن  على  تعيينها 
الفصل بين السلط، كما أنّها تسهم في اضفاء الصبغة الديمقراطية 

على هذا النص الدستوري.

II-2 الرقابة المدنية والديمقراطية على قطاع األمن

في قرارها عدد 32/2005 المتعلّق بالديمقراطية ودولة القانون 
ألزمت لجنة حقوق اإلنسان »الدول على مواصلة جهودها لتدعيم 
دولة القانون وتعزيز الديمقراطية بالسهر على أن ال يكون أي فرد 
أو أّي مؤسسة عمومية أو خاصة فوق القانون، من خالل ضمان 



19

30 القرار عدد 2005/32، فقرة 14 )ب( )vii(, - ترجمة غير رسمية.

31 المصادق عليه بأديس أبابا في 30 جانفي 2007.- ترجمة غير رسمية. 

32 هذه التسمية مختلفة عن تسمية المجلس الوطني لألمن المحدث بمقتضى األمر عدد 1195 لسنة 1990 المؤرخ في 6 

جويلية 1990. و ليس من الواضح إن كان الدستور التونسي يقصد إحداث هيكل جديد تحت اسم »مجلس األمن القومي« 
أم أّن األمر يتعلّق بنفس الهيئة المحدثة منذ 1990.

33 لكن، وإن كان األمر كذلك أيضا في الدستور التونسي لسنة 1959، فهذا لم يحل على المستوى الواقعي دون تملّص 

قوات األمن الوطني من الرقابة المدنية الفعلية للمواطنين.  

34 راجع:

Concluding Observations of the Human Rights Committee, Belarus, U.N. Doc. CCPR/C/79/
 Add.86 )1997(, para. 7: »The Committee notes )…( the lack of legislative limits on the

  powers of the executive, and the growing concentration of powers, including legislative
»powers, in the hands of the executive, without judicial control«

)...( مسؤولية العسكريين أمام حكومة مدنية ومنتخبة ديمقراطيا 
.30»)...(

االفريقي  الميثاق  من   )1(  14 الفصل  نّص  أخرى،  جهة  ومن 
الدول  »تعّزز  أن  على  والحكم31  والديمقراطية  لالنتخابات 
األطراف رقابة السلطة المدنية الدستورية على القوات المسلّحة 
تمتين  بهدف  مؤسساتيا،  طابعا  عليها  وتضفي  األمن  وقوات 

الديمقراطية والمنظومة الدستورية«. 

وقد جاءت هذه األحكام التي تتناول جانبا معينا من ضمان الفصل 
من  جزءا  تمثّل  الدفاع  ومصالح  األمنية  )المصالح  السلط  بين 
سة  سة( مكرَّ اإلدارة، وهي على هذا االساس خاضعة للسلط المؤسَّ

في نص الدستور التونسي لسنة 2014.

الفصل 18:
الجيش الوطني جيش جمهوري وهو قوة عسكرية مسلحة قائمة 
ويضطلع  القانون،  طبق  هيكليا  ومنظمة  مؤلفة  االنضباط،  على 
ملزم  وهو  ترابه،  ووحدة  واستقالله  الوطن  عن  الدفاع  بواجب 
ما  وفق  المدنية  السلطات  الوطني  الجيش  ويدعم  التام.  بالحياد 

يضبطه القانون.

وينّص الفصل 19 على ما يلي: 

الفصل 19:
قواته مكلفة بحفظ األمن والنظام  أمن جمهوري،  الوطني  األمن 
العام وحماية األفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في 

كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التاّم.

نّص الفصل 77 على أن رئيس الجمهورية هو من يتولى القيادة 
العليا للقوات المسلحة ورئاسة مجلس األمن القومي32. كما ورد 
في  واإلعفاء  التعيين  يتولى  الجمهورية  رئيس  أّن   78 بالفصل 
استشارة  بعد  القومي  باألمن  والمتعلّقة  العسكرية  العليا  الوظائف 

رئيس الحكومة، على أن يتم ضبط هذه الوظائف العليا بقانون.

الوطني  األمن  قوات  أّن  أعاله  المذكورة  الفصول  ويستنتج من 
والقوات المسلحة هي تحت سيطرة وسلطة السلطة السياسية - 
المدنية – المنبثقة من صناديق االقتراع. فالدستور التونسي ال 
يتضّمن أحكاما من شأنها أن تخّول للمؤسسات األمنية والجيش 
سة  االفالت من الرقابة المدنية التي تمارسها عليها السلط المؤسَّ

)التنفيذية والتشريعية والقضائية(33.

وتتوّقف الرقابة المدنية الفّعالة على القوات العسكرية واألمنية 
على عدة عوامل، على غرار تنظيم انتخابات حقيقة ديمقراطية 
لمهّمتها  التنفيذية  السلطة  تصّور  كيفية  على  وكذلك  ونزيهة، 
جهة  ومن  الوطنية.  لإلدارة  التابعة  الهياكل  هذه  على  الرقابية 
الديمقراطية  الثقافة  درجة  أيضا على  متوّقف  األمر  فإّن  أخرى 
عن  تمتنع  حتى  الوطني  األمن  وقوات  المسلحة  القوات  لدى 
التدّخل بشكل مباشر أو غير مباشر في الحياة السياسية. وفي 

المستوى  على  التحديات  بعض  تونس  تواجه  الحالي  الوضع 
المدنية على  بالرقابة  المتعلّقة  األمني وهو ما يجعل الضمانات 

القوات العسكرية واألمنية تصير ذات أهمية كبرى.

II-3 استقالل السلطة التشريعية

إّن الفصل بين السلط يستوجب منح السلطة التشريعية استقاللية 
حقيقية في تسيير شؤونها وعدم تبعيّتها ألّي سلطة أخرى في أداء 
مهاّمها. ويتضمن الدستور التونسي لسنة 2014 تنصيصا واضحا 

في هذا الشأن.

الفصل 52:
تمتع مجلس نواب الشعب باالستقاللية اإلدارية والمالية في إطار 

ميزانية الدولة.
عليه  ويصادق  الداخلي  نظامه  الشعب  نواب  مجلس  يضبط 

باألغلبية المطلقة ألعضائه.
تضع الدولة على ذمة المجلس الموارد البشرية والمادية الالزمة 

لحسن أداء النائب لمهامه.

تمكين الهيكل التشريعي من وضع نظامه الداخلي بنفسه ومنحه 
االستقاللية اإلدارية والمالية يندرجان في إطار تكريس وتعزيز 

استقالليته.

والسلطة  التشريعية  السلطة  بين  الصالحيات  توزيع   4-II
التنفيذية 

بالشرعية  تحظيان  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  كال  أن  رغم 
بينهما  الصالحيات  توزيع  كيفية  في  النظر  فإّن  الديمقراطية، 
وعالقاتهما المتبادلة يبقى أمرا هاّما، خاّصة وأّن السلطة التنفيذية، 
بحكم مسكها بوسائل عمل الدولة من خالل اإلدارة، قد تميل إلى 

التصّرف بشكل غير ديمقراطي. 

ومن جهة أخرى، فإن لجنة حقوق االنسان المكلّفة باإلشراف على 
المدنية والسياسية أشارت  الدولي الخاص بالحقوق  العهد  تطبيق 
تمركز  أّن  إلى  الدول  ببعض  المتعلّقة  الختامية  مالحظاتها  في 
يَُعّد مؤشرا على وجود ضعف  التنفيذية  السلطات في يد السلطة 

في الديمقراطية34.

اختصاص  في  تدخل  التي  المواّد  الدستور  من   65 الفصل  عّدد 
أصناف  إحداث   : خاّصة  المواد  هذه  وتشمل  التشريعية.  السلطة 
المؤسسات العمومية، والجنسية، وااللتزامات المدنية والتجارية، 
والعقوبات  والجنح  الجنايات  المحاكم، وضبط  أمام  واإلجراءات 
المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية، 
ونسبها  والمساهمات  األداءات  قاعدة  وضبط  العام،  والعفو 
للدولة،  المالية  والتعهدات  والقروض  استخالصها،  وإجراءات 
وضبط الوظائف العليا، والضمانات األساسية الممنوحة للموظفين 
المدنيين والعسكريين، والمبادئ األساسية لنظام الملكية  والصحة 
والضمان  الشغل  وقانون  والعمرانية  الترابية  والتهيئة  العمومية 
االجتماعي، و الموافقة على المعاهدات، وتنظيم العدالة والقضاء، 
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التوزيع  الثالثة والرابعة، وقع تصّور هذه الطريقة في  للجمهوريّتين  البرلماني  النظام  35 في فرنسا، ردا على انحراف 

التي ال حاجة  المجاالت  في  التدّخل  من  الحكومة  لتمكين  التنفيذية  والسلطة  التشريعية  السلطة  بين  للصالحيات  المادي 
ضرورية فيها لتدّخل المشرع. لذا وضع دستور الجمهورية الخامسة نظام توزيع مادي للصالحيات من خالل ضبط قائمة 
في المواّد التي تدخل في مجال القانون وترك ما بقي الختصاص السلطة التنفيذية. لكّن هذا النظام لم يكن ثوريا بالشكل 
الذي كان يبدو عليه، نظرا لكون قائمة المواّد التي تدخل في مجال اختصاص السلطة التشريعية وردت موسعة للغاية مّما 

آل في الواقع إلى جعل استقاللية السلطة التنفيذية محدودة.
الجمهورية، مرشح  النهائية لالنتخابات، يكلف رئيس  النتائج  89: » )...( في أجل أسبوع من اإلعالن عن  الفصل   36

الحزب أو االئتالف االنتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خالل شهر 
يجّدد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد األصوات المتحصل عليها )...(«.

وتنظيم اإلعالم والصحافة والنشر، وتنظيم األحزاب والنقابات، 
وتنظيم الجيش الوطني، وتنظيم قوات األمن، والقانون االنتخابي، 

والحريات وحقوق اإلنسان و تنظيم الهيئات الدستورية.

التي ال  المواد  كما ينص الفصل 65 في فقرته األخيرة على أن 
تدخل في مجال القانون تدخل في مجال السلطة الترتيبية العامة، 

أي في مجال اختصاص السلطة التنفيذية.

موجود  التشريعية  السلطة  اختصاص  مجاالت  تعداد  خيار  إّن 
المادي  التوزيع  هذا  اختارت  التي  والدول  أخرى.  دساتير  في 
لالختصاصات قامت بذلك بهدف عقلنة سير المؤسسات وتجنّب 
شّل ممارسة الحكومة لمهامها التنفيذية بسبب كثافة وبطء العمل 

البرلماني35.

الميادين التي تدخل في مجال اختصاص السلطة التشريعية والتي 
التونسي وردت واسعة،  تّم تعدادها في الفصل 65 من الدستور 
تناولها.  الضروري  من  سيكون  التي  المسائل  أهم  تشمل  وهي 
جامعة  ليست  التنفيذية  السلطة  أن  نستنتج  أن  المنطقي  فمن  لذا 
للسلطة  االختصاص  من  شاسعة  مساحات  فمنح  السلطات.  لكل 
المواطنين،  قبل  من  بحرية  أعضائها  اختيار  تم  التي  التشريعية 
وذلك  التونسي،  للدستور  الديمقراطية  الروح  يقّوي  أن  شأنه  من 
بالرغم من ترشيده من خالل تكريس سلطة ترتيبية مستقلّة لفائدة 

السلطة التنفيذية.

التشريعية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  بين  الفصل  تكريس  رغم 
شكليا، ورغم عدم تمركز كّل السلطات بين يدي السلطة التنفيذية 
أّن  إذ  المستبعد عمليّا.  السلطات ليس باألمر  فإّن تمركز  نظريا، 
المجلس سيتولى طبقا  داخل  بأغلبية مطلقة  الذي يحظى  الحزب 
للفقرة 2 من الفصل 89 من الدستور36 تعيين الحكومة ومنحها الثقة. 
وفي الفرضية التي يكون فيها رئيس الجمهورية من نفس الحزب 
الصالحيات  فإّن  البرلمان،  في  المطلقة  األغلبية  على  المتحّصل 
التشريعية والتنفيذية ستترّكز في واقع في يد حزب واحد. صحيح 
أن هذا التمركز الواقعي عادة ما ال يثير اشكاالت خاصة في الدول 
التي فيها ثقافة ديمقراطية متجّذرة. لكّن مثل هذا التمركز يمكن أن 
يشّكل خطرا في الدول التي تمّر بمرحلة انتقال ديمقراطي ويجب 
 1959 لسنة  التونسي  فالدستور  االعتبار.  بعين  يؤخذ  أن  بالتالي 
للسلطات  تركيز  أي  يتضّمن  ولم  السلط  بين  الفصل  يكّرس  كان 
لفائدة السلطة التنفيذية. إاّل أّن التمركز الفعلي لكل السلطات بين 
يدي السلطة التنفيذية ورئيس الدولة بصفة خاصة، شكل عنصرا 

من العناصر التي دعمت الدكتاتورية.

أّما الدستور الحالي فهو يتضّمن اآلليات الكفيلة بالحّد من اآلثار 
التي قد تترتّب عن هذا التمركز : كالمكانة الدستورية للمعارضة، 
والهيئات الدستورية المستقلة، ودور المحكمة الدستورية، وحرية 

وسائل اإلعالم، واستقالل القضاء، الخ.

II-5 آليات الرقابة على السلطتين التشريعية والتنفيذية

السلط  بين  توازن  إقامة  إلى  السلط  بين  الفصل  يهدف  نظريا، 
التوازن من خالل  تجنّبا ألّي تجاوز في ممارستها. ويظهر هذا 
والتي  السلط  من  سلطة  كل  تملكها  التي  المتبادلة  الرقابة  آليات 
الدستوري  الفقه  وينعت  آخر.  إلى  سياسي  نظام  من  تختلف  قد 
األنجلوسكسوني هذه اآلليات بآليات »الرقابة والتوازن« الرامية 
من خالل االجراءات والرقابة المتبادلة إلى تأمين سير الديمقراطية 
بشكل فّعال عمال بقول مونتسكيو »يجب على السلطة أن توقف 

السلطة«.

منح الدستور التونسي الجديد للسلطة التشريعية مثل هذه اآلليات 
الرقابية على السلطة التنفيذية.

إذ كّرس الفصل 95 مبدأ مسؤولية الحكومة أمام البرلمان.

الفصل 95:
الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب.

بالبرلمان يمكنه أن يتوّجه للحكومة بأسئلة كتابية أو  فكّل عضو 
شفاهية.

الفصل 96:
بأسئلة  الحكومة  إلى  يتقدم  أن  الشعب  نواب  بمجلس  لكّل عضو 

كتابية أو شفاهية طبق ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس.

ويمكن للسلطة التشريعية التصويت على الئحة لوم ضّد الحكومة.

الفصل 97:
معلل  بعد طلب  الحكومة،  لوم ضد  التصويت على الئحة  يمكن 
يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث األعضاء على األقل. 
بعد ُمضّي خمسة عشر  إال  اللوم  التصويت على الئحة  يقع  وال 

يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
من  المطلقة  األغلبية  موافقة  الحكومة  من  الثقة  لسحب  ويشترط 
يُصاَدق  الحكومة  لرئيس  بديل  مرشح  وتقديم  المجلس،  أعضاء 
رئيس  قبل  من  تكليفه  ويتّم  التصويت،  نفس  في  ترشيحه  على 

الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89. )...(

كما يمكن للسلطة التشريعية سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة.

الفصل 97:
يمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة 
بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث األعضاء على األقل، 

على أن يتم التصويت على سحب الثقة باألغلبية المطلقة.

وأخيرا، يمكن للبرلمان أن يفّعل إجراء إعفاء رئيس الجمهورية 
في حالة الخرق الجسيم للدستور.

الفصل 88:
يمكن ألغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بالئحة معلّلة 
إلعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور، ويوافق 
عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه، وفي هذه الصورة تقع 
من  الثلثين  بأغلبية  ذلك  في  للبت  الدستورية  المحكمة  إلى  اإلحالة 
أعضائها. وال يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة اإلدانة 
االقتضاء.  عند  الجزائية  التتبّعات  من  ذلك  يُعفي  وال  بالعزل.  إال 
ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح ألي انتخابات أخرى.
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هذه الصالحيات المعترف بها للبرلمان التونسي من خالل مختلف 
السلطة  على  فعالة  برقابة  تسمح  أن  ويمكن  مهّمة  اآلليات  هذه 
التنفيذية. وهو ما سيكون متوّقفا على العالقة بين رأسي السلطة 
فإذا  الشخصي.  أو  المؤسساتي  المستوى  على  سواء  التنفيذية، 
كان المسؤوالن عن السلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية ورئيس 
الحكومة( ينتميان إلى نفس الحزب ويحظيان باألغلبية في البرلمان 
قد تظل هذه اآلليات التقليدية نظرية إلى حد كبير. إذ من المستبعد 
)ما عدا في حالة وجود أزمة داخلية( أن تقوم األغلبية بالتصويت 
على الئحة لوم ضّد حكومة منبثقة عنها. وهو ما ال يمثّل نتيجة 
عالقات  عن  ناتج  هو  ما  بقدر  الدستوري  النص  في  كائن  خلل 

القوى السياسية النابعة من التعبير المباشر عن إرادة الناخبين.

ولهذا السبب، فإّن الدراسة التحليلية آلليات الرقابة يجب أن تشمل 
الرقابة  البرلمانية وصالحيات  للمعارضة  بها  المعترف  الحقوق 
إلى  النظر  ولفت  التنفيذية  السلطة  عمل  لمراقبة  إليها  الممنوحة 

التجاوزات المحتملة.

وقد منح الفصل 60 من الدستور التونسي مكانة خاّصة للمعارضة 
البرلمانية.

الفصل 60:
حقوقها  لها  الشعب،  نواب  مجلس  في  أساسي  مكّون  المعارضة 
النيابي وتضمن لها  التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل 
الداخلية  وأنشطته  المجلس  هياكل  في كل  وفاعلة  مناسبة  تمثيلية 
بالمالية  المكلفة  اللجنة  رئاسة  وجوبا  إليها  وتسند  والخارجية. 
المكلفة بالعالقات الخارجية، كما لها الحق  باللجنة  وخطة مقرر 
في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها اإلسهام 

النشيط والبناء في العمل النيابي.

ُيعتبر االعتراف الرسمي بمكانة المعارضة البرلمانية من خالل 
اعتماد فصل خاّص بها عنصرا إيجابيا. فهذا النوع من الفصول 
خطوة  يشّكل  وهو  المقارن  الدستوري  القانون  في  جدا  نادر 
كبيرة في دولة تمّر بفترة تحول ديمقراطي. أّما بالنسبة لمحتوى 
هو  وترؤسها  سنة  كّل  تحقيق  لجنة  تكوين  في  فالحق  الفصل، 
حق هاّم من شأنه أن يمّكن المعارضة البرلمانية من مراقبة أداء 
السلطة  سير  ومراقبة  األغلبية  عن  المنبثقة  التنفيذية  السلطة 
رئاسة  منح  فإّن  أخرى،  جهة  ومن  االقتضاء.  عند  القضائية 
اللجنة المكلفة بالمالية لعضو من المعارضة سيمّكنه من التأثير 
على تحديد موارد الدولة و بالتالي السياسيات العمومية المّتبعة 
من طرف األغلبية البرلمانية، أو يمّكنه على األقّل من مراقبته 

عن كثب. 

مما ال شك فيه هو أّن الحقوق المعترف بها دستوريا للمعارضة 
البرلمانية ُتسهم في إضفاء الديمقراطية على الحياة السياسية. 
فهذه األحكام توّفر للمعارضة البرلمانية اآلليات التي ستسمح لها 
بأن تظهر أمام المواطنين كبديل ذي مصداقية لألغلبية الحكومية 

خالل االنتخابات التشريعية الموالية.

من ناحية أخرى، مّكن الفصل 99 من الدستور رئيس الجمهورية 
إذ  التشريعي.  المجلس  حل  إلى  تؤول  قد  بعملية  المبادرة  من 
المدة  كامل  األكثر خالل  مرتين على  الجمهورية،  لرئيس  يمكن 
الرئاسية، أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة 
الحكومة،  في  ثقته  المجلس  يجدد  لم  ما  حال  وفي  الحكومة.  في 
حكومة  تكوين  مرحلة  حينئذ  وتبدأ  مستقيلة  األخيرة  هذه  تُعتبر 
قبل  من  الثقة  منحها  على  بالتصويت  تنتهي  أن  يُفترض  جديدة 
تشكيل حكومة جديدة ومنحها  تعّذر  إذا  لكن  التشريعي.  المجلس 

حّل  الجمهورية  لرئيس  حينها  يمكن  البرلمان،  طرف  من  الثقة 
المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات سابقة ألوانها.

يمثّل الفصل 99 فصال توافقيا بين أنصار النظام البرلماني الصرف 
الذي ال يمنح لرئيس الجمهورية حق حل البرلمان ومؤيدي النظام 
تقديرية  بصالحية  الجمهورية  رئيس  فيه  يتمتّع  الذي  السياسي 

تخّول له حل البرلمان.

السلطة  اعتمدتها  التي  اآلليات  تظّل  أن  يمكن  األمر  نهاية  في 
التأسيسية التونسية في الفصل 99 مجّرد آليات نظرية باعتبار أّن 
نفس الفصل ينّص على إمكانية إقالة رئيس الجمهورية من وظيفته 
من  متأتيين  طلبين  إثر  على  للحكومة  ثقته  البرلمان  منح  ما  إذا 
رئاسة الجمهورية. تبعا لذلك، وحتى في حالة وجود أزمة سياسية، 
قد ال يجرأ رئيس الجمهورية على إثارة مثل هذا اإلجراء، على 

األقّل في مّرة ثانية، خوفا من أن يؤول إلى إقالته من وظائفه.

الفصل 99:
لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت 
على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها، مرتين على األكثر خالل 
المدة الرئاسية، ويتم التصويت باألغلبية المطلقة ألعضاء  كامل 
الحكومة  في  الثقة  المجلس  يجدد  لم  فإن  الشعب،  نواب  مجلس 
اعتبرت مستقيلة، عندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية األقدر 
لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثالثون يوما طبقا للفقرات األولى 

والخامسة والسادسة من الفصل 89.

عند تجاوز األجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم 
الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، لرئيس الجمهورية الحق 
في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة 
ألوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.

وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة، في المّرتين، يعتبر 
رئيس الجمهورية مستقيال.

السلطة  قبل  من  أساسا  ستتّم  التشريعية  السلطة  مراقبة  إّن 
استقاللية  فدرجة  الدستورية.  المحكمة  عبر  وذلك  القضائية 
السلطة القضائية ستشّكل عنصرا هاّما في حالة تمركز السلطتين 

التشريعية والتنفيذية في يد الحزب األغلبي.
 

III- استقاللية القضاء

بالقضاء، كعنصر ثالث مكّون  الدستور  يرتكز االعتراف صلب 
لنظرية الفصل بين السلط، على فكرة ضرورة وجود سلطة مكلفة 
بمراقبة مدى احترام القواعد القانونية المعتمدة. وحتى تتمّكن هذه 
السلطة من العمل بشكل ديمقراطي، يجب أن تكون مستقلة وأن ال 

تتحول إلى سلطة سياسية.

أساسية في دولة تطمح ألن تكون  القضاء مسألة  استقالل  يُعتبر 
دولة ديمقراطية. فالمحاكم مطالبة بالبّت في النزاعات من خالل 
الذوات  من  كانوا  سواء  الجميع،  على  القانونية  القاعدة  تطبيق 
السلطة  على  عقوبات  تسلّط  أن  وللمحاكم  العمومية.  أو  الخاصة 
لذا،  تشريعية.  أو  قانونية دستورية  قاعدة  ما خرقت  إذا  التنفيذية 
الدور  بشكل مرضي هذا  يلعب  أن  لقضاء غير مستقّل  يمكن  ال 
إطار  في  القانونية  القاعدة  علوية  في ضمان  المتمثّل  الجوهري 

دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات األساسية لألفراد.

المدنية  الدولي الخاص بالحقوق  العهد  المادة 14 من  وقد نّصت 
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37 المعايير الدولية واالقليمية: المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادتان 12 و13 من اتفاقية 

مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة، المادتان 37 و 40 من االتفاقية 
االنسان  لحقوق  االفريقي  الميثاق  7 من  المادة  االنسان،  لحقوق  العالمي  10 من االعالن  المادة  الطفل،  لحقوق  الدولية 

والشعوب، الفقرة 19 من التعليق العام عدد 32 للجنة حقوق االنسان.
انظر أيضا: المبادئ االساسية المتعلقة باستقالل القضاء لسنة 1985، الصادرة عن الدورة السابعة لمؤتمر األمم المتحدة 
من أجل منع الجريمة ومعاملة المجرمين، المنعقد بميالنو من 26 أوت إلى 6 سبتمبر 1985، والمعتمدة من قبل الجلسة 
العامة في قرارها عدد 40/32 المؤرخ في 29 نوفمبر 1985 وقرارها عدد 40/146 المؤرخ في 13 ديسمبر 1985. 

كذلك الميثاق االفريقي حول الديمقراطية واالنتخابات والحكم الذي يؤكد على واجب تأمين استقاللية السلطة القضائية.

والسياسي على أنه »من حّق كّل فرد )...( أن تكون قضيته محل 
قبل محكمة مختصة، مستقلة، حيادية،  نظر ُمنصف وعلنّي من 

ومنشاة بحكم القانون )...(«.

كما وضحت لجنة حقوق االنسان مضمون الفصل 14 بخصوص 
استقاللية القضاء في تعليقها العام عدد 32 )الفقرتين 19 و20(.

واستقاللها  القضائية  الهيئة  اختصاص  »شرط  اللجنة  فحسب 
14 هو حق مطلق ال  المادة  من   1 الفقرة  لمدلول  وفقا  وحيادها 
الهيئة  استقاللية  68(. ويشير شرط  )الفقرة  استثناء  يخضع ألي 
القضاة  تعيين  إجراءات  إلى  الخصوص  وجه  على  القضائية 
ومؤهالتهم وضمانات كفالة أمنهم الوظيفي حتى بلوغ سن التقاعد 
إذا كانت هنالك والية محددة،  انتهاء فترة واليتهم،  أو  اإللزامي 
والشروط التي تحكم الترقية والنقل وتعليق ووقف ممارسة العمل، 
واستقالل الهيئة القضائية استقالال فعليا عن التدخل السياسي من 

جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية«.

استقالل  تكفل  أن  الدول  أرادت  »إذا  أنه  اللجنة  أوضحت  كما 
السلطة القضائية وحماية القضاة من خضوع قراراتهم ألي تأثير 
سياسي، فينبغي لها أن تتخذ إجراءات محددة من خالل الدستور أو 
اعتماد قوانين تحدد بوضوح اإلجراءات و المعايير الموضوعية 
لتعيين أعضاء الهيئة القضائية و مكافآتهم واستقرارهم الوظيفي 
وترقيتهم ووقفهم عن العمل وفصلهم، وتحديد العقوبات التأديبية 
التي تتخذ ضّدهم )الفقرة 69(. كما ال يتسق مع مبدأ استقالل الهيئة 
القضائية أّي وضع ال يميّز فيه بوضوح بين وظائف واختصاصات 
التنفيذية من  السلطة  فيه  تتمكن  أو  والتنفيذية  القضائية  السلطتين 
ومن   .)70 )الفقرة  توجيهها  أو  القضائية  السلطة  على  السيطرة 
والتخويف.  المصالح  تضارب  من  القضاة  حماية  الضروري 
كما  وضعهم  صيانة  القضاة  استقالل  على  المحافظة  وتستوجب 
ينبغي بواسطة القانون، بما في ذلك مدة واليتهم واستقاللهم وأمنهم 

وكفاية أجورهم وشروط خدمتهم ومعاشاتهم وسّن تقاعدهم«.

وأخيرا فإنّه  »ال يجوز فصل القضاة من الخدمة إال ألسباب خطيرة 
إجراءات  ذلك وفق  الكفاءة، ويكون  او عدم  السلوك  تتعلق بسوء 
منصفة تكفل الموضوعية والحياد بموجب الدستور أو القانون. كما 
يتعارض مع استقالل السلطة القضائية قيام السلطة التنفيذية بفصل 
الوالية  مدة  انقضاء  قبل  المثال،  سبيل  على  الخدمة،  من  القضاة 
على  أو حصولهم  محددة  أسباب  إبداء  دون  من  أو  لهم،  المحددة 
حماية قضائية فعالة تمكنهم من االعتراض على الفصل من الخدمة 
)الفقرة 71(. وينطبق الشيء ذاته، على سبيل المثال، عندما تقوم 
السلطة التنفيذية بفصل القضاة المتهمين بالفساد من دون اتباع أي 

من اإلجراءات التي ينص عليها القانون )الفقرة 72(«.

الدستور  في  القضائية  بالسلطة  المتعلّق  الباب  مقّدمة  تضّمنت 
مسألتي  تناولت   )105 إلى   102 )من  فصول  أربعة  التونسي 
السلطة  في  توفرها  الواجب  والمعايير  للقضاة  األساسية  المهام 
القضائية. وباالطالع على هذه الفصول يمكن أن نقرأ أّن السلطة 
وحماية  الدستور  وعلوية  العدل  إقامة  بضمان  مكلّفة  القضائية 
كّل من  استقاللية  نّصت على  قد  نجدها  كما  والحريات.  الحقوق 
السلطة القضائية والقضاة، وعلى أّن القضاة ال سلطان عليهم في 

قضائهم إاّل للقانون.

الفصل 102:
الدستور،  وعلوية  العدل،  إقامة  تضمن  مستقلة  سلطة  القضاء 

وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات. 
القاضي مستقل ال سلطان عليه في قضائه لغير القانون.

بالسلطة  الخاّص  الباب  مستهّل  في  الواردة  الفصول  هذه  تنطبق 
القضائية على القضاة التابعين لمختلف المحاكم العدلية واإلدارية 
جهة  من  الدستورية  المحكمة  قضاة  وعلى  جهة،  من  والمالية 
خاّص  بفرع  المحاكم  هذه  من  صنف  كّل  إفراد  تّم  وقد  أخرى. 
فهي  والمالية  واإلدارية  العدلية  المحاكم  فأّما  الدستور.  به صلب 
األعلى  المجلس  اختصاص  مجال  في  العبارة،  بصريح  تدخل، 
للقضاء. وأّما المحكمة الدستورية فهي عمال بالفصل 118 تشّكل 

هيئة قضائية مستقلّة.

المتعلقة  األساسية  المبادئ  بعض  الجديد  الدستور  كّرس  كما 
باستقاللية القضاء والمستلهمة من مجموعة النصوص والمعايير 

الدولية37.

III-1 مبدأ استقاللية القضاء

وقد   .104 إلى   102 الفصول  في  المبدأ  هذا  عن  اإلعالن  ورد 
القانون  لغير  القاضي ال سلطان عليه  أّن  102 على  الفصل  أّكد 
وفي حدود احترام الدستور. أّما الفصل 109 فقد حّجر كّل أشكال 

التدّخل في سير القضاء.

III-2 حرية القضاة في التعبير واالنتظام في جمعيات

إّن الدستور التونسي لم يضمن بشكل خاّص للقضاة حرية التعبير 
بالحقوق  القضاة  يتمتّع  أن  يُفترض  لكن  جمعيات.  في  واالنتظام 
حرية  المجال:  هذا  في  المواطنين  لكّل  المضمونة  والحريات 
والحق   )35 )الفصل  الجمعيات  حرية   ،)31 )الفصل  التعبير 
القضاء  بتنظيم  المتعلّقة  القوانين  أّن  إاّل   .)36 )الفصل  النقابي 
ستتولى تعديل هذه الحقوق والحريات أخذا بعين االعتبار واجب 
التحفظ المحمول على كّل موظف عمومي. لذا ينبغي االنتظار إلى 

حين سّن التشريع الجديد قبل الفصل بشأن هذه المسألة.
  

III-3 مؤهالت وتكوين القضاة

القاضي  أنّه »يشترط في  الشأن على  103 في هذا  الفصل  نّص 
الكفاءة. ويجب عليه االلتزام بالحياد والنزاهة، وكّل إخالل منه في 

أدائه لواجباته موجب للمساءلة«.

III-4 انتداب القضاة 

ينّص الفصل 106 على أن »يُسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على 
رأي مطابق من المجلس األعلى للقضاء.

ُيسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة، 
بناء على ترشيح حصري من المجلس األعلى للقضاء. ويضبط 

القانون الوظائف القضائية السامية«.

بمقتضى هذا الفصل، يتم تعيين القضاة من قبل السلطة التنفيذية. 
األعلى  للمجلس  المطابق  الرأي  على  متوقف  التعيين  هذا  لكن 
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مشروع  مناقشة  وأثناء  السامية.  القضائية  الوظائف  في  التعيين  مسألة  حول  األولى صامتة  الدستور  مشاريع  ظلّت   38

الدستور في إطار الجلسة العامة ُقّدم مقترح تعديل ينّص على منح رئيس الحكومة صالحية تعيين القضاة في الوظائف 
القضائية السامية بناء على اقتراح من وزير العدل. إاّل أّن هذا المقترح لقي معارضة جزء من أعضاء المجلس الوطني 
التعيينات  تمثّل في أن تكون هذه  إلى توافق  الوصول  تّم  أيام من االنسداد  القضاة. لكن بعد بضع  التأسيسي ومعارضة 

بمقتضى أوامر رئاسية بناء على مقترحات حصرية صادرة عن المجلس األعلى للقضاء. 
39 تقرير المقرر الخاّص حول استقالل القضاة والمحامين لسنة 2009، لجنة حقوق االنسان )A/CDH/11/41(، الفقرة 

.47-46

القضاة  من  هم  المجلس  هذا  أعضاء  ثلثي  وأّن  علما  للقضاء، 
تعزز  أن  شأنها  من  المطابق  الرأي  آلية  إّن  منتخبون.  وأغلبهم 
في  التنفيذية  السلطة  تدخل  من  وتقلل  القضائية  السلطة  استقالل 
بالتعيين  الجمهورية  رئيس  اختصاص  أّما  القضائية.  التعيينات 
التي  بالقائمة الحصرية  السامية فهو مقيّد  القضائية  في الوظائف 
يقترحها المجلس األعلى للقضاء. لكن للرئيس الحق في أن يرفض 
رقابة  ممارسة  تضمن  صيغة  وهي  المقتَرحين.  القضاة  تعيين 
ديمقراطية على السلطة القضائية دون أن تؤول، نظريا، إلى جعل 
القضاة خاضعين للسلطة التنفيذية. ولقد شهدت هذه األحكام تطّورا 
صالحية  أّن  باعتبار  الدستور،  مشاريع  مختلف  عبر  إيجابي 
االقتراح الراجعة للمجلس األعلى للقضاء تدّل بشكل واضح على 

السلطة التي يمارسها هذا المجلس على القطاع القضائي38.

III-5 ظروف ومّدة عمل القضاة

يتكّون من  للقضاء  أعلى  إحداث مجلس  112 على  الفصل  نص 
اإلداري  والقضاء  العدلي  القضاء  في  متخصصة  هياكل  ثالثة 
الثالث  المجالس  تختّص   114 الفصل  وحسب  المالي.  والقضاء 
للقضاة وبتأديبهم.  الوظيفي  بالمسار  المتعلقة  المسائل  بالنظر في 
أّما الفصل 107 فقد نّص على أن »ال ينقل القاضي إاّل برضاه 
باستقاللية  التقّدم  في  كبرى  خطوة  التنصيص  هذا  ويعّد   .»)...(
القضاة في تونس، باعتباره يمنُحهم ضمانات حتى يتسنى لهم اداء 

مهامهم من دون أن يكونوا مهّددين بالنُّقل التعسفية.

III-6 الحصانة الجزائية للقضاة

فيه  جاء  الذي   104 بالفصل  للقضاة  الجزائية  الحصانة  وردت 
أو  تتبعه  يمكن  وال  جزائية،  بحصانة  القاضي  »يتمتّع   : يلي  ما 
إيقافه  يجوز  بجريمة  التلبس  حالة  وفي  عنه،  ترفع  لم  ما  إيقافه 
الذي يبت في مطلب  بالنظر  إليه  الراجع  القضاء  وإعالم مجلس 

رفع الحصانة«.

III-7 اجراءات تأديب القضاة وإيقافهم عن العمل وعزلهم

في  إاّل  التدابير  هذه  اتخاذ  يمكن  ال   107 الفصل  بأحكام  عمال 
القانون وبمقتضى قرار معلّل  الواردة في  الحاالت وبالضمانات 
صادر عن المجلس األعلى للقضاء. وهو ما يتطلّب تنقيح بعض 
األحكام الواردة في القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 
جويلية 1967 والمتعلّق بنظام القضاء، والذي ال يزال نافذا في 
التحليلية، نظرا لعدم مطابقتها للدستور  تاريخ نشر هذه الدراسة 
العدل  لوزير  يمكن  القانون،  44 من هذا  الفصل  الجديد. فحسب 
أن يقّرر عزل القضاة من دون مبّرر ودون اإلحالة على مجلس 
مع  متناقضا  أصبح  اإلجراء  هذا  مثل  أّن  الواضح  ومن  تأديبي. 

أحكام الفصل 107 من الدستور.

استقاللية  بضمان  المتصلة  األساسية  المسائل  بعض  أّن  كما 
القضاة لم ترد في الدستور التونسي، كتلك المتعلّقة بتكوين القضاة 
يتّم تنظيمها بمقتضى  وبرواتبهم وترقيتهم. وهي مسائل عادة ما 

نصوص قانونية ذات قيمة تحت الدستورية.

III-8 اجراءات اسناد القضايا39 

يهدف هذا اإلجراء إلى الوقاية من مخاطر تدخل السلطة التنفيذية 
في القضاء بحيث يضمن استقالل القضاة عند أدائهم لمهامهم. ولئن 
ضرورية،  التنفيذية  السلطة  تجاوزات  ضد  الضمانة  هذه  كانت 
فهي لم ترد صراحة في نّص الدستور. إاّل اّن الفصل 109 من 
الدستور حّجر »كّل تدخل في سير القضاء«. وهي أحكام يمكن 
تأويلها على أنها تمنع تدخل السلطة التنفيذية، ووزارة العدل على 

وجه الخصوص، في عملية اسناد الملفات إلى القضاة.

وسيكون على القانون المتعلّق بالتنظيم القضائي وبالمجلس األعلى 
القاضي  مفهوم  توضيح  مزيد  للقضاة  األساسي  وبالنظام  للقضاء 
المختّص والمحكمة المختصة، وكذلك توضيح العالقة بين السلطة 
التنفيذية والقضاء بشكل يكفل تفعيل ضمانات عدم التدخل في سيره.

بالسلطة  عالقتها  في  العمومية  النيابة  استقاللية   9-III
التنفيذية

ترتبط هذه المسألة في فقه القانون الدولي بحماية أعضاء النيابة 
العمومية عند أدائهم لمهامهم وبترقيتهم التي يجب أن تقوم على 

كفاءتهم المهنية ال غير وأن تتّم حسب اجراءات حيادية وشفافة.

معايير موضوعية  اعتماد  االستقاللية على  هذه  ويتوّقف ضمان 
المهنية  كالمؤهالت  العمومية،  النيابة  أعضاء  وترقية  تعيين  في 
والكفاءة والنزاهة والخبرة، فضال عن وضع الضمانات الالزمة 

لعدم التدخل في عملهم اليومي.

النيابة  ألعضاء  التونسي  الدستور  من   115 الفصل  يعترف 
العمومية بوضعيتهم كقضاة.

الفصل 115:
ثانية،  درجة  تعقيب، ومحاكم  العدلي من محكمة  القضاء  يتكون 

ومحاكم درجة أولى.
الضمانات  وتشملها  العدلي،  القضاء  من  جزء  العمومية  النيابة 
مهامهم  العمومية  النيابة  قضاة  ويمارس  بالدستور.  له  المكفولة 
طبق  للدولة  الجزائية  السياسة  إطار  وفي  بالقانون  المقررة 

اإلجراءات التي يضبطها القانون.
رئيس  من  كل  إلى  تحيله  سنويا  تقريرا  التعقيب  محكمة  تعّد 
الحكومة،  ورئيس  الشعب،  نواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية، 

ورئيس المجلس األعلى للقضاء، ويتم نشره.
يضبط القانون تنظيم القضاء العدلي، واختصاصاته، واإلجراءات 

المتبعة لديه، والنظام األساسي الخاص بقضاته.

من  جزءا  العمومية  النيابة  قضاة  يمثّل   ،115 الفصل  فبمقتضى 
الضمانات  بنفس  يتمتعون  وهم  العدلية  القضائية  المنظومة 
النيابة  استقاللية  يدعم  ما  وهو  العدليين.  القضاة  لباقي  الممنوحة 
التنصيص على  أّن  التنفيذية. كما  بالسلطة  العمومية في عالقتها 
أن »يمارس قضاة النيابة العمومية مهامهم المقررة بالقانون وفي 
يضبطها  التي  اإلجراءات  طبق  للدولة  الجزائية  السياسة  إطار 
العدل  لوزير  الراجعة  للصالحيات  حّد  وضع  َيفترض  القانون« 
لتحريك  األوامر  توجيه  في  والمتمثلة  الرئاسية  سلطته  إطار  في 
التتبعات العدلية الفردية عمال بأحكام القانون عدد 29 لسنة 1967 

المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلّق بنظام القضاء.
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CCPR/C/GC/32 40 ا23 اوت 2007.

41 المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

1. الناس جميعا سواء امام القضاء. ومن حّق كّل فرد، لدى الفصل في أية تهمة توجه إليه أو في حقوقه و التزاماته في 
أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشاة بحكم القانون. 
ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي اآلداب العامة أو النظام العام أو األمن 
التي تراها  الحدود  أدنى  أو في  الدعوى،  الخاصة ألطراف  الحياة  لمقتضيات حرمة  أو  القومي في مجتمع ديمقراطي، 
المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في بعض الظروف االستثنائية ان تخّل بمصلحة العدالة، إاّل أن أي حكم في 
قضية جزائية أو دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية، إاّل إذا كان االمر يتصل بأحداث تقتضي مصلحتهم خالف 

ذلك أو كانت الدعوى تتناول خالفات بين زوجين أو تتعلق بالوصاية على أطفال )...(.
42 راجع أيضا المادة 64 من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية األشخاص المدنيين في وقت الحرب، المؤرخة في 12 أوت 1949، 

والفقرة 11 من التعليق العام عدد 31 )2004( حول  طبيعة االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في هذا العهد.
43 راجع حول هذا الموضوع : الفقرة 60 من تقرير المقرر الخاص حول الحق في استقاللية القضاة والمحامين، و المبادئ 

44 مجلة القضاء العسكري المؤرخة في 11 جانفي 1957.العامة والتوجيهات المتعلّقة بالحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القضائية في أفريقيا - باللغة الفرنسية.

III-10 المحاكم العسكرية والمحاكم االستثنائية

أن  على   40  32 العام عدد  تعليقها  في  االنسان  لجنة حقوق  تنّص 
»تنطبق أحكام المادة 4114 على جميع المحاكم والهيئات القضائية 
التي تدخل في نطاق تلك المادة سواء كانت اعتيادية أو خاصة]أي 
استثنائية[، مدنية أو عسكرية«. كما تضيف اللجنة :  »ومع أّن 
العهد ال يمنع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو خاصة، إاّل 
أنه ينّص على أن تستوفي هذه المحاكمات شروط المادة 13 وأال 
يؤدي الطابع العسكري أو الخاص للمحكمة المعنية إلى تقييد أو 

تعديل الضمانات التي تكفلها«.

والحظت اللجنة من جهة أخرى أّن »محاكمة المدنيين أمام محاكم 
بإقامة  يتعلق  فيما  خطيرة  مشاكل  يثير  قد  خاصة  أو  عسكرية 
العدل بصورة منصفة ومحايدة ومستقلة. وعليه، فمن المهم اتخاذ 
في  المحاكمات  هذه  إجراء  تكفل  التي  الضرورية  التدابير  كافة 
المادة  في  عليها  المنصوص  الضمانات  كل  فعليا  توفر  ظروف 
14«. وانتهت اللجنة إلى أنّه »ينبغي أن يُحاكم المدنيون من باب 
يقتصر  أن  بمعنى  خاصة42،  أو  عسكرية  محاكم  أمام  االستثناء 
ذلك على الدعاوى التي تبيّن فيها الدولة الطرف أّن اللجوء إلى 
أسباب  من  يبرره  ما  وله  ضروري  المحاكمات  من  النوع  هذا 
المحاكم  فيها  تتمكن  ال  التي  الحاالت  وفي  وجدية،  موضوعية 
المدنية العادية من إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها 

االفراد وتصنيف الجرائم«43. 

وقد نّص الفصل 110 من الدستور التونسي الذي يحّجر إحداث 
بالنظر  العسكرية  المحاكم  اختصاص  على  االستثنائية،  المحاكم 
في الجرائم العسكرية، محيال في ذلك مهّمة تعريف هذه الجرائم 

وضبط االجراءات الخاصة بها إلى القانون التطبيقي.

الفصل 110:
استثنائية،  محاكم  إحداث  ويمنع  بقانون.  المحاكم  أصناف  تحدث 
المحاكمة  بمبادئ  المساس  شأنها  من  استثنائية  إجراءات  سّن  أو 

العادلة.

العسكرية.  الجرائم  في  متخّصصة  محاكم  العسكرية  المحاكم 
واإلجراءات  وتنظيمها  وتركيبتها  اختصاصها  القانون  ويضبط 

المتبعة أمامها والنظام األساسي لقضاتها.

للقانون  110 ألّول وهلة مرضية ومطابقة  الفصل  تبدو صياغة 
الدولي. إاّل أّن القانون هو الذي سيحدد مجال اختصاص المحاكم 
المستبعد  غير  فمن  لذا  العسكرية.  الجرائم  وسيعّرف  العسكرية 
أن تتواصل محاكمة بعض المدنيين أمام محاكم عسكرية. ورغم 
عسكرية،  محاكم  أمام  المدنيين  محاكمة  إمكانية  لمبدأ  اقرارها 
أّكدت لجنة حقوق االنسان على ضرورة توّفر الصبغة االستثنائية 
والضرورية في مثل هذه اإلجراءات وتبريرها بأسباب موضوعية 

العادية  المدنية  المحاكم  قدرة  عدم  أيضا  اشترطت  كما  وجدية. 
على إجراء مثل هذه المحاكمات. وتنّص المجلة التونسية للقضاء 
إحالة  امكانية  على  المفعول(  سارية  تزال  ال  )التي  العسكري44 
ذلك  في  بما  جنح،  عدة  أجل  من  العسكرية  المحاكم  أمام  مدنيين 
عدم أداء الخدمة العسكرية )الفصل 66(، والتحريض على النفرة 
كرامة وسمعة  من  والمّس   ،)87 )الفصل  العسكرية  الخدمة  من 
ومعنويات الجيش )المادة 91(. وال تبدو هذه الجنح ذات صبغة 
استثنائية أو من الصنف الذي ال يمكن البّت فيه من قبل المحاكم 

المدنية العادية.

من  كان  التونسي،  السياق  إلى  وبالنظر  األسباب،  هذه  لكّل 
المستحسن لو تّمت صياغة الفصل 110 بأكثر تفصيل بحيث يقع 
ضبط معايير دقيقة لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. لذا 
معايير  يعتمد  أن  العسكري  للقضاء  المنظم  القانون  على  ينبغي 
لمحاكمة  الدولي  القانون  في  المكرسة  المعايير  من  مستلهمة 

المدنيين من طرف محاكم عسكرية.

وقد نّص الفصل 149 من الباب المتعلق باألحكام االنتقالية في هذا 
اإلطار على أن »تواصل المحاكم العسكرية ممارسة الصالحيات 
بما  تنقيحها  حين  إلى  المفعول  السارية  بالقوانين  لها  الموكولة 
يتماشى مع أحكام الفصل 110«. وهو بذلك يُبقي على الحال كما 
هو فيما يتعلّق باختصاص المحاكم العسكرية، دون تحديد موعد 
لتنقيح التشريع المنطبق في هذا المجال. مّما آل في نهاية األمر 
إلى تأجيل تطبيق أحكام الفصل 110 إلى أجل غير مسمى وبالتالي 

إلى تعليق العمل بالضمانات التي جاء بها الفصل المذكور.
 

لم  التونسي  الدستور  نص  أّن  نستنتج  أن  يمكن  لذلك،  تبعا 
يأتي بضمانات واضحة ودقيقة من شأنها أن تحول دون إحالة 
المدنيين أمام المحاكم العسكرية بطريقة تعسفية. لذا ينبغي أن 
التعسف  هذا  لمثل  تفاديا  واضحة  معايير  ضبط  القانون  يتولى 

وتماشيا مع القواعد الدولية.  

III-11 الهيئة التعديلّية للسلطة القضائية

الفصل 112:
مجلس  هي  هياكل  أربعة  من  للقضاء  األعلى  المجلس  يتكّون 
القضاء  ومجلس  اإلداري،  القضاء  ومجلس  العدلي،  القضاء 

المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثالثة.
أغلبهم  قضاة  من  ثلثيه  في  الهياكل  هذه  من  هيكل  كل  يتركب 
غير  من  المتبّقي  الثلث  وفي  بالصفة،  معيّنون  وبقيّتهم  منتخبون 
القضاة من المستقلّين من ذوي االختصاص، على أن تكون أغلبية 
أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر األعضاء المنتخبون 

مهامهم لفترة واحدة مدتها سّت سنوات.
من  أعضائه  بين  من  له  رئيسا  للقضاء  األعلى  المجلس  ينتخب 

القضاة األعلى رتبة.
األربعة،  الهياكل  هذه  من  هيكل  كل  اختصاص  القانون  يضبط 

وتركيبته، وتنظيمه، واإلجراءات المتبعة أمامه.

توحيد  يؤّمن  أن  شأنه  من  للقضاء  األعلى  المجلس  إحداث  إّن 
اإلشراف على المنظومة القضائية. فهذا المجلس هو هيئة مستقلة، 
ثلثي أعضائها من القضاة وأغلبهم منتخبين من قبل زمالئهم. أّما 
الثلث المتبقي من األعضاء فهم ليسوا قضاة، لكن يجب أن يكونوا 
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45 تاريخيّا ثبت أنّه يمكن إقامة دولة قانون في غياب الديمقراطية.

.)The soft law 46 بالمفهوم الواسع الذي يشمل القانون غير الملزم )أو ما يسمى أيضا بالقانون اللين

47 مفهوم دولة القانون »يشير إلى مبدأ للحكم يكون فيه جميع األشخاص والمؤسسات والكيانات العامة والخاصة، بما في ذلك 

الدولة ذاتها، مسؤولين أمام قوانين صادرة علنا، وتطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل، وتتفق 
مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق االنسان. ويقتضي هذا المبدأ كذلك اتخاذ تدابير لكفالة االلتزام بمبادئ سيادة القانون، 

والفصل بين السلطات، والمشاركة في صنع القرار، واليقين القانوني، وتجنب التعسف، والشفافية اإلجرائية والقانونية«.
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/2004/616&TYPE=&referer=/(

)fr/&Lang=A

48 نّص الدستور التونسي لسنة 1959 صراحة على مبدأ »دولة القانون«. إذ على غرار دساتير أخرى )ألمانيا، إسبانيا، 

البرتغال، إلخ(، أدرج التعديل الدستوري لسنة 2002 في الدستور التونسي صراحة عبارة »دولة القانون«. حيث أصبح 
التونسية على مبادئ دولة  الجمهورية  ينّص على أن »تقوم   ،2002 تنقيحه سنة  تّم  1959، كما  5 من دستور  الفصل 

القانون )...(«.
49 هذا متوقف على تأويل المطة الثالثة من الفصل 120.

ويعتبر وجود هؤالء األعضاء  القانون.  في  مستقلين ومختصين 
أن  يمكن  التي  الدولية  المعايير  قبيل  من  للقضاء  الممتهنين  غير 

تقلل من مخاطر هيمنة المهنيين على تسيير القطاع القضائي.

ضمانة  والمالي  اإلداري  باالستقالل  المتمتعة  الهيئة  هذه  وتمثّل 
بانتداب  المتعلقة  المسائل  كّل  أّن  باعتبار  القضاة،  الستقاللية 
المسائل  أو عزلهم، وكّل  أو ترقيتهم  نقلهم  أو  تعيينهم  أو  القضاة 
تتّم بمقتضى قرار  المهني، يجب أن  المتصلة بوضعهم  األخرى 

معلّل صادر عن المجلس األعلى للقضاء.

ما نستنتجه في نهاية األمر هو أّن تقييم درجة استقاللية القضاء 
في تونس ال يمكن أن يتّم بطريقة شاملة إالّ بعد تفّحص التشريع 
ذلك،  ومع  المجال.  بهذا  الخاّصة  التطبيقية  والنصوص  الجديد 
ُيعتبر نص الدستور قد أّسس لسلطة قضائية مستقلة ونّص على 
الكبرى  اإلنجازات  من  تعّد  التي  والضمانات  المبادئ  من  عدد 

مقارنة مع ما كان قائما في ظل دستور 1959.

IV- دولة القانون

القواعد  احترام  ضرورة  يقتضي  للدولة  الديمقراطي  الطابع  إّن 
فدولة  القواعد.  تلك  مختلف  بين  التفاضلي  والترتيب  القانونية 
القانون، بما معناه احترام القاعدة القانونية والمرتبة التي تحتلها في 
سلّم القواعد القانونية من طرف جميع الذوات العمومية والخاصة 
للحقوق  الفعلي  النفاذ  شروط  من  شرط  هي  المجتمع،  داخل 
والحريات، وهي بالتالي تُمّكن من تجسيد الديمقراطية. وبالرغم 
من أّن الديمقراطية ودولة القانون تشّكالن مفهومان مستقالن45، 
الممكن  تتدّعم حتى صار من غير  انفكت  ما  بينهما  العالقة  فإّن 

تصّور تحقيق فعلي للديمقراطية من دون احترام دولة القانون.

لفعالية  أساسيا  عنصرا  الدولي46  القانون  في  القانون  دولة  تعتبر 
الديمقراطية. ومن بين أهم النصوص التي تشير إلى دولة القانون، 
قرار لجنة حقوق اإلنسان عدد 32/2005 حول الديمقراطية ودولة 
القانون، وتقرير األمين العام بشأن إعادة إقامة دولة القانون والعدالة 
خالل الفترة االنتقالية في المجتمعات التي هي في حالة صراع أو ما 
بعد صراع. هذه النصوص تبيّن التوجه العام نحو جعل دولة القانون 
أحد مفاتيح إرساء ديمقراطية فعالة47. كما ينبغي ذكر مصادر أخرى 
من القانون الدولي حول هذه المسألة كالوثيقة النهائية للقمة العالمية 
الصادرة  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  وقرارات   ،2005 لسنة 
تحت عنوان »تعزيز دولة القانون« والمعتمدة في 1993، 1994، 
1998 و 2002، وكذلك السلسلة الثانية من القرارات المتعلقة بـ 
في  والمعتمدة  والدولي«  الوطني  الصعيدين  على  القانون  »دولة 

2006، 2007، 2008، 2009، 2010 و2011.

ترتيب  من  أّولهما  يتمثل  اثنين.  بعنصرين  القانون  دولة  وتتميّز 
القواعد القانونية ترتيبا تفاضليا بشكل مماثل للهرم. ونجد في قّمة 
هذا الهرم تلك القاعدة األساسية )المتمثلة في الدستور( التي يجب 
على كّل القواعد الدنيا احترامها ضمانا لتناسق المنظومة القانونية. 
قاعدة يجب أن  التفاضلي، كّل  الترتيب  وبحسب موقعها في هذا 
تحترم وأن تطبّق القواعد التي تعلوها من جهة، وأن تُنشأ قواعد 

جديدة استنادا إلى تلك التي تعلوها وتنفيذا لها من جهة أخرى. أّما 
العنصر الثاني المميّز لدولة القانون فهو يتمثل في خضوع جميع 
الذوات العمومية والخاصة لهذه القواعد القانونية، ووجود سلطة 
قضائية مستقلة ومحايدة قادرة على فرض احترامها من قبل كّل 
االطراف االجتماعية الفاعلة، سواء كانت من الذوات العمومية أو 
الخاصة، ومعاقبتهم في حال خرقها. إذ أّن دولة القانون تقتضي 
أن  كان   يمكن ألّي  التعسف. حيث ال  أشكال  كّل شكل من  منع 
يفلت عن مجال تطبيق القانون، كما ال يمكن ألحد أن يكون رهين 
اإلرادة العشوائية ألّي سلطة من سلط الدولة مهما كانت مرتبتها. 
ففي دولة القانون يكون األشخاص خاضعين للقواعد القانونية وال 

لإلرادة الذاتية لغيرهم من األشخاص. 

فمبدأ احترام القاعدة القانونية من قبل السلط العمومية هو الذي يميّز 
دولة القانون عن غيرها، وضمنيا الديمقراطية عن الدكتاتورية. 

الدستور  من   2 الفصل  صلب  ضمنيّا48  القانون  دولة  مبدأ  ورد 
التونسي لسنة 2014 : 

الفصل 2:
تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون.

ال يجوز تعديل هذا الفصل.

ويكّمله في ذلك الفصل 20 من الدستور.

الفصل 20:
والمصادق  النيابي  المجلس  قبل  من  عليها  الموافق  المعاهدات 

عليها، أعلى من القوانين وأدنى من الدستور.

بعلوية  ضمنيا  تعترف   20 الفصل  في  الواردة  الصياغة  هذه 
القواعد  هرم  قّمة  في  تحتلّها  التي  وبالمكانة  الدستورية  القاعدة 
بتنصيصه  الدستور  من   102 الفصل  يؤكده  ما  وهو  القانونية. 

على أن السلطة القضائية هي الضامنة لـ »علوية الدستور«.

إّن وضع الدستور في مقام القانون األعلى للدولة يعّد أمرا عاديّا. 
لكن تجدر اإلشارة هنا إلى أن مفهوم »دولة القانون« أوسع من 
مفهوم علوية الدستور. إذ أّن علوية الدستور ولئن كانت ضرورية 
لدولة  المكّونة  العناصر  من  عنصرا  إاّل  تكون  أن  تعدو  ال  فهي 
القانون. ومن جهة أخرى، فإّن مفهوم »دولة القانون« يستوجب 
قبل  من  عليها  المصادق  الدولية  القانونية  القواعد  احترام  أيضا 
الدولة. فمفهوم »دولة القانون« يجب أن يُؤخذ هنا على إجماله، 
أي باعتباره يشمل كّل من مقتضيات القانون الداخلي ومقتضيات 
القانون الدولي، خاّصة إذا ما كان القانون الدولي يشكل جزءا من 

المنظومة القانونية للدولة.

بين  المحتمل  بالتنازع  يتعلّق  تونس  قد يطرح في  الذي  والسؤال 
القاعدة الدستورية وإحدى القواعد الواردة في معاهدة دولية تمت 
إنشاء  قبل  التونسية  الدولة  المصادقة عليها من طرف  تتّم  قد  أو 
المحكمة الدستورية الدائمة. إذ حسب الفصل 120 من الدستور، 
المحكمة  تركيز  بعد  تونس  عليها  ستصادق  التي  المعاهدات 
الدستورية يمكن، أو يجب49، أن تعرض بصفة مسبقة على رقابة 

المحكمة الدستورية لتتثبّت من مدى مالءمتها للدستور. 
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50 يمكن االقرار أنه بمقتضى الفصل 102 من الدستور تُعتبر كّل هيئة قضائية ضامنة لعلوية الدستور. وبالتالي، فإن 

بالنظر  مبدئيا  تعود  الدستورية  المحكمة  إلى  اسنادها صراحة  يقع  لم  التي  الدستورية  الرقابة على  كّل حالة من حاالت 
إلى القاضي العادي. وحسب الفصل 120، فإّن المسألة التوقيفية المتعلّقة بالدستورية ال تهّم إاّل القوانين )أي النصوص 
التشريعية(. لذا فإنّه بإمكان أّي هيئة قضائية أن تعتبر نفسها مؤهلة للنظر في دستورية النصوص القانونية التي ال تكون 

في شكل قوانين. 

مقتضيات  إحدى  دستورية  فيها  ستثار  التي  الحالة  وفي  أنّه،  إاّل 
معاهدة دولية في إطار محاكمة ما أمام محكمة تونسية، ليس من 
بسبب  المقتضيات  تلك  تطبيق  األخيرة  هذه  تهمل  أن  المستبعد 
مخالفتها لقاعدة دستورية، عمال بأحكام الفصلين 20 و102 من 

الدستور، وذلك دون العودة إلى المحكمة الدستورية50. 

وتستوجب مسألة تنازع القواعد القانونية في دولة القانون ايجاد 
وعلى  صرفة  قانونية  معطيات  على  الوقت  نفس  في  يقوم  حّل 

معطيات سياسية. وهنالك خياران لمعالجة مثل هذه المسألة:

- يتمثّل الخيار األول بالنسبة للسلطة التأسيسية الفرعية )السلطة 
المعاهدة  أحكام  لجعل  الدستوري  النص  تعديل  في  التشريعية( 
الدستور  بين  التوفيق  خيار  وهو  له.  مخالفة  غير  تصبح  الدولية 

والمعاهدة.
للسلطة  بالنسبة  ويتمثّل  راديكالية  أكثر  فهو  الثاني  الخيار  أّما   -
الدولية  بالمعاهدة  التنديد  في   – ممكنا  ذلك  كان  إن   – التنفيذية 
المخالفة للدستور. وبطبيعة الحال فإّن هذا الخيار الذي يُعّد واردا 
أفراد  ألن  الحذر  من  بشيء  أخذه  ينبغي  النظرية،  الناحية  من 
المجتمع الدولي )الدول األخرى أو المنظمات الدولية( يمكن أن 
تُحّمل الدولة التونسية مسؤوليتها الدولية جّراء اخاللها بالتزاماتها. 
فالنتائج يمكن أن تكون وخيمة على المستويين القانوني والسياسي.

الفصل 108:
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في أجل معقول. والمتقاضون 

متساوون أمام القضاء.
حق التقاضي وحق الدفاع مضمونان، وييسر القانون اللجوء إلى 

القضاء ويكُفل لغير القادرين ماليا اإلعانة العدلية.
ويضمن القانون التقاضي على درجتين.

يكون  القانون سريتها وال  اقتضى  إذا  إال  المحاكم علنية  جلسات 
التصريح بالحكم إال في جلسة علنية.

الفصل 116:
يختص القضاء اإلداري بالنظر في تجاوز اإلدارة سلطتها، وفي 

النزاعات اإلدارية )...(.

الفصل 117:
المال  في  التصّرف  حسن  بمراقبة  المحاسبات  محكمة  تختّص 
في  وتقضي  والشفافية،  والنجاعة  الشرعية  لمبادئ  وفقا  العام، 
وتزجر  التصرف  طرق  وتقيّم  العموميين،  المحاسبين  حسابات 
األخطاء المتعلقة به، وتساعد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 

على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية )...(.

يُستخلص من األحكام المذكورة اعاله أّن الدستور التونسي وضع 
آليات رقابة قضائية على السلطة التنفيذية حتى تضمن احترامها 

للقانون وتعاقبها عن تجاوز سلطتها عند االقتضاء. 

دستورية  محكمة  إحداث  على  الدستور  نّص  أخرى  ناحية  ومن 
للقاعدة  والمعاهدات  القوانين  مطابقة  مدى  من  التثبّت  ستتولى 
الدستورية. وبذلك يكون الفصل 118 من الباب المتعلق بالسلطة 
القضائية قد أضاف عنصرا جديدا للمنظومة القضائية التونسية. 

وستكون هذه المحكمة مكلفة بمراقبة دستورية مشاريع القوانين، 
والمعاهدات قبل المصادقة عليها، وكذلك القوانين النافذة )الفصل 

.)120

الفصل 118:
اثني عشر  تترّكب من  الدستورية هيئة قضائية مستقلة  المحكمة 
عضوا من ذوي الكفاءة، ثالثة أرباعهم من المختصين في القانون 

الذين ال تقل خبرتهم عن عشرين سنة.
يعيّن كل من رئيس الجمهورية، ومجلس نواب الشعب، والمجلس 
األعلى للقضاء، أربعة أعضاء، على أن يكون ثالثة أرباعهم من 
تسع  مّدتها  واحدة  لفترة  التعيين  ويكون  القانون.  في  المختصين 

سنوات.
ويُسدُّ  كّل ثالث سنوات،  الدستورية  المحكمة  أعضاء  ثلث  د  يجدَّ
عند  المعتمدة  بالطريقة  المحكمة  تركيبة  في  الحاصل  الشغور 

تكوينها مع مراعاة جهة التعيين واالختصاص.
َينتِخب أعضاء المحكمة من بينهم رئيسا ونائبا له من المختصين 

في القانون.

الفصل 120:
تختص المحكمة الدستورية دون سواها بمراقبة دستورية:

- مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس 
الحكومة أو ثالثين عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب يُرفع 
إليها في أجل أقصـاه سبعـة أيـام مـن تـاريـخ مصـادقـة المجلس 
مشروع  على  مصادقته  تاريخ  من  أو  القـانـون  مشـروع  علـى 
قانون في صيغة معّدلة بعد أن تّم رّده من قبل رئيس الجمهورية، 
- مشاريع القوانين الدستورية التي يعرضها عليها رئيس مجلس 
نواب الشعب حسبما هو مقرر بالفصل 144 أو لمراقبة احترام 

إجراءات تعديل الدستور،
ختم  قبل  الجمهورية  رئيس  عليها  يعرضها  التي  المعاهدات   -

مشروع قانون الموافقة عليها،
الدستورية  بعدم  للدفع  تبعا  المحاكم  التي تحيلها عليها  القوانين   -
بطلب من أحد الخصوم في الحاالت وطبق اإلجراءات التي يقرها 

القانون،
- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي يعرضه عليها رئيس 

المجلس.
كما تتولى المهام األخرى المسندة إليها بمقتضى الدستور.

ويشّكل تكريس محكمة دستورية بأتّم معنى الكلمة، مكلّفة بمراقبة 
مشاريع  إلغاء  بسلطة  ومتمتعة  والمعاهدات،  القوانين  دستورية 
القوانين )الرقابة السابقة( والقوانين )الرقابة الالحقة( التي ثبتت 
يمكن  بحيث  تونس.  في  القانون  لدولة  تعزيزا  دستوريّتها،  عدم 
في  قانونية  قاعدة  ألّي  الممكن  من  يعد  لن  مستقبال  بأنّه  االقرار 
تونس أن تفلت من الرقابة القضائية على مدى مطابقتها للقواعد 

التي تعلوها.

التونسي  الدستور  أن  ُتبّين  أعاله  إليها  المشار  األحكام  كّل 
القواعد  لتطبيق جميع  الضامنة  القضائية  الرقابة  وضع أساس 
التي جاءت  األحكام  هذه  تحليل  أّن  كما  محايد.  بشكل  القانونية 
داعمة إلرساء دولة القانون، ينبغي أن يتّم على ضوء األحكام 

الدستورية المتعلقة باستقالل القضاء.

تأطير األوضاع االستثنائية المهددة للوطن )حالة الطوارئ(:

يمكن ألّي دولة أن تواجه ظروفا استثنائية تهّدد مؤسساتها أو أمنها 
أو استقاللها بشكل خطير. ولمجابهة هذا الوضع الخطر قد تجد 
واستبعاد  استثنائية  بطريقة  التصرف  على  مجبرة  نفسها  الدولة 



27

57 انظر التعليق العام عدد 29 المتعلق بالمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والصادر عن لجنة 

حقوق االنسان.

51 تشّكل المادة 4 من هذا العهد موضوع التعليق العام عدد 29 الصادر عن لجنة حقوق االنسان بتاريخ 31 أوت 2001 

.)CCPR/C/21/Rev.1/Add.11(
52 تونس دولة شريكة لمنظمة األمن والتعاون بأوروبا.

53 راجع وثيقة االجتماع المنعقد في موسكو في إطار المؤتمر المتعلّق بالبعد االنساني لمنظمة األمن والتعاون بأوروبا، 

 .)http://www.osce.org/mc/58464( 28 سنة 1991، النقطة
54 نفس المرجع السابق.

55 نفس المرجع السابق.

56 اعتبرت لجنة حقوق االنسان في التعليق العام عدد 29 )فقرة 2( أّن حالة الطوارئ يجب أن تكون مؤقتة.

أّن  إاّل  لمؤسساتها.  العادي  للسير  المنظمة  القواعد  بعض  تطبيق 
القانون تستوجب في مثل هذه الحاالت إيجاد إطار قانوني  دولة 
استثناء  لفرصة  المؤسسة  السلط  إحدى  استغالل  لتجنب  خاّص 
العمل بقواعد االختصاص العادية، حتى تتفّصى من تطبيق تلك 

القواعد العادية باعتبارها أكثر صرامة.

إّن مسألة وجود ظروف استثنائية مهّددة لكيان األمة هي مسألة 
معترف بها ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 
في  المكرسة  والحريات  للحقوق  استثنائية  تدابير  التخاذ  كمبرر 
يكون  تمييز  على  التدابير(  )هذه  انطوائها  »عدم  العهد، شريطة 
مبرره الوحيد هو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
األصل االجتماعي« )المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية(51. ويضع هذا العهد الدولي شرطان حتى يتسنى 
أّما الشرط األول  استبعاد تطبيق الحقوق والحريات المعلنة فيه. 
االستثنائية  الطوارئ  يتمثّل في وجود »حاالت  مادي  فهو شرط 
التي تهدد حياة األمة«. وأّما الشرط الثاني فهو شرط شكلي متمثّل 

في وجوب اإلعالن عن حالة الخطر بشكل رسمي.

مستوى  على  بأوروبا52،  والتعاون  األمن  منظمة  وضعت  كما 
اقليمي، جملة من القواعد المؤطرة لحالة الطوارئ53. وهي قواعد 
يمكن تدارسها من منظور مقارن حتى و إن لم تكن ملزمة للدولة 

التونسية.

ويستخلص من جملة االلتزامات الدولية وما جرى عليه العمل في 
التجارب المقارنة، أّن التأطير القانوني لحالة االستثناء في الدولة 

يجب أن يتضّمن حّدا أدنى مشترك من الواجبات التالية :
سلطة 	  قبل  من  الطوارئ  حالة  عن  اإلعالن  يتم  أن  يجب 

السلطة  هذه  تكون  ما  وغالبا  الدستور.  في  عليها  منصوص 
الفصل  أسند  وقد  الحكومة54.  رئيس  أو   / و  الدولة  رئيس 
بعد  الدولة  لرئيس  السلطة  التونسي هذه  الدستور  80 من 

استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.
 	 80 والفصل  وعلنا55.  تُعلن رسميا  أن  يجب  الطوارئ  حالة 

نّص على أن رئيس الدولة يجب أن يتوجه ببيان إلى الشعب 
بهذا الخصوص.

على 	  الزمن56.  في  محدودة  تكون  أن  ينبغي  الطوارئ  حالة 
الرغم من أن الدستور التونسي لم يحدد أي مدة زمنية لحالة 
ثالثين  ُمضّي  »وبعد  أنه  على   80 الفصل  نّص  الطوارئ، 
يوما على سريان هذه التدابير، وفي كل وقت بعد ذلك، يُعَهد 
إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب 
االستثنائية  الحالة  استمرار  في  البتُّ  أعضائه  ثالثين من  أو 
من عدمه. وتصرح المحكمة بقرارها عالنية في أجل أقصاه 
خمسة عشر يوما«. مما يعني أّنه تّم التخفيف من وطأة غياب 
األجل األقصى في الدستور من خالل إمكانية إعادة النظر في 
إعالنها.  من  يوما   30 بعد  الطوارئ  حالة  استمرار  مسألة 
في  النظر  بإعادة  المطالبة  في  بالحق  االعتراف  وقع  وقد 
حالة الطوارئ لـ 30 نائبا، مما يعزز حقوق المعارضة ويقلل 
الحاالت.  هذه  مثل  في  التنفيذية  السلطة  تعّسف  خطر  من 

وعلى الرغم من أن الدستور التونسي لم ينّص صراحة على 
أن قرار المحكمة الدستورية بشأن هذه المسألة ملزم لجميع 
االستنتاج  هذا  مثل  فإن  الدولة،  رئيس  ذلك  في  بما  السلط، 

يندرج في سياق المنطق الذي تقوم عليه دولة قانون.
التونسي 	  الدستور  إّن  النفاذ.  حيز  القضائية  الضمانات  إبقاء 

لم يحّد من الضمانات القضائية المكرسة فيه خالل الظروف 
الدولي  القانون  في  ورد  ما  مع  يتناغم  ما  وهو  االستثنائية. 
بخصوص هذا الموضوع. لكن ينبغي التريث إلى حين سّن 
القوانين المتعلقة بحاالت الخطر الداهم، كما ُحّدد في الفصل 
80، حتى يتسنى تحليل هذه المسألة بشكل شامل والتثبت مما 
قائمة حتى  الدستورية ستبقى  القضائية  الضمانات  كانت  إذا 

في حاالت الخطر الداهم.
ينبغي أن ينّص اإلطار القانوني المتعلق بحالة الطوارئ على 	 

الحقوق األساسية التي ال يسمح باستثنائها مهما كان الوضع، 
كمنع التعذيب وتحجير المعاملة الالإنسانية والحق في محاكمة 
عادلة57. لم ترد في الدستور التونسي أّية أحكام خاّصة بهذا 
الشأن. فالفصل 80 يقتصر على التنصيص على أّنه لرئيس 
الحالة  تلك  تحتمها  التي  »التدابير  اتخاذ جميع  الجمهورية 
االستثنائية«. وبغّض النظر عن صمت الدستور، فإّن  الدولة 
التونسية مطالبة باحترام اإلطار القانوني الوارد في المادة 4 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لكونها 

طرفا فيه.

عن  جوهريا  اختالفا  الجديد  الدستور  من   80 الفصل  يختلف  ال 
الفصل 46 من الدستور التونسي لسنة 1959 من حيث تعريف 
الظروف االستثنائية والتدابير التي يمكن للرئيس السلطة التنفيذية 
على  داهم  خطر  ظهور  حال  ففي  الحالة.  هذه  مثل  في  اتخاذها 
النحو المحدد في الفصل 46 من دستور 1959، يقع إعالن حالة 

الطوارئ.
ولقد نّظم المرسوم عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 
1978 )والذي ال يزال نافذا( حالة الطوارئ ومنح للسلطة التنفيذية 
)وتحديدا لوزير الداخلية وللوالي( في حال إعالن حالة الطوارئ 

الصالحيات التالية:
- منع كّل إضراب أو صّد عن العمل،

- تنظيم إقامة األشخاص،
- تسخير األشخاص والمكاسب الضرورية لحسن سير المصالح 

العمومية و»النشاطات ذات المصلحة الحيوية بالنسبة لألمة«،
- وضع أّي شخص يعتبر نشاطه خطيرا تحت اإلقامة الجبرية،

المشروبات  بيع  ومحالت  العروض  لقاعات  المؤقت  الغلق   -
وأماكن االجتماعات مهما كان نوعها،

- األمر بتفتيش المحالت بالنهار وبالليل،  
أنواع  وكل  الصحافة  مراقبة  لضمان  اإلجراءات  كل  اتخاذ   -
السينمائية  والعروض  اإلذاعي  البث  وكذلك  المنشورات 

والمسرحية.

ينبغي سّن تشريع جديد منظم لحالة الطوارئ يكون متناغما مع 
روح الدستور الجديد ومطابقا لنصه. إذ فقط تحليل التشريع الجديد 
سوف يسمح بتقييم اإلطار الذي وضعه دستور 2014. فال يمكن 
عن  بمعزلة   2014 دستور  به  جاء  الذي  القانوني  اإلطار  تقييم 

المقتضيات التشريعية الجديدة المكّملة له.
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الوضعيات  تتناول مسألة  التي  المادة  المدنية والسياسية. وهي  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  4 من  بالمادة  المتعلقة   58

المهددة لألمة. 
59 إذ حسب الفصل 20 من الدستور تتمتع المعاهدات الدولية بقيمة تحت دستورية.  

60 انظر المذكرة االعالمية عدد 47 الصادرة عن المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية في مارس 2014 حول المعايير 

.)http://democracy-reporting.org/files/dri-tn_bp_47_ar.pdf ( الدولية الخاصة بالشفافية والمساءلة

والسؤال الذي قد يطرح من ناحية أخرى يتمثّل في معرفة ما إذا 
كانت المحاكم )اإلدارية( التونسية قادرة و / أو راغبة في تقدير 
الوالي،  أو  الداخلية  وزير  قبل  من  المتخذة  التدابير  تناسب  مدى 

وإلغائها عند االقتضاء، رغم اإلعالن عن حالة الطوارئ.

إذ حتى وإن قامت المحكمة الدستورية بتأكيد حالة الخطر الداهم، 
حقوقه  انتهكت  الذي  الشخص  منح  تفترض  القانون  دولة  فإّن 
تّم  الذي  اإلجراء  وتناسب  مالءمة  في  الطعن  إمكانية  األساسية 

اتخاذه والذي كان مصدر االنتهاك.

بأحكام  المتعلقة  سيراكوزا  »مبادئ  عنوان  تحمل  وثيقة  صلب 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  في  الواردة  التقيّد  وعدم   التقييد 

المدنية والسياسية«، أّكد المشاركون على المبادئ التالية :
- يجب أن يقتصر نطاق أّي إجراء استثنائي ومدته ومجال تطبيقه 
الجغرافي على ما هو ضروري لمجابهة الخطر الذي يهدد كيان 
)الفقرة  الخطر  متناسبا مع طبيعة و مدى هذا  يكون  األمة، وأن 

.)51
يقتضيه  ما  حدود  في  إاّل  االستثنائي  اإلجراء  اتّخاذ  يمكن  ال   -
الخاصة  القيود  بموجب  عادية  تدابير  اتخاذ  تّم  ما  وإذا  الوضع. 
المنصوص عليها في العهد، وكانت كافية لمجابهة الخطر الذي 

يهدد كيان األمة، ينبغي أن يقع تطبقها )الفقرة 53(.
- ينبغي تمكين األشخاص الذين تأثرت وضعيّتهم بتدابير استثنائية 
تّم اتخاذها دون التقيّد بمستلزمات الوضع من وسيلة طعن فعالة 

)الفقرة 56(.

ُتعتبر أحكام الدستور التونسي المتعلقة بالظروف  وفي الختام، 
الحقوق  بعض  تطبيق  باستثناء  تسمح  والتي  االستثنائية 
إذ  نسبيا.  ديمقراطية، مرضّية  قانون  دولة  إطار  في  والحريات 
يخّول هذا اإلطار الدستوري ألعضاء البرلمان، وبالتالي لنواب 
وجود  من  للتثّبت  الدستورية  المحكمة  إلى  اللجوء  المعارضة، 
مبدئيا  فيمكنهم  المواطنون  أّما  االستثنائي.  الظرف  هذا  مثل 
التدابير  تناسب  للتثّبت من مدى  المختّصة  المحاكم  إلى  اللجوء 

المقّيدة لحقوقهم مع حجم الخطر.

كان من المستحسن لو تناول الدستور هذه المسائل بمزيد من 
التفصيل من خالل األخذ ببعض الشروط التي أقرتها كّل من لجنة 
والتعاون  األمن  ومنظمة  سيراكيوزا،  ومبادئ  اإلنسان،  حقوق 
بأوروبا. إالّ أنه من المفترض أن تتولى المحاكم التونسية تطبيق 
المعايير التي وضعتها لجنة حقوق اإلنسان في تعليقها العام عدد 
29 58 والتي ال تتعارض مع الدستور التونسي59، الستكمال هذا 

اإلطار القانوني.

V- الشفافية والمسؤولية

الشفافية  لمبادئ  مكّرسة  أحكام  عّدة  التونسي  الدستور  يتضّمن 
والمسؤولية60. 

V-1 مبدأ الشفافية 

ورد بالفصل 11 أنه »على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو 
رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو 
عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح 

بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون«. 

للشعب  ملك  الطبيعية  »الثروات  أن  على   13 الفصل  وينّص 
عقود  تُعرض  باسمه.  عليها  السيادة  الدولة  تمارس  التونسي، 
االستثمار المتعلقة بها على اللجنة المختصة بمجلس نواب الشعب. 
وتُعرض االتفاقيات التي تبرم في شأنها على المجلس للموافقة«.

العمومية في خدمة  أّن »اإلدارة  ينّص على  15 فهو  الفصل  أّما 
المواطن والصالح العام، تُنّظم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة 
والنزاهة  الشفافية  قواعد  ووفق  العام،  المرفق  واستمرارية 

والنجاعة والمساءلة«.

اإلعالم  في  الحق  الدولة  تضمن   « أن  على   32 الفصل  وينّص 
والحق في النفاذ إلى المعلومة )...(«.

كما جاء بالفصل 77 أن يتولى رئيس الجمهورية المصادقة على 
المعاهدات واإلذن بنشرها.

ونّص الفصل 81 على أّن رئيس الجمهورية هو من يختم القوانين 
ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

لقواعد  دستوري  تكريس  وجود  أعاله  المذكورة  األحكام  تبّين 
نشر  واجب  يكرس  لم  التونسي  الدستور  لكن  للشفافية.  داعمة 
مطالبة  التنفيذية  فالسلطة  القانونية.  الصبغة  ذات  النصوص  كّل 
قرارات  أوامر،   : قرارات  باتخاذ  لمهامها  ممارستها  إطار  في 
ومناشير وزارية، إلخ. وعدم نشر بعض هذه قرارات من شأنه أن 
يحّد من إمكانية اخضاعها للرقابة بمبادرة من المواطنين، وهو ما 

يعتبر حّدا إلرساء دولة القانون. 

بقى تحديد ما إذا كان الحق في اإلعالم وفي النفاذ إلى المعلومة 
المنصوص عليه في الفصل 32 من الدستور سيؤول أيضا إلى 
تكريس الحق في الشفافية اإلدارية وإلزام السلطات العمومية في 

هذه الحالة بإشهار جميع قراراتهم.

V-2 مبدأ المسؤولية

ينّص الفصل 50 من الدستور التونسي على أن »يمارس الشعب 
السلطة التشريعية عبر ممثليه بمجلس نواب الشعب أو عن طريق 

االستفتاء«.

كما نّص الفصل 56 على أن »يُنتخب مجلس نواب الشعب لمدة 
خمس سنوات خالل األيام الستين األخيرة من المدة النيابية )...(«.

السياسية  المسؤولية  مبدأ  أعاله  المذكوران  الفصالن  كّرس 
للسلطة التشريعية. فالتنظيم الدوري لالنتخابات يمّكن المواطنين 
من اختيار ممثليهم ويؤول في نهاية األمر إلى مساءلة هؤالء 

عن أفعالهم.

ومن جهة أخرى بيّن الفصل 95 أّن »الحكومة مسؤولة أمام مجلس 
نواب الشعب«. ونّص الفصل 96 على أنّه » لكل عضو بمجلس 
نواب الشعب أن يتقدم إلى الحكومة بأسئلة كتابية أو شفاهية طبق 

ما يضبطه النظام الداخلي للمجلس«.
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61  الفقرة 2 من المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: »لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل 

هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء 
على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها«.

الميثاق   9 المادة  والسياسية،  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  2( من  )فقرة   19 المادة  والرأي:  التعبير  62 حرية 

االفريقي لحقوق االنسان والشعوب، المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان، المادة 10 من االتفافية األوروبية 
لحقوق االنسان.

CCPR/C/GC/34 63

على  التصويت  الشعب  نواب  لمجلس  يمكن   97 الفصل  وحسب 
الئحة لوم ضّد الحكومة.

وأخيرا، ورد بالفصل 88 أنه »يمكن ألغلبية أعضاء مجلس نواب 
الشعب المبادرة بالئحة معلّلة إلعفاء رئيس الجمهورية من أجل 
الخرق الجسيم للدستور، ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من 
أعضائه، وفي هذه الصورة تقع اإلحالة إلى المحكمة الدستورية 

للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها )...(«.

التونسي  الدستور  أن  أعاله  المذكورة  األحكام  جملة  من  يتبيّن 
وضع مجموعة من اآلليات لتمكين السلطة التشريعية من مساءلة 

السلطة التنفيذية. 

كما نّص الفصل 116 على اختصاص »القضاء اإلداري بالنظر 
ويمارس  اإلدارية،  النزاعات  وفي  سلطتها،  اإلدارة  تجاوز  في 

وظيفة استشارية طبق القانون )...(«.

بمراقبة  المحاسبات  محكمة  »تختّص  أن   117 بالفصل  وجاء 
العام، وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة  المال  حسن التصّرف في 
وتقيّم  العموميين،  المحاسبين  حسابات  في  وتقضي  والشفافية، 
السلطة  وتساعد  به،  المتعلقة  األخطاء  وتزجر  التصرف  طرق 
التشريعية والسلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ قوانين المالية وغلق 

الميزانية«.

يستنتج من األحكام المذكورة أعاله أّن المحاكم اإلدارية والمالية 
تسلّط  أن  ولها  العمومية،  اإلدارة  أعمال  مراقبة  بسلطة  تتمتع 
عليها عقوبات إذا ما جاءت أعمالها مخالفة للدستور أو للقانون.

VI- حرية وسائل اإلعالم

حرية وسائل اإلعالم هي مسألة أساسية في الديمقراطية. فوسائل 
اإلعالم الحرة تسهم في تنمية الثقافة التعددية داخل المجتمع، وهي 
أّن حرية  كما  الديمقراطية.  الدول  في  هامة  سلطة مضادة  تشّكل 
وسائل اإلعالم تحّد من تمركز السلطة في يد حزب معيّن واحد في 
الحالة التي يكون فيها كّل من األغلبية البرلمانية )وبالتالي الحكومة( 
وذلك  السياسي،  الحزب  نفس  إلى  منتميان  الجمهورية  ورئيس 

بالرغم من تكريس مبدأ الفصل بين السلط وتنظيمه في الدستور.

التعبير  بحرية  الدولي  القانون  في  وترتبط حرية وسائل اإلعالم 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   19 المادة  في  عنها  المعلن 
على  الضوء  الدولي  القانون  فقه  َسلّط  كما  والسياسية61.  المدنية 
كالحق  الحقوق،  وبقية  الحرية  هذه  بين  القائمة  الوثيقة  العالقة 
وأخيرا،  اإلعالم62.  وسائل  عبر  المعلومة  على  الحصول  في 
فإّن وسائل اإلعالم الحرة تسّهل المشاركة الفعالة للمواطنين في 

الشؤون العامة وتدعم الديمقراطية.

نظرا للدور المحوري الذي تلعبه وسائل اإلعالم في الديمقراطيات 
الحديثة، أّكدت لجنة حقوق اإلنسان مجّددا في تعليقها العام عدد 
الدولي الخاص  العهد  بالمادة 19 من  المتعلق   )40 34 63 )فقرة 

بالحقوق المدنية والسياسية أنّه »ينبغي على الدولة أن ال تحتكر 
وسائل اإلعالم وأن تدعم تعّددية تلك الوسائل. وتبعا لذلك ينبغي 
مع  يتسق  بما  المناسبة  التدابير  تتخذ  أن  االطراف  الدول  على 
منع  أو  اإلعالم  وسائل  في  مالئمة  غير  هيمنة  أي  لمنع  العهد، 
أوضاع  في  الخاص  للقطاع  مملوكة  إعالمية  تمركز مجموعات 

احتكارية قد تضّر بتنوع المصادر واآلراء«.

خدمة  في  لفترة طويلة  تونس  في  الوطنية  اإلعالم  وسائل  كانت 
إلى  بالنفاذ  التونسيين  لغالبية  يسمح  لم  مّما  االستبدادي،  النظام 
الدولة  كانت  ذلك،  إلى  وباإلضافة  والتعددية.  الحرة  المعلومة 
تتسم  التي  اإلعالم  وسائل  كّل  على  رقابتها  تفرض  التونسية 

بمضمون احتجاجي أو ناقد أو معارض للنظام.

لم يتضمن الدستور التونسي أحكاما بخصوص العنصرين اللذين 
حددتهما لجنة حقوق اإلنسان )التعليق العام عدد 34( والمتمثالن 
في منع احتكار الدولة لوسائل اإلعالم ومنع كّل هيمنة على وسائل 
مثل  إدراج  يتّم  ما  عادة  إذ  الخاصة.  المصالح  قبل  من  اإلعالم 
127 من  الفصل  لكّن  التشريعية.  النصوص  األحكام صلب  هذه 
مستقلة  هيئة  أنشأ  الدستورية(  بالهيئات  المتعلق  )الباب  الدستور 

مكلفة بتعديل مجال االتصال السمعي البصري.

الفصل 127:
االتصال  قطاع  تعديل  البصري  السمعي  االتصال  هيئة  تتولى 
التعبير  السمعي البصري، وتطويره، وتسهر على ضمان حرية 

واإلعالم، وعلى ضمان إعالم تعددي نزيه.
تتمتع الهيئة بسلطة ترتيبية في مجال اختصاصها وتُستشار وجوبا 

في مشاريع القوانين المتصلة بهذا المجال.
تتكون الهيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة 
سنوات،  ست  مدتها  واحدة  لفترة  مهامهم  يباشرون  والنزاهة، 

ويجّدد ثلث أعضائها كل سنتين.

االتصال  قطاع  وتطوير  تعديل  وظائف  بين   127 الفصل  جمع 
دون  لكن  واإلعالم،  التعبير  والبصري، وضمان حرية  السمعي 
أن ينّص صراحة على منع االحتكار. ومع ذلك، فإن هدف ضمان 
المعلومة التعددية يمكن أن يكون أساسا دستوريا لتحجير االحتكار 

العمومي أو الخاص بنّص تشريعي.

ترتيبية  سلطة  الهيئة  لهذه   127 الفصل  منح  أخرى،  جهة  ومن 
خاصة. كما أوجب استشارتها حول جميع مشاريع القوانين ذات 
الصلة بهذا القطاع. وهي صالحيات هامة باعتبارها تخّول للهيئة 
جهة،  من  البصري  السمعي  للقطاع  تعديلية  كسلطة  التصرف 
جهة  من  القطاع  بهذا  المتعلق  التشريع  في  التأثير  من  وتمّكنها 

أخرى.

جميع  على  المنطبق   125 الفصل  بموجب  الهيئة  هذه  وتتمتّع 
الدستور  من  السادس  الباب  في  المذكورة  الدستورية  الهيئات 
نّص  كما  والمالي.  اإلداري  واالستقالل  المعنوية  بالشخصية 
البرلمان  قبل  من  الهيئة  هذه  أعضاء  انتخاب  على   125 الفصل 
بأغلبية معّززة. هذا إضافة إلى أّن تعيين أعضائها يكون لمدة ست 

سنوات غير قابلة للتجديد.

التونسي أّسس إلحداث سلطة  الدستور  أّن  ويترتب عن ما سبق 
أن  إلى  االنتظار  يجب  لكن  تعديلية.  بصالحيات  متمتعة  مستقلة 
يتّم سّن القانون األساسي المنظم لهذه الهيئة للحصول على المزيد 
من العناصر التي ستُمّكن من تقييم درجة استقالليتها. فعلى الرغم 
مثال من أّن الفصل 125 من الدستور نّص على أن أعضاء هذه 
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معّززة،  بأغلبية  البرلمان  قبل  انتخابهم من  يقع   أن  يجب  الهيئة 
فإّن القانون األساسي هو الذي سيحّدد إن كان ذلك سيتّم بأغلبية 
الثالث أخماس )5/3( أو أغلبية الثلثين )3/2( أو غيرها. و كلّما 
تقلّص خطر وجود أعضاء  كلما  أرفع،  المطلوبة  األغلبية  كانت 
مسائل  وهي  الهيئة.  صلب  واحد  سياسي  حزب  من  مفروضين 
داخل  السياسية  األحزاب  بين  القائمة  القوى  موازين  ستحّددها 

البرلمان التونسي.

على  الدستور  في  التنصيص  من  بالرغم  أّنه  القول  وخالصة 
المبادئ التي يمكن أن تدعم حرية وسائل اإلعالم، ينبغي الترّيث 
إلى حين صدور جميع النصوص التطبيقية، ذات المرتبة تحت 

الدستورية، في هذا المجال لتقييم درجة حرية وسائل اإلعالم.
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المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية

وغير  ومستقلة  ربحية  غير  منظمة   ، الديمقراطية  للتقريرعن  الدولية  المنظمة 
الفدرالية.  ألمانيا  جمهورية  في  ببرلين  مقّرها  يقع  سياسي،  حزب  ألي  تابعة 
المشاركة  تعزيز  في  الديمقراطية  عن  للتقرير  الدولية  المنظمة  هدف  ويتمثل 
السياسية لدى المواطنين وتدعيم مسؤولية األجهزة الحكومية وتنمية المؤسسات 
الديمقراطية. وتدعم المنظمة الدولية للتقريرعن الديمقراطية المبادرات الوطنية 
أن  في  حقهم  بذلك  ونعني  المواطنين  لدى  الكونية  الحقوق  تعزيز  إلى  الرامية 
يشاركوا في صلب الحياة السياسية داخل بلدهم مثلما أقّر ذلك اإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

للمزيد من المعلومات:

http://www.democracy-reporting.org
Contact : info@democracy-reporting.org

سنة  تأّسست  جامعية  علمية  جمعية  هي  الدستوري  للقانون  التونسية  الجمعية 
1984. يتمثّل موضوع نشاطها  القانونية سنة  التأشيرة  1981 وتحّصلت على 
في المساهمة في نشر معرفة في مجال القانون الدستوري و المواّد المتصلة به. 
هي تعمل أساسا على تنظيم الفعاليات العلمية وكانت سببا في تأسيس األكاديمية 

الدولية للقانون الدستوري في تونس.

www.atdc.org.tn :الموقع االلكتروني
www.facebook.com/atdctn :صفحة الفايسبوك

السويسرية.  للفدرالية  الخارجية  الشؤون  وزارة  بدعم  الدراسة  هذه  إعداد  تم 
محتوى هذه الدراسة تتحمل مسؤوليته المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية 
دون سواها وال يمكن في أي حال من األحوال إعتبار هذا المحتوى يعكس وجهة 

نظر وزارة الشؤون الخارجية للفدرالية السويسرية.
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