
 7102جانفي  77الحقوق و الحریات الجماعیة بالدستور التونسي المؤرخ في 

 ھاجر قلدیش

 أستاذ محاضر بالمعھد العالي للدراسات القانونیة و السیاسیة بالقیروان

 

 

المطالبة بمجموعة من الحقوق و   1144يجانف 41ونسي أثناء انتفاضتھ في من أھم مطامح الشعب الت كان

 الحریات األساسیة  التي حرم منھا طیلة عقود.

طالب باحترام الحقوق و الحریات في ترابطھا و شمولیتھا و كونیتھا. كان یطالب ال فقط كان الشعب ی

 ابتكریسھا و تضمینھا في دستور جدید, دستور الجمھوریة الثانیة, بل و تجسیدھا فعلیا و ضمان ممارستھ

 .الدیمقراطیةعلى أرض الواقع في كنف احترام القانون و تجذیر 

و أطل علنا ھذا الدستور  2أعمال المصادقة على الدستور التونسي الجدید 1اختتم المجلس القومي التأسیسي

ر باألنموذج فھ البعض اآلخبعد طول انتظار لیصفھ بعض المحللین والسیاسیین بالمقبول و المرضي و لیص

 خرة على الصعید الوطني و اإلقلیمي.و بالمف

لكن األھم من ذلك كلھ ھو أن تترجم فصول ھذا النص األعلى في ھرم النصوص القانونیة من قواعد عامة 

 و نظریة إلى فعل سیاسي و مدني یضمن لألجیال القادمة الحد األدنى من الحقوق و الحریات و یحقق التوازن

 الحاكم من الرجوع إلى االستبداد و الظلم و الفساد. بین السلط و یجنب المحكوم و یمنع

 , و نسوق قبلنتطرق في ھذا البحث إلى موضوع الحقوق و الحریات الجماعیة كما أقرھا الدستور الجدید

 ذلك بعض المالحظات المنھجیة:

و مجرد ھال یتخذ تقسیما معینا للحقوق و الحریات فتقسیمھا إلى حریات فردیة و جماعیة  أوال: الدستور

 .3تقسیم نظري أكادیمي بحت

                                                             
 مت الذین من أو االنتخابات في سجلوا الذین التونسیین قبل من انتخابھم تم عضًوا 712 من متكون تأسیسي مجلس ھو التأسیسي الوطني المجلس1 

 . التونسیة للبالد جدید دستور ومن أوكد مھامھ وضع 7111 أكتوبر 72 في جرت والتي بالتسجیل، یقوموا لم ألنھم آلیا تسجیلھم
 712 أي ،2 وتحفظ ،17 وإعتراض نائب، 711 بموافقة 7112جانفي  72یوم  التأسیسي الوطني المجلسمن طرف  الدستور على المصادقةتمت 2 

: التونسیة الجمھوریة رئیس لقب من ممتازة جلسة في 7112 جانفي 72 في ختمھ تم .اغتیل الذي البراھمي محمد مكان لشغور ،712 جملة من نائب
 .جعفر بن مصطفى: التونسي التأسیسي الوطني المجلس رئیسو  العریض علي: التونسیة الحكومة رئیس   المرزوقي المنصف

لسیاسیة ا الدستور التونسي الحالي دون أن یتخذ تقسیما أو تصنیفا معینا, كان قد أقر بمختلف أجیال حقوق اإلنسان )الجیل األول الحقوق المدنیة و 3 
 .و الجیل الثاني الحقوق االقتصادیة و االجتماعیة و الجیل الثالث الحق في التنمیة و في بیئة سلیمة...(



بابا كامال )الباب الثاني( مستقال بعنوان الحقوق و الحریات  1141ثانیا: على مستوى الشكل, أفرد دستور 

 فصول فقط تعني ذات الموضوع(. 41)وفیھ  4292بدستور  المسألة مقارنةبھذه  تعنىفصال ُ 12فیھ 

لم تأت فقط في  1141اإلشارة إلى أن الحقوق و الحریات في دستورثالثا: دائما على مستوى الشكل, تجدر 

و في الباب المتعلق بالمبادئ  4و نجدھا كذلك في توطئة الدستورإطار ھذا الباب المستقل ) الباب الثاني( بل 

 .8لةو بالھیئات المستق 7و بالسلطة التشریعیة 6و في األبواب و الفصول المتعلقة بالرقابة القضائیة 5العامة

رابعا: و من المالحظات الشكلیة أیضا بعض الھنات الموجودة على مستوى الصیاغة و منھا مثال مشكل 

 .9الخلط بین حقوق اإلنسان و حقوق المواطن

 

حات )الحقوق و الحریات الجماعیة( و بدون و بالرجوع إلى موضوع المداخلة یتحتم علینا تعریف المصطل

لسفي حول تعریف و تصنیف الحریات, یمكن القول بأنھا مجموع الصالحیات الدخول في الجدل الفقھي و الف

حریتھ  مما یجعل نو السلطات و القدرات التي تشكل اعترافا بمفھوم الكرامة كأمر لھ ارتباط وثیق باإلنسا

 .10و رخاءه ممكنین

 ماعي.الجنسي و االجتن انتمائھ الدیني و العرقي و و للفرد حقوق لصیقة بذاتھ یتمتع بھا بغض النظر ع

فكل  .و الحریة ھي من حقوق اإلنسان و كل الحریات ھي من حقوق اإلنسان لكن العكس لیس صحیحا

الحقوق ھي لیست بالضرورة من الحریات. إذ الحقوق تفترض لتحقیقھا تدخل الدولة أي التزامھا بفعل شيء 

خل الدولة دالحریات فتقتضي لتحقیقھا عدم ت )كالحق في الصحة و الحق في التعلیم و الحق في العمل...( أما

 )كحریة التعبیر و حریة المعتقد(.التزام الحیاد و أي االمتناع عن الفعل

                                                             
بادئ مانیة من التوطئة "و تعبیرا عن تمسك شعبنا بتعالیم اإلسالم و مقاصده المتسمة بالتفتح و االعتدال, و بالقیم االنسانیة و انظر مثال الفقرة الث 4

 ....."حقوق االنسان الكونیة السامیة
 ضامنة ة،الدینی الشعائر وممارسة والضمیر المعتقد لحریة كافلة للدین، راعیة الدولة أن " ىالمتعلق بحریة المعتقد و الضمیر عل 2ینص الفصل 5 

 .الحزبي التوظیف عن العبادة ودور المساجد لحیاد
 والعنف راھیةالك على والتحریض التكفیر دعوات بمنع تلتزم كما منھا، النیل ومنع المقّدسات وبحمایة والتسامح االعتدال قیم بنشر الدولة تلتزم

 ".لھا وبالتصدي
الحقوق القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل، وعلویة الدستور، وسیادة القانون، وحمایة  األولى على أن"رتھ في فق 117ینص الفصل 6 

 ."والحریات
 ".الحریات وحقوق اإلنسان...... :تتخذ شكل قوانین عادیة النصوص المتعلقة بـ على أنھ" 26ص الفصل ین7 
 .121إلى الفصل  176من الفصل 8 
لى أن "المواطنین و المواطنات سواء أمام القانون من غیر تمییز" و الحال أن المساواة أمام القانون ھو مبدأ دستوري یھم ع 71مثال ینص الفصل 9 

الذي ینص على أن "حریة التنقل ھي من حقوق المواطن" و الحال أنھا من حقوق اإلنسان و لیست  72اإلنسان مواطنا كان أم أجنبیا. كذلك الفصل 
 صفة مواطن فقط. حكرا على من لھ
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أما بالنسبة لمصطلح "الحقوق و الحریات الجماعیة" فھي تعني تلك التي تمارس بصفة جماعیة, أي تلك 

 غیره من األفراد قصد ممارستھا و ھي تتعلق التي ال یمكن للفرد أن یمارسھا بمفرده بل علیھ أن یشترك مع

 أساسا بحریة االجتماع و التنظم و التظاھر السلمي )وأكثرھا من الحقوق المدنیة و السیاسیة(.

الحریات العامة تتعدد و تختلف حسب المعاییر المستعملة  نیفاتو تجدر المالحظة في ھذا اإلطار بأن تص

 في التصنیف:

 طریقة ممارسة الحریة:التصنیف حسب معیار  -

صنّف على أساسھ الحریات إلى حریات فردیة )حریة التنقل والمسكن تیمثل ھذا المعیار معیارا بسیطا ُ

والمراسلة، األمن الشخصي، الحریة الدینیة( وحریات جماعیة )حریة الجمعیات واالجتماع والصحافة 

 والتعلیم(.

للفرد شیئا من االستقاللیة إزاء السلطة في میادین  تؤمنویمكن تعریف الحریات الفردیة بكونھا حریات 

النشاط البدني )األمن الشخصي، حریة التنقل، حرمة المسكن( والنشاط االقتصادي )حق الملكیة، حریة 

 التجارة والصناعة( وفي المیدان الذھني والعقائدي )الحریة الدینیة(

 اد من العمل معا.أما الحریات الجماعیة فھي الحریات التي تمكن األفر

 التصنیف حسب معیار الموضوع: -

ھذا المعیار ھو األكثر شیوعا واألكثر استعماال ومع ذلك فھو معیار عسیر وغیر ثابت وأدى استعمالھ إلى 

 تعدد التصانیف التي تعتمده بحسب المؤلفین.

ردیة الحریة الفیات ھي:بین خمسة أصناف من الحر -اعتمادا على ھذا المعیار-فمثال یفرق األستاذ ریفرو 

یة الحریات الذھنیة أو األدب -الحریات البدنیة.  - مراسلة( –الحیاة الفردیة )مسكن  حریة -أو األمن الشخصي

الحریات االقتصادیة  -أو حریة الفكر )حریة الرأي، الحریة الدینیة، حریة الصحافة، حریة التعلیم...(

 حریة التجارة والصناعة(.واالجتماعیة )حق الملكیة، حریة الشغل، 

یسھو الكاتب عن دراسة الصنف األخیر أي الحریات  -وحین یدرس النظام القانوني الممیز لكل حریة-إال أنھ  

أما  (عیاتجم الجماعیة )اجتماع، تجمعاالقتصادیة واالجتماعیة ویضیف لتصنیفھ صنفا جدیدا ھو الحریات 

 أیضا ھذا المعیار ویفرق بین: فھو یعتمدJacques Robertاألستاذ جاك روبار

 حریة التنقل(. –حمایة الحیاة الخاصة  –الحریة البدنیة )األمن الشخصي  -



 حریة االعالم(. –حریة التعلیم  –حریة المعتقد  –حریات الفكر )حریة االراء  -

 الجمعیات(. –الحریات المعبر عنھا جماعیا )االجتماع  -

 صنیف التالي:فانھ یعتمد الت أما العمید كولیار

 –التنقل  –الحریات الشخصیة )األمن  -

 –حریات الفكر )الرأي  حرمة الشخصیة(

المسرح  –الصحافة  –التعلیم  –الدینیة 

 –االجتماع  –اإلذاعة والتلفزة  –والسینما 

 الجمعیات(

 الحریات ذات المحتوى االقتصادي -

حق الملكیة  –واالجتماعي )حریة الشغل 

 (.والصناعةحریة التجارة  –

 تصنیف حسب أجیال حقوق االنسانوق و  -

 من ذلك كلھ ھو اإلقرار بھا و العمل مو لكن یبقى الھدف من كل ھذه التصنیفات نظریا و أكادیمیا بحتا و األھ

 على ضمانھا و احترامھا في جوھرھا و تطبیقاتھا.

 

التونسي الجدید في باب الحقوق و و لنا أن نتساءل ھنا عن اإلضافة التي نخرج بھا من قراءتنا للدستور 

  ؟الحریات الجماعیة

؟ ما ھي النقاط اإلیجابیة و مل ھي النقاط السلبیة التي 4292بدستور ھل ھناك تطور في ھذا المجال مقارنة 

 نخلص لھا في دراستنا لھذا الموضوع؟

اإلطار القانوني للحقوق و الحریات الجماعیة في  نحدد أوال لإلجابة عن ھذه التساؤالت, ُیفترض بنا أن

الضمانات األساسیة لصیانة و احترام ھذه الحقوق و الحریات  نحدد ثانیا الدستور الجدید )مبحث أول( وأن

 )مبحث ثان(.

 دیدالج يالمبحث األول: اإلطار القانوني للحقوق و الحریات الجماعیة في الدستور التونس  

جملة من ھذه الحقوق و الحریات إال أنھا تبلورت و اكتسبت ضمانات أوسع في  4292لئن تضمن دستور 

 .(4) 1141دستور 



دیمقراطیة تكون ملزمة بالحد من بعض  لكن ال وجود ألي حریة و ألي حق بصورة مطلقة و أي دولة

 .(1) لضمان عیش مواطنیھا معا تأطیرھاب و ملزمة الجماعیةالحقوق و الحریات 

 تكریس الحقوق و الحریات الجماعیة في الدستور الجدید  -1

لم یتبنى مصطلح "حریات أساسیة" و كأنھ یعتبر أن كل الحقوق و  1141أن دستور تجدر المالحظة أوال 

     11الحریات الجماعیة يمن الدستور یخلط بین مصطلح 14حریات أساسیة. و لكن الفصل الحریات ھي 

تضمن للمواطنین و المواطنات الحقوق و الحریات الفردیة . إذ ینص على أن "الدولة  12والحریات العامة 

 و األصح أن یستعمل مصطلح "الحقوق و الحریات الفردیة و الجماعیة". (14)الفصل  و العامة"

من الدستور التي تضمن حریة تكوین األحزاب  1553و  1453و  1359و في ھذا اإلطار نركز على الفصول 

أكثرھا كان موجودا في  السلمي و الحق النقابي. و التظاھربات و الجمعیات و حریة االجتماع و و النقا

 (.816)الفصل  4292دستور 

ضافة ھنا تكمن في اإلطار القانوني لھذه الحقوق و الحریات الذي سبق وضع الدستور الجدید لتعلقھ و لكن اإل

 الحق من جھة أخرى. بالشأن السیاسي و االنتخابي من جھة و لتعلقھ بأصل

( یرى 1144سبتمبر  11فالمتأمل مثال في المرسوم المتعلق بتنظیم األحزاب السیاسیة )مرسوم مؤرخ في 

ھذا المرسوم( أكثر  بمقتضى)و الذي تم إلغاؤه  4288ماي  5في مقارنتھ بالقانون األساسي المؤرخ في 

 .و تسییرھا  مرونة في شروط تأسیس األحزاب السیاسیة

( و الذي ألغى القانون 1144سبتمبر  11بالنسبة للمرسوم المتعلق بتنظیم الجمعیات )مرسوم مؤرخ في  كذلك

أن تأسیس الجمعیات یخضع إلى و ینص على  4292نوفمبر  3األساسي المتعلق بالجمعیات و المؤرخ في 

 نظام التصریح ال نظام التأشیرة.

                                                             
11 En français « Libertés collectives » 
12 En français « libertés publiques »  

 وفي ةاألساسی أنظمتھا في والجمعیات والنقابات األحزاب تلتزم .مضمونة والجمعیات والنقابات األحزاب تكوین حریة على أن " 26ینص الفصل 13 
 ."العنف ونبذ المالیة وبالشفافیة والقانون الدستور بأحكام أنشطتھا

 اإلضراب حق یشمل وال .الوطني الجیش على الحق ھذا ینطبق وال .مضمون اإلضراب حق ذلك في بما النقابي الحق على أن " 22ینص الفصل 14 
 ." والدیوانة الداخلي األمن قوات

 ."حریة االجتماع والتظاھر السلمیّْین مضمونة على أن " 22ینص الفصل 15 
               حسبما رستماو مضمونة تلجمعیاا تأسیسو عالجتماوا لنشروا لصحافةوا لتعبیروا لفكرا حریة على أن " 1969من دستور  8ینص الفصل 16 

 طیةایمقرد سسأ على تنظمو. لسیاسیةا ةلحیاا فيكتھم رمشا  لتنظیم طنینالموا تأطیر في ابألحزا ھمتسا. نمضمو لنقابيا لحقوا. نلقانوا یضبطھ
 فلتطروا لعنفا لشكاأ بنبذ ابألحزا متلتزو.  لشخصیةا الباألحو لمتعلقةا دئلمباوا نإلنساا قحقوو یةرلجمھوا قیمو لشعبا دةسیا متحتر أن علیھاو
 أو عنصر أو لغة أو یند على مجھابر أو نشاطھ أو فھاأھدأو ئھدمبا ىمستو في ساساأ یستند أن بحز يأل زیجو الو.  لتمییزا جھأو لوآ لعنصریةوا

 . "تنظیمھاو ابألحزا تكوین نلقانوا یضبط.  جنبیةأ مصالح أو افطرأ لىإ بحز أي تبعیة تحجر.  جھة أو جنس



نوفمبر  1بحریة الصحافة و الطباعة و النشر )مرسوم مؤرخ في بالنسبة للمرسوم المتعلق  الشيءنفس 

إلى تنظیم حریة التعبیر و كل ما یتعلق بالمؤلفات الفكریة و  تھدففصال  81( و الذي یحتوي على 1144

 األدبیة و الفنیة و الصحف الدوریة و النشریات.

ور الدستور الجدید( تكریسا )سنتان و نصف قبل صد 1144و تأتي ھذه المراسیم الثالث المؤرخة في 

 .1144ھ البالد عقب أحداث جانفي للحقوق و الحریات الجماعیة و تعزیزا للتمشي الدیمقراطي الذي خاضت

نخص بالذكر:  1141ي إشارة سریعة لبعض حقوق و حریات الجیل الثالث المنصوص علیھا بدستور و ف

, الحق في بیئة سلیمة و 18(15الترفیھیة )فصل  و دعم الریاضة و األنشطة 17( 11لالحق في الثقافة )الفص

و كلھا من الحقوق الجدیدة التي لم ینص علیھا دستور  20(11و الحق في الماء )فصل  19(19زنة )فصل متوا

4292. 

و حقوق  21(13و الضعیفة كالتنصیص على حقوق المرأة )فصل  الھشةنضیف لذلك جملة من حقوق الفئات 

 .23(18و حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة )فصل  22(13الطفل )فصل 

و لئن كان التنصیص على جملة ھذه الحقوق یعتبر مھما و متأكدا غیر أن العبارات المستعملة كانت مبھمة 

مثال ال یذكر ما ھي الحقوق المكتسبة للمرأة التي تلتزم  13و عامة و ینقصھا التعریف و التدقیق فالفصل 

تعمل عبارة مبھمة و غامضة )حقوق الطفل على أبویھ( و لم یعرف بالطفل و اس 13بھا الدولة  و الفصل 

 لم یحدد السن القصوى لفئة الطفولة.

                                                             
 تأصلھا يف الوطنیة الثقافة وتدعم الثقافي، اإلبداع الدولة وتشجع مضمونة، اإلبداع حریةى.مضمون الثقافة في الحق على أن " 27ینص الفصل 17 

 لثقافيا الموروث الدولة تحمي .الحضارات بین والحوار الثقافات مختلف على واالنفتاح العنف ونبذ التسامح قیم یكرس بما وتجددھا، وتنوعھا
 ."فیھ القادمة األجیال حق وتضمن

 ."توفیر اإلمكانیات الالزمة لممارسة األنشطة الریاضیة والترفیھیةتدعم الدولة الریاضة، وتسعى إلى  على أن " 22ینص الفصل 18 
تضمن الدولة الحق في بیئة سلیمة ومتوازنة والمساھمة في سالمة المناخ. وعلى الدولة توفیر الوسائل الكفیلة بالقضاء على أن" 26ینص الفصل 19 

 ."على التلوث البیئي
 ."والمجتمع الدولة على واجب استغاللھ وترشید الماء على المحافظة.مضمون الماء في الحقعلى أن" 22ینص الفصل 20 
 لرجلا بین الفرص تكافؤ الدولة تضمن.وتطویرھا دعمھا على وتعمل للمرأة المكتسبة الحقوق بـحمایة الدولة تلتزمعلى أن" 22ینص الفصل 21 

 الدولة تتخذ .المنتخبة المجالس في والرجل المرأة بین التناصف تحقیق إلى الدولة تسعى.المجاالت جمیع وفي المسؤولیات مختلف تحمل في والمرأة
  ."المرأة ضد العنف على بالقضاء الكفیلة التدابیر

 أنواع میعج توفیر الدولة على.والتعلیم والتربیة والرعایة والصحة الكرامة ضمان الدولة وعلى أبویھ على الطفل حقوقعلى أن" 22ینص الفصل 22 
 ."للطفل الفضلى المصالح وفق تمییز دون األطفال لكلّ  الحمایة

 كلب إعاقتھ، طبیعة حسب االنتفاع، في الحق إعاقة ذي مواطن لكل .تمییز كل من اإلعاقة ذوي األشخاص الدولة تحميعلى أن" 28ینص الفصل 23 
 ."ذلك لتحقیق الضروریة اإلجراءات جمیع اتخاذ الدولة وعلى المجتمع، في الكامل االندماج لھ تضمن التي التدابیر

 
 
 



تنصیص الدستور التونسي الجدید لحقوق و مصالح المواطنین و المواطنات  منذكر عدو من الھنات أیضا 

الجدل الكبیر الذي قام حول ھذا المقیمین بالخارج )على عكس الدستورین المغربي و المصري مثال و رغم 

 الموضوع داخل اللجان المختصة و أثناء الجلسة العامة(. و نذكر أیضا عدم التنصیص على حقوق األجانب.

دید إذ فقد كان خطوة إیجابیة جدا في ھذا الدستور الج 24(31یص على حقوق المعارضة )الفصل أما التنص

 .25نادرا ما تتعرض الدساتیر لھذه الحقوق

الثورة یوحي بإطالقھا )خاصة فیما للحقوق و الحریات في تونس ما بعد إن اإلطار النظري و التطبیقي 

تھمیشھا  لىإالحریات و سعیھم یتعلق بالحقوق و الحریات الجماعیة( نظرا لتعسف حكام تونس و قمعھم لھذه 

 1144التونسیون منذ جانفي  أو فرض القیود علیھا. غیر أن الفوضى و التجاوزات و الخروقات التي عاشھا

و سوء فھم الحریات و استعمالھا في غیر موضعھا مما أدى إلى التھكم و القذف و الشتم و ھتك أعراض 

قسمت  في ظرف بضعة أشھر حزب 411الناس باسم حریة الصحافة و حریة التعبیر و إلى تأسیس أكثر من 

ین األحزاب و إلى تأسیس جمعیات مشبوھة المشھد السیاسي و شتتت أصوات الناخبین باسم حریة تكو

طى معھ و كل ذلك تحت رایة حریة تكوین انظر لإلرھاب و تتعت ُاإلنسانيمشكوك في دافعھا الخیري و 

منذ سنة   طاعات و شرائح المجتمعى موجات الغضب و االحتقان التي عصفت بكل قالجمعیات. و ال ننس

و اإلضراب عن العمل باسم ممارسة الحق النقابي  تضطرابا)و ال تزال( و دوامة االحتجاجات و اال 1144

و الحق في التظاھر مما أدى إلى خسائر بالملیارات تتكبدھا كل یوم المجموعة الوطنیة و تنذر بتراجع 

 اقتصادي و تراجع لمؤشرات التنمیة في نسب غیر مسبوقة و بتواتر لم تعرف لھ البالد مثیال من قبل.

و الحریات كما ینص على ذلك  قلتجاوزات و الخروقات أھمیة وضع حدود لھذه الحقوو قد أثبتت كل ھذه ا

 الدستور.

 حدود الحقوق و الحریات الجماعیة في الدستور الجدید -2

 

نسوق في ھذا اإلطار مالحظة منھجیة مبدئیة عند الحدیث عن حدود أو استثناءات للحقوق و الحریات و 

 26ة ال تقبل الحد منھا و ال قیود فیھا و ال استثناءاتحقوق و حریات مطلقھي أن الحقوق و الحریات قسمان: 

 .)كالحق في الحیاة و منع التعذیب و منع االسترقاق( و حقوق و حریات یضبط القانون حدودھا

                                                             
المعارضة مكّون أساسي في مجلس نواب الشعب، لھا حقوقھا التي تمّكنھا من النھوض بمھامھا في العمل النیابي  على أن:" 21ینص الفصل 24 

ة وخطة مقرر نة المكلفة بالمالیوالخارجیة. وتسند إلیھا وجوبا رئاسة اللج وتضمن لھا تمثیلیة مناسبة وفاعلة في كل ھیاكل المجلس وأنشطتھ الداخلیة
 ."لعمل النیابياباللجنة المكلفة بالعالقات الخارجیة، كما لھا الحق في تكوین لجنة تحقیق كل سنة وترؤسھا. ومن واجباتھا اإلسھام النشیط والبّناء في 

 25 
ndélogeables.Il s’agit du socle des droits inaliénables à la nature humaine et qui demeurent i26 



للجنة التوافقات, وقع التخلي  1145جویلیة  48طني التأسیسي و منذ جلسة بالرجوع إلى أعمال المجلس الو 

الذي ینص على حدود الحقوق  12لتقسیم و اعتماد إطالق الحریات مع تبني فصل جامع ھو الفصل عن ھذا ا

 .27و الحریات العامة

لعام أو أو لمقتضیات األمن اتقتضیھا الضرورة و ذلك بھدف حمایة حقوق الغیر  بضوابطھذا التحدید یتعلق 

جملة من الشروط للتنصیص على  12العامة. و یضیف الفصل  اآلدابالدفاع الوطني أو الصحة العامة أو 

تلك الحدود و أولھا أن ال تنال تلك الحدود من جوھر الحقوق و الحریات و ثانیھا أن ال توضع ضوابط إال 

 لضرورة تقتضیھا دولة مدنیة دیمقراطیة و ثالثھا أن یقع احترام التناسب بین ھذه الضوابط و موجباتھا.

ھو من ثمرات إصرار المجتمع المدني و الخبراء و أھل االختصاص على تضمینھ بالدستور.  12ھذا الفصل 

و على أساسھ تم إلغاء كل الفقرات األخرى التي أضیفت إلى مختلف الفصول المتعلقة بالحقوق و الحریات 

 في التحدید و المنع.

عدیدة  واتو الظلم و القھر لمدة سنتحت القمع  رزحلشعب  امنطقیو ما جاء بھ ھذا الفصل من شروط یعتبر  

باسم الحد من الحریات. فھي إذن ضرورة یبررھا مجتمع مدني دیمقراطي ینادي بإطالق الحریات و یندد 

 بالنیل منھا.

 األھم من ذلك ھو كیف سیكون التطبیق و كیف سیقع تحدید الحقوق و الحریات على أساس تلك الشروط و 

من طرف اإلدارة و للرقابة القضائیة من طرف  تترك للممارسة الفعلیةالضوابط ؟ ھذه مسألة تقدیریة 

من باب األحكام  413وكلھم ملزمون بالفصل  .28القاضي العدلي و القاضي اإلداري و القاضي الدستوري

الختامیة الذي ینص على أن أحكام الدستور "ُ تفسر و ُیؤول بعضھا البعض كوحدة منسجمة", و المھمة 

ة لكثرة ما یحتویھ ھذا الدستور الجدید من عبارات غامضة و مبھمة و أحیانا متناقضة فیما لیست بالیسیر

 بینھا.

ن التعریج على بعض الحدود الخاصة حسب بعض فقرات الدستور و منھا ھذا بالنسبة للحدود العامة و یمك

إلى ضرورة  59من الفصل  1ما یخص حریة تكوین األحزاب و النقابات و الجمعیات إذ تشیر الفقرة 

من الدستور الذي ال  53و كذلك الفصل االلتزام بأحكام الدستور و القانون و بالشفافیة المالیة و نبذ العنف 

 إال إذا كانا سلمیین. التظاھریضمن حریة االجتماع و 

ھناك مسألة أخرى مسكوت عنھا في إطار الحدود المسلطة على الحقوق و الحریات و ھي مسالة تعلیق 

العمل المسألة  ُبعید التعلیق ب هالحریات في حالة خطر داھم. و لئن تعرض فقھ القضاء التونسي بشجاعة لھذ

                                                             
 وال .جوھرھا من ینال ال بما وممارستھا الدستور بھذا المضمونة والحریات بالحقوق المتعلقة الضوابط القانون یحددعلى أنھ:"  29ینص الفصل 27 

 وأ الوطني، الدفاع أو العام، األمن لمقتضیات أو الغیر، حقوق حمایة وبھدف دیمقراطیة مدنیة دولة تقتضیھا لضرورة إّال  الضوابط ھذه توضع
 من یاتوالحر الحقوق بـحمایة القضائیة الھیئات وتتكفّل. وموجباتھا الضوابط ھذه بین التناسب احترام مع وذلك العامة، اآلداب أو العامة، الصحة

 ."الدستور ھذا في المضمونة وحریاتھ اإلنسان حقوق مكتسبات من ینال أن تعدیل أليّ  یجوز ال .انتھاك أي
 المبحث الثاني من ھذه الدراسة.انظر 28



الذي ینص على مسألة اتخاذ التدابیر االستثنائیة من طرف ) 30من الدستور 81فإن الفصل  429229بدستور 

و ھي من الفراغات  31حریاتإلى مسألة تعلیق الال یتعرض بتاتا  (في حالة خطر داھم رئیس الجمھوریة

المتروكة للسلطة التقدیریة لإلدارة و للقاضي, و من الممكن )لو وقع سوء استعمالھا( أن ترجع بمنظومة 

سیما مع ازدیاد خطر اإلرھاب و تنامي خالیاه في بالدنا مما قد یؤدي إلى التوسیع  ,حقوق اإلنسان إلى الوراء

 في دائرة الحدود و تضییق الخناق على دائرة الحقوق و الحریات.

 

یعزز  1141و یمكن القول, على ضوء ما تقدم, أن اإلطار القانوني للحقوق و الحریات الجماعیة في دستور 

الحریات على ما جاء في الدستور بل و و ال تقتصر ھذه الحقوق و .4292ور و یضیف إلى ما جاء بھ دست

و ھي أعلى مرتبة من القوانین و أدنى مرتبة من الدستور  32تتعداه إلى جملة المواثیق و المعاھدات الدولیة

 غیر أنھا جزء ال یتجزأ من المنظومة الحقوقیة في التشریع التونسي.33 11نص على ذلك الفصل  مثلما

ن الحدیث عن الحقوق و الحریات یتعدى مسألة تكریسھا و تأطیرھا القانوني فصاحب السلطة لھ نزعة إ

     لتجاوزھا و النیل منھا مما ُیحتم علینا النظر في الضمانات األساسیة لصونھا و احترامھا.

 

 فيحترام الحقوق و الحریات الجماعیة المبحث الثاني: الضمانات األساسیة لصیانة و ا

 الجدید يالدستور التونس

یعتبر الفصل بین السلط و احترام دولة القانون من أھم ضمانات الحریة التي ابتدعتھا الفلسفة السیاسیة 

الحدیثة و التي كرستھا مختلف المنظومات القانونیة و أخذت بھا الدساتیر الدیمقراطیة, و یمكن الحدیث في 

 (.1( و أخرى مؤسساتیة )4إجرائیة ) ھذا اإلطار عن نوعین من الضمانات: ضمانات

                                                             
 انظر فقھ قضاء المحكمة29 
 السیر معھ یتعذر واستقاللھا، البالد وأمن الوطن لكیان مھدد داھم خطر حالة في الجمھوریة لرئیس من الدستور على أنھ " 81ینص الفصل 30 

 وإعالم الشعب بنوا مجلس ورئیس الحكومة رئیس استشارة بعد وذلك االستثنائیة، الحالة تلك تحتمھا التي التدابیر یتخذ أن الدولة، لدوالیب العادي
 .الشعب إلى بیان في التدابیر عن ویعلن الدستوریة، المحكمة رئیس
 طیلة ائمد انعقاد حالة في الشعب نواب مجلس ویُعتبر اآلجال، أقرب في الدولة لدوالیب العادي السیر عودة تأمین إلى التدابیر ھذه تھدف أن ویجب
 .الحكومة ضد لوم الئحة تقدیم یجوز ال كما الشعب نواب مجلس حل الجمھوریة لرئیس یجوز ال الحالة ھذه وفي. الفترة ھذه
 أو شعبال نواب مجلس رئیس من بطلب الدستوریة المحكمة إلى یعھد ذلك، بعد وقت كل وفي التدابیر، ھذه سریان على یوما ثالثین مضيّ  وبعد
 .یوما عشر خمسة أقصاه أجل في عالنیة بقرارھا المحكمة وتصرح. عدمھ من االستثنائیة الحالة استمرار في البت   أعضائھ من ثالثین
 ."الشعب إلى ذلك في بیانا الجمھوریة رئیس ویوجھ. أسبابھا بزوال التدابیر بتلك العمل ویُنھى

خالفا لبعض الدساتیر األخرى كدستور جنوب إفریقیا مثال الذي ینص أحد فصولھ على أنھ حتى في الحاالت االستثنائیة ھناك حقوق ال یمكن 31 
 le socleتعلیقھا مع إشارة واضحة و صریحة للفصل و الفقرة و ذكر مفصل لجلة ھذه الحقوق التي ال یمكن المساس بھا حتى في حالة خطر داھم 

des droits indélogeables.    
ولیة د و ھي تشمل خاصة المیثاق الدولي للحقوق المدنیة و السیاسیة  و المیثاق الدولي للحقوق االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة و معاھدات 32 

 عدة صادقت علیھا الجمھوریة التونسیة تعنى بحقوق الطفل و المرأة و األجانب )ألخ(.
 ."المعاھدات الموافق علیھا من قبل المجلس النیابي والمصادق علیھا، أعلى من القوانین وأدنى من الدستور الدستور على أن "من  71ینص الفصل 33 



 الضمانات اإلجرائیة الحترام الحقوق و الحریات -1

الدستور التونسي الجدید حول فكرتین: منع للحقوق و الحریات حسب  اإلجرائیةتتمحور الضمانات 
كل ش تعدیل الدستور بشكل یخل بھذه الحقوق و الحریات من جھة و اتخاذ ھذه الحقوق و الحریات في

 قوانین أساسیة من جھة أخرى.

 منع تعدیل الدستور بشكل یخل بھذه الحقوق و الحریات أوال: 

من الدستور و المتعلق بتعدیل الدستور على أن كل مبادرة تعرض  8من الباب  41134ینص الفصل 
, 12صل ف یجوز تعدیلھ. و بالرجوع للال الرأي في كونھا ال تتعلق بم إلبداءعلى المحكمة الدستوریة 

ریاتھ و ح اإلنسانال یجوز ألي تعدیل أن ینال من مكتسبات حقوق  "نجده ینص في فقرتھ األخیرة أنھ
 ."المضمونة في ھذا الدستور

فإن كان تعدیل الدستور بصفة تخل بھذه الحقوق و الحریات ممنوعا فإنھ في المقابل یمكن التعدیل في 
أي في اتجاه دعم ھذه الحقوق و الحریات و تعمیقھا و توسیع مجالھا و مزید تكریسھا و اتجاه عكسي 

 ما سھي المشرع عنھ. إتمامتحسین صیاغتھا و 

 ثانیا:  اتخاذ الحقوق و الحریات في شكل قوانین أساسیة

و قد  .عادة ما تحضي الحقوق و الحریات بحمایة خاصة فیما یتعلق بتنظیم ممارستھا و طرق الحد منھا
على أن المسائل المتعلقة بتنظیم األحزاب و النقابات و  35في فقرتھ الثانیة من الدستور 39نص الفصل 

یعني ذلك  .ق اإلنسان تتخذ في شكل قوانین أساسیةت و حقوالجمعیات و كذلك المسائل المتعلقة بالحریا
الشعب و تعرض على مداولة  أن المصادقة علیھا ال تتم إال باألغلبیة المطلقة ألعضاء مجلس نواب

 یوما من تاریخ إحالتھا على اللجنة المختصة. 49الجلسة العامة بعد مضي 

وتضمن ھذه اإلجراءات الخاصة أكثر جدیة في التعامل مع مشاریع القوانین المتعلقة بالحقوق و 
 الحریات.

                                                             
 يف الرأي إلبداء الدستوریة المحكمة على الشعب نواب مجلس رئیس قبل من تُعرض الدستور لتعدیل مبادرة كلّ  على أن " 122ینص الفصل 34 

 .الدستور بھذا مقرر ھو حسبما تعدیلھ یجوز ال بما تتعلق ال كونھا
 .التعدیل مبدإ على المطلقة باألغلبیة للموافقة التعدیل مبادرة في الشعب نواب مجلس ینظر
 على لتعدیلا یعرض أن المجلس أعضاء ثلثي موافقة بعد الجمھوریة لرئیس ویمكن. الشعب نواب مجلس أعضاء ثلثي بموافقة الدستور تعدیل یتم

 ."المقترعین بأغلبیة الحالة ھذه في قبولھ ویتم االستفتاء،
 اإلعالم یمتنظ والقضاء، العدالة تنظیم المعاھدات، على الموافقة :التالیة بالمسائل المتعلقة النصوص أساسیة قوانین شكل تتخذو ھذا نصھ: "35 

 الداخلي مناأل قوات تنظیم الوطني، الجیش تنظیم وتمویلھا، المھنیة والھیئات والمنظمات والجمعیات والنقابات األحزاب تنظیم والنشر، والصحافة
 الحریات ،26 الفصل أحكام وفق الرئاسیة المدة في التمدید ،62 الفصل أحكام وفق الشعب نواب مجلس مدة في التمدید االنتخابي، القانون والدیوانة،

 ."یةللمیزان األساسي القانون الدستوریة، الھیئات تنظیم المحلیة، السلطة للمواطنة، األساسیة الواجبات الشخصیة، األحوال ،اإلنسان وحقوق



منھ على عدم  36 15 الدستور في الفصلتخص جریمة التعذیب التي ینص  إجرائیةویمكن إضافة مسألة 
 سقوطھا بالتقادم و في ذلك تعبیر عن ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 

 الضمانات المؤسساتیة الحترام الحقوق و الحریات  -2

ثالثة حلقات مؤسساتیة تضمن مسألة صیانة و احترام الحقوق و الحریات,  1141جانفي  13نجد في دستور 

 المستقلة و حلقة القضاء العدلي و اإلداري و المالي و حلقة القضاء الدستوري.و ھي حلقة الھیئات الدستوریة 

 أوال: حلقة الھیئات الدستوریة المستقلة 

لمراقبة احترام  38اإلنسانعلى إحداث ھیأة مستقلة لحقوق 37 418ینص الدستور التونسي الجدید في فصلھ 

 في تونس. اإلنسانه لتطویر منظومة حقوق الحقوق و الحریات و العمل على تعزیزھا و اقتراح ما ترا

                                                             
 ."تحمي الدولة كرامة الذات البشریة وحرمة الجسد، وتمنع التعذیب المعنوي والمادي. وال تسقط جریمة التعذیب بالتقادمعلى أن " 72ینص الفصل 36 
اإلنسان احترام الحریات وحقوق اإلنسان، وتعمل على تعزیزھا، وتقترح ما تراه لتطویر  تراقب ھیئة حقوقعلى ما یلي " 178ینص الفصل 37 

 .منظومة حقوق اإلنسان، وتستشار وجوبا في مشاریع القوانین المتصلة بمجال اختصاصھا
 .تحقق الھیئة في حاالت انتھاك حقوق اإلنسان لتسویتھا أو إحالتھا على الجھات المعنیة

 ."عضاء مستقلین محایدین من ذوي الكفاءة والنزاھة، یباشرون مھامھم لفترة واحدة، مدتھا سّت سنواتتتكون الھیئة من أ
وھي لجنة استشاریة  تم إحداثھا ) األساسیة والحریات اإلنسان لحقوق العلیا الھیئةو یمكن لنا أن نتساءل عما إذا كانت ھذه الھیأة مستقلة عن  38 

 القانونیة بالشخصیة تتمتع وطنیة ھیئةھي  العلیا لھیئةأو أنھا ستضمھا. و ھذه ا (1991جانفي  2المؤرخ في  1991لسنة  62بموجب األمر عدد 
 :اإلطار ھذا في وتتولّى. ممارستھا ضمان في واإلسھام ثقافتھا ونشر قیمھا وترسیخ وحمایتھا اإلنسان بحقوق النھوض إلى تھدف المالي واالستقالل

 وحمایتھا، یةاألساس والحریات اإلنسان حقوق بدعم تتعلّق مسألة بأیّة التلقائي التعھد إمكانیة مع الجمھوریة رئیس فیھ یستشیرھا فیما الرأي إبداء
 .اإلنسان حقوق انتھاك حاالت إلى االنتباه ولفت
 تتعلّق التي كتل ذلك في بما والدولي لوطنيا الصعیدین على األساسیة والحریات اإلنسان حقوق بدعم الكفیلة الجمھوریة لرئیس االقتراحات تقدیم

 .ھل مالءمتھا أو األساسیة والحریات اإلنسان بحقوق المتعلقة واإلقلیمیة الدولیة الصكوك لمقتضیات والممارسات التشریع مطابقة بضمان
 .المجال ھذا في الجمھوریة رئیس إلیھا بھا یعھد مھمة بأیة القیام 

 وإحالتھا ابھاأصح إلى االقتضاء عند واإلستماع فیھا والنظر األساسیة والحریات اإلنسان بحقوق الصلة ذات المسائل حول والشكایات العرائض قبول
 .الجمھوریة سرئی إلى شأنھا في تقاریر وترفع لھم المتاحة االنتصاف بسبل والشكایات العرائض أصحاب إعالم, للتعّھد مختّصة أخرى سلطة أیّة إلى
 :بـ أیضا األساسیة والحریات اإلنسان لحقوق العلیا الھیئة تقوم كما
 .األساسیة والحریات اإلنسان حقوق مجال في والدراسات البحوث إنجاز ــ
 ھذا في رأيال وإبداء اإلقلیمیة والمؤسسات الھیئات إلى وكذلك المتّحدة األمم ولجان لھیئات تونس تقّدمھا التي التقاریر مشاریع إعداد في المساھمة ــ

 .الشأن
 ونست تقاریر مناقشة لدى اإلقلیمیة والمؤسسات الھیئات وعن المتحدة األمم ولجان ھیئات عن الصادرة والتوصیات الصادرة المالحظات متابعة ــ

 .منھا لالستفادة مقترحات وتقدیم لھا رفعھا یتتمّ  التي
 تقدیمو المطبوعات وتوزیع والدولیة والوطنیة الجھویة الندوات تنظیم عبر وذلك األساسیة والحریات اإلنسان حقوق ثقافة نشر في المساھمة ــ

 .األساسیّة والحرّیات اإلنسان بحقوق المتعلّقة المسائل حول المحاضرات
 .الصلة ذات الوطنیة الخطط تنفیذ في والمشاركة اإلنسان حقوق على بالتربیة المتعلّقة والبرامج الخطط إعداد في المساھمة ـ
 .األساسیّة والحریات اإلنسان حقوق مجال في وإنجازاتھا تونس مكاسب وتطویر دعم على العمل ــ

 :أیضاً  األساسیّة والحریات اإلنسان لحقوق العلیا الھیئة وتتولّى
 .خرىاأل الدول في اإلنسان لحقوق الوطنیة والمؤسسات اإلقلیمیة والمؤسسات اإلختصاص ذات المتحدة األمم مؤسسات مع ، حدودھا في ، التعاون ــ
 لمؤسساتل اإلقلیمیة المجموعات سائر مع وكذلك أعمالھا في الناجع واإلسھام اإلنسان لحقوق الوطنیة للمؤسسات الدولیة التنسیق لجنة مع التعاون ــ

 .اإلنسان لحقوق الوطنیة
 .اإلنسان لحقوق الدولیّة أو الوطنیة المؤسسات قبل من تنظیمھا یتمّ  التي اإلجتماعات في المشاركة ــ

 الھیاكلو األطفال مالحظة أو إیواء ومراكز اإلیقاف ومراكز واإلصالحیة السجنیة المؤسسات إلى بزیارات ، إعالم سابق دون العلیا الھیئة رئیس یقوم
 .ساسیةاأل والحریات اإلنسان بحقوق الخاص الوطني التشریع تطبیق مدى من للتثبت وذلك الخصوصیة اإلحتیاجات بذوي المھتمة االجتماعیة

 ألساسیةا والحریات اإلنسان بحقوق الصلة ذات المسائل حول الحقائق وتقّصي بحث بمھام الجمھوریة رئیس من خاص بتكلیف الھیئة رئیس یقوم
 .الجمھوریة رئیس إلى بشأنھا تقاریر ویرفع



 

غلى جانب ھذه الھیأة نجد أن الدستور ینص على إحداث ھیأة االتصال السمعي البصري التي تسھر حسب 

و ھیأة االنتخابات التي تشرف على سالمة المسار  اإلعالمعلى ضمان حریة التعبیر و 39 413الفصل 

ترام حالمستدامة و حقوق األجیال القادمة التي تختص بضمان ا و ھیأة التنمیة40 413االنتخابي حسب الفصل 

و كذلك ھیأة الحومة الرشیدة و مكافحة الفساد التي أحدثھا الفصل 41 412حقوق الجیل الثالث حسب الفصل 

رصید الحقوق و الحریات و تضمن ات المستقلة من شأنھا أن تعزز ئمن الدستور و كل ھذه الھی42 451

                                                             

 إلطار القانوني

x 1118جوان  43مؤّرخ في  1118لسنة  53قانون عدد. 
x  1112جوان  2المؤرخ في  4333األمر عدد. 
x محّطات 
x یتعلّق بإحداث المجلس األعلى لحقوق  1141…مؤّرخ في 1141لسنة … مشروع قانون عدد

 االنسان و الحریات االساسیة
x  أعضاء الھیئة العلیا یتعلّق بتعیین  1141أكتوبر  15مؤرخ في   111قرار جمھوري عدد 
x  یتعلّق بتسمیّة السید محمد  1141جوان  13مؤرخ في  1141لسنة  28قرار جمھوري عدد

 الھاشمي جغام
x  97یتعلق بتنقیح وإتمام المرسوم عدد  1141دیسمبر  11مؤرخ في  1141لسنة  13قانون عدد 

 1144جانفي  41المتعلق بالتعویض لشھداء ثورة  1144أكتوبر 11خ في المؤر 1144لسنة 
 .(4ومصابیھا ) 

x  یتعلّق بتسمیّة أعضاء لجنة شھداء  2112جویلیّة  1مؤرخ في  2112لسنة  2972أمر عدد
 .الثورة ومصابیھا المحدثة لدى الھیئة العلیا لحقوق اإلنسان والحریات األساسیة

x  1141جانفي  13دستور 
x مبادئ باریس 
x  یتعلق بضبط طرق سیر أعمال   1145ماي  41مؤرخ في  1145لسنة  4949أمر عدد

 لجنةشھداء الثورة ومصابیھا

 
 ضمان على وتسھر وتطویره، البصري، السمعي االتصال قطاع تعدیل البصري السمعي االتصال ھیئة تتولى على ما یلي" 172ینص الفصل 39 

 .نزیھ تعددي إعالم ضمان وعلى واإلعالم، التعبیر حریة
 .المجال بھذا المتصلة القوانین مشاریع في وجوبا وتستشار اختصاصھا مجال في ترتیبیة بسلطة الھیئة تتمتع

 
 عضائھاأ ثلث ویجّدد سنوات، ست مدتھا واحدة، لفترة مھامھم یباشرون والنزاھة، الكفاءة ذوي من محایدین مستقلین أعضاء تسعة من الھیئة تتكون
 ."سنتین كل

 وتنظیمھا، واالستفتاءات االنتخابات إدارة ،"لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة" وتسمى االنتخابات، ھیئة تتولى على ما یلي:" 172ینص الفصل 40 
 .بالنتائج وتصّرح وشفافیّتھ، ونزاھتھ االنتخابي المسار سالمة وتضمن مراحلھا، جمیع في علیھا واإلشراف

 .اختصاصھا مجال في الترتیبیة بالسلطة الھیئة تتمتع
 عضائھاأ ثلث ویجّدد سنوات، ستّ  مّدتھا واحدة، لفترة مھامھم یباشرون والنزاھة، الكفاءة ذوي من محایدین مستقلین أعضاء تسعة من الھیئة تتركب

 ."سنتین كل
 االقتصادیة بالمسائل المتعلقة القوانین مشاریع في وجوبا القادمة األجیال وحقوق المستدامة التنمیة ھیئة تستشار على ما یلي:" 179ینص الفصل 41 

 .اختصاصھا بمجال المتصلة المسائل في رأیھا تبدي أن وللھیئة. التنمیة مخططات وفي والبیئیة واالجتماعیة
 ."سنوات ستّ  مدتھا واحدة لفترة مھامھم یباشرون والنزاھة الكفاءة ذوي من أعضاء من الھیئة تتكون

 تنفیذھا بعةومتا ومكافحتھ الفساد ومنع الرشیدة الحوكمة سیاسات في الفساد ومكافحة الرشیدة الحوكمة ھیئة تسھم على ما یلي:" 121ینص الفصل 42 
 .والمساءلة والنزاھة الشفافیة مبادئ وتعّزز ثقافتھا، ونشر
 .المعنیة الجھات على وإحالتھا منھا، والتحقق فیھا، والتقّصي والخاص، العام القطاعین في الفساد حاالت رصد الھیئة تتولى

 .اختصاصھا بمجال المتصلة القوانین مشاریع في وجوبا الھیئة تستشار
 .اختصاصھا بمجال المتصلة العامة الترتیبیة النصوص في رأیھا تبدي أن للھیئة



ات محایدة موضوعیة و مستقلة و أن ال تدخل االعتبارات الحزبیة و ئكون ھذه الھیاحترامھا شرط أن ت

 السیاسیة في تعیین أعضائھا و القائمین علیھا.

 ثانیا: حلقة القضاء العدلي و اإلداري و المالي 

دة لدستور و سیامن الدستور على أن القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل و علویة ا 411ینص الفصل 

 نص لحقوق و الحریات. و ھنا یعلب القاضي العدلي و اإلداري دورا مھما جدا في تأویلالقانون وحمایة ا

الدستور و ضمان احترام باب الحقوق و الحریات و القطع مع الممارسات السابقة التي ضیقت الخناق 

ة, بین الحداثة و الرجعی الحریات الفردیة والجماعیة في بالدنا و جعلت فقھ القضاء التونسي متأرجحا بین

الجرأة و التقھقر, بین إطالق الحریات و حجبھا, حسب الظرف و حسب المتقاضي و حسب القاضي و 

و ما ینتظره التونسیون و المتقاضون فیما سیأتي من األیام ھو اجتھاد القاضي العدلي و  حسب القضیة.

 دستور حداثي متفتح ال ظالمي متشدد.اإلداري في تطبیق 

 لثا: حلقة القضاء الدستوريثا 

لحقوق و الحریات و أھمھا ھي المحكمة الدستوریة و التي سما بھا الدستور التونسي الحلقات الضامنة ل اخر

. و لعل مراقبة دستوریة مشاریع 43(448)كما نص علیھ الفصل مستقلة  قضائیةھیأة إلى مرتبة الجدید 

بالحقوق و الحریات من أوكد األدوار الموكولة للقاضي الدستوري و من أھم مقومات القوانین المتعلقة 

و األرجح أن  1141تعتبر ھذه المؤسسة من أھم ما جاء بھ دستور وضمان دولة القانون. والدیمقراطیة 

تنصیب أعضائھا, تقدمیا متحررا متمشیا مع تطلعات  إجراءاتمحكمة الدستوریة استكمال یكون فقھ قضاء ال

 في مجال الحقوق و الحریات. اآلنھ إلى حد التونسي لمؤسسة مي المسار المضني الذي تم قطع

التعریج على دور المجتمع المدني و المنظمات الحقوقیة و أخیرا في حدیثنا عن الضمانات ال یفوتنا و 

و ھي فضاءات تتبلور فیھ الحریات و تكرس كأحسن ما یكون األجنبي الجمعیات ووسائل اإلعالم المحلي و 

فھي مرآة المجتمع تعكس صورتھ و تبلغ ھمومھ و تعبر عن تطلعاتھ و ھذا معنى الدیمقراطیة التشاركیة 

 التي كان ھذا الدستور واحدا من إرھاصاتھا.

                                                             
 كل اأعضائھ ثلث ویجّدد سنوات، ستّ  مّدتھا واحدة، لفترة مھامھم یباشرون والنزاھة، الكفاءة ذوي من محایدین مستقلین أعضاء من الھیئة تتكون
 ."سنتین

 نم أرباعھم ثالثة الكفاءة، ذوي من عضوا عشر اثني من تترّكب مستقلة قضائیة ھیئة الدستوریة المحكمة على ما یلي:" 118ینص الفصل 43 
 .سنة عشرین عن خبرتھم تقل ال الذین القانون في المختصین

 يف المختصین من أرباعھم ثالثة یكون أن على أعضاء، أربعة للقضاء، األعلى والمجلس الشعب، نواب ومجلس الجمھوریة، رئیس من كل یعیّن
 .سنوات تسع مدتھا واحدة لفترة التعیین ویكون. القانون
 جھة مراعاة مع تكوینھا عند المعتمدة بالطریقة المحكمة تركیبة في الحاصل الشغور ویُسدّ  سنوات، ثالث كلّ  الدستوریة المحكمة أعضاء ثلث یجّدد

 .واالختصاص التعیین
 ."القانون في المختصین من لھ ونائبا رئیسا بینھم من المحكمة أعضاء ینتخب



تقال الدیمقراطي بعد استكمال الشوط نقول أن بالدنا ال تزال في بدایة مسار االن و في خاتمة ھذا العرض 

 . األول منھ و ھو المصادقة على الدستور

نحن في دیمقراطیة ناشئة یلزم لبنائھا طریق طویل و طریق الدیمقراطیة ال ینبع فقط من الدولة و من 

 مؤسسات الدولة بل كذلك و باألساس من الشعب.

فھذا الدستور الذي بین أیدینا و الذي كان في جوانب كثیرة منھ متعلقة بالحقوق و الحریات ھو نتاج ضغط 

 ننتظر أنالشارع و المجتمع المدني. و ھو یبقى أساسا نظریا ال حیاة فیھ ننتظر تنزیلھ على أرض الواقع و 

دم االستقرار و تھدیدات على األمن من نعیشھ حقیقة و ممارسة. وواقعنا الیوم فیھ الكثیر من االنفالت و ع

أن ُتقمع الداخل و الخارج. و أكثر ما یھدد الحریات ھو التطرف الدیني و الفكري, و الخوف كل الخوف 

 الحریات باسم تطبیق تعالیم دین اإلسالم أو باسم مكافحة اإلرھاب.

یة الحدیثة ة لتعزیز بناء الدولة الدیمقراطفالمعادلة إذن تبدو صعبة المنال و التحدیات كبیرة و الضمانة الحقیقی

تربیة  وھي سیادة الشعب و التعددیة السیاسیة و التداول السلمي على السلطة و حریة الصحافة و اإلعالم 

و لیس ذلك بالمستحیل على شعب صنع ثورة و بدد حاجز الخوف  اإلنساناألجیال القادمة على ثقافة حقوق 

 ھا التاریخ.و مھد لتغییرات جذریة سیذكر


