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الصادر بتاريخ  23نوفمرب/ترشين الثاين  ،2015أي سنة
يف العدد ال ّثالث من املفكّرة القانون ّية ّ
ون ّيف بعد إصدار دستور  27جانفي/كانون الثاين  ،2014تساءل األستاذ وحيد الفرشييش «هل قرأنا
الفصل  49من الدّ ستور؟» 1مستهجنا صدور قانونني 2اعتربمها خرقا واضحا ملوجبات الفصل 49
يعب عنه من «إرادة  ...رصحية إلعالء احلقوق واحلريات» .3ومن الرضوري يف تقديرنا أن
وانتهاكا ملا ّ
ست سنوات من املامرسة الترشيع ّية حتت طائلة دستور جديد شكّل
السؤال بعد ّ
نعيد اليوم طرح هذا ّ
فيه الفصل  49تغيريا براديغامت ّيا يف املنظومة القانون ّية املتّصلة باحلقوق واحلريات ح ّقق هبا هذا الفصل
قطعا مع املنظومة القديمة حتت طائلة دستور .41959
ولنعرتف أن «اإلرادة الرصحية إلعالء احلقوق واحلريات» التي يتحدّ ث عنها األستاذ وحيد فرشييش مل تكن
سهلة الترصيح إذ تعكس األعامل التّحضري ّية لدستور  27جانفي/كانون الثاين  52014والدة عسرية لباب
املبادئ األساس ّية وباب احلقوق واحلريات عكس فيها اجلدل حول املرجع ّية القيم ّية للدستور تشنّجات هوو ّية
جو عام من اخلشية عىل
ناجتة عن تركيبة غري متجانسة للمجلس الوطني التّأسييس ذي األغلبية اإلسالم ّية ،يف ّ
املكتسبات والعودة إىل الوراء بشأن ما كان ُيعتقد أنّه حمسوم أمره كالطابع املدين للدّ ولة وحقوق املرأة .وك ّلنا
األول من الدّ ستور واملصادر الشكل ّية للترشيع و«كون ّية حقوق اإلنسان».6
السجال حول صيغة الفصل ّ
يذكر ّ
يف هذا املناخ احلذر واملتشنّج ،ولدت املا ّدة اجلامعة الواردة يف الفصل  49كمفتاح لضبط احلريات .7واملسألة
مل تكن ختلو من رهانات جوهرية ،إذ يف اخليار رسالة يف حدّ ذاهتا حول بنود العقد االجتامعي اجلديد الذي
سيتم االتفاق عليه.
ّ
1

الفرشييش (و) "حني حدّ ث الدستور ومل يقل" ،املفكّرة القانون ّية ،عدد ،2015 ،3يمكن حتميله عىل الرابط التّايل:

2

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
القانون األسايس عدد  37لسنة  2015مؤرخ يف  22سبتمرب/أيلول  2015يتعلق بالتسجيل واإليداع القانوينّ ،
األول  ،2015ص ،2813 - 2812 .والقانون عدد  11لسنة  2015مؤرخ يف  27أفريل/نيسان  2015يتعلق بتسوية وضعية
عدد  2 ،79أكتوبر/ترشين ّ
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  5 ،36ماي/أيار  ،2015ص.1213-1211 .
املباين املنجزة واملخالفة لرخص البناءّ ،
الفرشييش (و) ،املرجع سابق ّ
الذكر.

https://www.legal-agenda.com/article.php?id=1291

3
4

دستور  1جوان/حزيران  ،1959آخر صيغة حم ّينة عىل موقع البوابة الوطنية لإلعالم القانوين:

5

دستور  27جانفي/كانون الثاين  ،2014عىل موقع البوابة الوطنية لإلعالم القانوين:

http//www.legislation.tn
http///www.legislation.tn

DEBBECHE (K.) « Le droit international dans le projet de Constitution du 1er juin 2013 », in. Mouvances du droit, Tome II, 6
Etudes en l’honneur du Professeur Rafâa Ben Achour, en partenariat avec Konrad –Adenauer-Stiftung, Tunis, 2015, pp. 363-400.
7

بخصوص مسار صياغة الفصل  ،49أنظر:
GUELLALI (A.) « La clause générale de limitations dans la nouvelle Constitution: Genèse, portée et défis », in.
La Constitution de la Tunisie, Processus, principes et perspectives, PNUD, 2016, pp. 412-414, disponible au lien
suivant: http://www.undp.org/content/dam/rbas/doc/Compendium/Part%203/34%20La%20clause%20
g%C3%A9n%C3%A9rale%20de%20limitations%20dans%20la%20nouvelle%20Constitution.pdf
أنظر أيضا:
املاجري(خ) ،ضوابط احلقوق واحلريات .تعليق عىل الفصل  49من الدّ ستور التّونيس ،املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،تونس،2017 ،
ص.18-16 .
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أن مسألة تقييد احلريات ال تطرح إشكالية يف حدّ ذاهتا طاملا ّ
ذلك ّ
أن وضع ضوابط للحقوق واحلريات أمر
حلق أو حرية أخرى ،8ممّا يستوجب أوال
حق أو حرية حدّ ا ّ
حتمي بالنّظر إىل صبغتها الصدام ّية التي جتعل كل ّ
السلطة التي جيوز هلا وضع قيود عىل احلق أو احلربة وثانيا ضبط املعايري التي عىل هذه اجلهة
ضبط اجلهة أو ّ
أو السلطة االلتزام هبا عند وضعها هذه القيود .لكن اإلشكال يف طريقة التقييد يف حدّ ذاهتا .واملسألة مل تكن
حمسومة لتعدّ د النامذج التي تطرحها التّجارب املقارنة واملعايري الدّ ول ّية ولكن أيضا لوجود تركة ثقيلة يف منهج
تقييد احلريات موروثة عن دستور  .1959وكان من الرضوري احلسم يف املنهج انطالقا من مجلة اخليارات
التي تطرح عىل ّ
هيم بوضع دستور جديد ،ناهيك عندما يتع ّلق األمر بدستور مفروض فيه
مؤسس عندما ّ
كل ّ
جتسيد مبادئ ثورة شعارها «ثورة احلرية والكرامة».
والواقع ّ
الصمت متاما عن
أن التجارب املقارنة تعكس أربع طرق يف ضبط حدود احلقوق واحلريات :إ ّما ّ
التّقييد كدستور الواليات املتّحدة األمريك ّية الصادر يف  ،1787حيث ترك ضبط احلريات للقانون وفقه القضاء
حتت رقابة املحكمة العليا9؛ أو طريقة التحديد اخلاص التي تتم ّثل يف وضع احلدود ضمن ّ
يكرس
كل فصل ّ
املؤرخ يف  29جويلية/متوز
ح ّقا أو يعلن عن حرية حسب خصوص ّياهتا ،وهو املنهج املتبع يف الدّ ستور املغريب ّ
.10 2011
يتم ختصيص فصل واحد يف الدستور لوضع الضوابط
وأ ّما اخليار الثالث ،فيتم ّثل يف املا ّدة اجلامعة ،حيث ّ
املنطبقة عىل مجيع احلقوق واحلر ّيات .وهذه ال ّطريقة التي انتهجها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 11وميثاق
12
املؤرخ يف 18
االحتاد األورويب للحقوق األساسية  ،قد اعتمدهتا عدّ ة دساتري كاملا ّدة  36من دستور سويرسا ّ
8
9

ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،ضمن ال ّلغامين (س ، ).كتابات يف السياسة والدستور عىل أثر الثورة ،تونس،
منشورات نريفانا ،2020 ،ص.93 .

األول  1791واملتّصل
األول بتاريخ  15ديسمرب/كانون ّ
تم إدراج احلقوق واحلريات يف الدّ ستور االحتادي بمقتىض التّعديالت منها التّعديل الدّ ستوري ّ
ّ
ينص عىل ما ييل " :ال يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من
بحرية العبادة والتّعبري ،والصحافة ّ
وحق االجتامع واملطالبة برفع األجور والذي ّ
حق الناس يف االجتامع سلمي ًا ،ويف مطالبة احلكومة بإنصافهم من اإلجحاف"
األديان أو يمنع حرية ممارسته ،أو حيد من حرية التّعبري أو الصحافة ،أو من ّ
وقد كان للمحكمة العليا دور كبري يف بيان نطاق حرية التعبري يف قرارات شهرية كقرار  Buckley v. Valeoالصادر يف  1976بشأن القانون املتصل
بتمويل احلمالت االنتخاب ّية (U.S. Supreme Court, Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976), 424 U.S. 1, https://supreme.justia.
 )/com/cases/federal/us/424/1أو قرار  Beauharnais v. Illinoisالصادر يف  1952حيث اعتربت التّشهري خارجا عن احلامية الدّ ستور ّية حلرية
التّعبري ( U.S . Supreme Court, Beauharnais v. Illinois, 343 U.S. 250 (1952), https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/343/250/).
أنظر أيضا:
International IDEA, Limitation clauses, Novembre 2014, p. 6.

 10يمكن حتميل الدّ ستور املغريب عىل الرابط التايل:

https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=ar

تنص املا ّدة  29من اإلعالن يف فقرهتا ال ّثانية عىل ما ييل " :ال خيضع أي فرد ،يف ممارسة حقوقه وحرياته ،إال للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها،
11
ّ
حرصا ،ضامن االعرتاف الواجب بحقوق وحريات اآلخرين واحرتامها ،والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه اجلميع يف جمتمع
ديمقراطي" ،مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ،األمم املتحدة ،نيويورك وجنيف،2006 ،
ص ،7.عىل الرابط التايل:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf

تنص املا ّدة  52من هذا امليثاق يف فقرهتا ال ّثانية عىل ما ييلّ " :
ينص عليها القانون
12
كل حتديد ملامرسة احلقوق واحلريات املعرتف هبا يف هذا امليثاق جيب أن ّ
ّ
وأن حترتم اجلوهر األسايس للحقوق واحلريات .ال يمكن وضع تقييدات إالّ إذا كانت رضور ّية ومستجيبة فعال ألهداف املصلحة العا ّمة املعرتف هبا من
ّ
االتاد أو عند االقتضاء محاية حقوق وحريات الغري ومع احرتام مبدأ التّناسب" .أنظر:
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13
املؤرخ يف  6ماي/أيار .14 2010
أفريل/نيسان  1999واملا ّدة  24من دستور كينيا ّ

اخلاصة
الرابعة ،فتتمثل يف طريقة التحديد املزدوج التي تزاوج بني املا ّدة اجلامعة والتحديدات
ّ
وأ ّما الطريقة ّ
16
والتي اعتمدها امليثاق الكندي للحقوق واحلريات  17أفريل/نيسان  151982ودستور جنوب إفريقيا
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000, Journal officiel de l’Union européenne,
(2012/C 326/02), 26-12-2012, p. 406, disponible au lien suivant : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/
PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT

 13ينص الفصل  36من الدّ ستور السويرسي عىل ما ييل " :تقييد احلقوق األساسية
 .1جيب توافر أساس قانوين لكل تقييد حلق أسايس .وجيب النص عىل القيود اهلامة يف قانون احتادي.
وتستثنى من ذلك حاالت األخطار الكبرية واملبارشة ووشيكة احلدوث.
 .2كل تقييد حلق أسايس جيب أن تربره املصلحة العامة أو محاية احلقوق األساسية لآلخرين.
 .3جيب أن يتناسب كل تقييد حلق أسايس مع اهلدف املنشود.
الرابط التّايل:
عىل
حتميله
يمكن
،
2014
عام
لغاية
تعديالته
شامال
1999
عام
الصادر
سويرسا
 .4جوهر احلقوق األساسية مقدس إىل أبعد احلدود" ،دستور
ّ

https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2014.pdf?lang=ar

املؤرخ يف  6ماي/أيار  2010عىل ما ييل. " :وضع حدود للحقوق واحلريات األساسية
 14تنص املا ّدة  24من الفصل اخلامس من دستور كينيا ّ
. 1ال توضع حدود ألي من احلقوق أو احلريات األساسية املنصوص عليها يف ميثاق احلقوق إال بقانون ،ويف تلك احلالة وحدها توضع حدود معقولة
ومربرة يف جمتمع منفتح وديمقراطي يقوم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية مع مراعاة العوامل ذات الصلة التي تتضمن:
أ .طبيعة احلق أو احلرية األساسية؛
ب .أمهية الغرض من وضع احلدود؛
ج .طبيعة ودرجة احلدود؛
د .احلاجة إىل ضامن أن استمتاع أي فرد باحلقوق واحلريات األساسية ال يؤثر عىل احلقوق واحلريات األساسية لآلخرين؛ و
الرابط
هـ .العالقة بني احلدود والغرض منها وما إذا كان هناك طرق أقل تقييدً ا لتحقيق الغرض" ،دستور كينيا الصادر عام  ،2010يمكن حتميله عىل ّ
التّايل:

https://www.constituteproject.org/constitution/Kenya_2010.pdf?lang=ar

األول من هذا امليثاق عىل ما ييل" :امليثاق الكندي للحقوق واحلريات يضمن احلقوق واحلريات الواردة يف بنوده وال يمكن ضبطها إال
15
نص الفصل ّ
ّ
بقانون بحدود معقولة يمكن إثبات تربيرها يف إطار جمتمع حر وديمقراطي"؛ مع حدود واردة يف فصول أخرى:
"الضامنات القانون ّية:
ّ 7
احلق إالّ وفقا ملبادئ العدالة األساس ّية.
احلق يف احلياة واحلرية
واحلق يف األمان عىل النّفس .ال يمكن املساس هبذا ّ
ّ
لكل شخص ّّ 8
ّعسف ّية.
لكل شخص ّاحلق يف احلامية ضدّ عمل ّيات التفتيش واملدامهات واحلجز الت ّ
ّ -9
ّعسف ّيني.
السجن الت ّ
لكل شخص احلق يف احلامية ضدّ اإليقاف أو ّ
ّ -11
احلق يف:
كل متّهم له ّ
أ -أن يعلم بد ّقة بالتّهمة املنسوبة إليه يف أجل عادي.
ب -أن حياكم يف أجل معقول.
ت -أالّ يكون جمربا عىل اإلدالء بشهادة تدينه يف ّ
كل تت ّبعات مثارة ضدّ ه بشأن التّهمة املنسوبة إليه.
يتم التّرصيح بإدانته طبقا للقانون من قبل حمكمة مستق ّلة وحمايدة إثر حماكمة علن ّية وعادلة.
ث -أن يتمتع بقرينة الرباءة طاملا مل ّ
ج -أالّ حيرم دون وجه حق من اإلفراج بكفالة معقولة.
ح -فيام عدا املخالفات الراجعة بالنّظر إىل القضاء العسكري ،أن يتمتّع بمحاكمة أمام هيئة حم ّلفني عندما تكون العقوبة القصوى للمخالفة التي
السجن ملدّ ة مخس سنوات أو عقوبة أشدّ خطورة.
ارتكبها هي ّ
يتم التّرصيح بإدانته من أجل فعل أو امتناع عن فعل مل يكن عند اقرتافه مشكّال جلريمة حسب القانون الدّ اخيل الكندي أو القانون الدّ ويل
خ -أالّ ّ
ومل يكن هلا طابع جزائي حسب املبادئ العا ّمة للقانون املعرتف هبا من قبل جمموعة األمم.
تم التّرصيح هنائ ّيا بإدانته من أجلها وعوقب عليها.
تتم حماكمته من جديد من أجل جريمة سبق أن ّ
د -أالّ ّ
تم تغيريها بني حلظة ارتكاب اجلريمة واحلكم.
ذ -أن يتمتّع بالعقوبة
ّ
تم التّرصيح بإدانته من أجلها ّ
األخف إذا كانت العقوبة عن اجلريمة التي ّ
ّ -12
احلق يف احلامية ضدّ أي معاملة أو عقوبة قاسية وغري عادية".
لكل شخص ّ
األول  1996عىل ما ييل .7 :احلقوق
املؤرخ يف  10ديسمرب/كانون ّ
 16ينص الفصل  7من دستور جنوب إفريقيا ّ
وترسخ حقوق مجيع املواطنني يف بلدنا وتؤكد عىل القيم الديمقراطية للكرامة
 .1تعد وثيقة احلقوق حجر الزاوية للديمقراطية يف جنوب أفريقيا،
ّ
اإلنسانية ،واملساواة ،واحلرية.
 .2حترتم الدولة احلقوق الواردة يف ميثاق احلقوق وحتميها وتعززها وتراعيها.
 .3ختضع احلقوق الواردة يف ميثاق احلقوق للقيود الواردة أو املشار إليها يف القسم  ،36أو يف أي مكان آخر يف امليثاق.
 .36تقييد احلقوق
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املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

والقانون األسايس األملاين.17
ولع ّله من نافلة القول ّ
أن لكّل طريقة مزايا وحماذير ،فالصمت عن التقييد خطري يف الدّ ول التي ال متلك
التعسف يف اجتاه أو يف آخر ،وطريقة التّحديد اخلاص تسمح بأخذ خصوصيات
تقاليد فقه قضائية حتول دون
ّ
ّ
كل حق أو حرية بعني االعتبار لكنّها تفقد التنظيم الدّ ستوري للحقوق واحلريات متاسكه كام تتعارض ومبدأ

ترابط احلقوق واحلريات وتكاملها رغم ما يمكن أن تثريه من تصادم عند ممارستها .أ ّما طريقة املا ّدة اجلامعة
املؤسسني وتسمح بمنهجة وضع الضوابط لكن من الصعب الوصول إىل قائمة
فتعب بوضوح عن خيارات ّ
ّ
هلذه األخرية تنسحب عىل مجيع احلقوق واحلريات بقطع النّظر عن خصوص ّياهتا.
وأ ّما طريقة التحديد املزدوج ،فتسمح باملزاوجة بني منهج مبدئي يف وضع الضوابط عىل احلريات مع
املؤسسني هلا لكن تفتح باب التّأويل
حتديدات ّ
خاصة تأخذ بعني االعتبار خصوصيات بعض احلريات ونظرة ّ
اخلاصة ومتى تط ّبق ّ
كل واحدة منها.
عىل مرصاعيه حول طبيعة العالقة بني املا ّدة اجلامعة والتّحديدات
ّ
وبقطع النّظر عن اإلشكاليات القانون ّية التي تثريها كل طريقة ،فإن حسم اخليار بشأهنا أثناء املسار
التأسييس اعرتته كثري من التّع ّثرات نظرا لتبعات ّ
كل خيار .ومن املثري لالنتباه ّ
أن منهج تقييد احلريات يف
املؤسسني .ولنذكّر ّ
يتضمن تقييدات خاصة
أن دستور  1959كان
ّ
دستور  1959حاز يف البداية عىل ثقة ّ
يف كل فصل متعلق باحلرية مع إحالة آل ّية إىل ممارسة احلق واحلرية «يف حدود ما يضبطه القانون» أو «طبقا
 .1ال جيوز تقييد احلقوق الواردة يف وثيقة احلقوق إال بمقتىض قانون يطبق عىل الناس كافة بقدر ما يكون التقييد معقوالً وله ما يربره يف جمتمع
مفتوح وديمقراطي يقوم عىل الكرامة اإلنسانية واملساواة واحلرية ،مع مراعاة كل العوامل ذات الصلة ،بام فيها:
أ .طبيعة احلق؛
ب .أمهية الغرض من التقييد؛
ج .طبيعة ونطاق التقييد؛
د .العالقة بني التقييد وغرضه؛ و
هـ .الوسائل األقل تقييد ًا لتحقيق الغرض.
 .2باستثناء ما ينص عليه القسم الفرعي ( )1أو أي حكم آخر من أحكام الدستور ،ال يقيد أي قانون أي حق منصوص عليه يف وثيقة احلقوق"،
الرابط التّايل:
دستور جنوب أفريقيا ( 1996املعدل  ،)2012يمكن حتميله عىل ّ

https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012?lang=ar

املخصص لرسية الرسائل والربيد واالتصاالت عىل ما ييل." :ال تُنتهك رسية الرسائل والربيد
ينص القانون األسايس األملاين يف فصله العارش
17
ّ
ّ
واالتصاالت.
.-2ال جيوز تقييدها إال بأمر يستند إىل القانون .وإذا كانت هذه التقييدات ختدم محاية النظام األسايس الديموقراطي احلر ،أو محاية كيان أو أمن االحتاد،
أو إحدى الواليات ،فيجوز أن ينص القانون عىل عدم إبالغ الشخص املعني هبذا التقييد ،واالستعاضة عن اللجوء إىل املحاكم بنظر الدعوى بواسطة
هيئات وأجهزة مساعدة حتددها السلطة الترشيعية".
املخصص لتقييد احلقوق األساسية – حق التقايض ما ييل. 1 " :إذا أجيز وفقا هلذا القانون األسايس تقييد أحد احلقوق األساسية
ثم ورد يف الفصل 19
ّ
ّ
بقانون ،أو بناء عىل قانون ،فيجب أن ينطبق هذا القانون بشكل عام ،وال يقترص عىل حالة منفردة .وعالوة عىل ذلك جيب أن ُيدد هذا القانون احلق
األسايس املعني ،واملادة اخلاصة به يف القانون األسايس.
. 2ال جيوز بأي حال من األحوال املساس بجوهر مضمون احلق األسايس.
. 3تنطبق احلقوق األساسية أيض ًا عىل األشخاص االعتباريني داخل الدولة ،وإىل احلد الذي تسمح به طبيعة هذه احلقوق.
. 4إذا انتهكت أحد السلطات العامة حقوق أي شخص ،جيوز له اللجوء إىل املحاكم ،ويكون ذلك أمام املحاكم النظامية ،إن مل يكن هناك داع للجوء
إىل حمكمة خمتصة أخرى ال تتأثر اجلملة الثانية من الفقرة ( )2من املادة  10بأحكام هذه الفقرة" ،دستور أملانيا الصادر عام  1949شامال تعديالته لغاية
عام  ،2012يمكن حتميله عىل الرابط التايل:
https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar
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لرشوط يضبطها القانون» 18وفصل سابع يصعب تكييفه عىل أنّه ما ّدة جامعة ّمحالة ملنهج ديمقراطي يف تقييد
احلريات بتنصيصه عىل ما ييل« :يتمتع املواطن بحقوقه كاملة بالطرق والرشوط املبينة بالقانون ،وال حيد من
هذه احلقوق إال بقانون يتخذ الحرتام حقوق الغري ولصالح األمن العام والدفاع الوطني والزدهار االقتصاد
وللنهوض االجتامعي».
اخلاصة هو املتبع يف ثالث نسخ من الدّ ستور اكتفت بضبط قيود ملامرسة
مع ذلك ،كان منهج التقييدات
ّ
اخلاصة  ،19قبل أن تدرج املا ّدة اجلامعة يف مرشوع دستور اجلمهورية التونسية (غرة جوان/
بعض احلقوق
ّ
حزيران  )2013دون مبدأ التناسب يف إطار الفصل « :48يقرر القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات
املضمنة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها .وال يتخذ القانون إال حلامية حقوق الغري أو ملقتضيات
األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العامة .وتسهر اهليئات القضائية عىل محاية احلقوق واحلريات من أي
انتهاك» .20وهي صياغة تعود إىل مقرتح تقدّ م به اخلرباء األساتذة سليم اللغامين وسلوى احلمروين وسلسبيل
ّ
التخل عن الفقرتني الثانية والثالثة املتع ّلقتني باحلقوق
وتم
تم األخذ فقط بجزء منه هو املتعلق بالتحديد ّ
القليبي ّ
نص املقرتح عىل ما ييل:
التي ال يمكن املساس هبا يف حالة التعليق وبطريقة تأويل املحاكم هلذه القيود .وقد ّ
املقررة يف القانون
« الفصل  -1 :41ال ختضع ممارسة احلقوق املنصوص عليها هبذا الدستور إالّ للحدود ّ
متس من جوهرها ورشيطة أن تشكّل هذه احلدود تدابري رضور ّية يف جمتمع مدين ديمقراطي تُتخذ
ما مل ّ
حلامية حقوق الغري وحرياته أو األمن الوطني أو األمن العمومي وال بدّ من وجود تناسب بني القيود
ربرها ومن توفري سبل الطعن فيها.
املفروضة واألهداف التي ت ّ

-2ال جيوز يف صورة تفعيل الفصل  73من هذا الدّ ستور أو إعالن حالة ال ّطوارئ املساس من أحكام
الفصول التّالية :الفصل ( 12املساواة أمام القانون) والفصل ( 13احلق يف احلياة) ،الفصل ( 14كرامة
الذات البرش ّية وحرمة اجلسد ومنع ّ
ّ
كل أنواع التّعذيب) ،والفصل ( 15حتجري سحب اجلنس ّية ومنع
حق التّقايض عىل درجتني وحق الدّ فاع لدى
السياسيني) والفصل ّ ( 16
التّغريب ومنع تسليم الالجئني ّ
قضاء مستقل وحمايد ويف آجال معقولة) والفصل  ( 17قرينة الرباءة واحلق يف حماكمة عادلة وشخص ّية
 18من ذلك تنصيص الفصل  8عىل ّ
أن "حرية الفكر والتعبري والصحافة والنرش واالجتامع وتأسيس اجلمعيات مضمونة ومتارس حسبام يضبطه القانون
"وتنصيص الفصل  9عىل ّ
أن "حرمة املسكن ورسية املراسلة ومحاية املعطيات الشخصية مضمونة إال يف احلاالت االستثنائية التي يضبطها القانون"
أن "لكل مواطن حرية التنقل داخل البالد وإىل خارجها واختيار مقر إقامته يف حدود القانون" والفصل  13عىل ّ
والفصل  10عىل ّ
أن "كل فرد فقد حريته
البوابة الوطن ّية
موقع
عىل
نة
ي
حم
صيغة
آخر
،
1959
جوان/حزيران
1
دستور
القانون"،
يضبطها
للرشوط
طبقا
كرامته
احرتام
كنف
يف
إنسانية
يعامل معاملة
ّ
ّ
لإلعالم القانوين:
http://www.legislation.tn

األول ( 2012يمكن حتميلها عىل موقع جملس
 19مسو ّدة مرشوع الدّ ستور نسخة  13أوت/آب  ،2012مسودة مرشوع الدستور نسخة 14ديسمرب/كانون ّ
نواب الشعب عىل الرابط التايل http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/anc/projet_constitution_14_12_2012.pdf :ومسو ّدة
مرشوع الدستور نسخة  22أفريل/نيسان ( 2012يمكن حتميلها عىل موقع جملس نواب ّ
الرابط التّايل:
الشعب عىل ّ
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/anc/projet_constitution_22_04_2013.pdf
أنظر أيضا :املاجري(خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.16 .

 20مرشوع الدستور بتاريخ  1جوان/حزيران  ،2013ص ،9 .يمكن حتميله عىل موقع جملس ّنواب ّ
الرابط التّايل:
الشعب عىل ّ
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/anc/projet_constitution_01_06_2013.pdf
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(حق السجني
العقوبة ومبدأ رشع ّية اجلرائم والعقوبات) والفصل 18
(احلق يف األمان) والفصل ّ 19
ّ
اخلاصة ورسية املراسالت وحرمة املسكن
يف معاملة إنسان ّية حتفظ كرامته) والفصل ( 20حرمة احلياة
ّ
ومحاية املعطيات ّ
وحق اختيار مكان اإلقامة وحرية التنقل) والفصل ( 21حرية الفكر
الشخص ّية
ّ
والضمري واملعتقد وحرية ممارسة ّ
الشعائر الدّ ين ّية).
ّ
تؤول هذه القيود تأويال
 -3عىل املحاكم عندما تنظر يف قضايا متع ّلقة باحلدّ من احلقوق واحلريات أن ّ
ض ّيقا وعىل ضوء مبادئ الدّ يمقراط ّية والكرامة اإلنسان ّية واملساواة واحلرية» .21

وتم يف النّهاية يف إطار جلنة التّوافقات وبعد انطالق احلوار الوطني ،إدراج املا ّدة اجلامعة 22مع إقرار مبدأ
ّ
ناصا عىل أن القانون:
التّناسب بحيث ورد الفصل ّ 49

«حيدد الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور وممارستها بام ال ينال من جوهرها .وال
توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري ،أو ملقتضيات
األمن العام ،أو الدّ فاع الوطني ،أو الصحة العامة ،أو اآلداب العامة ،وذلك مع احرتام التناسب بني هذه
الضوابط وموجباهتا ،وتتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك.
ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان وحرياته املضمونة يف هذا الدستور».
ال جيوز ّ

ألنا مسألة سيحدّ دها منظورنا هلذا الفصل انطالقا من
ولن نغوص اآلن يف جمال انطباق الفصل ّ 49
املخصص للحقوق واحلريات
إشكاليتنا ولنكتفي بالقول أن الفصل  ،49بنيو ّيا ،خيتم الباب الثاين من الدّ ستور
ّ
األول املخصص للمبادئ األساسية ،مشكّلني بذلك وحدة مرجع ّية يف تكريس األجيال
والذي تىل الباب ّ
وحق يف األمان عىل النفس
الثالث حلقوق اإلنسان من حقوق مدنية وسياس ّية (من مساواة أمام القانون ّ
الرأي
واحلق يف احلياة اخلاصة وحرمة املسكن ورسية املراسالت وحرية التنقل وحرية الضمري واملعتقد وحرية ّ
وحق
حق نقايب وحق يف اإلرضاب ّ
والتّعبري واحلق يف االنتخاب) وحقوق اقتصاد ّية واجتامع ّية وثقاف ّية ( من ّ
احلق يف بيئة
يف الصحة وحق يف العمل وحق يف التّعليم وحق يف ال ّثقافة) وحقوق التضامن عرب تكريس ّ
سليمة كفله الفصل  45من الدّ ستور.
ولنالحظ ّ
أن هذا التصنيف التقليدي يف احلقيقة حلقوق اإلنسان عىل أساس الرتتيب الزمني لإلعالن عن
بتلمس ال ّطريق إىل احلريات الفرد ّية موضوع هذه الدّ راسة والتي يشكّل حتديدها
احلقوق يسمح بعض ّ
الشء ّ
يف حدّ ذاته مسألة دقيقة ،فمع التّسليم ّ
احلرة
بأن «احلق األكثر أمه ّية بالنّسبة إىل الفرد يتمثل يف املامرسة ّ
 21ال ّلغامين (س) ،احلمروين (س) ،القليبي (س) "احلقوق واحلريات" ،ضمن قراءة يف مسودة مرشوع الدستور :تقييم واقرتاحات ،اليوم الدرايس عبد
الفتاح عمر 15 ،جانفي/كانون الثاين  ،2013نرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار  ،2013ص.58-55 .
22

أنظر أيضا املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.18-17 .

GUELLALI (A.), op. cit., pp. 413-414.
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لفردان ّيته»ّ ،23
فإن دراسة احلر ّيات الفرد ّية تستوجب حتديدها وضبط معيار يمكّن من فرزها من مجلة احلر ّيات
واحلقوق ،مع التّسليم مبدئ ّيا بام يطرحه تصنيف احلر ّيات من إشكال ّيات جعلت بعض الفقهاء يصفونه
بـ«املتاهة» 24ومحلت البعض اآلخر عىل التّسليم بأن ّ
«كل تصنيف حيمل شيئا من االعتباط ّية وال يوجد تصنيف
متس من ترابط احلقوق واحلريات وعدم
واحد مريض بطريقة مطلقة» ،25عالوة عىل أن عمل ّية التّصنيف ّ
قابل ّيتها للتّجزئة .ورغم وجود تصنيفات «بسيطة ووظيف ّية» 26كتلك القائمة عىل موضوع احلقوق واحلريات
وا ّلتي تسمح بالتّمييز بني احلريات املتّصلة باجلسد أو احلريات اجلسد ّية (حق احلياة ،احلق يف احلرمة اجلسد ّية
والضمري واملعتقد ،حرية
ّ
واحلق يف األمان ،حرمة املسكن ،حرية التّن ّقل  )...واحلريات الفكر ّية (حرية الفكر ّ
الصحافة  )...واحلريات املتع ّلقة باإلنسان كفرد من املجموعة أو احلريات العالئق ّية ( حرية
التّعليم ،حرية ّ
االجتامع والتّظاهر واجلمع ّيات ،احلرية النّقاب ّيةّ ،
حق اإلرضاب ،27)...بحيث تتقاطع احلريات الفرد ّية إىل حدّ
ما مع احلريات اجلسد ّية واحلريات الفكر ّية ،لكن ال تستنفذ هذه األخرية احلريات الفرد ّية إذ ال تشمل مثال
اخلاصة ،28وهو ما يربز هشاشة التّصنيف.
محاية احلياة
ّ
سيتم ضبط مجلة من املتضا ّدات oppositions 29التي قد تساعد يف النّهاية عىل حتديد مفهوم
ولذلك،
ّ
احلريات الفرد ّية وضبط قائمة احلريات التي ستشملها هذه الدّ راسة:

موضوع احلريات الفرد ّية :حريات فرد ّية/حقوق وحريات فرد ّية؟

تتع ّلق هذه الدّ راسة مبدئيا باحلريات الفرد ّية دون احلقوق وهو ما يطرح إشكاال بالنّظر إىل صياغة الفصل
كرسها تقرير جلنة
 21من الدّ ستور الذي أحال إىل «احلقوق واحلريات الفرد ّية» ،وهي نفس املقاربة التي ّ
األول منه
خصص اجلزء ّ
احلريات الفرد ّية واملساواة -الذي يعدّ وثيقة مرجع ّية يف هذا املجال -والذي ّ
كاحلق يف احلياة
للـ«حقوق واحلريات الفرد ّية» 30والذي أدرج يف قائمة احلريات الفرد ّية مجلة من احلقوق
ّ
اخلاصة.
واحلق يف محاية احلياة
واحلق يف األمان ويف احلر ّية
واحلق يف الكرامة ويف احلرمة اجلسد ّية
ّ
ّ
ّ
ّ
VON IHERING (R.), L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, traduit sur la 3ème édition par 23
التمجة لنا Octave DE MEULENAERE, Tome II, Paris, A. Marescq, Aîné, 1886-1888, §33, p. 88.
ّ
24

BRIBOESIA(E.), HENNEBEL (L.) (dir.), Classer les droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 7.

25

SUDRE(F.), Droit européen et international des droits de l’homme, 12ème édition, Paris, PUF, 2015, p. 414.

التمجة لنا.
ّ

التمجة لنا.
 26نفسه ،صّ .414 .
27

LEVINET (M.), Théorie générale des droits et libertés, 2ème édition refondue, Bruxelles, Bruylant, Memesis, 2008, p. 71.

 28نفسه ،ص.72 .

 29استلهمنا هذه املقاربة من املرجع التّايل:

HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), Droits de l’homme et libertés fondamentales, 2ème édition, Paris,
Dalloz, 2015, pp. 9-29.

الرسمي لرئاسة اجلمهور ّية
 30رئاسة اجلمهور ّية ،تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة 1 ،جوان/حزيران  ،2018ص ،129-22 .يمكن حتميله عىل املوقع ّ
الرابط التّايل:
عىل ّ
https://colibe.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/?lang=ar

18

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

البدهيي مبدئ ّيا التّمييز بني احلقوق واحلريات لرتابطهام «حدسا»  ،31بل التّمييز بينهام يعدّ من ّأول
وليس من
ّ
الت ّدد االصطالحي» 32الذي يم ّيز النّظر ّية العا ّمة حلقوق اإلنسان .ويتّجه جانب من الفقه إىل التّمييز
وجوه « ّ
بني احلقوق واحلريات عىل أساس أسبق ّية احلر ّية عن احلق فهي سابقة عن القاعدة القانون ّية وتعني حسب
ترصفه ّ
الشخيص» 33يف غياب
األستاذ ريفريو « Riveroإمكان ّية أو سلطة اخليار التي تسمح لإلنسان باختيار ّ
ثم ّ
يتول القانون االعرتاف هبذه
ّ
يكرسها القانون وال ينشئها إذ يولد النّاس أحرارا ّ
أي إلزام قانوين ،فاحلرية ّ
احلر ّية .وعىل هذا األساس ،ختتلف احلر ّية عن احلق الذي ال يمكن أن يرتتّب ّإل عن نظام قانوين ينشئه القانون
احلق يف النّهاية وسيلة لتحقيق هدف احلرية.34
وليس بسابق له ،بحيث يكون ّ
التف الفكري طاملا ّ
الصنفني رضوري
ومسألة التّمييز بني احلقوق واحلريات ال تعدّ من قبيل ّ
أن التّمييز بني ّ
لتحديد مفهوم احلريات الفرد ّية ومنه لتحديد القائمة التي ستكون موضوع الدّ راسة ،هذا مع التّسليم ّ
بأن
الصعوبة أن نحيل إىل متييز الفقيه األملاين جيليناك
مهمة الباحث .ويكفي لبيان هذه ّ
التّصنيفات الفقه ّية ال ّ
تسهل ّ
السلب ّية»  status negativus droits de statut négatifالتي
 Jellinekبني احلقوق-احلريات أو «احلقوق ّ
ّرصف ويمنع فيها عىل الدّ ولة الت ّ
ّدخل يف جمال احلرية ،بحيث يقف دورها عند االمتناع
يكون فيها الفرد ّ
حر الت ّ
(ال حتتاج ملامرستها سوى محاية الدّ ولة) ،واحلقوق اإلجياب ّية  status positivusأو احلقوق – الدّ ين التي حتتاج
ّ
وتدخال للدّ ولة بصفتها َم ِدينَة ،إضافة إىل احلقوق -املشاركة status activus
لتكريسها مطالبة األفراد هبا
التي تقتيض مشاركة الفرد يف تكوين إرادة الدّ ولة  .علام ّ
األول أي
الصنف ّ
وأن احلريات الفرد ّية جتد مكاهنا يف ّ
صنف احلقوق-احلريات التي تكون فيها احلريات رديفة للحقوق.35
سيتم اعتبار احلقوق رديفة  corollairesللحريات الفرد ّية طاملا كان احلق
وللخروج من هذا املأزق،
ّ
وسيلة للفرد ملامرسة فردان ّيته أو حلاميتها وهو ما يمكّن من إدراج احلق يف احلياة طاملا كان رشطا ملامرسة
حق احلياة
احلرية وطاملا كان مرتبطا تارخييا بـ«محاية الفرد ضدّ الدّ ولة التي كانت متلك سلطة س ّيدة أي ّ
واحلق يف األمان ويف احلرية
واملوت عىل رعاياها» ،36ونضيف بالتّبع ّية احلق يف الكرامة ويف احلرمة اجلسد ّية
ّ
يتم إدراج
ّعسف ّية .وباالستناد إىل نفس هذا املعيار ،لن ّ
جيسد محاية احلر ّية اجلسد ّية ضدّ اإليقافات الت ّ
الذي ّ
37
حق امللك ّية يف دائرة احلريات الفرد ّية الرتباطه باحلق يف محاية املمتلكات le droit au respect des biens
ّ
31

 32نفسه ،ص.9 .
33
34

التمجة لنا HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 9.
ّ

التمجة لنا RIVERO (J.), MOTOUH (H.), Les libertés publiques, Tome I, 9ème édition, Paris, PUF, 2003, p. 5.
ّ
HENNETTE-VAUCHEZ (S.), op. cit., pp. 9-10.

JELLINEK (G.), System der subjektiven öffentlichen Rechte, Freiburg, Akademische Verlagsbuchhandlung von J. C. B. 35
Mohr, 1892, pp. 89-183. Voir à propos de la classification FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELINSOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN (O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.),
Droit des libertés fondamentales, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2016, p. 172.
36

التمجة لنا HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 342.
ّ

FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN 37
(O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., pp. 533-534.
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احلق يف امللك ّية امتدادا جلسد الفرد طاملا ّ
أن الفرد مالك جلسده
ال بحرية جسد ّية وإن كان جون لوك مثال يعترب ّ
38
حق امللك ّية ّإال فيام يقتضيه حتليل الفصل  49وعالقة املا ّدة اجلامعة
نتعرض إىل ّ
ومنتوج عمله  .ولذلك ،لن ّ
اخلاصة.
بالتّحديدات
ّ
تم
وعىل هذا األساس تشكّل هذه «احلقوق-احلريات اجلسد ّية» الدّ ائرة األوىل للحريات الفرد ّية .التي ّ
تكريسها يف الفصول  39 22و 40 23و41 27و 42 28و 43 29و 44 30من دستور  2014والتي ستشملها هذه
الدّ راسة.

اخلاصة /احلرية ّ
الشخص ّية؟
احلق يف محاية احلياة
جمال احلريات الفرد ّية :حريات فرد ّيةّ /
ّ

اخلاصة مركز ال ّثقل يف جمال احلريات الفرد ّية طاملا ّ
اخلاصة هي املجال الذي
أن احلياة
تبدو محاية احلياة
ّ
ّ
يتحرك فيه جمموع
جتسد «القطيعة بني الفضاء العام الذي ّ
سيامرس فيه الفرد خصوص ّيته وفردان ّيته ،بل ّأنا ّ
ّرصف يف العالقات اإلنسان ّية وحدها». 45
املواطنني والفضاء اخلاص الذي
ّ
سيتم فيه الت ّ

السليم اإلقرار ّ
اخلاصة رغم حمور ّيتها يف احلريات الفرد ّية تستنفذ
بأن محاية احلياة
ّ
وإن كان من غري ّ
هذه األخرية ،إالّ ّأنا تشمل جزءا ها ّما منها رغم ّ
اخلاصة
أن الفصل  24من الدّ ستور ذكر محاية احلياة
ّ
مكوناهتا ال ّطبيع ّية أي حرمة املسكن ورسية املراسالت واالتّصاالت
–وأفردها بصنف -إىل جانب ّ
واملكونات التي تتجانس معها أي حرية ّ
واملعطيات ّ
التنقل وحرية اختيار مكان اإلقامة.
الشخص ّية،
ّ
بالذكر ّ
ومن اجلدير ّ
أن حمتوى الفصل  24من دستورنا يوافق صنف احلرية ّ
كرسه
الشخص ّية الذي ّ
املجلس الدّ ستوري الفرنيس انطالقا من الفصلني  2و 4من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن ،46وهو ما
اخلاصة les potentialités protectrices du droit
للحق يف محاية احلياة
يربز اإلمكان ّيات احلامئ ّية
ّ
ّ
.au respect de la vie privée

Voir dans ce sens LEVINET (M), op. cit., pp. 71-72

38

 39ينص هذا الفصل عىل ما ييل " :احلق يف احلياة مقدس ،ال جيوز املساس به إال يف حاالت قصوى يضبطها القانون".

 40ينص هذا الفصل عىل ما ييل " :حتمي الدولة كرامة الذات البرشية وحرمة اجلسد ،ومتنع التعذيب املعنوي واملادي .وال تسقط جريمة التعذيب بالتقادم".
 41ينص هذا الفصل عىل ما ييل " :املتهم بريء إىل أن تثبت إدانته يف حماكمة عادلة تُكفل له فيها مجيع ضامنات الدفاع يف أطوار التتبع واملحاكمة".
ينص هذا الفصل عىل ما ييل " :العقوبة شخصية ،وال تكون إال بمقتىض نص قانوين سابق الوضع ،عدا حالة النص األرفق باملتهم".
42
ّ

 43ينص هذا الفصل عىل ما ييل" :ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إال يف حالة التلبس أو بقرار قضائي ،ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة املنسوبة إليه،
وله أن ينيب حماميا .وحتدد مدة اإليقاف واالحتفاظ بقانون".
 44ينص هذا الفصل عىل ما ييل " :لكل سجني احلق يف معاملة إنسانية حتفظ كرامته.
تراعي الدولة يف تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة األرسة ،وتعمل عىل إعادة تأهيل السجني وإدماجه يف املجتمع".

ALMEIDA (F.), « Des usages de la vie privée dans la (dé)légitimation politique », Quaderni, n° 72-Printemps 2010, 45
التمجة لنا p. 77.
ّ
Voir pour cette jurisprudence FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), 46
PENA (A.), PFERSMANN (O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., p. 176 et s.
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كرست محاية
وهي نفس املقاربة التي تستخلص من فقه قضاء املحكمة األوروب ّية حلقوق االنسان التي ّ
اخلاصة والعائل ّية واملسكن واملراسلة عىل أساس الفصلني  7و 8من االتّفاق ّية األوروبية حلامية حقوق
احلياة
ّ
اإلنسان واحلريات األساس ّية.47
وعىل هذا األساس ،سنعترب احلرية ّ
الشخص ّية الدّ ائرة ال ّثانية للحريات الفرد ّية ،دائرة تشمل اخلصوص ّية
الضمري واملعتقد  )...واملاد ّية (حرمة
( )l’intimitéيف عنارصها الالّماد ّية (رسية احلياة
اخلاصة واملهن ّية ،حرية ّ
ّ
49
48
تم تكريسها يف الفصل  24من دستور  2014والتي ستشملها هذه
املسكن ،رسية املراسالت  )...التي ّ
الدّ راسة ،إضافة إىل ما يرتبط هبا من رضورة محايتها وهو ما حييلنا إىل الفصل  7من الدّ ستور.50

عامة /حريات مجاع ّية؟
كيف ّية ممارسة احلرية :حريات فرد ّية/حريات ّ

ختصيص «احلريات الفرد ّية» بصنف عىل أساس معيار كيف ّية ممارسة احلرية يفرتض مقابلتها بصنف آخر
وهو «احلريات اجلامع ّية» ،بحيث تعترب فرد ّية تلك احلريات التي يامرسها اإلنسان بمفرده وباعتبارها جتسيدا
خلصوص ّيته عىل خالف احلريات اجلامع ّية التي ال يمكن ممارستها ّإل بصفة مجاع ّية ،وهو ما يمكّن من إدراج
الصحافة وحرية ممارسة ّ
الشعائر الدّ ين ّية وحرية التّعليم ضمن
حرية االجتامع وحرية تكوين اجلمع ّيات وحرية ّ
الرأي والتّعبري.
احلريات اجلامع ّية ،خالفا حلرية الفكر واملعتقد ّ
والضمري وحرية ّ
نص يف الفصل  21عىل ما ييل « :تضمن
يكرس ضمن ّيا هذه املقابلة ،إذ ّ
وجتدر اإلشارة إىل أن دستور ّ 2014
الدّ ولة للمواطنني واملواطنات احلقوق واحلريات الفرد ّية والعا ّمة وتضمن هلم أسباب العيش الكريم» ،ذلك
ّ
أن لفظ «العا ّمة» يمكن أن يستوعب مفهوم احلريات اجلامع ّية ،ويعكس النص الفرنيس للدّ ستور هذه املقابلة
ينص عىل التّايلL’État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits « :
إذ ّ
.51» individuels et collectifs. Il leur assure les conditions d’une vie digne
مع ذلك ،تفرض اإلشارة إىل احلريات العا ّمة بداهة التّذكري ّ
بأن هذه األخرية تعدّ من اإلرث االصطالحي
كرسها الفصل  9من دستور  24جوان/حزيران  1793والفصل  25من
للمنظومة القانون ّية الفرنس ّية التي ّ
السياس ّية بتنظيمها يف
السلطة ّ
دستور  1852والفصل  34من دستور  ،1958وحتيل إىل احلريات التي تقوم ّ
الصبغة «العا ّمة» .فهي ليست عا ّمة التّصاهلا بالعالقة بني
إطار الدّ ولة ضامنا لفاعل ّيتها وذلك ما يسبغ عليها ّ
هتم العالقة بني األفراد ،بل هي
الدّ ولة واملواطن وال تتعارض مع ما هو
خاص ،إذ ال توجد حريات ّ
ّ
خاصة ّ

52

 47نفسه ،ص.703-688 .
48

Voir pour cette classification: HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 489.

ينص هذا الفصل عىل ما ييل" :حتمي الدولة احلياة اخلاصة ،وحرمة املسكن ،ورسية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية.
49
ّ
لكل مواطن احلرية يف اختيار مقر إقامته ويف التنقل داخل الوطن وله احلق يف مغادرته" .
ينص هذا الفصل عىل ما ييل" :األرسة هي اخلل ّية األساس ّية للمجتمع ،وعىل الدّ ولة محايتها".
50
ّ

Constitution de la République tunisienne, Journal Officiel de la République Tunisienne, Numéro Spécial, 20 avril 2015, p. 5. 51
52

HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 13.

21

املقدّ مة

السلط العموم ّية لتنظيمها .53وهبذا املعنىّ ،
حريات عا ّمة لرضورة ّ
«كل احلريات هي حريات عا ّمة»
تدخل ّ
بأنا «تنتمي إىل حقل القانون وتقترص عىل التّرصيح بام هو كائن
ويعرفها جيل لوبروتون ّ Gilles Lebreton
ّ
55
وتتم ّثل يف القواعد القانون ّية التي تضمن ممارسة احلقوق واحلريات يف دولة مع ّينة»  ،بحيث أهنا حسب
«تم تكريسها يف القانون الوضعي» .56وبالتّايل تعدّ احلريات العا ّمة
األستاذ ريفرو  Riveroحقوق إنسان ّ
تتنزل يف إطار القانون الطبيعي وتوجد بقطع النظر عن تكريسها يف القانون
جزءا من حقوق اإلنسان التي ّ
الوضعي .57ويف الواقع ،استعمل مصطلح احلريات العامة أساسا للتدليل عىل احلريات التي حيميها القانون
58
تم اليوم تقريبا التخيل عن
من السلطة التنفيذية والتي يعود بالتايل باألساس للقايض اإلداري محايتها  .وقد ّ
هذه التسمية العتامد تسمية بديلة هي احلريات األساسية.59

54

ومهام يكن من أمرّ ،
فإن «احلر ّيات الفرد ّية» يمكن أن تعترب جزءا من «احلر ّيات العا ّمة»  60وعىل هذا األساس
من األوجه مقابلتها باحلريات اجلامع ّية .لكن هذا التّضاد ال خيلو من «مآزق»  ،61إذ أين يمكن تصنيف حريات
كاحلرية الدّ ين ّية التي تشمل جانبا داخل ّيا يتم ّثل يف حرية املعتقد وحرية تغيري الدين وجانبا خارج ّيا يتم ّثل يف
إقامة الشعائر الدّ ين ّية62؟ وهي ثنائ ّية تعكسها صياغة الفصل  18من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي
ينص عىل التّايلِّ :
حريته يف تغيري دينه
«لكل شخص ٌّ
ّ
حرية الفكر والوجدان والدِّ ين ،ويشمل هذا احلق ِّ
حق يف ِّ
وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتع ّبد وإقامة الشعائر واملامرسة والتعليم ،بمفرده أو مع مجاعة،
أو معتقدهِّ ،
وأمام املأل أو عىل حدة».63
ِّ
«لكل شخص حق
الرأي ،وهو ما يعكسه الفصل  19من ذات اإلعالن:
ونفس ال ّثنائ ّية مت ّيز حرية ّ
حريته يف اعتناق اآلراء دون مضايقة ،ويف التامس األنباء
بحرية الرأي والتعبري ،ويشمل هذا احلق ِّ
التمتع ِّ
RIVERO (J.), MOUTOUH (H.), op. cit., pp. 6-7.

53

التمجة لنا LACROIX (C.), Protection des droits et libertés fondamentaux – Tome I, Prépa Dalloz, Paris, Dalloz, 2016, p. 15.
ّ 54
55

التمجة لنا LEBRETON (G.), Libertés publiques et droits de l’homme, 7ème édition, Paris, A. Colin, 2005, p. 4.
ّ

57

LEVINET (M.), op. cit., p. 42.

التمجة لنا RIVERO (J.), MOUTOUH (H.), op. cit., p. 7.
ّ

56

 58نفسه ،ص.43 .

CHAMPEIL-DESPLATS (V.) « Des « libertés publiques » aux « droits fondamentaux »: effets et enjeux d’un changement 59
de dénomination », Jus Politicum, n°5, décembre 2010, disponible au lien suivant : http://juspoliticum.com/article/
Des-libertes-publiques-aux-droits-fondamentaux-effets-et-enjeux-d-un-changement-de-denomination-290.html

الصادر يف  13أوت/
يؤسس هلا يف النّظام الفرنيس باالعتامد عىل رأي جملس الدّ ولة الفرنيس ّ
 60قد جتد املقابلة بني احلريات الفرد ّية واحلريات العا ّمة ما ّ
أقر فيه ّ
أن "مصطلح احلريات العا ّمة يشمل ،بقطع النّظر عن احلرية الفرد ّية ،احلريات الكربى التي ال تقترص عىل الفرد وحده ،تتمظهر
آب  1947الذي ّ
الصنف حرية االجتامع ،حرية تكوين اجلمع ّيات ومعها احلرية
خارج ّيا
وتتضمن تدخال من مشاركني آخرين أو دعوة العموم .وبالتّايل ،تندرج ّيف هذا ّ
ّ
الضمري وممارسة الشعائر الدّ ين ّية ،حرية التّعليم" .أنظر:
الصحافة وبصفة عا ّمة حرية نرش األفكار ،حرية ّ
النّقاب ّية ،حرية ّ
التمجة لنا Etudes et documents du Conseil d’Etat, n°10, p. 64.
ّ
61

 62نفسه ،ص.72 .
ّ
 63اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،املرجع سابق الذكر ،ص.5 .
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التمجة لنا LEVINET (M.), op. cit., p. 72.
ّ
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واألفكار وتل ِّقيها ونقلها إىل اآلخرين ،بأ َّية وسيلة ودونام اعتبار للحدود» ،64أو حرية الفنون التي تشكّل
«حرية فرد ّية للفنّان املبدع وح ّقا مجاع ّيا للجمهور ملتابعة احلياة ال ّثقاف ّية» أي «حرية النّفاذ إىل ال ّثقافة»،65
وهي أيضا ثنائ ّية يعكسها الفصل  15من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية
والثقافية.66
تم تكريسها يف دستور  2014الدّ ائرة
ورغم هذه املآزق ،ستشكّل احلريات الفكر ّية يف بعدها الدّ اخيل والتي ّ
67
والضمري وحرية الرأي
ال ّثالثة للحريات الفرد ّية التي ستشملها هذه الدّ راسة من حرية الفكر واملعتقد
ّ
والتعبري 68واحلريات األكاديمية 69وحرية الفنون.70
بقي أن نلفت انتباه قارئنا إىل ّ
ملكونات موضوع الدّ راسة  -أي احلريات الفرد ّية-
أن ما قمنا به من حتديد ّ
ّعرض إىل احلقوق واحلريات األخرى يف حدود ما يقتضيه؛ ّأوال ،الوعي
ّ
للضورة املنهج ّية لن يمنعنا من الت ّ
ّ
بأن منظومة حقوق اإلنسان مرتابطة وغري قابلة للتّجزئة ،وما يقتضيه؛ ثانيا ،تفكيك الفصل  49لفهم منهج
التّحديد ،وثالثا ّ
يعب عنه عنوان هذه الدّ راسة وهو إشكال ّيتها هو البحث عن إمكانية
ألن طموحنا الذي ّ
قراءة للفصل  49تسمح بحامية قصوى للحريات الفرد ّية وهو ما يفرتض توسيع األفق يف حدود ما يسمح به
االنضباط املنهجي.
 64نفسه ،ص.5 .

MOURON(Ph.) « La liberté de création artistique au sens de la loi du 7 juillet 2016 », Revue des Droits et Libertés 65
fondamentaux, 2017, chronique n°30, disponible sur le site de la revue, au lien suivant:
التمجة لناhttp://www.revuedlf.com/droit-fondamentaux/la-liberte-de-creation-artistique-au-sens-de-la-loi-du-7-juillet 2016/.
ّ

 66ينص هذا الفصل عىل ما ييل "  .1تقر الدول األطراف يف هذا العهد بأن من حق ّ
كل فرد :أ) أن يشارك يف احلياة الثقافية ،ب) أن يتمتع بفوائد التقدم
العلمي وبتطبيقاته ،ج) أن يفيد من محاية املصالح املعنوية واملادية النامجة عن أي أثر علمي أو فني أو أديب من صنعه.
.2تراعى الدول األطراف يف هذا العهد ،يف التدابري التي ستتخذها بغية ضامن املامرسة الكاملة هلذا احلق ،أن تشمل تلك التدابري التي تتط ّلبها صيانة
العلم والثقافة وإنامئهام وإشاعتهام.
.3تتعهد الدول األطراف يف هذا العهد باحرتام احلرية التي ال غنى عنها للبحث العلمي والنشاط اإلبداعي.
 .4تقر الدول األطراف يف هذا العهد بالفوائد التي جتنى من تشجيع وإنامء االتصال والتعاون الدوليني يف ميداين العلم والثقافة" ،ضمن املعاهدات
الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.16 .
ّ
حرة ،مستق ّلة ،ذات سيادة ،اإلسالم دينها ،والعربية لغتها ،واجلمهورية نظامها.
دولة
"تونس
أن
ينص عىل
 67نجد يف هذا الصنف الفصل األول الذي ّ
ّ
ينص عىل ّ
أن "تونس دولة مدنية ،تقوم عىل املواطنة ،وإرادة الشعب ،وعلوية القانون.
ال جيوز تعديل هذا الفصل" ،والفصل  2الذي ّ
ينص عىل ّ
أن" :الدولة راعية للدين ،كافلة حلرية املعتقد والضمري وممارسة الشعائر الدينية ،ضامنة حلياد
ال جيوز تعديل هذا الفصل" والفصل  6الذي ّ
املساجد ودور العبادة عن التوظيف احلزيب.
تلتزم الدولة بنرش قيم االعتدال والتسامح وبحامية املقدّ سات ومنع النيل منها ،كام تلتزم بمنع دعوات التكفري والتحريض عىل الكراهية والعنف
وبالتصدي هلا".
ينص عىل ّ
أن "حرية الرأي والفكر والتعبري واإلعالم والنرش مضمونة.
الصنف الفصل  31الذي ّ
 68يشمل هذا ّ
ال جيوز ممارسة رقابة مسبقة عىل هذه احلريات".
 69ينص الفصل  33يف هذا اإلطار عىل ّ
أن "احلريات األكاديمية وحرية البحث العلمي مضمون.
توفر الدولة اإلمكانيات الالزمة لتطوير البحث العلمي والتكنولوجي".

 70ينص الفصل  42عىل ما ييل" :احلق يف الثقافة مضمون.
حرية اإلبداع مضمونة ،وتشجع الدولة اإلبداع الثقايف ،وتدعم الثقافة الوطنية يف تأصلها وتنوعها وجتددها ،بام يكرس قيم التسامح ونبذ العنف
واالنفتاح عىل خمتلف الثقافات واحلوار بني احلضارات.
حتمي الدولة املوروث الثقايف وتضمن حق األجيال القادمة فيه".
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وهذه القراءة الواسعة ال تعني تالشيا خلصوص ّية احلريات الفرد ّية بل هذه األخرية يف تقديرنا هي رهان
تأويل الفصل  49ملا تكتسيه من خصوص ّية يف جمتمعاتنا بحيث سيكون الفصل  49مفتاحنا لإلجابة عن سؤال
«ماذا يعني أن نفكّر عرب ّيا يف احلرية؟» ،71يف حرية لصيقة بمفهوم الفرد الذي ولد خارج ربوعنا .فظروف
نشأة مفهوم الفردان ّية تث ّبته يف مرجع ّية غرب ّية بامتياز ،تو ّفرت فيها «رشوط موضوع ّية أنتجت احلاجة إىل هذا
املؤسيس للمجتمع وفقا ملقتضياته» ،72من ظروف
املبدأ ( استقالل ّية الفرد) واحلاجة إىل إعادة تكوين التنظيم ّ
الرأسامل ّية واهرتاء النظام االجتامعي اإلقطاعي الذي ترك املكان لنظام
اقتصاد ّية واجتامع ّية سامهت يف بروز ّ
اجتامعي حموره الفرد واحرتام ذات ّيته ،وثورة معرف ّية سمحت -عرب ارتباط العلم احلديث بالوعي بام حتمله
ثم سياس ّيا
املعرفة نظر ّيا وتقن ّيا من إمكانيات -بنقل احلرية من جمال التفكري النظري إىل العقالن ّية العمل ّيةّ ،
السيادة يف
السياسة والالهوت وبني الفضاءين العام واخلاص وتركيز مفهوم ّ
بالتّأسيس التّدرجيي للفصل بني ّ
إطار الدّ ولة-األ ّمة .73غري ّ
السياس ّية الغرب ّية
أن هذا السياق الذي تبلورت فيه الفردان ّية يف إطار جتديد للفلسفة ّ
ّ
احلر» 74اقتصاد ّيا
يظل
ّ
خاصا باملجتمعات الغرب ّية ،وما ينتهي إليه من إعالء للفردانية كمعيار للـ«فعل ّ ...

التاث ّية
ومعرف ّيا وسياس ّيا وربطها بالعقالن ّية(« ،يربك) الباحث العريب املعارص ...ألنّه ال جيد يف مصادره ّ
سندا قو ّيا لتبيئة مفهوم «االستقالل الذايت للفرد» » .75وبقطع النظر عن اإلمكانيات النّظر ّية املفتوحة هلذا
التّأصيلّ ،
تتم فيها القطيعات التي كانت رضور ّية
خاصة املجتمعات ّ
فإن مفهوم الفرد يربك ّ
الشق ّية التي مل ّ
يتم فيها خلق ظروف الوعي ّ
بالذات وباستقالل الفرد بحيث ي ّظل
لرتكيز الفردان ّية يف ارتباطها باحلداثة ومل ّ
76
والسياس ّية من العائلة إىل القبيلة
«الفرد دائام مغمورا يف املجموعة» بمختلف متظهراهتا وتنظيامهتا االجتامع ّية ّ
ّ
وتدخلها يف الشأن الفردي .وبالتّايل مل ينضج مفهوم الفرد يف
إىل املجتمع ،هذا بقطع النّظر عن سلطة الدّ ولة
الشق ّية بام جيعلها متانع احلريات الفرد ّية وتعتربها خطرا عىل متاسك البنية االجتامع ّية.
جمتمعاتنا ّ
ثمة ،نعدّ الفصل  49بابا للتّفكري «تونس ّيا» يف احلرية الفر ّدية بتفكيك فصل عىل غاية من التّعقيد فيام
ومن ّ
والسلط املعن ّية به ،تفكري يضاف إىل الدّ راسات الفقه ّية الق ّيمة التي قدّ مت إىل
يتع ّلق باملفاهيم التي اعتمدها ّ
الشوط ا ّلتي يضعها الفصل  49يف
حدّ اآلن حول الفصل  49والتي تلتقي يف الرتكيز عىل وجود تراكم ّية يف ّ
77
تم بعدُ تفكيك بنيته من حيث التّح ّفظ التّرشيعي وتفصيل حدود احلدود بام يف
احلدّ من احلريات  ،بحيث ّ
تبي ،العدد  ،5/17صيف  ،2016ص.60-37 .
 71الرسباجي (ا) " ماذا يعني أن نفكر عربيا يف احلرية؟"ّ ،
 72نفسه ،ص.40 .
 73نفسه ،ص.40 .
 74نفسه ،ص.40 .
 75نفسه ،ص.40 .
76

التمجة لنا MEZGHANI (A.), Lieux et non-lieu de l’Identité, Tunis, Sud Editions, 1998, p. 223.
ّ

 77من ذلك مثال املاجري (خ) ،ضوابط احلقوق واحلريات .تعليق عىل الفصل  49من الدّ ستور التّونيس ،املرجع سابق الذكر؛ ال ّلغامين (س) " الفصل 49
من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق الذكر؛ القرقوري(م) "الضوابط الدستورية للحقوق واحلريات من خالل الفصل  49من
دستور  27جانفي  ،"2014قراءات يف دستور اجلمهورية الثانية (دستور  27جانفي  ،)2014منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية احلقوق بصفاقس ،عدد
 ،4جممع األطرش لنرش وتوزيع الكتاب املختص ،مارس/آذار  ،2017ص.110-83 .
أنظر أيضا:
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ذلك اختبار التّناسب واالتّفاق عىل ّ
الرئييس يتم ّثل يف كيف ّية إعامل أو إنفاذ املنهج وهي باألساس
أن اإلشكال ّ
مهمة القايض «الذي يشبه يف ذلك هرقل من حيث صعوبة مهمته» حسب األستاذ سليم ال ّلغامين.78
ّ

ولنتّفق ّ
أن فصال هبذا التّعقيد يفتح إمكان ّيات عدّ ة للتّأويل .ودون أن نغوص يف غياهب عملية التّأويل
والوظائف التي تؤ ّمنها بني من يعتربها «رضور ّية ّ
ألن القاعدة التي ستط ّبق ،أو منظومة القواعد ،تفتح عدّ ة
79
للمؤول بل بحتم ّية املعنى الذي ال يعدّ الـتّأويل إال
يقر بحرية اخليار
إمكان ّيات
ّ
ّ
للمؤول»  ،وبني من ال ّ
80
ّ
،فإن طرحنا يطمح إىل تأويل
«كشفا عنه» « » un déchiffrement du sens des dires juridiques
واسع للفصل  49يسمح برتتيب ّ
كل آثاره مع ما يفرتضه هذا التّوسيع يف نطاقه.
يعب عنها منطوقه،
املؤسسة له ويف املبادئ التي ّ
ففي دستور متيز باالزدواجية  l’ambivalenceيف القيم ّ
قد يشكّل الفصل  49إحدى آل ّيات االنسجام بني أحكام قد تبدو متعارضة .ويكفي أن نذكّر باجلدل الذي
والضمري وممارسة ّ
الشعائر الدّ ين ّية ،ومنعه من
طرحه الفصل  6من الدّ ستور يف تكريسه من جهة حلرية املعتقد ّ
جهة أخرى النّيل من املقدّ سات .ونخال الدّ ستور وضع مفتاحني للتّنسيق واالنسجام منهام الفصل 146
الذي بتنصيصه عىل ّ
ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة» من املفروض أن
«تفس ّ ...
أن أحكام الدّ ستور ّ
يؤ ّدي إىل التّرصيح بعدم دستور ّية ّ
كل تأويل انتقائي للدستور ،وثانيهام الفصل  .49فروح املوازنة الذي يم ّيزه
أقرها جتعله ذا محولة حتييد ّية للتّأويالت اهلوو ّية
و«الرضورة (التي) تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية» التي ّ
 un potentiel neutralisant des interprétations identitairesالتي تعدّ احلريات الفرد ّية موضوع
يؤهل الفصل  49للعب دور حاسم ّأوال يف ضبط نظام للحريات
هذه الدّ راسة مرتعا خصبا هلا ،بام قد ّ
املرشع ،وثانيا ليكون معيارا لتأويل متوازن
الفرد ّية ال يؤ ّدي إىل املساس من جوهرها وحيميها من اعتباط ّية ّ
للدّ ستور اجلديد ،81وحمرارا يف حتديد مواضع ّ
الالدستور ّية الب ّينة l’identification des lois d’une
 inconstitutionnalité flagranteيف منظومتنا التّرشيع ّية بام فيها السابقة عىل دستور  2014لتنقيتها من
ّ
الشوائب .ومنظومتنا ،التي دون أن ندّ عي جردا كامال لنصوصها ذات العالقة باحلريات الفرد ّية ،ستصاحب
GUELLALI (A.) « La clause générale de limitations dans la nouvelle Constitution: Genèse, portée et défis », op. cit.,
p. 411-418; les interventions de Madame Amna GUELLALI et de M. Xavier PHILIPPE, in. Vers une nouvelle ère dans
la protection des droits fondamentaux en Tunisie: La mise en œuvre de l’article 49 de la nouvelle Constitution tunisienne,
Rapport d’un séminaire organisé par DRI, IDEA et le PNUD, les 27 et 28 novembre 2014, respectivement aux
pages 18-22 et 23-28, disponible au lien suivant : http://democracy-reporting.org/wp-content/uploads/2016/03/rapport_article_49_1.pdf

 78ال ّلغامين (س) ،تقرير جلسات النظراء يف إطار مرشوع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات "العمل من أجل حقبة جديدة يف محاية احلقوق
األساسية بتونس" ،جلسة  13جويلية/متوز  ،2019املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،تونس ،2019 ،ص. 3 .
79

التمجة لنا KELSEN (H.), Théorie pure du droit, 2ème édition, Trad. Française Charles Eisenmann, Dalloz, 1962, p. 459.
ّ

التمجة لنا AMSELEK (P.) « L’interprétation dans la Théorie pure du droit de Hans Kelsen », in. Interpretatio non cessat.
80
ّ
التمجة لنا Mélanges en l'honneur de Pierre-André Côté, Cowansville (Québec), Editions Yvon Blais, 2011, p. 40.
ّ
DEBBECHE (K.), «Les valeurs constitutionnelles entre identité et universalité », in. L’ambivalence constitutionnelle, 81
colloque international à la mémoire d’Amir Ouechtati, Faculté des sciences juridiques, économiques et de gestion de
Jandouba, les 24 et 25 avril 2019, à paraître.
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أهم «أمراضها» 82عىل ضوء
تفكيكنا للفصل  49الذي سيكون أداة «مسح مقطعي» ع ّله يمكّن من تشخيص ّ
تصور ّ
حل عميل يمكّن من اتّقاء أمراض املستقبل يف
القانون وفقه القضاء الدّ ويل واملقارن وع ّلنا نتمكّن من ّ
عالقة بتقييد احلريات.
سيتم التّساؤل من هذا املنظور عن جمال الفصل  49بني حماذير التّضييق وفرص التّوسيع طاملا كان
وعليه،
ّ
األول) قبل البحث يف مضمونه كام ّدة جامعة
هذا األخري رضور ّيا لتأمني جمال حيوي للحريات الفرد ّية (اجلزء ّ
املرشع والقايض
يف ضبط احلقوق واحلريات -بام يف ذلك احلريات الفرد ّية -تشكّل أساسا للـ«حوار» بني ّ
الدّ ستوري (اجلزء ال ّثاين).

 82نستعري هنا عبارة األستاذ حممد ميدون يف ترمجة لـ" ." Les maux de la loiأنظر:
MIDOUN(M.) « Les maux de la loi. Brefs propos au sujet de la production législative », in. Mélanges offerts au doyen
Sadok Belaid, Tunis, Centre de publication universitaire, 2004, pp. 577-588.
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اﻷول
الﺠﺰء ﹼ

اﻷول
الﺠﺰء ﹼ
ﻣﺠﺎل اﻟﻔﺼﻞ :49
اﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻬـــﺎ اﻟﻔﺼـــﻞ ﺑﻴﻦ
ﻣﺤﺎذﻳﺮ اﻟ ّﺘﻀﻴﻴﻖ وﻓﺮص اﻟ ّﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺤﻴﻮي ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮد ّﻳﺔ

27

اجلزء األول  -جمال الفصل  :49اإلمكانيات التي حيملها الفصل بني حماذير التّضييق وفرص التّوسيع من أجل تأمني املجال احليوي للحريات الفرد ّية

يف دراسة متّصلة باحلريات الفرد ّية يف إطار الفصل  ،49يبدو حتديد جمال هذا األخري مسألة جوهر ّية
وإن استوجب األمر اإلتيان عىل خمتلف احلقوق واحلريات املضمونة دستور ّيا سواء كانت فرد ّية أو
أن حتديد هذا املجال والبحث عن قراءة واسعة يعدّ أمرا حيو ّيا إذ أنّه ال يمكن حتقيق مناخ
مجاع ّية ،بل ّ
تم تأمني ممارسة بقية احلريات األخرى ،فاحلريات الفرد ّية هي
مالئم ملامرسة احلريات الفرد ّية إالّ إذا ّ
«احلرية -االستقاللية» ،حرية اجلدد التي ال ضامنة فعلية هلا إالّ حرية القدامى أي «احلرية – مشاركة»،
أو احلرية السياس ّية.
ونستعيد هنا التمييز األصويل الذي اقرتحه  Benjamin Constantأحد رواد املدرسة الدّ ستور ّية وأحد
تعب عنها «حرية اجلدد» liberté des
مؤسيس الفردان ّية كنسق فكري يركّز عىل حمورية استقالل الفرد التي ّ
ّ
 modernesوالتي ربطها كونستان باحلداثة نشأ ًة وفلسف ًة .ففي خطابه الشهري يف « 1819حول حرية القدامى
مقارنة بحرية اجلدد» ،اعترب كونستان أنّه عند القدامى يف العهدين اإلغريقي والروماين« ،الفرد س ّيدٌ بطريقة
الشؤون العا ّمة ،عبدٌ يف ّ
شبه عادية يف ّ
يقرر السلم واحلرب كمواطن و ُي َق َّيد و ُيراقب
كل عالقاته
ّ
اخلاصةّ .
و ُي ْق َمع كشخص يف ّ
حتركاتهُ ،يسائل كجزء من اجلسم اجلامعي حكامه ورؤساءه ويعزهلم و ُيدينهم وينفيهم
كل ّ
ويسلبهم ويعدمهم  ...وكخاضع للجسم االجتامعي ت ُْس َلب منه بدوره كرامته و ُينْ َبذ و ُي َع َّرض إىل املوت
ّ
تتمثل حرية القدامى يف االعرتاف للمواطنني
باإلرادة التقدير ّية للمجموعة الذي هو جزء منها» .1وبالتايل
السياس ّية بواسطة هذه احلرية إما مبارشة أو بصفة غري مبارشة عن طريق االنتخاب
السلطة ّ
باحلق يف املشاركة يف ّ
مع مراقبة احلكام .فحرية القدامى هتدف إىل «توزيع السلطة االجتامع ّية بني املواطنني» ،أ ّما هدف حرية اجلدد،
اخلاصة» ،هي «احلق يف أالّ خيضع الفرد ّإل للقوانني ويف
احلرية-استقالل ّية فهو «التمتع اآلمن باالستقاللية
ّ
بأي شكل من األشكال بفعل
يتم إيقافه أو االحتفاظ به أو إعدامه أو معاملته معاملة مهينة ّ
القدرة عىل أالّ ّ
اإلرادة االعتباط ّية لبعض األفراد ،هو حق كل شخص يف التّعبري عن رأيه ،يف اختيار صناعته وممارستها ،يف
التمتع بملكيته ،حقه يف التّن ّقل دون ترخيص ودون أن يبلغ عن أسبابه أو مساعيه ،احلق يف االجتامع مع أفراد
آخرين للحديث عن مصاحله أو يف ممارسة ّ
يفضلها هو ورشكاؤه أو بكل بساطة احلق يف
الشعائر الدّ ين ّية التي ّ
أن يعيش أيامه وساعاته وفق ميوله وخياله» .2وليتح ّقق ذلك ،جيب أن متتنع الدّ ولة عن الت ّ
ّدخل يف الفضاء
اخلاص ،فوظيفتها سلبية وجيب أن ينحرس جمال ّ
تدخلها حتّى تتح ّقق السعادة.
ال يتع ّلق األمر فقط بـ«نداء من أجل احلريات الفرد ّية» 3بل بدفاع عن ترابط خمتلف احلريات ،بنسق فكري
Benjamin Constant « De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes », disponible sur le site de PHILOLOG, 1
-8 mai 2009, au lien suivant : https://www.philolog.fr/de-la-liberte-des-anciens-comparee-a-celle-des- modernes-benjamin
التمجة لنا -constant/comment-page .
ّ
2

التمجة لنا.
نفسهّ .

DELBOUILLE (P.) « Aux sources de la démocratie libérale : Benjamin Constant », Revue d’histoire littéraire de la France, 3
التمجة لنا 2006/2 Vol. 106, p. 268.
ّ
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ترتبط فيه احلرية الفرد ّية ،احلرية-استقالل ّية باحلرية -مشاركة ،إذ يتساءل كونستان« :كيف يمكن أن نكون
الضامنات إذا خت ّلينا عن احلرية
الضامنات؟ أين سنجد هذه ّ
سعداء إذا ُفص َلت إمكانيات التمتّع باحلقوق عن ّ
السياس ّية؟ فالت ّ
يتذرع بأنّه يقطن ال ّطابق
ّخل عنها رضب من رضوب اخلرف شبيه بذلك الذي يصيب شخصا ّ
ّ
4
األول ليش ّيد عىل الرمل مبنى دون أساس»  .فاحلرية السياسية وغريها يف الواقع من احلريات اجلامعية هي
ّ
ثمة ال يمكن تأمني جمال حيوي واسع
وسائل نضال من أجل ضامن احلرية الفرد ّية ،اهلدف واملنتهى ،ومن ّ
تم التّضييق يف جمال الفصل .49
للحريات الفرد ّية إذا ّ
لكن جيب أن نحذر من االنزالقات املمكنة لتأويل ّضيق للحرية-استقاللية ال يرى فيها سوى حتجري
ترصفه ،إذ ّ
أن ذلك يمكن أن يشكّل هتديدا للحرية ذاهتا،
للتدخل من أي جهة كانت يف شأن الفرد وعرقلة ّ
وهو ما يبعدنا عن مقاصد الفصل  .49لذلك جيب أن نسلك مسارا ذهن ّيا يأخذ بعني االعتبار ّ
أن التمتّع
باالستقالل ّية
عب عن ذلك بنجامن كونستان «عدم اخلضوع إالّ إىل القوانني» يف نضال ضدّ
ّ
اخلاصة يشمل كام ّ
اإلرادة االعتباط ّية للبرش التي يعتربها كونستان «أكثر خطورة من أسوأ القوانني .لكن القوانني ذاهتا جيب
ّصور الليربايل مع الفكر اجلمهوري  Républicanismeيف
أن تكون هلا حدود» .5ولعل هذه نقطة التقاء للت ّ
دعوته إىل «اليقظة األبد ّية التي هي ثمن احلرية» 6وإن كان الفكر اجلمهوري يرى يف احلرية أبعد من عدم
الت ّ
ّدخل يف شأن الفرد فهي «رفض للهيمنة»  la liberté comme non-dominationالتي «تقتيض شيئا
وخاصة منها الت ّ
التعرض إىل الت ّ
أكثر من غياب الت ّ
ّعسف ّية».7
ّدخالت
ّ
ّدخالت الت ّ
ّدخل ،وهو الضامنة بعدم ّ
وهذا يفتح إمكانية وجود ّ
الشطة ،القايض أو حارس
تعسفي ومقبول إذ «يمكن للربملان أو عون ّ
تدخل غري ّ
السجن ،ممارسة ّ
تصفاهتم
تدخالت غري مهيمنة برشط جوهري هو وجود آل ّيات دستور ّية تسمح بتأطري ّ
ّ
9
8
بالضورة شكال للهيمنة»
بشكل كاف وأن تعمل هذه اآلل ّيات بنجاعة»  .وبالتايل« ،القانون ال يشكّل ّ
ربرة ألنّه خيلق رشوط
فإذا احرتم اإلطار الذي ذكرناه ،فإنّه ال ينسف احلرية بل يضع ضوابط و«حدود م ّ
حتقيق حرية أكرب وسعادة أكثر » .10وها نحن إذن يف قلب منهج الفصل  49الذي هيدف إىل جتنّب الت ّ
ّدخل
ّعسفي.
الت ّ
ومن هنا ّ
تصور
فإن البحث عن التّأسيس لقراءة للفصل  49تضمن محاية قصوى للحريات الفرد ّية يف إطار ّ
يستشعر أمهية ترابط احلريات ،يفرتض التّساؤل عن جمال الفصل  49بام هو مفتاح لتجنّب اهليمنة.

4
5

التمجة لنا.
نفسهّ ،

التمجة لنا CONSTANT (B.), op. cit.
ّ

6

PETTIT(Ph.), Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, traduit de l’anglais par Patrick Savidan
التمجة لنا et Jean-Fabien Spitz, Paris, Gallimard, 2004, p. 23.
ّ

8

التمجة لنا.
نفسه ،صّ .93 .

7

التمجة لنا.
نفسه ،صّ .76 .

9

التمجة لنا.
نفسه ،صّ .94 .

التمجة لنا.
 10نفسه ،صّ .94 .
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اجلزء األول  -جمال الفصل  :49اإلمكانيات التي حيملها الفصل بني حماذير التّضييق وفرص التّوسيع من أجل تأمني املجال احليوي للحريات الفرد ّية

يف الواقع ،يفرتض حتديد املجال اإلجابة عن سؤالني ّأوهلام يف عالقة باحلريات نفسها املشمولة مبدئ ّيا
بالفصل  49يف عالقة بالدّ ستور كوثيقة حاوية هلا ،وثانيهام يف عالقة بآلي ّات حتديد هذه احلريات.
األول ،فقد يبدو من باب التّز ّيد التّساؤل عن إمكان ّية انطباق الفصل  49عىل
السؤال ّ
فأ ّما بالنّسبة إىل ّ
املكرسة يف الدّ ستور ّ
ألن ذلك تساؤل قد يؤ ّدي إىل تأويل خيرجنا متاما من املنظومة الدّ ستور ّية
احلريات غري ّ
ومن نطاق الفصل  49الذي أحال رصاحة إىل «احلقوق واحلر ّيات املضمونة هبذا الدّ ستور» ،رغم أن قائمة
احلريات الواردة به ،عىل ثرائها وتنصيصها عىل خمتلف أجيال حقوق اإلنسان ،غري شاملة .ومن بني «احلقوق
الصناعة والتّجارة ومنع العمل القرسي وحرية العمل .12بحيث تبقى مسألة التّوسيع يف قائمة
املنس ّية»11حرية ّ
احلقوق واحلريات ومدى إمكان ّية تطبيق املا ّدة اجلامعة عليها13رهينة الدّ ور اإلنشائي الذي سيلعبه القايض
مكرسة دستور ّيا بصفة رصحية.14
الدّ ستوري الدّ ائم وقدرته عىل استنباط حريات غري ّ

لكن ويف املقابل ،بإحالته إىل «احلقوق واحلريات املضمونة بالدستور» ،جيدر التّسليم ّ
بأن مضمون الفصل
 49ينسحب ال فقط عىل قائمة احلريات الواردة بالباب ال ّثاين فحسب (من الفصول  21إىل  )48بل كذلك
املخصص للمبادئ العا ّمة ،أي حر ّية املعتقد والضمري وممارسة
األول
ّ
احلقوق واحلريات الواردة يف الباب ّ
الشعائر الدين ّية الواردة يف الفصل  6واحلقوق واحلريات الواردة بالفصل  108من الباب اخلامس املتع ّلق
بالسلطة القضائ ّية .15وبالتّايل ،يتجاوز صنف «احلقوق واحلريات املضمونة بالدستور» القائمة الواردة يف بايب
ّ
16
املبادئ العا ّمة واحلقوق واحلريات .

BACCOUCHE (N.) « Les droits économiques et sociaux et la Constitution », in. La Constitution de la Tunisie, 11
Processus, principes et perspectives, PNUD, 2016, p. 479, disponible au lien suivant: https://www.undp.org/content/
dam/rbas/doc/Compendium/Part%203/40%20Les%20droits%20%c3%a9conomiques%20et%20sociaux%20
التمجة لنا et%20la%20Constitution.pdf.
ّ

 12نفسه ،ص.480-479 .

 13حول مسألة تطبيق املا ّدة اجلامعة عىل احلقوق غري املنصوص عليها بالدّ ستور ،أنظر :املاجري(خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.27 .

 14يمكن أن نذكر يف هذا اإلطار الدّ ور الذي لعبه املجلس الدّ ستوري الفرنيس يف توسيع قواعده املرجع ّية les normes de référence en matière
نص دستور 4
يسمى بكتلة الدّ ستور ّية التي تشمل نصوصا مكتوبة ومبادئ فقه قضائ ّية أي تباعا ّ
 d’identification des droits et libertésأو ما ّ
أسس عليها صنف املبادئ األساس ّية املعرتف هبا
أكتوبر/ترشين ّ
األول  1958وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن لـ 1789وتوطئة دستور  1946التي ّ
من قوانني اجلمهور ّية -Principes fondamentaux reconnus par les lois de la République -بام يف ذلك حرية تكوين اجلمع ّيات وحرية
واحلق
واحلق يف احلر ّية
احلق يف املساواة
ّ
ّ
التّعليم -واملبادئ التي تعرف بـ  Principes particulièrement nécessaires à notre tempsوا ّلتي تشمل ّ
يف التّضامن ،هذا إضافة إىل املبادئ ذات القيمة الدّ ستور ّية  principes à valeur constitutionnelleواألهداف ذات القيمة الدّ ستور ّية وميثاق
املحيط ( .)2004حول خمتلف هذه العنارص وفقه القضاء اإلنشائي للمجلس الدّ ستوري الفرنيس ،أنظر:
HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., Dalloz, pp. 213-220.

ينص هذا الفصل عىل ما ييلّ :
احلق يف حماكمة عادلة يف أجل معقول .واملتقاضون متساوون أمام القضاء.
15
“لكل شخص ّ
ّ
وييس القانون اللجوء إىل القضاء ويكفل لغري القادرين ماليا اإلعانة العدل ّية.
حق التقايض ّ
ّ
وحق الدفاع مضمونانّ ،
ويضمن القانون التقايض عىل درجتني.
جلسات املحاكمة علن ّية إالّ إذا اقتىض القانون رسيتها وال يكون الترصيح باحلكم إالّ يف جلسة علن ّية”.

 16املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.24 .
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ويتعي علينا النّظر يف آل ّيات حتديد احلريات يف ّ
ظل وجود حتديدات
وهنا تنتهي يف تقديرنا األبواب املفتوحة
ّ
اخلاصة ،وهي إذن منطقة
خاصة يف بعض الفصول تلزمنا بالبحث يف التّمفصل بني املا ّدة اجلامعة والتّحديدات
ّ
ّ
ِ
األول) ،لكن أيضا يف ّ
ظل تكريس حقوق غري قابلة
الصنفني (املبحث ّ
متاس أو تقاطع بني ّ
ا ّتـُفق عىل ّأنا منطقة ّ
للتّحديد وتدابري استثنائية ُع ِّلق فيها مبدئ ّيا تطبيق الفصل  49وتساؤل عن دور ممكن للفصل  49يف املجال
اجلزائي اخلاضع لسلطان مبدأ تناسب اجلرائم والعقوبات رغم وجود رابط خفي بني «التناسبني» بام يوحي
ّ
بأن هذه املسائل ُت َعدّ يف تنافر مع الفصل  ،49وال نخاهلام كذلك( املبحث ال ّثاين).
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ  -ﺍﻟ ّﺘﻤﺎﺱ:
ﻫﻞ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ  49ﻣﺎﺩﺓ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺃﺻﻠﻴﺔ

 clause généraleﺃﻡ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ

clause résiduelle؟

33

ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

املؤسس يف اعتامد طريقة التّحديد املزدوج ا ّلتي تزاوج بني املا ّدة اجلامعة الواردة يف
وضوح خيار ّ
اخلاصة الواردة يف الفصول  1722و 1826و 1929و 2034و 2138و 2241و53
الفصل  49والتّحديدات
ّ
 23و 2454و 25 74من الدّ ستور ال يعفي من رضورة التّساؤل عن طبيعة هذا الفصل طاملا أنّه عرب طريقة
املا ّدة اجلامعة ال يعدّ ّ
الشكل الوحيد لتنظيم احلريات -بام فيها الفرد ّية موضوع هذه الدّ راسة -الذي
للمرشع حسب الفصل  65منه ،فالتّح ّفظ التّرشيعي أخذ أيضا
كرسه الدّ ستور كاختصاص حرصي
ّ
ّ
اخلاصة .وبالتّايل ال مناص من البحث يف التّمفصل بني املا ّدة اجلامعة والتّحديدات
شكل التّحديدات
ّ
اخلاصة ،فهل َس ُيحسم األمر بتطبيق «مبدأ القانون« :حكم النص اخلاص ُيستثنى من حكم النص العام»
ّ
(26»)Le spécial déroge au général؟
الواقع ّ
وحتوله
أن أمهية التّحديدات
ربران اخلشية من انحسار جمال تطبيق الفصل ّ 49
ّ
اخلاصة واتّساع جماهلا ي ّ
إىل ما ّدة احتياط ّية ال أصل ّية وعا ّمة ال تنطبق إالّ فيام مل يستثنه الدّ ستور بشكل قد ينسف يف تقديرنا اإلمكان ّيات
احلامئ ّية للفصل  49وقدرته عىل أن ّيؤسس ملنهج ثابت يف وضع ضوابط للحريات التي ضمنها الدّ ستور.
والواضح ّ
أن القانون املقارن ورغم تباين التّطبيقات فقه القضائية أحيانا يسمح باستخالص نزعة نحو اعتبار
املكرسة دستور ّيا أو يف إعالنات احلقوق بام يف ذلك احلقوق
املواد اجلامعة قابلة للتّطبيق عىل خمتلف احلقوق ّ
خاصة.
التي وردت بشأهنا حتديدات ّ
السياق ،وبالنّظر إىل التّجربة الكند ّية ،يزاوج العهد الكندي للحقوق واحلريات بني ما ّدة أوىل
يف هذا ّ
وأقرت املحكمة العليا يف قرار صادر يف  1984بتعارض قانون صادر يف
جامعة وبني حتديدات
ّ
خاصةّ ،
األول من العهد -أي املا ّدة اجلامعة -ومع
مقاطعة الكيبيك بخصوص التّعليم بال ّلغة الفرنس ّية مع الفصل ّ
الفصل  23من ذات العهد املتع ّلق باحلقوق املتّصلة بالتّعليم بلغة األقل ّية ،حيث اعتربت املحكمة رصاحة
ّ
األول من العهد بالقدر
أن القيود الواردة يف القانون املطعون فيه «ليست قيودا مرشوعة عىل معنى الفصل ّ
" 17احلق يف احلياة ال يمكن املساس به ّإل يف حاالت قصوى يضبطها القانون".
" 18حق ال ّلجوء السيايس مضمون طبق ما يضبطه القانون".
 " 19حتدّ د مدة اإليقاف واالحتفاظ بقانون" .

" 20حقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون .تعمل الدولة عىل ضامن متثيلية املرأة يف املجالس املنتخبة".
" 21تضمن الدولة احلق يف التغطية االجتامعية طبق ما ينظمه القانون".

" 22حق امللكية مضمون ،وال يمكن النيل منه إال يف احلاالت وبالضامنات التي يضبطها القانون .امللكية الفكرية مضمونة".

" 23الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب حق لكل ناخب تونيس اجلنسية منذ عرش سنوات عىل األقل ،بلغ من العمر ثالثا وعرشين سنة كاملة يوم تقديم
ترشحه ،رشط أن ال يكون مشموال بأي صورة من صور احلرمان التي يضبطها القانون".
" 24يعدّ ناخبا كل مواطن تونيس اجلنسية بلغ من العمر ثامنية عرشة سنة كاملة وفق الرشوط التي حيددها القانون االنتخايب".

" 25الرتشح ملنصب رئيس اجلمهورية حق لكل ناخبة أو ناخب تونيس اجلنسية منذ الوالدة ،دينه اإلسالم .يشرتط يف املرتشح يوم تقديم ترشحه أن يكون
بالغا من العمر مخسا وثالثني سنة عىل األقل .وإذا كان حامال جلنسية غري اجلنسية التونسية فإنه يقدم ضمن ملف ترشحه تعهدا بالتخيل عن اجلنسية
األخرى عند الترصيح بانتخابه رئيسا للجمهورية .تشرتط تزكية املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس نواب الشعب أو رؤساء جمالس اجلامعات
املحلية املنتخبة أو الناخبني املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب".
ّ
 26ال ّلغامين (س) " ،الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق الذكر ،ص.107 .
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كرسها الفصل  .27»23والواضح إذن
( )pour autant queالذي ينطبق فيه هذا الفصل عىل احلقوق التي ّ
ّ
اخلاصة هي رهان املنهج
أن حتديد هذا «القدر» أو منطقة التّعايش والتّقاطع بني املا ّدة اجلامعة والتّحديدات
ّ
القضائي عرب اختبار التّناسب ،وهذا ما تؤكّده التّجربة األملان ّية.
املؤرخ يف  23ماي/أيار  1949طريقة التّحديد املزدوج
يف هذا اإلطار ،اعتمد القانون األسايس األملاين ّ
خاصة ذات
مزاوجا بني ما ّدة تضع ضوابط وضع احلدود عىل احلقوق األساس ّية يف الفصل  28 19وحتديدات ّ
نوعني .إذ يكتفي بالنّسبة إىل بعض احلريات بالتّنصيص عىل أنّه «ال جيوز الت ّ
احلق إالّ بموجب
ّدخل يف هذا ّ
قانون» أو «ألسباب قانون ّية» كام هو ّ
ّجمع
الشأن بالنّسبة إىل ّ
احلق يف احلياة (الفصل  2فقرة  )2أو حرية الت ّ
(الفصل  8فقرة  ،)2وهناك حقوق أضاف بشأهنا القانون األسايس ضوابط إضاف ّية متّصلة بموضوع احلدّ
أو رشوطه أو وسائله 29كام هو ّ
الرسائل والربيد واالتّصاالت اهلاتف ّية يف الفصل 10
الشأن بالنّسبة إىل رس ّية ّ
األول من التّح ّفظ الترشيعي
أو حرية التّن ّقل يف الفصل  .11وقد ك ّيف الفقه األملاين يف هذا اإلطار النّوع ّ
بـ«التّح ّفظ البسيط» ( )réserve simple, einfacher Gesetzesvorbehaltوالنّوع ال ّثاين بـ«التّح ّفظ
واملهم ّ
أن املحكمة الدّ ستور ّية
املوصوف» (.30 (qualifizierter Gesetzesvorbehalt réserve qualifiée
ّ
األملان ّية قد أدرجت عنارص الفصل  19يف اختبار التّناسب الذي تط ّبقه بشأن احلقوق الواردة يف شأهنا حتديدات
خاصة.31
ّ
يف تونس ،ويف انتظار استكامل مسار إرساء املحكمة الدّ ستور ّية ،يبدو فقه قضاء اهليئة الوقت ّية ملراقبة
دستور ّية مشاريع القوانني مرجع ّيا لتحديد طبيعة املا ّدة اجلامعة .لكن التّم ّعن يف قرارات هذه اهليئة التي ُأثِريت
فيها مسألة تطبيق الفصل  49يربز ّ
اخلاصة بل
تتعرض إىل التّمفصل بني املا ّدة اجلامعة والتّحديدات
ّ
أن اهليئة مل ّ
Supreme Court of Canada, Attorney General of Quebec v. Quebec Association of Protestant School Boards et al., [1984] 2 27
/S.C.R. 66, case number 17821, 1984-07-26, p. 67, disponible au lien suivant : https://scc-csc.lexum.com
التمجة لنا scc-csc/scc-csc/en/26/1/document.do.
ّ
الشأن :املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
أنظر يف هذا ّ
الذكر ،ص.33 .

ينص عىل ما ييل" :إذا أجيز وفقا هلذا القانون األسايس تقييد أحد احلقوق األساسية بقانون ،أو بناء
 28لنذكّر بالفصل  19من القانون األسايس األملاين الذي ّ
عىل قانون ،فيجب أن ينطبق هذا القانون بشكل عام ،وال يقترص عىل حالة منفردة .وعالوة عىل ذلك جيب أن ُيدد هذا القانون احلق األسايس املعني،
واملادة اخلاصة به يف القانون األسايس.
. 2ال جيوز بأي حال من األحوال املساس بجوهر مضمون احلق األسايس.
. 3تنطبق احلقوق األساسية أيض ًا عىل األشخاص االعتباريني داخل الدولة ،وإىل احلد الذي تسمح به طبيعة هذه احلقوق.
. 4إذا انتهكت أحد السلطات العامة حقوق أي شخص ،جيوز له اللجوء إىل املحاكم ،ويكون ذلك أمام املحاكم النظامية ،إن مل يكن هناك داع للجوء إىل
حمكمة خمتصة أخرى ال تتأثر اجلملة الثانية من الفقرة (( 2من املادة  10بأحكام هذه الفقرة" ،النص سابق ّ
الذكر.

GRIMM(D.) « Proportionality in Canadian and German constitutional jurisprudence », University of Toronto Law 29
Journal, 2007/57, p. 386.
PIEROTH (B.), SCHLINK (B), Grundrechte Staatsrecht II, 25ème édition, CF Müller, 2009, p. 64. Voir BOLL 30
(P-H.), NGOTO (B.) « La jurisprudence constitutionnelle allemande au secours de la liberté de crier « les poulets
hors de la manifestation ! », La revue des droits de l’homme, septembre 2014, disponible en ligne au lien suivant:
التمجة لناhttps://journals.openedition.org/revdh/872 .
ّ

ّجمع:
 31أنظر مثال بخصوص حرية الت ّ

BVerfG 1 Bvr 2135/09, 26 juin 2014, disponible sur le site de la Cour constitutionnelle fédérale au lien suivant :
https://www.bundesverfassungsgericht.de/entscheidungen/rk20140626_1bvr213509.html
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

املثري أكثر لالهتامم ّ
أن الفصل  49يعدّ آل ّيا من «قواعدها-املرجع» ك ّلام تع ّلق األمر باحلريات ،بقطع النّظر عن
مدى تطبيقها الفعيل الختبار التّناسب من عدمه ،وهذا ّ
يدل عىل ّ
البت يف مسألة طبيعة
أن اهليئة تفادت متاما ّ
املا ّدة اجلامعة واعتربهتا ما ّدة عا ّمة ذات تطبيق آيل حتّى يف قراراهتا بشأن دستور ّية مشاريع قوانني تع ّلقت
الرئاس ّية.33
وحق ّ
كحق امللك ّيةّ 32
خاصة ّ
بحقوق وردت فيها حتديدات ّ
الت ّشح لالنتخابات ّ
اخلاصة مع التّأويل الوارد يف الدّ راسات الفقه ّية التّونس ّية
ويتعارض هذا التّطبيق للفصل  49وللتّحديدات
ّ
حول الفصل  49التي تتّفق عىل التّمييز بني احلقوق اخلارجة عن جمال تطبيق الفصل  49واحلقوق املنضوية
حتت نطاقه .فنجد األستاذ سليم اللغامين يقيص من جمال الفصل  49احلقوق غري القابلة للتّحديد وتلك ا ّلتي
تم إدراج طبيعة احلدّ املس ّلط عىل احلق
مكّن النص الدّ ستوري بخصوصها من النّيل من جوهر احلق أو ألنّه ّ
أو احلر ّية ورشوطهام صلب النص الدّ ستوري واحلقوق التي تلزم الدّ ولة ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة ،يف
حني ينطبق الفصل  49عىل الفصول التي أحالت عىل القانون دون ضبط طبيعة احلدّ ورشوطه وعىل األحكام
الدستورية التي مل ُ ِ
تل عىل القانون ويمكن احلدّ منها بمقتىض الفصل .34 49
أ ّما األستاذ خالد املاجري ،فقد أدرج يف «احلقوق اخلارجة عن نطاق الفصل  35»49احلقوق التي ال تقبل
الصنف
أي حتديد و«احلقوق التي تقبل التحديد بسقف أعىل من الفصل  ،36»49أي ّ
احلق يف احلياة ،ومم ّيزا يف ّ
ّ
خاصة جتب مراعاهتا عند
ال ّثاين أي احلقوق الدّ اخلة يف نطاق الفصل  49بني «احلقوق ا ّلتي تتع ّلق هبا حتديدات ّ
38
37
ثم بق ّية احلقوق ا ّلتي «ال تقبل التّحديد
تطبيق الفصل  49عليها» و«احلقوق التي تتع ّلق هبا محاية إضاف ّية» ّ
ّإل من خالل الفصل .39»49
والواضح ّ
املهمني يشرتكان يف خانتي احلقوق الدّ اخلة يف نطاق الفصل 49
أن هذين التّصنيفني
ّ

واحلقوق اخلارجة عنه مع اختالف يف تأويل التّدقيقات الواردة يف بعض فصول الدّ ستور َعدَّ األستاذ سليم
املرشع الدّ ستوري يف حتديد احلرية وعدم االكتفاء باإلعالن عنها .ونخال هذا
ال ّلغامين بعضها إطالقا ليد ّ
اخلاصة من وجهة نظر توزيع االختصاص
مدخلنا للبحث يف التّمفصل بني املا ّدة اجلامعة والتّحديدات
ّ
واملرشع ،طاملا ّ
املرشع
املرشع الدّ ستوري
أن الفصل  49ما ّدة ضابط ٌة لكيف ّية ممارسة ّ
ّ
يف حتديد احلريات بني ّ

األول  2014بخصوص القضية عدد  2014/ 08املتعلق بمرشوع قانون
 32قرار اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني بتاريخ  22ديسمرب/كانون ّ
األول  ،2014ص. 3767-3761 .
املالية لسنة  ، 2015الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  26 ،104ديسمرب/كانون ّ
مؤرخ يف  8جويلية/متوز  2019يتع ّلق بالطعن يف دستورية مرشوع القانون األسايس عدد  2018/63املتعلق بتنقيح القانون
 33القرار عدد ّ 2019/04
األسايس عدد  16لسنة  2014املؤرخ يف  26ماي/أيار  2014املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام ن ّقح ومتّم بالقانون األسايس عدد  7لسنة  2017مؤرخ
يف  14فيفري/شباط  ،2017غري منشور.
 34ال ّلغامين (س) " الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.115-107 .

 35املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.28 .
 36نفسه ،ص.30 .
 37نفسه ،ص.34 .

 38نفسه ،ص.36 .
 39نفسه ،ص.38 .
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نص الدّ ستور مع أحكام يبدو ّ
املرشع الدّ ستوري استنفذ
الختصاصه يف تنظيم احلريات ،متعايشة يف ّ
أن ّ
فيها اختصاص حتديد احلرية وأخرى ّ
الشوط وجب حتديد مدى إمكان ّية إعامل الفصل
تول تدقيق بعض ّ
 49فيها.
املرشع الدّ ستوري نفسه
وبالتّايل ّ
تتوزع يف نظرنا األحكام الدّ ستور ّية املتع ّلقة باحلريات بني ما ّ
خص به ّ
املرشع شيئا وال يمكن فيه البتّة تطبيق الفصل  ،49أي التّحديدات
يف حتديد احلريات كمجال ال يملك معه ّ
الدّ ستور ّية احلرص ّية للحريات والتي يمكن أن نتحدّ ث بشأهنا عن حت ّفظ دستوري réserve de la
واملرشع وفق
املرشع الدّ ستوري
ّ
( Constitutionالفقرة األوىل) وبني حتديدات مشرتكة للحريات بني ّ
منهج الفصل ( des limitations partagées 49الفقرة الثانية) وحتديدات ترشيع ّية حرص ّية limitations
للمرشع اختصاص
الدستور باإلعالن عنها تاركا
 législatives exclusivesبشأن احلريات التي اكتفى ّ
ّ
حتديدها وفق الفصل  49حرص ّيا والتي تعدّ جماله ال ّطبيعي (الفقرة الثالثة).

الدستوري
الدستور ّية احلرص ّية :ال ّتح ّفظ ّ
الفقرة األوىل -ال ّتحديدات ّ

تشمل التّحديدات الدّ ستور ّية احلرص ّية للحريات احلقوق التي حيدّ ها الدّ ستور بطريقة يقيص معها متاما
أي إمكان ّية ّ
املرشع -إالّ بتكريس احلرمان -ويبلغ فيها الدّ ستور أقىص حدّ يف التّقييد وذلك باحلرمان
ّ
لتدخل ّ
حق ،إالّ إذا ما ّ
احلق للفئة التي حرمت منه
املرشع الدّ ستوري الفرعي بالتّعديل إلرجاع هذا ّ
هنائ ّيا من ّ
تدخل ّ
ربر ّ
املرشع
وهذا ممكن طاملا أنّه ال يعدّ تراجعا وفقا للفصل  49فقرة  2من الدّ ستور .وخطورة هذا التّحديد ت ّ
أن ّ
وخيص هذا التّحديد حرصا الفصل 36
املرشع متاما من أي إمكان ّية للتّقدير.
ّ
الدّ ستوري ّ
خص به نفسه وأقىص ّ
ينص الفصل املذكور عىل ما ييل:
من الدّ ستور يف فقرتيه الثانية والثالثة ،إذ ّ
حق اإلرضاب مضمون.
«احلق النّقايب بام يف ذلك ّ
ّ
احلق عىل اجليش الوطني.
وال ينطبق هذا ّ
قوات األمن الدّ اخيل والدّ يوانة».
وال يشمل ّ
حق اإلرضاب ّ
ينص عىل
يطرح هذا الفصل ّأوال إشكال ّية يف تعريف ّ
احلق النّقايب يف عالقة بالفصل  35من الدّ ستور الذي ّ
ّ
أن «حرية تكوين األحزاب والنّقابات واجلمع ّيات مضمونة» ،وهي حرية تدخل كام سنرى يف إطار الفصل
 49مع قيود إضاف ّية .ومن املثري لالهتامم ّ
احلق النّقايب بفصل وم ّيزه عن حرية تكوين
املرشع الدّ ستوري أفرد ّ
أن ّ
احلق النّقايب املعرتف
النّقابات وتنظيمها وممارسة أنشطتها .ففي القانون والفقه املقارنني ُت َعدّ هذه األخرية مع ّ
تعرف
ّجمع والدّ فاع عن مصاحلهم املهن ّية ومحاية املم ّثلني النّقاب ّيني من أبعاد احلرية النّقابية ،فهي ّ
للعمل للت ّ
به ّ
وحق أسايس للعامل تشمل حرية تكوين النقابات وحرية االنخراط فيها من عدمه .كام
بأنا حرية فرد ّية ّ
أوال ّ
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ّامس :هل ّ
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40
تعرف عىل ّأنا حرية مجاع ّية ّ
تكرسه الدّ ساتري هو التّمييز بني
للشغالني يف التّن ّظم للدّ فاع عن منظورهيم  .وما ّ
ّ
42
41
حق اإلرضاب كوسيلة للدّ فاع
هذه احلر ّية النّقاب ّية -التي تشمل حرية التن ّظم داخل نقابة -ورديفها وهو ّ
احلق النّقايب لو استثنينا حرية
عن املصالح املهن ّية عرب التّو ّقف عن العمل بطريقة مجاع ّية .43فام الذي يبقى من ّ
باحلق
املرشع الدّ ستوري ّ
تكوين النّقابات وممارسة أنشطتها واالنخراط فيها سوى ّ
حق اإلرضاب؟ ولو قصد ّ
وحق اإلرضاب ،أيعني هذا ّ
قوات اجليش الوطني منهام ال
احلق يف االنخراط يف نقابة ّ
النّقايب فقط ّ
أن حرمان ّ
ينفي بالتّبع ّية ح ّقها يف تكوين نقابات؟ !

احلق النّقايب بحكمّ ،أوال لتكريس القطيعة
املرشع الدّ ستوري قد قصد إفراد ما أطلق عليه ّ
نخال إذن ّ
للحق النّقايب دون التّنصيص عىل
غرة جوان/حزيران  1959الذي فتح فيه إقرار فصله ال ّثامن
ّ
مع دستور ّ
حق اإلرضاب رصاحة جدال حول مدى تكريس هذا األخري ،وثانيا للتّرصيح بحرمان اجليش الوطني منه
ّ
الصنفني
قوات األمن الدّ اخيل والدّ يوانة بحيث يصبح ّ
احلق النّقايب بالنسبة هلذين ّ
وإلعادة تعريفه بالنّسبة إىل ّ
حق اإلرضاب ممّا يدخل تنظيم هذه األخرية إذن
مرادفا فقط حلرية تكوين النّقابات واالنخراط فيها دون ّ
حتت طائلة الفصل  35باألساس ،علام ّ
قوات
أن الفصل  36مل يقم سوى بدسرتة حر ّية تكوين النّقابات لسلك ّ
األمن الدّ اخيل ا ّلذي ُفتح له باب تكوين النّقابات بعد ال ّثورة.44
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ينص عىل ّ
 41يمكن أن نستشهد عىل سبيل ّ
النص عىل
حر" (يمكن حتميل هذا ّ
الذكر بالفصل  39من الدّ ستور اإليطايل) (1947الذي ّ
أن "التّنظيم النّقايب ّ
التمجة لنا) والفصل  28من الدّ ستور اإلسباين يف فقرته األوىل ( )1978الذي
الرابط التّايلّ ،https://mjp.univ-perp.fr/constit/it1947.htm :
ّ
أن " ّ
ينص عىل ّ
واملؤسسات
لقوات اجليش
احلق يف االنخراط يف نقابة .ويمكن للقانون أن حيدّ من ممارسة هذا ّ
لكل شخص ّ
احلق أو يقصيه بالنّسبة ّ
ّ
ّ
احلق يف تكوين
واألسالك اخلاضعة إىل االنضباط العسكري ويضبط القانون خصوص ّيات ممارسته بالنّسبة إىل األعوان العموم ّيني .وتشمل احلرية النّقاب ّية ّ
نقابات واالنخراط يف إحداها ّ
الرابط التّايلhttps://mjp. :
بكل حرية  ...وال يمكن إجبار أحد عىل االنخراط يف نقابة" (يمكن حتميل هذا ّ
النص عىل ّ
ينص الفصل  55من الدّ ستور الربتغايل يف فقرته األوىل ( )1976عىل ما ييل" :احلرية النّقاب ّية
ّ .univ-perp.fr/constit/es1978.htm
التمجة لنا) .كام ّ
كرشط لضامن وحدة ّ
الرابط التّايل:
الشغالني للدّ فاع عن حقوقهم ومصاحلهم مضمونة"( .يمكن حتميل هذا النص عىل ّ
(التمجة لناhttps://mjp.univ-perp.fr/constit/pt1976.htm#1-1.
ّ
ينص عىل ّ
"حق اإلرضاب يامرس يف إطار القوانني التي تن ّظمه" والفصل  28من الدّ ستور اإلسباين يف
أن ّ
 42ورد بالفصل  40من الدّ ستور اإليطايل الذي ّ
ّ
احلق إقرار التّدابري التي من شأهنا أن
"حق اإلرضاب مضمون للشغالني للدّ فاع عن مصاحلهم
ويتول القانون الذي يضبط ممارسة هذا ّ
فقرته الثانيةّ :
ينص الفصل  57من الدّ ستور الربتغايل يف فقرته األوىل عىل ّ
"حق اإلرضاب مضمون" ،النّصوص
أن ّ
تضمن استمرار ّية املرافق ّ
الضور ّية للمجموعة" ،كام ّ
سابقة ّ
التمجة لنا.
الذكرّ ،
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األول من املرسوم عدد  42لسنة  2011مؤرخ يف  25ماي/أيار  2011يتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  70لسنة  1982املؤرخ يف 6
 44بمقتىض الفصل ّ
ينص عىل ما ييل:
أوت/آب  1982املتعلق بضبط القانون األسايس العام لقوات األمن الداخيل ،أصبح الفصل  11من القانون عدد  70لسنة ّ 2011

"ألعوان قوات األمن الداخيل احلق يف ممارسة العمل النقايب ،وهلم هلذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات املهنية واحتاداهتا.
مسيهيا بمجرد تأسيسها ،وذلك لدى السلطة اإلدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان
عىل مؤسيس النقابة املهنية إيداع نظري من قانوهنا األسايس وقائمة يف ّ
قوات األمن الداخيل املنخرطون فيها .كام جيب أن يتم بنفس الكيفية إعالم ذات السلطة اإلدارية بكل تغيري يتعلق بالقانون األسايس للنقابة أو بقائمة
األشخاص املكلفني بإدارهتا أو بتسيريها.
حيجر عىل أعوان قوات األمن الداخيل ،يف ممارستهم العمل النقايب ،اإلرضاب عن العمل أو تعطيل سريه بأي وجه" ،الرائد الرسمي للجمهورية
ّ
التونسية ،عـــدد  31 ،39ماي/أيار  ،2011ص.794 .
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

حق اإلرضاب بالنّسبة إىل بعض األصناف من
يتم احلدّ من ّ
وليس من النّادر بالنّظر إىل القانون املقارن أن ّ
األعوان الذين يعدّ حضورهم رضور ّيا «لتأمني سري بعض عنارص املرفق ا ّلتي قد يؤ ّدي تعطيلها إىل اإلرضار
باملصالح األساس ّية للبالد» حسب تعبري جملس الدّ ولة الفرنيس ،45وهو ما ينطبق عىل «املرافق العموم ّية
السيادة من جيش ورشطة وقضاء 46وكذلك االتّصاالت .لكن عادة
الدّ ستور ّية» التي تشمل باألساس مرافق ّ
حق اإلرضاب ال أن ّ
املرشع الدّ ستوري حرمان فئات منه.
املرشع احلدّ من ّ
يتول ّ
ما يعهد إىل ّ

قوات األمن الدّ اخيل
وبالتّايل ،هذا التّحديد األقىص
ّ
للحق النقايب بحرمان اجليش الوطني منه وبحرمان ّ
حق اإلرضاب -يوحي ّ
املرشع التّأسييس أعمل بصفة مس ّبقة اختبار
مكوناته -أي ّ
أهم ّ
والدّ يوانة من أحد ّ
بأن ّ
للحق النّقايب وموجبه -أي مقتضيات األمن العام والدّ فاع الوطني التي
الصارم
ّ
التّناسب بني هذا ّ
الضابط ّ
ربر رضورة عدم انقطاع املرفق العام املتّصل هبام والذي قد يضطرب بطريقة ملموسة ومهدّ دة لألمن نتيجة
ت ّ
الضبط حسب تعبري األستاذ سليم
ممارسة ّ
احلق النقايب -لكن بطريقة أ ّدت إىل املساس بجوهره طاملا كان مآل ّ
ال ّلغامين «إمكانية حرمان شخص من حق أو حرية بصفة هنائية».47
للسالح ،وال ّ
ويبدو ّ
أدل عىل ذلك من
خي حسم مسألة ّ
احلق النّقايب لألسالك احلاملة ّ
املرشع الدّ ستوري ّ
أن ّ
ّ
الصيح إذ كان الفصل
املؤرخ يف  1جوان/حزيران  2013مل يكن
يتضمن هذا احلرمان ّ
ّ
أن مرشوع الدّ ستور ّ
يعرض حياة
ينص فقط عىل ما ييل:
«احلق النّقايب مضمون بام يف ذلك ّ
ّ
 12من املرشوع ّ
حق اإلرضاب ما مل ّ
49
احلق كل ّيا بالنّسبة إىل العسكر ّيني
صحتهم أو أمنهم للخطر» .48وبالتّايل ّمتت دسرتة احلرمان من ّ
النّاس أو ّ
قوات األمن الدّ اخيل كام رأينا .وبالتّايل أغلق باب التّأويل يف مسألة عدّ ها
والتّضييق اجلوهري فيه بالنّسبة إىل ّ
احلق يف االنتخاب حيث
ّطور خالفا ملسألة ّ
املرشع أو إلمكان ّية الت ّ
املرشع الدّ ستوري حمور ّية ومل يرتكها لتقدير ّ
ّ
ّ
بتطور يف
سمح
ا
مم
القانون»
يضبطه
ملا
«طبقا
ح
ش
والت
واالقرتاع
االنتخاب
حلقوق
سا
مكر
34
الفصل
جاء
ّ
ّ
ّ
ّ
وقوات األمن الدّ اخيل.50
هذا املجال وبمنح صفة النّاخب أخريا للجيش الوطني ّ
45

Décision n° 86-217 DC du 18 septembre 1986, Loi relative à la liberté de communication, considérant n°78,
ّ
التمجة لنا disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86217DC.htm.
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 47ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.117 .
 48مرشوع دستور اجلمهور ّية التّونس ّية ،سابق ّ
الذكر.

املؤرخ يف  10جانفي/كانون
يتعرض التّرشيع التّونيس إىل ّ
احلق النّقايب للعسكريني وتكتفي جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكر ّية ّ
الصادرة باألمر العيل ّ
 49مل ّ
السياس ّية ويعاقب عىل
السياس ّية واشرتاكهم يف األعامل ّ
الثاين  1957يف القسم ال ّثاين عرش (الفصول من  128إىل  )131بمنع انتامء العسكر ّيني إىل األحزاب ّ
الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية ،2020 ،ص.39-38 .
ذلك ،جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكر ّية ونصوص ملحقة ،نسخة حم ّينة ،تونس ،منشورات املطبعة ّ

األول
وقوات األمن الدّ اخيل من صفة النّاخب أحد ثوابت القانون االنتخايب التّونيس رفع هذا املانع بمقتىض الفصل ّ
 50بعد أن شكّل حرمان العسكر ّيني ّ
من القانون األسايس عدد  7لسنة  2017مؤرخ يف  14فيفري/شباط  2017يتعلق بتنقيح وإمتام القانون األسايس عدد  16لسنة  2014املؤرخ يف 26
ماي/أيار  2014املتعلق باالنتخابات واالستفتاء (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عـــدد  17 ،14فيفري/شباط  ،2017ص )564 .إذ ألغى
ينص
هذا األخري أحكام الفصل  6من القانون األسايس عدد  16لسنة  2014املؤرخ يف  26ماي/أيار  2014املتعلق باالنتخابات واالستفتاء الذي كان ّ
ّ
بسجل النّاخبني:
يرسم
يف فقرته الثانية " :ال ّ
قوات األمن الدّ اخيل" ،القانون األسايس عدد  16لسنة  2014مؤرخ يف 26
 -2العسكر ّيون كام حدّ دهم القانون األسايس العام
للعسكريي وأعوان ّ
ّ
ماي/أيار  2014يتع ّلق باالنتخابات واالستفتاء ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عـــدد  27 ،42ماي/أيار  ،2014ص.1382 .
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

حصن
هذا التّح ّفظ الدّ ستوري ،بإخراجه لتنظيم ّ
للسالح من جمال القانونّ ،
احلق النّقايب ّ
للقوات احلاملة ّ
أي إمكان ّية لل ّطعن ال يف الدّ ستور ّية وال يف إطار رقابة املعاهدات ّية بالنّظر للفصل
إذن احلرمان من احلق من ّ
األول  1966الذي
والسياس ّية املو ّقع يف  16ديسمرب/كانون ّ
 22من العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية ّ
احلق يف حرية تكوين اجلمعيات بام يف ذلك حق إنشاء النقابات
صادقت عليه تونس ،51والذي بعد إعالنه عن ّ
نص يف الفقرة الث ّانية عىل أنّه «ال جيوز أن يوضع من القيود عىل ممارسة هذا احلق إال تلك التي
واالنضامم إليهاّ ،
ينص علـيها القانون وتشكل تدابري رضورية ،يف جمتمع ديمقراطي ،لصيانة األمن القومي أو السالمة العامة
أو النظام العام أو محاية الصحة العامة أو اآلداب العامة أو محاية حقوق اآلخـرين وحرياهتم .وال حتول هذه
املادة دون إخضاع أفراد القوات املسلحة ورجال الرشطة لقيود قانونية عىل ممارسة هذا احلق» .52وتبقى يف
غياب التّح ّفظ الدّ ستوري مسألة تقدير هذه «القيود القانون ّية» وما إذا كان باإلمكان أن تصل إىل حدّ احلرمان
املرشع والقايض .ويمكن أن نرضب كمثال عىل ذلك النّزاع القضائي الذي ُأثري يف فرنسا
من ّ
احلق رهني تقدير ّ
حول هذه املسألة أمام جملس الدّ ولة قبل أن تُرفع املسألة إىل املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان.

أمني ضدّ قرار صادر عن وزير الدّ فاع حول منع انضامم
السلطة رفعها إطار ّ
ويتع ّلق األمر بدعوى يف جتاوز ّ
جتمعا نقاب ّيا ،53وقد رفض جملس الدّ ولة الدّ عوى التي استند فيها ال ّطاعن إىل
أعوان اجليش إىل مجع ّية تشكّل ّ
يكرس حر ّية التّعبري والفصل
الفصل  10من االتّفاق ّية األوروب ّية حلقوق اإلنسان واحلريات األساس ّية الذي ّ
ينص يف فقرته الثانية عىل ّ
أن ممارسة احلق يف حرية االجتامعات السلمية وحرية
 11من ذات االتّفاق ّية الذي ّ
تكوين اجلمعيات ال ختضع «لقيود أخرى غري تلك املحددة يف القانون حسبام تقتضيه الرضورة يف جمتمع
ديمقراطي لصالح األمن القومي ،وسالمة اجلامهري ،وحفظ النظام ومنع اجلريمة ومحاية الصحة واآلداب،
أو محاية حقوق اآلخرين وحرياهتم .وال متنع هذه املادة من فرض قيود قانونية عىل ممارسة رجال القوات
املسلحة أو الرشطة أو اإلدارة يف الدولة هلذه احلقوق» .واعترب جملس الدّ ولة ّ
أن احلكم الترشيعي املطعون فيه
54
ثم بعد رفع طعن ضدّ فرنسا
من جم ّلة الدّ فاع تشكّل حدّ ا مرشوعا عىل معنى الفصلني  10و 11املذكورين ّ .
الصادر يف
أمام املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان يف قض ّية  Matelly c .Franceاعتربت املحكمة يف قرارها ّ
 51القانون عدد  30لسنة  1968املؤرخ يف  29نوفمرب/ترشين الثاين  1968يتعلق بالرتخيص يف انخراط البالد التونسية يف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  29 ،51نوفمرب/
الرائد ّ
االقتصادية واالجتامعية والثقافية ويف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسيةّ ،
األول  ،1968ص.1477 .
ترشين الثاين  3 -ديسمرب/كانون ّ

األول  ،1966املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ،املرجع سابق
والسياس ّية املو ّقع يف  16ديسمرب/كانون ّ
 52العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية ّ
ّ
الذكر ،ص.33 .
جتمعات مهن ّية تدافع عن حقوق منظورهيا من قبل أعوان اجليش
الرابعة تكوين ّ
 53استند ال ّطاعن إىل جم ّلة الدّ فاع التي متنع يف الفصل  L. 4121يف فقرته ّ
حق اإلرضاب غري متالئمة مع النّشاط العسكري .أنظر:
احلق النّقايب بام يف ذلك ّ
وتعترب ممارسة ّ

Article L. 4121-4 du Code de la défense, version en vigueur du 30 mars 2007 au 30 juillet 2015, disponible
sur le site de Légifrance au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02DD822E1AA0019B47C5B2D752336AE1.tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000006540246&cidTexte=LEGITEXT000006071307&categorieLien=id&dateTexte=20150729

CE, M. Jean Hugues Matelly, 26 février 2010, disponbile au lien suivant: https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/ 54
decision/2010-02-26/322176
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األول ّ 2014
احلق النّقايب يعدّ خرقا للفصل  11من االتّفاق ّية
قوات اجليش من ّ
أن حرمان ّ
 2أكتوبر/ترشين ّ
قوات
األوروب ّية حلقوق اإلنسان الذي يسمح فقط بفرض «حدود مرشوعة» عىل ّ
احلق النّقايب بالنّسبة إىل ّ
احلق
متس هذه احلدود إالّ ممارسة هذا ّ
اجليش ّ
والشطة مع رضورة تأويل هذه احلدود تأويال ض ّيقا حتّى «ال ّ
55
متس العنارص األساس ّية للحر ّية
ال جوهر ّ
بأنا «ال تقبل التّضييقات التي ّ
حق التّن ّظم»  ،وذكّرت املحكمة ّ
حق تكوين نقابة واالنخراط
النّقاب ّية التي ال يمكن يف غياهبا إفراغ مضمون هذه احلرية من حمتواها ...ومنها ّ
57
56
السابق عىل
تم تعديل التّرشيع الفرنيس يف  2015والتّخفيف من التّضييق ّ
فيها»  .ولتنفيذ هذا القرارّ ،
حق تكوين النقابات.
ّجمعات املهن ّية للعسكر ّيني مع اإلبقاء عىل احلرمان من ّ
الت ّ
يبدو إذن ّ
للسالح ولو إىل حني.
أن الدّ ستور التّونيس أغلق اجلدل املتّصل
ّ
باحلق النّقايب ّ
للقوات احلاملة ّ
يفس ندرته يف دستور من املفروض أن
ويعدّ هذا احلرمان من ّ
حق ّ
بقوة الدّ ستور أمرا استثنائ ّيا للغاية وهو ما ّ
املرشع الدّ ستوري هبا نفسه ،بطريقة ال جمال فيها ّ
لتدخل
يكون إعالنا للحقوق ال حرمانا منها .لذلك ّ
خص ّ
وحق اإلرضاب
احلق النّقايب ّ
بأي طريقة كانت ،خالفا للتّحديدات األخرى بام يف ذلك ّ
املرشع وال للفصل ّ 49
ّ
اخلاص حيث وجب ّ
تدخل
لألصناف األخرى من الش ّغالني سواء تع ّلق األمر بالوظيفة العموم ّية أو بالقطاع
ّ
املرشع لتنظيمها ويمكنه حتديدها وفق ضوابط الفصل .49
ّ

الفقرة الثانية -ال ّتحديدات املشرتكة

املرشع الدّ ستوري
تشمل التّحديدات املشرتكة يف التّصنيف الذي نقرتحه احلقوق التّي مل يكتف يف شأهنا ّ
باإلعالن عنها بل ّ
املرشع الستكامل نظامها القانوين ووضع حدود
تول إضافة إىل ذلك حتديدها مع اإلحالة إىل ّ
إضاف ّية إ ّما رصاحة أو ضمن ّيا بام يرتك جماال لتطبيق الفصل  49لكن بطرق خمتلفة بحسب ما نخاله مقصد
املرشع الدّ ستوري من وراء التّحديد املشرتك.
ّ

وإذا ح ّللنا املسألة إذن من جانب قابل ّية الفصل  49للتّطبيق ،يمكن يف تقديرنا أن نم ّيز بني حقوق سيكون
فيها منهج الفصل  49سقفا يف التّحديد ،إذ ّ
أن ّ
احلق لن يمكّن
املرشع الدّ ستوري باملساس من جوهر ّ
تدخل ّ
سيتم ختفيف رشوط
من إعامل رشوط الفصل  49بر ّمته دون أن يقيص ذلك رضورة اعتامده كمنهج بحيث
ّ
التّح ّفظ التّرشيعي الوارد يف الفصل  49بشأهنا (أ) ،وبني حقوق د ّقق الدّ ستور ضوابطها بإضافة رشوط أو
CEDH, Affaire Matelly c. France, Requête no 10609/10, arrêt du 2 octobre 2014, § 57, disponible au lien 55
suivant: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%التمجة لنا }]22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-146695%22
ّ

التمجة لنا.
 56نفسهّ .58 § ،

Loi n°2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et 57
portant diverses dispositions concernant la défense, disponible sur le site de Légifrance au lien suivant : https://
www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=02DD822E1AA0019B47C5B2D752336AE1.
tplgfr27s_2?idArticle=LEGIARTI000030949072&cidTexte=LEGITEXT000006071307&dateTexte=20200412
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

للمرشع ح ّيزا ض ّيقا للت ّ
ّدخل وهو ما يرتك جماال أضيق للفصل  49الذي سيكون حدّ ا أدنى أو
ضامنات تاركا
ّ
الصنف بام اعتربه
عتبة لترصيف احلقوق طاملا وضع بعدُ الدّ ستور ضوابط أو ضامنات ،ويمكن أن نش ّبه هذا ّ
الفقه األملاين كام ذكرنا أعاله «حت ّفظا ترشيع ّيا موصوفا»(58ب).

أ – ختفيف رشوط التّح ّفظ التّرشيعي :الفصل  49كسقف يف التّحديد

املكرسة دستور ّيا معيارا إلقصاء الفصل  49بشأهنا59طاملا
ُاعتُرب املساس من جوهر ّ
احلق يف بعض احلقوق ّ
احلق
ّمش يف خصوص ّ
كان عدم املساس من جوهر ّ
احلق أحد رشوط تطبيق الفصل  .49وإذا كنّا نوافق هذا الت ّ
قوات األمن الدّ اخيل والدّ يوانة -طاملا ّ
املرشع ال
النّقايب بالنّسبة إىل
العسكريي ّ
وحق اإلرضاب بالنّسبة إىل ّ
ّ
أن ّ
يملك شيئا بشأهنا وال يمكنه الت ّ
ّدخل متاما إالّ لتكريس احلرمان منها دون زيادة أو نقصان وذلك النعدام
موضوع التّحديد التّرشيعيّ -
فإن إقصاء الفصل  49بالنّسبة إىل احلقوق األخرى التي ورد فيها مساس بجوهر
احلق يعترب يف تقديرنا قابال للنّقاش طاملا ّ
أن املساس من جوهر احلق فيها ال يقيص ّ
املرشع بل يستوجب
ّ
تدخل ّ
الضوابط التي وضعها الدّ ستور.
تنظيام ترشيع ّيا هلا يف إطار ّ
احلق يف
نص الفصل  22من الدّ ستور يف شأنه عىل ما ييلّ « :
و ُي َعدّ ّ
أهم هذه احلقوق ،فقد ّ
احلق يف احلياة ّ
احلياة مقدّ س ،ال جيوز املساس به إالّ يف حاالت قصوى يضبطها القانون» .وطاملا ّ
بحق احلياة
أن املساس ّ
ربر حسب األستاذ سليم اللغامين عدم انطباق الفصل
ت ّقق املساس بجوهر ّ
يؤ ّدي إىل احلرمان منها َ َ
احلق ممّا ي ّ
60
السياق ّ
للحق يف احلياة أعىل من منهج
أن احلامية التي يو ّفرها
ّ
 . 49واعترب األستاذ خالد املاجري يف نفس ّ
ضبط احلريات كام ورد يف الفصل  49بتحصينه من املساس إالّ «يف احلاالت القصوى» ،معتربا ّ
أن «حتديده
ينص عليها الفصل  49وإنّام يتع ّلق به يف إطار طريقة التّحديد املزدوج التي
 ...ال يكون بال ّطريقة العادية التي ّ
كرسها الدّ ستور التّونيس حتديد خاص قائم عىل فكرة ّ
أي مساس به جيب أن يكون استثنائ ّيا للغاية يتع ّلق
أن ّ
ّ
بـ«حاالت قصوى» ال بترصيف عادي للحقوق واحلريات يف إطار املجتمع كام هو ّ
الشأن بالنّسبة إىل غريه
من احلقوق .أضف إىل ذلك ّ
املرشع عرب القوانني ،فال يمكن
أن ّ
مهمة ضبط هذه احلاالت القصوى تعود إىل ّ
االكتفاء باالحتجاج بوجود «حالة قصوى» للمساس باحلق يف احلياة ،بل ّ
إن هذه احلالة القصوى جيب أن
يكون منصوصا عليها صلب قانون .وبالتايل ّ
فإن هذا احلق ال خيضع إىل منطق املوازنة الذي يرسيه الفصل
خاصة يضبطها القانون ال يف صيغة أهداف (كام هو الشأن بالنسبة للحقوق املتع ّلقة هبا
 49بل إىل حتديدات ّ
ّاملرشع ،وهو مق ّيد يف ضبطه هلا بطبيعتها القصوى.
حتديدات ّ
خاصة) بل يف صيغة حاالت مضبوطة حيدّ دها ّ
ّ
أهم حتديدين للحق يف احلياة مها عقوبة اإلعدام من ناحية والدّ فاع الرشعي عن النّفس من ناحية
ولعل ّ
أخرى».61

 58أنظر أعاله ،ص.35 .

 59ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.117 .
 60نفسه ،ص.117 .
ّ
 61املاجري (خ) ،املرجع سابق الذكر ،ص.30 .
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لكن لو س ّلمنا بذلكّ ،
يظل التّساؤل رضور ّيا عن معايري تقدير هذه احلاالت وهل ّ
املرشع ستطلق
أن يد ّ
لضبطها ،ممّا قد جيعل االستثناء  -واقع ّيا -حدّ ا ّ
أقل محائ ّية من الفصل  49ال «سقفا أعىل»62منه ،خاصة إذا علمنا
ّ
كرس عقوبة اإلعدام يف  170موضعا 143 ،منها يف نصوص ترشيع ّية .63ضف إىل
أن النظام القانوين التونيس ّ
ذلك ّ
عم هو «حالة قصوى» يرتبط بتحديد ما هو رضوري يف إطار دولة مدنية ديمقراطية ،وهنا
أن التّساؤل ّ
حتول مبدأ احلق يف احلياة إىل استثناء واالستثناء (احلاالت
يطرح التّساؤل حول معنى «احلاالت القصوى» إذا ّ
القصوى) إىل مبدأ.64

خاص
خصه الدّ ستور بتحديد
ّ
ويمكن أن نسحب نفس املنطق عىل الفصل  41املتع ّلق بحق امللك ّية الذي ّ
ينص عىل التّايل« :حق امللك ّية مضمون ،وال يمكن النيل منه إالّ يف احلاالت
يف الفصل  41من الدّ ستور الذي ّ
وبالضامنات التي يضبطها القانون.
امللك ّية الفكر ّية مضمونة».
وقد يبدو ّ
حق امللك ّية من نطاق الفصل  49بالنّظر إىل االنتزاع من أجل
املرشع الدّ ستوري استثنى ّ
أن ّ
الضامنات التي يضبطها القانون
وري التّسليم بأن االنتزاع وحتّى مع احرتام ّ
املصلحة العا ّمة ،إذ من ّ
الض ّ
احلق ّ
تغي
هو مساس بجوهر ّ
ألن هدف االنتزاع هو نقل غري رضائي للملك ّية من املنتزع منهم إىل املنتزع وال ّ
حق امللك ّية شيئا .وال ّ
أدل عىل
الضامنات اإلجرائ ّية فضال عن التّعويض العادل من حقيقة املساس بجوهر ّ
ّ
املؤرخ يف  11جويلية/متوز  2016واملتع ّلق باالنتزاع
ذلك من الفصل  10من القانون عدد  53لسنة ّ 2016
ينص عىل التّايل« :بقطع النّظر عن مجيع الوضع ّيات واحلاالت االستحقاق ّية،
من أجل املصلحة العمومية الذي ّ
تنتقل امللك ّية إىل املنتزع بمفعول أمر االنتزاع مع مراعاة أحكام الفصل  305جديد من جم ّلة احلقوق العين ّية
للتسيم».65
بالنّسبة إىل العقارات املسج ّلة اخلاضعة للمفعول املنشئ ّ
حري التّساؤل عن وجاهة إخراج حق امللك ّية بر ّمته من منهج الفصل  49وإن كان ذلك سيح ّقق
لكن
ّ
مؤسسة
التّوازن املطلوب بني محاية ّ
حق امللك ّية وبني مقتضيات املصلحة العا ّمة وهو التّوازن الذي تسعى ّ
االنتزاع من أجل املصلحة العا ّمة لتحقيقه ،بل ّ
حلق امللك ّية كاالنتزاع وموجبه وهو
أن التّناسب بني ضابط ّ
احلق ،علام ّ
أن املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان مثال
املصلحة العا ّمة يكتيس أمه ّية قصوى بالنّسبة إىل هذا ّ
احلق عرب احلرمان من
يمس من جوهر ّ
أقرت رقابة متباينة عىل التّناسب بحسب حدّ ة االنتهاك وإن كان ّ
قد ّ

62

نفسه ،ص30 .

 63الفرشييش(و) ،القصاب(إ) ،املاجري (خ) ،مذكّرات ّ
الـ(ل)دستور ّية ،اجلمع ّية التّونس ّية للدّ فاع عن احلريات الفرد ّية ،تونس ،نوفمرب/ترشين الثاين ،2017
ص.12 .
 64نفسه ،ص.12 .

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد
الرائد ّ
 65القانون عدد  53لسنة  2016املؤرخ يف  11جويلية/متوز  2016يتع ّلق باالنتزاع من أجل املصلحة العموميةّ ،
 29 ،62جويلية/متوز  ،2016ص.2678 .
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ّ  هل:ّامس
 ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟49 أن الفصل
ّ  الت- االول
ّ  املبحث- اجلزء األول

ّ .67يتول فقط تنظيم ممارسته
ّ  أو66امللك ّية
ولعل رقابة التّناسب جتد أوسع جمال هلا يف حاالت احلرمان من امللك ّية
ويثبت فقه قضاء هذه املحكمة ّأنا تس ّلط رقابة التّناسب عىل التّعويض ا ّلذي جيب أن يكون «متناسبا بطريقة
،69 une indemnisation adéquate  بحيث جيب أن يكون التّعويض موائام،68 »معقولة مع قيمة العقار
ّ 70وتم خالصه يف أجل معقول
 أي،71وأن اإلجراءات التي أ ّدت إىل احلرمان من امللك ّية ّمتت يف آجال معقولة
ّ
ّ
ّ
.41 الضامنات اإلجرائ ّية التي أحال إليها الفصل
ّ أن رقابة التّناسب تسلط عىل
 كيف يمكن حتقيق التّوازن املطلوب،مؤسسة االنتزاع
ّ وبقطع النّظر عن احلرمان من امللك ّية
ّ خاصة يف إطار
ّ ظل
ّ حق امللك ّية وبني مقتضيات املصلحة العا ّمة يف
كل احلدود التي تفرضها اإلرتفاقات يف
ّ حق بأمهية
ّ بني محاية
متس ك ّلها من جوهر
ّ  والتي ال، أو ارتفاقات االتصاالت مثال،)»قانون التّعمري (التي يعدّ ها البعض «انتزاعا مقنّعا
حق امللك ّية بل تنال من ممارسته وحتدّ من استعامهلا واستغالهلا بطريقة تضع أحيانا أعباء صارخة عىل املالكني دون
ّ
ّ
15  املؤرخ يف2001  لسنة1 الصادرة بالقانون عدد
 ويمكن أن.ضامنات متناسبة
ّ نستدل عىل هذا بمج ّلة االتّصاالت
ّ  عىل متتيع مش ّغيل43 نص الفصل
«الشبكات
ّ  حيث، واملتعلق بإصدار جم ّلة االتصاالت2001 كانون الثاين/جانفي
A titre d’exemple, Affaire Sporrong et Lönnroth c./ Suède, n°s 7151/75 et 7152/75, Arrêt du 23 septembre 1982, §69, 66
disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int eng#{%22appno%22:[%227152/75%22],%22itemid%22:
[%22001-57580%22]}. Voir à ce propos ROLAIN (M.) «Leslimitations au droit de propriété en matière immobilière»,
thèse de doctorat en droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015, p. 307.
A titre d’exemple: CEDH, Affaire Chassagnou et a. c./ France, n°s 25088/94, 28331/95 et 28443/95, Arrêt du 29 avril 67
1999, §85, disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62843%22]}. Voir à
ce propos ROLAIN (M.), op. cit., p. 312.
CEDH, Affaire James c./ Royaume-Uni, n° 8793/79, Arrêt du 21 février 1986, §54, disponible au lien suivant: https:// 68
hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62065%22]}; CEDH, Affaire Häkansson et Sturesson c./ Suède, 21
février 1990, §54 ; CEDH, Affaire Perdigao c./ Portugal,, n°24768/06, Arrêt du 16 Novembre 2010, § 68, disponible au
lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Perdigao%20c./%20Portugal,16%20novembre%20
2010,%20Requete.%20n%C2%B024768/06%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-101741%22]}. Voir à ce propos ROLAIN (M.), op. cit.,
p. 310. التمجة لنا
ّ
CEDH, Affaire Guillemin c./ France, n° 19632/92, Arrêt du 21 février 1997, §54, disponible au lien suivant: https:// 69
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-62578%22]}; CEDH,
Affaire Scordino c./ Italie, n° 36813/97, Arrêt du29 mars 2006, § 10, disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe.
int/eng#{%22tabview%22:[%22document%22],%22itemid%22:[%22001-72924%22]}. Voir à ce propos ROLAIN
(M.), op. cit., p. 311.
CEDH, Affaire Yetis et a. c./ Turquie, n° 40349/05, Arrêt du 6 juillet 2010, §50, disponible au site suivant: https:// 70
hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Yetis%20et%20autres%20%20c.%20Turquie,%206%20juillet%20
2010%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22item
id%22:[%22001-99782%22]}. Voir à ce propos ROLAIN (M.), op. cit., p. 311.
CEDH, Affaire Hentrich c./ France, n° 13616/88, Arrêt du 22 septembre 1994, §§ 48-49, disponible au lien suivant: 71
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Hentrich%20c.%20France,%2022%20septembre%20
1994%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-62458%22]}; CEDH, Affaire Piron c./ France, n° 36436/97, Arrêt du 14 novembre 2000, § 44, disponible au
lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Piron%20c.%20France,%2014%20novembre%20
2000%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-63536%22]}. Voir à ce propos ROLAIN (M.), op. cit., p. 311.
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ونص
العموم ّية لالتّصاالت بحقوق ارتفاق تنشأ عند ّ
الضورة وبعد التّرصيح باملصلحة العموم ّية لألشغال»ّ .72
الفصل  45عىل أنّه إذا ترتب عن حقوق االرتفاق هذه «رضر ألصحــاب األمـــالك أو املنشآت ،فإنـــه يدفـــع
هلـــم أو ملن انجر له حق منهم تعويض عن ذلك الرضر .وجيب أن يبلغ مطلب التعويض بواسطة رسالة مضمونة
الوصول أو وثيقة إلكرتونية موثوق هبا مع اإلعالم بالبلوغ إىل مش ّغل الشبكة الذي هيمه األمر وإىل الوزير املكلف
باالتصاالت يف ظرف ستة أشهر بداية من تاريخ حصول الرضر وإالّ سقط حقهم يف التعويض.
يف صورة عدم االتفاق بني الطرفني ،ترفع النزاعات املتعلقة بالتعويض لدى املحكمة ذات النّظر" .73والواضح
إذن ّ
والرضائ ّية كوسيلة لتحديد مبلغ التّعويض وحتديد أجل وإقرار مبدأ التّقايض
املرشع رغم إقرار مبدأ االتفاق ّ
أن ّ
للمترضرين ،إالّ ّ
الضر القابل للتّعويض ومرونة اإلجراءات ومحل
كضامنة
أن عدم حتديد معايري موضوع ّية لتقييم ّ
ّ
طلب التّعويض عىل كاهل
املترضر وعدم ثبوت املساواة بني ال ّطرفني يربز انخراما للتّناسب بني االرتفاق كحدّ
ّ
حق امللك ّية
ربر وجاهة تطبيق الفصل  49عىل ّ
للملك ّية وما نجم عنه من رضر وبني موجبات املصلحة العا ّمة ،ممّا ي ّ
ّ
والضامنات ا ّلتي يضبطها القانون ال تشكّل ضوابط صارمة.74
ألن اإلحالة إىل احلاالت ّ
بالضورة الفصل 49
كحق احلياة أو ّ
حق ّ
وبالتّايل ،متكني الدّ ستور من املساس بجوهر ّ
حق امللك ّية ال يقيص ّ

احلق -ملا يشكّله من خطورة عىل
نؤول التّحديدات
اخلاصة وعىل وجه اخلصوص املساس بجوهر ّ
ّ
بل يمكن أن ّ
املرشع كضامنة للحقوق un privilège de
احلريات -عىل أنّه امتياز ّ
املرشع الدّ ستوري نفسه به دون ّ
خص ّ
احلق
 compétenceتاركا له فيام عدا ذلك مسألة التنظيم وفق املنهج الوارد يف الفصل  .49فاملساس من جوهر ّ
املؤسس .وفيام عدا ذلك ال مناص من تطبيق الفصل 49
كام سنراه الحقا عتبة  un seuilال ينزل دوهنا سوى ّ
الضوري ّ
التاكم ّية الوارد يف رشوط الفصل 49
فك ّ
خاصة ،وهذا يعني أنّه من ّ
فيام يتع ّلق باختبار التّناسب ّ
كرس الدّ ستور حتديدات للحقوق مضيفا رشوطا
الذي يبدو بالنّسبة للح ّقني املذكورين سقفا .لكن يف املقابل ّ
إضاف ّية أو ضامنات إضاف ّية وجب معها املحافظة عىل تطبيق الفصل  49لكن كحدّ أدنى أو عتبة.

ب -تشديد رشوط التّح ّفظ التّرشيعي :الفصل  49كحدّ أدنى يف التّحديد

يتع ّلق األمر هنا باحلقوق ا ّلتي ّ
املرشع الدّ ستوري ضبط بعض رشوط حتديدها دون أن ينفي ذلك
تول ّ
ّ
املرشع الستكامل هذه التّحديدات ،وهو ما اعتربنا إمكان ّية إدراجه يف ما ك ّيفه الفقه األملاين بـ«التّح ّفظ
تدخل ّ
التّرشيعي املوصوف» الذي يقتيض إذن ّ
املرشع وفق الفصل  49الذي سيكون منهجه حدّ ا أدنى أو
تدخل ّ
عتبة تضاف إليه رشوط وضوابط أخرى إ ّما لتعزيز محاية بعض احلقوق ( )1أو إلضافة ضوابط وفق أهداف
املرشع الدّ ستوري (.)2
خمصوصة حدّ دها ّ
املؤرخ يف  15جانفي/كانون الثاين  )2001ونصوصها التّطبيق ّية ،حم ّينة ،تونس ،منشورات
 72جملة االتصاالت (الصادرة بالقانون عدد  1لسنة ّ 2001
الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية ،2019 ،ص.19 .
املطبعة ّ
 73نفسه ،ص.19 .

 74أنظر بخصوص التّطبيقات الفقه قضائ ّية األوروب ّية للتّناسب بخصوص االرتفاقات:

ROLAIN (M.), op. cit., pp. 337-338.
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

 -1تعزيز محاية بعض احلقوق
احلق ذاته
نحسب أنّه يمكننا يف هذا املجال إدراج احلقوق التي ورد بشأهنا التّحديد الدّ ستوري لتعزيز محاية ّ
دون أن يقيص ذلك ّ
املرشع وفقا ملنهج الفصل  49الذي سيكون حدّ ا أدنى طاملا ال تعارض للتّحديدات
تدخل ّ
كرسه الفصل  29من الدستور
احلق ،وهو ما يشمل يف تقديرنا ّ
ا ّلتي وضعت مع جوهر ّ
احلق يف األمان ا ّلذي ّ
كرسها الفصل  31من الدّ ستور(.)2-1
الرأي والفكر والتّعبري واإلعالم والنّرش ا ّلتي ّ
( )1-1وحر ّية ّ

احلق يف األمان
ّ -1-1

احلق يف األمان عىل ما ييل « :ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به
نص الفصل  29من الدّ ستور بشأن ّ
ّ
إالّ يف حالة التّل ّبس أو بقرار قضائي ،ويعلم فورا بحقوقه وبالتّهمة املنسوبة إليه ،وله أن ينيب حماميا .وحتدّ د
مدّ ة اإليقاف واالحتفاظ بقانون».
الواضح إذن ّ
املرشع الدّ ستوري الذي ضبط «طبيعة احلد املسلط
أن ّ
حق األمان موضوع حتديد مشرتك بني ّ
مهمة حتديد مدّ ة
عىل احلق  ...ورشوطه» 75بإقرار إمكان ّية اإليقاف أو االحتفاظ ّ
واملرشع الذي تركت له ّ
اإليقاف أو االحتفاظ التي تكون بقانون خيضع بداهة ملنهج الفصل  ،49إذ ّ
أن تقدير طول مدّ ة اإليقاف من
والضامنات املرتبطة بذلك ختضع رضورة إىل منهج التّناسب ،وتندرج مراجعة جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية
عدمها ّ
السياق.76
املؤرخ يف  16فيفري/شباط  2016يف هذا ّ
بمقتىض القانون عدد  5لسنة ّ 2016
األول من الفصل  29الذي منع
السؤال حول قابل ّية تطبيق الفصل  49عىل اجلزء ّ
بقي أنّنا َن ُعدّ أيضا ّ
اإليقاف أو االحتفاظ إالّ برشوط حر ّيا بال ّطرح رغم ّ
أن هذا الفصل قد وضع يف الواقع بوضوح حدودا
ّعسفي -أي منعه إالّ يف حالة التّل ّبس أو بقرار قضائي -فضال عن إحالته
للحدّ من ّ
احلق يف عدم اإليقاف الت ّ
إىل ّ
أي جدوى للفصل  49يف حتديده للحدود ويف إحالته إىل تك ّفل
السلطة القضائ ّية ممّا قد تنعدم معه ّ
تدخل ّ
أي انتهاك» .فهل ّ
أن تطبيق الفصل  49يف جمال احلامية من
اهليئات القضائ ّية «بحامية احلقوق واحلريات من ّ
 75ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي يف ثامنية اسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.109 .
ينص عىل ما ييل " :يف احلاالت التي تقتضيها رضورة البحث ،ويف ماعدا ما وقع استثناؤه
مكرر (جديد) من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية ّ
 76أصبح الفصل ّ 13
بنص خاص ،ال جيوز ملأموري الضابطة العدلية املبينني بالعددين  3و 4من الفصل  10ولو يف حالة التلبس باجلناية أو باجلنحة وال ملأموري الضابطة
العدلية من أعوان الدّ يوانة يف نطاق ما ختوله هلم جملة الدّ يوانة االحتفاظ بذي الشبهة ،إال بعد أن يأذن هلم وكيل اجلمهورية بذلك ،وملدة ال تتجاوز ثامنية
ويتم اإلذن بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا.
وأربعني ساعةّ ،
أما يف املخالفات املتلبس هبا فال جيوز االحتفاظ بذي الشبهة إال املدّ ة الالزمة ألخذ أقواله عىل أال تتجاوز مدة االحتفاظ أربعة وعرشين ساعة ،وبعد أن
يأذن هلم وكيل اجلمهورية بذلك بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا.
وعىل مأمور الضابطة العدلية بعد انقضاء املدة املذكورة عرض املحتفظ به مصحوبا بملف البحث عىل وكيل اجلمهورية الذي يتوجب عليه سامعه
مرة واحدة فقط ملدة أربعة وعرشين ساعة يف مادة اجلنح وثامنية وأربعني ساعة يف مادة
حينا .ويمكن لوكيل اجلمهورية التمديد كتابيا يف أجل االحتفاظ ّ
ربره.
اجلنايات ،ويكون ذلك بمقتىض قرار مع ّلل يتضمن األسانيد القانونية والواقع ّية التي ت ّ
وعىل مأموري الضابطة العدلية عند االحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها باإلجراء املتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته طبق مدة التمديد يف
االحتفاظ املب ّينة بالفقرة الرابعة وتالوة ما يضمنه له القانون من طلب عرضه عىل الفحص الطبي وحقه يف اختيار حمام للحضور معه" ،قانون عدد  5لسنة
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد ،15
الرائد ّ
 2016مؤرخ يف  16فيفري/شباط  2016يتعلق بتنقيح وإمتام بعض أحكام جملة اإلجراءات اجلزائيةّ ،
 19فيفري/شباط  ،2016ص.559 .
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ّعسفي يعدّ غري وارد كام ذهب إىل ذلك األستاذ سليم ال ّلغامين لتنصيص الفصل  29عىل احلدّ  77أم
اإليقاف الت ّ
أنّه يعدّ من باب التّز ّيد؟
أوال ّ
جيدر ّ
ّعسفي
الذكر ّ
يكرس احلامية من االحتفاظ الت ّ
أن مسألة تطبيق املا ّدة اجلامعة يف وجود فصل ّ
األول من العهد الكندي للحقوق
طرحت يف كندا بشأن تطبيق املا ّدة اجلامعة الواردة يف الفصل ّ
يكرسها الفصل  9من ذات العهد
واحلريات يف جمال احلامية من االحتفاظ
في التي ّ
ّعس ّ
والسجن الت ّ
ّ
حق املتّهم يف اإلعالم بحقوقه وبالتّهمة
الضامنات القضائ ّية من حيث ّ
يكرس ّ
إضافة إىل الفصل  10الذي ّ
املنسوبة إليه ومن حيث محاية حريته اجلسد ّية .78وقد ط ّبقت املحكمة العليا اختبار التناسب الوارد يف
فيي املمنوعني بالفصل  ،9من ذلك مثال يف
الفصل ّ
ّعس ّ
والسجن الت ّ
األول يف قضايا تتّصل باالحتفاظ ّ
قرار هوفسكي  . Hufskyوتتع ّلق هذه القض ّية بتوقيف سائقي السيارات بطريقة عشوائ ّية ودون معايري
مس ّبقة لالختيار تطبيقا ملج ّلة ال ّطرقات وللتث ّبت من أوراق اهلو ّية بام يمكن أن يؤ ّدي إىل االحتفاظ هبم
أقرت املحكمة العليا
ولو ملدّ ة قصرية يف صورة خمالفة أو رفض االمتثال ألوامر أعوان ّ
الشطة .وقد ّ
يف هذا اإلطار ّ
ّعسفي
أن « التّقييد الذي تفرضه القاعدة القانون ّية عىل ّ
احلق يف احلامية ضدّ االحتفاظ الت ّ
السالمة املرور ّية والدّ ور الذي
يستنتج ضمن ّيا من الفصل  189أ( )1من جم ّلة ال ّطرقات .ونظرا ألمه ّية ّ
يمكن أن تلعبه سلطة االيقاف العشوائي من أجل تعزيز الكشف  ...عن املخالفات املرور ّية التي ال
السياقة ،يعترب التّقييد الذي يضعه الفصل  189أ()1
يمكن الكشف عن ج ّلها
بمجرد معاينة طريقة ّ
ّ
حر وديمقراطي عىل معنى الفصل
ّعسفي معقوال ويمكن تربيره يف جمتمع ّ
عىل احلامية ضدّ االحتفاظ الت ّ
األول للعهد .وبالنّظر إىل طبيعته ودرجته ،يعدّ التّط ّفل الذي يشكّله اإليقاف العشوائي ّ
يتم القيام
ّ
الذي ّ
الرقابة املرور ّية العادية متناسبا مع اهلدف املنشود ،علام ّ
وأن قيادة س ّيارة هي نشاط مسموح به
لغرض ّ
الرقابة» .واستنتجت املحكمة ّ
بالرقابة املرور ّية العادية
أن اإليقاف العشوائي للقيام ّ
ومن ّظم وخاضع إىل ّ
ّعسفي».79
ربرا
ّ
للحق يف احلامية ضدّ االحتفاظ الت ّ
«يعدّ انتهاكا م ّ
احلق يف
ويسمح هذا التّطبيق القضائي بالكشف عن املأزق الذي تطرحه صياغة الفصل  29التي مزجت ّ
الضامنة القضائ ّيةّ ،
ألن ّ
السلطة القضائ ّية هو ضامنة ال
فيي وبني ّ
تدخل ّ
ّعس ّ
احلامية ضدّ االحتفاظ واإليقاف الت ّ
حدّ يف حدّ ذاته ممّا ال يسمح بتقدير إمكان ّيات االحتفاظ أو االيقاف يف إطار رقابة أوراق اهلو ّية أو التّدابري
السالبة للحر ّية بمعزل عن الفصل .49
اإلدار ّية ّ

 77ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي يف ثامنية اسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.109 .
 78أنظر املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.36 .
79

Cour suprême du Canada, R. c. Hufsky, [1988] 1 R.C.S. 621, n°19028, 28/4/1988, pp. 623-624, disponible au lien
التمجة لنا suivant : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/316/1/document.do.
ّ
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

فبالنّسبة إىل التّدابري اإلدار ّية للحرمان من احلر ّية « les mesures de privation de liberté en lien

80
ألول وهلة واقعة حتت طائلة فصل ذي شحنة جزائ ّية
فإنا ال تبدو ّ
ّ ، » avec la matière administrative
واضحة تفرتض خرقا للقانون  une infractionبام ّ
أن الفصل  29يشرتط حالة التّل ّبس أو وجود قرار قضائي
مع إعالم ّ
املعني أي املتّهم بـ«حقوقه وبالتّهمة املنسوبة إليه» وح ّقه يف إنابة حمامي .لكن لو س ّلمنا
الشخص
ّ
بذلك ،فكيف يمكن إذن تقدير دستور ّية القانون عدد  83لسنة  1992املؤرخ يف  3أوت/آب  1992املتعلق
بالصحة العقلية وبرشوط اإليواء يف املستشفى بسبب اضطرابات عقلية كام ن ّقح بالقانون عدد  40لسنة 2004
(السابق ال حمالة لدستور  )2014والذي يمكّن من إيواء األشخاص املصابني
مؤرخ يف  3ماي/أيار ّ 2004
ويكرس يف الفصل  24اإليواء الوجويب الذي يعدّ حرمانا
باضطرابات عقل ّية دون رضاهم بطلب من الغري بل ّ
من احلرية اجلسد ّية  une rétentionال فقط حدّ ا من حرية التّن ّقل؟

ينص عىل ما ييل« :يكون قرار اإليواء الوجويب
ويف هذا اإلطار ،نذكّر بالفصل  24من القانون املذكور الذي ّ
باملستشفى من اختصاص رئيس املحكمة االبتدائ ّية ا ّلتي يوجد بدائرهتا ّ
حمل إقامة ّ
الشخص ا ّلذي سيقع
أي سلطة صح ّية عموم ّية أو من وكيل اجلمهور ّية
إيواؤه .ويرفع األمر لرئيس املحكمة بطلب كتايب صادر عن ّ
ويكون ال ّطلب مشفوعا برأي ط ّبي كتايب.
(فقرة ثانية جديدة) ويأذن رئيس املحكمة االبتدائية باإليواء الوجويب لألشخاص الذين تشكل اضطراباهتم
العقلية خطرا عىل سالمتهم أو عىل سالمة غريهم وذلك بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية من مقر إقامة
الشخص الذي سيخضع لإليواء يتوفر هبا قسم خمتص يف األمراض العقلية ويتم ذلك بعد سامع املريض
باجللسة من قبل رئيس املحكمة االبتدائية أو من ينوبه وإن ّ
تعذر ذلك فيتم سامعه بمقر إقامته .وال يتم اإليواء
الضامنة القضائ ّية
يف هذه احلالة إال بعد اإلدالء بقرار رئيس املحكمة املعنية يف هذا الغرض» .81وهذا يعني تو ّفر ّ
بشأن ما يمكن اعتباره «احتفاظا إدار ّيا» حلامية املريض من نفسه وحفاظا عىل اآلخرين.

ال يمكن يف تقديرنا أن نعدّ هذه املسألة غري ذات عالقة باحلريات وبالقانون الدّ ستوري وال ّ
أدل عىل
ذلك من ّ
مرات يف إطار املسألة الدّ ستور ّية ذات األولو ّية
أن املجلس الدّ ستوري الفرنيس قد ّ
تعهد أربع ّ
الصحة العموم ّية املن ّظمة
()Question prioritaire de constitutionnalitéبدستور ّية فصول جم ّلة
ّ
إليواء األشخاص املصابني باضطرابات عقل ّية دون رضاهم ،82واعترب املجلس الدّ ستوري يف أحد قراراته

FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN 80
(O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., p. 207.

الرائد
 81القانون عدد  83لسنة  1992املؤرخ يف  3أوت/آب  1992يتعلق بالصحة العقلية وبرشوط اإليواء يف املستشفى بسبب اضطرابات عقلية ( ّ
التونس ّية ،عدد  7 ،52أوت/آب  ،1992ص )992 .كام ن ّقح بالقانون عدد  40لسنة  2004املؤرخ يف  3ماي/أيار  2004يتعلق
الرسمي للجمهور ّية ّ
ّ
بتنقيح وإمتام القانون عدد  83لسنة  1992املؤرخ يف  3أوت/آب  1992املتعلق بالصحة العقل ّية وبرشوط اإليواء يف املستشفى بسبب اضطرابات عقلية
التونس ّية ،عدد  7 ،37ماي/أيار  ،2004ص.)1267 .
الرسمي للجمهور ّية ّ
الرائد ّ
( ّ
Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement], disponible 82
au lien suivant: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201071QPC.htm; Décision n° 2011-135/140
QPC du 9 juin 2011, M. Abdellatif B. et autre [Hospitalisation d'office], disponible au lien suivant: https://www.conseil-
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ّ
مصحة جيب أن حيرتم املبدأ الوارد يف الفصل 66
أن «إيواء شخص مصاب باضطرابات عقل ّية دون رضاه يف
ّ

ينص عىل أنّه ال يمكن احلدّ من احلر ّية ّ
الشخص ّية بتقييد ال يكون رضور ّيا ،وحيمل عىل
من الدّ ستور الذي ّ
صحة األشخاص ا ّلذين يعانون من اضطرابات عقل ّية والوقاية
املرشع االلتزام بالتّوفيق من ناحية بني محاية ّ
ّ
من انتهاكات النظام العام التي تعدّ رضور ّية حلامية املبادئ ذات القيمة الدّ ستور ّية ،ومن ناحية أخرى ممارسة
احلريات املضمونة دستور ّيا ومن بينها حر ّية التّن ّقل واحرتام احلياة ّ
الشخص ّية املحم ّية بالفصلني  2و 4من
إعالن  1789حلقوق اإلنسان واملواطن وكذلك احلر ّية الفرد ّية التي يسند الفصل  66من الدّ ستور محايتها
السلطة القضائ ّية .كام ّ
أن احلدود املس ّلطة عىل ممارسة هذه احلر ّيات جيب أن تكون متالئمة ورضور ّية
إىل ّ
ومتناسبة مع األهداف املوضوعة» .83وبالتّايل ،ط ّبق املجلس الدّ ستوري الفرنيس اختبار التّناسب عىل تقييد
للحق يف األمان استنادا للفصل  66من الدّ ستور الفرنيس رغم ّ
السالب للحر ّية ليس
ترشيعي
ّ
أن هذا التّقييد ّ
84
له طابع جزائي بل إداري .

حق األمان رضوريا رغم ما يبدو من صيغة ختصيص ّية
وعليه ،يمكن أن نعترب تطبيق الفصل  49عىل حدود ّ
للحق يف األمان منطقة رماد ّية ال يلجها
يف الفصل  29من الدّ ستور التّونيس حتّى ال تبقى التّقييدات اإلدار ّية
ّ
القانون الدّ ستوري .85ويمكن عىل غرار الفقه الكندي أن نعترب أن الفصل  29يستبطن منهجا فكر ّيا شبيها
ّعسفي املخالف للفصل « 29طاملا ّ
تعسف ّيا إذا كان
أن االحتفاظ يكون ّ
باملا ّدة اجلامعة يف تعريف االحتفاظ الت ّ
constitutionnel.fr/decision/2011/2011135_140QPC.htm; Décision n° 2011-174 QPC du 6 octobre 2011, Mme Oriette
P. [Hospitalisation d'office en cas de péril imminent], disponible au lien suivant:https://www.conseil-constitutionnel.fr/
decision/2011/2011174QPC.htm
Décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012, Association Cercle de réflexion et de proposition d'actions sur la psychiatrie
[Dispositions relatives aux soins psychiatriques sans consentement], disponible au lien suivant: https://www.conseilconstitutionnel.fr/decision/2012/2012235QPC.htm

أنظر أيضا:

FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN (O.),
PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., p. 208.
التمجة لنا Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, op. cit., considérant n°16.
ّ
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 84يمكن أن نضيف يف نفس ّ
الضبط ّية
االتاه يف إطار القانون الفرنيس الفصل  L.3341–1من جم ّلة
ينص عىل أنّه " يف إطار التّدابري ّ
الصحة العموم ّية الذي ّ
ّ
يقاد ّ
الشطة أو احلرس األقرب أو قاعة مه ّيأة للغرض  chambre de sûretéلكي
الشخص الذي يوجد يف حالة سكر يف األماكن العموم ّية إىل مركز ّ
يتم التّح ّفظ به إىل أن يستعيد وعيه" .وقد اعترب املجلس الدّ ستوري الفرنيس الذي متّت إثارة دستور ّية الفصل أمامه يف إطار املسألة الدّ ستور ّية ذات
ّ
للصحة"
األولو ّية أنّه "ال خيرق لزوم أن يكون احلرمان من احلر ّية رضور ّيا ومتالئام ومتناسبا مع األهداف املنشودة من حفاظ عىل النّظام العام ومحاية
ّ
الضبط اإلداري ّ
فإن غياب ّ
السلطة القضائ ّية ال خترق
مضيفا أنّه «نظرا لقرص مدّ ة احلرمان من احلر ّية التي ن ّظمها احلكم موضوع ال ّطعن يف إطار ّ
تدخل ّ
مقتضيات الفصل  66من الدّ ستور".
Décision n° 2012-253 QPC du 8 juin 2012, M. Mickaël D. [Ivresse publique], considérants n°7 et 8, disponible au
التمجة لنا lien suivant: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2012/2012253QPC.htm.
ّ

أنظر أيضا:

FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN
(O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., p. 215.

السابقة ّ
الذكر عن «منطقة مستثناة من القانون الدّ ستوري»
 85حتدّ ث بعض الفقهاء الفرنس ّيني بشأن قانون
ّ
الصحة العقل ّية قبل قرارات املجلس الدّ ستوري ّ
» .«une zone de non-droit constitutionnelأنظر:

FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN
التمجة لنا (O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., p. 208.
ّ
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

ربرا وكان غري متناسب» 86وأقىص ّ
السلطة القضائ ّية ،وكأنّنا بالفصل
تدخل ّ
غري مستند إىل القانون ومل يكن م ّ
 29قد ط ّبق بصفة استباق ّية منهج الفصل  49مع إعطائه منحى حمدّ دا يف طبيعة احلدّ الذي سيكون مطابقا
الرأي والتّعبري.
للدّ ستور .ويمكن أن نعتمد نفس املنهج فيام يتع ّلق بحر ّية ّ

الرأي والفكر والتّعبري واإلعالم والنّرش
 -2-1حرية ّ

الرأي والفكر كـ«متظهر للبعد الفردي حلر ّية التّعبري» 87وحر ّية
تعدّ حر ّية التّعبري بمختلف ّ
مكوناهتا ،أي حرية ّ
خاصة
اإلعالم والنّرش كـ«متظهر حلر ّية التّعبري يف بعدها االجتامعي» 88حر ّية مفصل ّية يف املجتمع الدّ يمقراطي ّ
كاحلق يف محاية املعطيات ّ
واحلق يف اخلصوص ّية
الشخص ّية
لصبغتها التّنافس ّية وإمكان ّية تصادمها مع حقوق الغري
ّ
ّ
السمعة 89هذا فضال عن النّظام العام .وبالتّايلّ ،
فإن تقييد هذه احلر ّية -عىل رضورته -جيب أن يبقى
ويف محاية ّ
أقرت ذلك املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان التي اعتربت يف قرار Handyside c/Royaume-Uni
استثنائ ّيا كام ّ
األول  1976يف «حيث ّية مبدئ ّية»ّ 90
أن «حر ّية التّعبري تعدّ إحدى الدّ عامات األساس ّية
الصادر يف  7ديسمرب/كانون ّ
ّ
لتطوره وتنمية (ازدهار) ّ
كل شخص .ويف حدود الفقرة
للمجتمع (الدّ يمقراطي) وإحدى ّ
الشوط ّ
الضور ّية ّ
ال ّثانية من الفصل  ،10تنطبق هذه احلر ّية عىل «املعلومات» أو «األفكار» التي ...تعدّ غري هجوم ّية أو حمايدة كام
تنطبق عىل املعلومات أو األفكار التي… تصدم أو تزعج الدّ ولة أو رشحية من ا ّلشعب .فهذا ما تقتضيه التّعدّ د ّية
وروح االنفتاح الذين ينعدم يف غياهبام «املجتمع الدّ يمقراطي» .وبالتّايل جيب أن يكون ّ
كل «إجراء»« ،رشط»،
«تقييد» أو «عقاب» مفروض يف هذا املجال متناسبا مع اهلدف املرشوع املنشود».91
إذن ،يندرج تقييد حرية التّعبري يف هذا اإلطار الذي يسرتوح منه الفصل  31من الدّ ستور الذي ينص عىل
الرأي والفكر والتّعبري واإلعالم والنّرش مضمونة.
ما ييل« :حرية ّ
ال جيوز ممارسة رقابة مس ّبقة عىل هذه احلريات».
ّ
وكرسها دستور  2014يف جمال احلريات،
تلخص الفقرة ال ّثانية من هذا الفصل القطيعة التي م ّثلتها ثورة ّ 2011
كرسها الفصل  8من دستور  1959يف فقرته
قطيعة مع منظومة قانون ّية استعمل فيها القانون للجم حرية كان قد ّ
AUBERT (J-f.) « Limitations des droits de l’homme : le rôle respectif du législateur et des tribunaux », in. 86
DEMESTRAL (A.) (dir.), La limitation des droits de l’homme en droit constitutionnel comparé, Cowansville, 1986,
التمجة لنا p. 192.
ّ
FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN 87
(O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., p. 527.

 88نفسه ،ص.529 .
 89نفسه ،ص.529 .
 90نفسه ،ص.530 .

CEDH, Affaire Handyside c/Royaume-Uni, Requête n°5493/72, 7 décembre 1976, §49, disponible au lien suivant: 91
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22sort%22:[%22kpdate%20Ascending%22],%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22itemid%22:[%22001-62057%22]}.
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والصحافة والنّرش واالجتامع وتأسيس اجلمع ّيات
تنص عىل ما ييل« :حرية الفكر والتّعبري
ّ
األوىل التي كانت ّ
مضمونة ومتارس حسبام يضبطه القانون» .غري ّ
املؤرخ يف
الصحافة ّ
أن جم ّلة ّ
الصادرة بالقانون عدد  32لسنة ّ 1975
السالبة
 28أفريل/نيسان  92 1975كانت «أشبه بقانون جنائي خاص ّ
بالصحافة بسبب العدد الكبري من األحكام ّ
93
كرس رقابة مس ّبقة عرب إرساء «نظام ترخيص مقنّع للمطبوعات» حتت رقابة
للحرية التي كان
يتضمنها» والذي ّ
ّ
94
املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين
تم إلغاؤه إ ّبان ال ّثورة بمقتىض املرسوم عدد  115لسنة ّ 2011
وزارة الدّ اخل ّية ّ ،
الثاين  2011واملتع ّلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش ،95حيث ُأ ِ
بعدت وزارة الدّ اخل ّية متاما من الت ّّرصف يف
قطاع اإلعالم وجمال حرية التّعبري ونُقلت صالحياهتا إىل القضاء .96وجاء دستور  2014لتعزيز هذا املكسب،
السلطة اإلدار ّية» عرب
الرقابة املس ّبقة من قبل ّ
إذ بتنصيصه عىل منع ا ّلرقابة املس ّبقة ،أي «النّظام الوقائي القائم عىل ّ
التاخيص اإلدار ّية املس ّبقة ،97وضع الفصل  31من الدستور ضامنة ال يمكن أن ينتهكها النّظام القانوين الذي
ّ
الرقابة
الرأي والفكر والتّعبري واإلعالم والنّرش والذي يمكن تقييده إذن وفق نظام ّ
سيتم اعتامده لتنظيم حر ّية ّ
ّ
السامح باملامرسة املطلقة حلرية التّعبري مع إمكان ّية املعاقبة الالّحقة
الالّحقة ا ّلتي تعدّ أكثر ضامنة للحرية .ويتم ّثل يف « ّ
للتّجاوزات» ،98والتي تعكس إذن فكرة احلر ّية كمبدأ والتّقييد كاستثناء ،لكن يف إطار الفصل  49رضورة.
الذكر هنا ّ
وجيدر ّ
أن صياغة الفصل املن ّظم حلرية التّعبري مل تشهد تق ّلبات جوهر ّية أثناء املسار التّأسييس،
األول  99 2012مرورا
السابقة من ثوابت خمتلف املشاريع من صيغة 14ديسمرب/كانون ّ
الرقابة ّ
وكان منع ّ
بصيغة  22أفريل/نيسان  100 2013وصوال إىل مرشوع  1جوان/حزيران  101 2013نظرا ّ
السلب ّية
للشحنة ّ

الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  29 ،29أفريل/نيسان  ،1975ص .999-992 .ون ّقح هذا القانون تباعا بالقانون األسايس عدد  89لسنة
الرائد ّ
ّ 92
الصحافة،
املؤرخ يف  28أفريل/نيسان  1975واملتع ّلق بإصدار جم ّلة ّ
ويتمم القانون عدد  32لسنة ّ 1975
املؤرخ يف  2أوت/آب  1988ين ّقح ّ
ّ 1988
مؤرخ يف  2أوت/آب
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  2 ،52أوت/آب  ،1988ص 1086-1085 .والقانون األسايس عدد  85لسنة ّ 1993
الرائد ّ
ّ
ّ
ّ
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  6 ،58أوت/آب  ،1993ص 1117-1116 .والقانون األسايس عدد
ائد
الر
حافة،
الص
ة
ل
جم
بتنقيح
ق
ل
يتع
1993
ّ
ّ
ّ
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  13 ،4جانفي/كانون الثاين ،2006
املؤرخ يف  9جانفي  2006يتع ّلق بتنقيح جم ّلة ّ
الرائد ّ
الصحافةّ ،
 1لسنة ّ 2006
ص.92 .

والسياق" ،ضمن حرية التعبري يف الدول املغاربية :تنافر بني النصوص القانونية واملامرسة
 93باللط ّيف (م) "حرية التّعبري واإلعالم يف تونس :النّصوص
ّ
القضائية ،منظمة دعم اإلعالم الدولية ومجعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة املدنية ،فرباير  ،2018ص ،44 .يمكن حتميله عىل الرابط التايلhttps:// :
menamedialaw.org/sites/default/files/library/material/compiledreportar.pdf

 94نفسه ،ص.47 .

الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  4 ،84نوفمرب/ترشين الثاين  ،2011ص.2568-2559 .
الرائد ّ
ّ 95

 96باللط ّيف (م) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.47 .

97

التمجة لنا.
 98نفسه ،صّ .426 .

التمجة لنا HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 430.
ّ

الرأي والتّعبري واإلعالم واإلبداع مضمونة.
99
نص الفصل  36يف مسو ّدة مرشوع الدّ ستور نسخة  14ديسمرب/كانون ّ
ّ
األول  2012عىل ما ييل" :حر ّية ّ
وصحتهم.
ال جيوز احلدّ من حرية اإلعالم والنّرش إالّ بموجب قانون حيمي حقوق الغري وسمعتهم وأمنهم
ّ
بأي شكل من األشكال ممارسة رقابة سابقة عىل هذه احلريات.
ال يمكن ّ
امللك ّية الفكر ّية واألدب ّية مضمونة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.8 .
الرأي والفكر والتّعبري واإلعالم والنّرش مضمونة.
ّ 100
نص الفصل  40من مسو ّدة مرشوع الدّ ستور صيغة  22أفريل/نيسان  2013عىل ما ييل :حر ّية ّ
وصحتهم.
ال يمكن احلدّ من حرية التّعبري واإلعالم والنّرش إالّ بموجب قانون حيمي حقوق الغري وسمعتهم وأمنهم
ّ
مسبقة عىل هذه احلريات" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.8 .
ال يمكن ممارسة رقابة ّ
 101حافظ الفصل  30من مرشوع دستور اجلمهور ّية التّونس ّية لـ 1جوان/حزيران  2013عىل نفس صياغة نسخة أفريل/نيسان  ،2013املرجع سابق
ّ
الذكر ،ص.7.

51

ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

الصحافة ولنضال املجتمع املدين وأهل املهنة أثناء املسار
السابقة بالنّظر إىل تاريخ التّقييدات عىل حر ّية ّ
للرقابة ّ
ّ
الصيغ املذكورة أعاله موضوع
التّأسييس .لكن يف نفس الوقت ،كانت حرية التّعبري واإلعالم والنّرش يف خمتلف ّ
وصحتهم»
خاص ،بحيث «ال يمكن احلدّ منها إالّ بموجب قانون حيمي حقوق الغري وسمعتهم وأمنهم
ّ
حتديد ّ
أي تقريبا ثالث من أصل مخس موجبات تقييد احلرية الواردة يف الفصل  .49وأثناء املسار التّأسييس ،كان
إدراج التّناسب يف الفصل املن ّظم حلرية التّعبري وفق مقتضيات الفصل  19من العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق
102
أهم توصيات من ّ
املختصة بالدّ فاع عن حر ّية التّعبري.103
ظمة الفصل 19
ّ
والسياس ّية من ّ
املدن ّية ّ
املرشع لتقييد حر ّية التّعبري وفق رضورات الدّ ولة
السابقة يف ّ
أي نظام قانوين ّ
الرقابة ّ
وبإدراج منع ّ
يقره ّ
املرشع الدّ ستوري حدّ ا إضاف ّيا إىل احلدود املرضوبة
املدن ّية الدّ يمقراط ّية ،ويف إطار منهج الفصل  ،49وضع ّ
املرشع يف الفصل  49تعزيزا حلامية حرية التعبري ،ولذلك اعتربنا منهج الفصل  49حدّ ا أدنى يف شأن حرية
عىل ّ
التّعبري التي تعدّ موضوع حت ّفظ ترشيعي موصوف ،شأهنا يف ذلك شأن بعض احلقوق األخرى وإن كانت
املقاصد خمتلفة.

مؤسسة عىل
 -2حتديد بعض احلقوق بمعايري سلوك ّ des standards de comportement
القيم الدّ ستور ّية

خص بعض احلقوق بضامنات إضاف ّية لتعزيز بعض احلقوق ،نجده بشأن
املرشع الدّ ستوري قد ّ
إذا كان ّ
يتضمنها تنظيم احلرية وهو شأن
حقوق وحريات أخرى يضع حدودا خمصوصة بصفة دقيقة ورصحية جيب أن
ّ
حرية ممارسة ّ
السادس وحرية تكوين األحزاب والنّقابات واجلمع ّيات
املكرسة يف الفصل ّ
الشعائر الدّ ين ّية ّ
املكرسة يف الفصل  42فقرة .2
املكرسة يف الفصل  35من الدّ ستور وحرية اإلبداع ّ
ّ

أ ّما فيام يتع ّلق بحرية ممارسة ّ
نص الفصل  6من الدّ ستور عىل ما ييل« :الدّ ولة راعية للدّ ين،
الشعائر الدّ ين ّية ،فقد ّ
والضمري وممارسة ّ
الشعائر الدّ ين ّية ،ضامنة حلياد املساجد ودور العبادة عن التّوظيف احلزيب.
كافلة حلرية املعتقد ّ

تلتزم الدّ ولة بنرش قيم االعتدال والتّسامح وبحامية املقدّ سات ومنع النّيل منها ،كام تلتزم بمنع دعوات
التّكفري والتّحريض عىل الكراهية والعنف والتّصدّ ي هلا».
والسياس ّية عىل ما ييل:
ّ 102
ينص الفصل  19من العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية ّ
"ّ - 1
ﻟﻜﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ اﳊﻖ يف ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺁﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﻣﻀﺎﻳﻘﺔ.
ﺍﳊﻖ ﰲ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﲑ .ﻭﻳﺸﻤﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﳊﻖ ﺣﺮﻳﺘﻪ يف اﻟﺘﺎﻤﺱ ﳐﺘﻠﻒ ﺮﺿﻭﺏ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺗﻠﻘﻴﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﺇﱃ ﺁﺧﺮﻳﻦ ﺩﻭنام ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ
 -2ﻟﻜـﻞ ﺇﻧﺴﺎﻥ ّ
ﻟﻠﺤﺪﻭﺩ ،ﺳﻮﺍﺀ ﻋﻰﻠ ﺷﻜﻞ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﺃﻭ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺃﻭ ﰲ ﻗﺎﻟﺐ ﻓﲏ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﳜﺘﺎﺭﻫﺎ.
ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ .ﻭﻋﻰﻠ ﺫﻟﻚ ،ﳚﻮﺯ ﺇﺧﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ﻭﻟﻜﻦ
 - 3ﺗﺴـﺘﺘﺒﻊ ﳑﺎﺭﺳـﺔ ﺍﳊﻘﻮﻕ ﺍﳌﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ  2ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺎﺩﺓ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ
ّ
ﺮﺷﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﳏﺪﺩﺓ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺮﺿﻭﺭﻳﺔ:
( ﺃ ) ﻻﺣﺮﺘﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﺃﻭ سمعتهم؛
(ﺏ) ﳊﺎﻤﻳﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.32 .

Article 19, Tunisie: La protection de la liberté d'expression et la liberté d'information dans la nouvelle constitution, 103
Document d'orientation, Mars 2012, p. 37, disponible au lien suivant: https://www.article19.org/data/files/
?medialibrary/3013/12-04-03-tunisia.pdf
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املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

وتبدو الفقرة األوىل واضحة يف تكريسها حلرية ممارسة ّ
الشعائر الدّ ين ّية ا ّلتي من ال ّطبيعي أن يقع تنظيمها
والضمري اخلارجة عن إمكان ّية التّحديد .بقي أن نحدّ د وظيفة الفقرة
حتت طائلة الفصل  49خالفا حلرية املعتقد ّ
ال ّثانية التي تضع عىل كاهل الدّ ولة يف نفس الوقت التزاما بنرش قيم االعتدال والتّسامح ومحاية املقدّ سات ومنع
النّيل منها ومنع دعوات التّكفري والتّحريض عىل الكراهية والعنف والتّصدّ ي هلا ،فهل ّ
أن األمر يتع ّلق أيضا
احلق»104؟
«بحدود ملامرسة هذه احلرية جيب أخذها بعني االعتبار عند تطبيق الفصل  49عىل هذا ّ
السيايس واإليديولوجي الذي م ّيز مناقشته105والتي
تربز األعامل التّحضري ّية هلذا الفصل حدّ ة الرصاع ّ
تصور
تفس صياغته املتم ّيزة باالزدواج ّية التي هي يف النّهاية وليدة توافق وختاطب مبدئ ّيا الدّ ولة ،لكن يمكن ّ
ّ
الشعائر الدّ ين ّية التي جيب أن ّ
ترمجتها يف حدود عىل حرية ممارسة ّ
تظل يف حدود االعتدال والتّسامح واحرتام
باحلق يف عدم اإليامن
الضمري لدهيم التي قد ترتجم ّ
مقدّ سات اآلخرين وممارستهم لشعائرهم الدّ ين ّية وحرية ّ
بأي معتقدّ ،
كل ذلك يف مناخ متسامح ينبذ العنف والكراهية والتّحريض عليها.
ّ
ينص كام رأينا عىل ما
واملثري لالهتامم أنّنا نجد نبذ العنف يف فصل آخر هو الفصل  35من الدّ ستور الذي ّ
ييل« :حرية تكوين األحزاب والنقابات واجلمع ّيات مضمونة.
تلتزم األحزاب والنّقابات واجلمع ّيات يف أنظمتها األساس ّية ويف أنشطتها بأحكام الدّ ستور والقانون
ّ
وبالشفاف ّية املال ّية ونبذ العنف».
فأي وظيفة ّ
للشفاف ّية املال ّية ونبذ العنف يف فصل يرتّبها
يثري هذا الفصل االهتامم من النّاحية البنيو ّية البحتةّ ،
السؤال الذي تثريه حسب تقديرنا الفقرة ال ّثانية من الفصل
بعد االلتزام بأحكام الدّ ستور والقانون؟ وهو نفس ّ
ينص عىل ما ييل:
السادس وكذلك الفقرة ال ّثانية من الفصل  42الذي ّ
ّ
«احلق يف ال ّثقافة مضمون.
ّ

وتنوعها
حرية اإلبداع مضمونة،
تأصلها ّ
وتشجع الدّ ولة االبداع ال ّثقايف ،وتدعم ال ّثقافة الوطن ّية يف ّ
ّ
يكرس قيم التّسامح ونبذ العنف واالنفتاح عىل خمتلف ال ّثقافات واحلوار بني احلضارات».
وجتدّ دها ،بام ّ
اخلاصة «من جوهر هذه احلقوق نفسها أي ّأنا جزء ال يتجزأ من
اعترب األستاذ خالد املاجري هذه احلدود
ّ
تعريفها عىل ّ
الصعب يف تقديرنا اعتبارها من جوهر
األقل ضمن املنظومة القانون ّية املعتربة»  .106حال أنّه من ّ
منزلة يف إطار املنظومة القيم ّية للدّ ستور .فقيم االعتدال والتّسامح ونبذ العنف وردت ال
احلقوق بل نخاهلا ّ
 104املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.35 .

الرحوي من قبل النّائب
تعرض له النائب عن حزب الوطن ّيني الدّ يمقراط ّيني منجي ّ
تم فرض إدراج منع التكفري يف صيغة الفصل  6إثر اهلجوم الذي ّ
ّ 105
تعرضه إىل هتديدات بالقتل .أنظر هبذا ّ
الشأن:
عن حركة النّهضة احلبيب ال ّلوز والذي أ ّدى إىل ّ

LAKANI(B.) « Mongi Rahoui sous menace de mort », L’économiste maghrébin, 6 janvier 2014, disponible au lien suivant:
https://www.leconomistemaghrebin.com/2014/01/06/mongi-rahoui-sous-la-menace-de-mort/

 106املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.34 .
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

نصت عليه توطئة الدّ ستور من «التّأسيس
السادس والفصل  ،42بل يمكن أن تسرتوح ّأوال ممّا ّ
فقط يف الفصل ّ
السيادة فيها ّ
السلمي عىل احلكم
للشعب عرب التّداول ّ
لنظام مجهوري ديمقراطي تشاركي ،يف إطار دولة مدن ّية ّ
الرشيد هي
احلرة  ...ويكون فيه ّ
حق التّن ّظم القائم عىل التّعدّ د ّية ،وحياد اإلدارة واحلكم ّ
بواسطة االنتخابات ّ
السلطة تقتيض بداهة نبذ العنف.
السلمي عىل ّ
السيايس» .فسلم ّية التن ّظم التي تؤ ّدي إىل التّداول ّ
أساس التّنافس ّ

ويمكن أن نسوق نفس املنطق بالنّسبة إىل ّ
الشفافية املال ّية التي يمكن أن نعتربها رافدا لقيمة دستور ّية
هي ّ
املرشع الدّ ستوري عن تكريسها عرب التنصيص يف الفصل  10عىل مقاومة
الشفاف ّية والنّزاهة التي بحث ّ
والغش اجلبائ ّيني وجعلها من مبادئ اإلدارة العموم ّية التي جيب أن تن ّ
ّ
ظم وتعمل حسب الفصل 15
ّهرب
الت ّ
«وفق قواعد ّ
الشفاف ّية والنّزاهة والنّجاعة واملساءلة» ،وبحث عن ضامهنا عرب اشرتاط الفصل «11عىل من
ّ
يتول رئاسة اجلمهور ّية أو رئاسة احلكومة أو عضو ّيتها أو عضو ّية جملس ّنواب ّ
الشعب أو عضو ّية اهليئات
يرصح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون».
الدّ ستور ّية املستق ّلة أو ّ
أي وظيفة عليا أن ّ
خاصة
املؤسسة ملا يمكن أن نعتربه قيام دستور ّية des valeurs constitutionnelles
ّ
ووجود هذه الفصول ّ
107
الصدفة ،فالتّوطئة هي «روح الدّ ستور»
االول
املخصص للمبادئ العامة ليس من قبيل ّ
ّ
يف التّوطئة والباب ّ
املؤسسون «العنرص
كام ورد ذلك يف التّقرير العام حول مرشوع الدّ ستور وباب املبادئ العا ّمة جيمع ما يعتربه ّ
اخلالص للمنظومة التّقعيد ّية الوطن ّية» .108ودون أن نخوض يف متاهة التّمييز بني املبادئ  principesالتي
بالضورة إىل بداية ...بل إىل نتيجة أو أثر» 109والقيم  valeursالتي حتيل اىل قناعة عا ّمة ومعتقدات
حتيل «ال ّ
يتق ّبلها اجلميعّ ،110
فإن األوىل مرشوطة بال ّثانية وحيتاج كالمها إىل وساطة القاعدة القانونية لولوج جمال
خاصة ّ
أن وظيفة املبادئ والقيم هي التأسيس «ملرشوع ّية القواعد القانونية
القانون واكتساب شحنة تقعيد ّيةّ 111
وسالمة إجراءات سنّها» ،112وال ّ
أدل عىل ذلك من استناد املجلس الدستوري الفرنيس مثال إلحدى القيم
األخوة التي اعتربها «مبدأ ذي قيمة دستور ّية».113
املكونة لشعار اجلمهور ّية وهي
ّ
الدّ ستور ّية ّ
وبالتّايل ،يمكن أن نعترب قيم االعتدال والتّسامح والنّزاهة ّ
تؤسس
والشفاف ّية ونبذ العنف قيمـًا دستور ّية ّ
السلط العموم ّية بل كذلك األفراد يف
ملعايري سلوك  des standards de comportementتلزم ال فقط ّ
 107التّقرير العام حول مرشوع الدّ ستور ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.19 .

CANIVET(G.) « La fraternité dans le droit constitutionnel français», Conférence en l’honneur de Charles Doherty 108
-Gonthier, 20-21 mai 2011, disponible au lien suivant: https://www.conseil-constitutionnel.fr/la-fraternite-dans-le
التمجة لنا droit-constitutionnel-francais.
ّ
التمجة لنا MODERNE(F.) « Actualité des principes généraux du droit », RFDA, 14(3) mai-juin 1998, p. 496.
ّ

109

GILLES (D.) et LABAYLE (S.) « L’irrédentisme des valeurs dans le droit: la quête du fondement axiologique », RDUS, 110
2012, volume 42, numéro 1-2, p. 359.

 111نفسه ،ص.339 .

تمجة لنا.
 112نفسه ،ص .337 .ال ّ

Décision n°2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018, M. Cédric H. et autre (Délit d'aide à l'entrée, à la circulation 113
ou au séjour irréguliers d'un étranger), disponible au lien suivant: https://www.conseil-constitutionnel.fr/
التمجة لناdecision/2018/2018717_718QPC.htm .
ّ
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ممارسة حرياهتم الفرد ّية -من ممارسة ّ
ومكونات املجتمع
الشعائر الدّ ين ّية وحر ّية اإلبداع يف الفضاء العام-
ّ
والسيايس من نقابات ومجع ّيات وأحزاب يف ممارسة نشاطاهتم.
املدين ّ

املرشع يف تنظيم حرية ممارسة ّ
الشعائر الدّ ين ّية وحرية اإلبداع
وبالتّايل ،تعدّ هذه القيم ضوابط ّ
خاصة تلزم ّ
احلرة لنشاطاهتا إضافة إىل تلك التي يمكن فرضها
وحرية تكوين األحزاب واجلمع ّيات والنّقابات وممارستها ّ
بمقتىض الفصل  .49واملسألة ال ختلو من رهانات بالنّسبة إىل احلريات ال ّثالث املعن ّية ،سواء تع ّلق األمر بحر ّية
ممارسة ّ
الصدامي مع حقوق الغري أو بحرية اإلبداع التي أفردها الدّ ستور بفصل
الشعائر الدّ ين ّية لطابعها ّ
الرقابة املس ّبقة بام ّ
أن الدّ ستور
ّ
خاص -مع حرية ال ّثقافة -مع رضورة احلسم يف ما إن كان يمكن إخضاعها إىل ّ
114
أقر «استقالل ّيتها» عن حريات الفصل  31التي تدور يف فلك حرية التّعبري  ،رقابة متارس بالنّظر إىل قيمة
ّ
التّسامح ونبذ العنف الواردة يف الفصل .42
كام ال يفوتنا أن نذكر اإلشكال ّيات التي تطرحها ّ
الشفاف ّية املال ّية التي يمكن أن تعترب خرقا حلرية نشاط
خاصة بالنّظر إىل مصادر التّمويل .وقد ُأثريت املسألة أمام املجلس
األحزاب واجلمع ّيات والنّقابات
ّ
املرشع «نرش قائمة ّ
الدّ ستوري الفرنيس الذي اعترب ّ
مولت أحزابا أو ّ
مرشحني
الذوات املعنو ّية ا ّلتي ّ
أن اشرتاط ّ
باملرة خرقا حلرية
السياس ّية وال يعدّ ّ
ُي َعدّ ضامنة من أجل حسن إعالم املواطنني ومن أجل شفاف ّية أكرب للحياة ّ
السياس ّية» .115ورغم غياب حكم يف الدّ ستور التّونيس
ّجمعات ّ
تبليغ األفكار واآلراء أو لنشاط األحزاب والت ّ
مماثل ملا ورد يف الفصل  4من دستور اجلمهور ّية اخلامسة الفرنيس من ّ
السياس ّية
أن األحزاب والتّنظيامت ّ
تساهم يف التّعبري عن االقرتاع ،إالّ أنّه من البدهيي ّ
نص عليه الفصل  55بخصوص
احلر ا ّلذي ّ
أن االنتخاب ّ
ّ
أعضاء جملس ّنواب ّ
واملرتشحني
الشعب والفصل  75بخصوص رئيس اجلمهور ّية يقتيض إحاطة األحزاب
السيايس وعدم وضوح مصادر التّمويل.
بالشفاف ّية الالّزمة يف سياق عا ّم مت ّيز بالتّنديد بتد ّفق املال ّ

يف النّهاية ،يشكّل نبذ العنف ّ
والشفاف ّية املال ّية معايري سلوك des standards de comportement

مستمدّ ة من القيم الدّ ستور ّية للنزاهة ّ
والشفاف ّية والتّسامح ،وما التّنصيص عليها كضوابط يف تقييد أنشطة
املرشع
املرشع الدّ ستوري عىل هذه القيم الذي ال يعفي ّ
األحزاب والنّقابات واجلمع ّيات إالّ تأكيد عىل حرص ّ
من رضورة تطبيق الفصل  49إذا ما رام فرض ضوابط أخرى عىل احلرية املعن ّية ،بل أكثر من ذلك ،يمكن أن
خاصا للفصل  49مستمدّ ا من منهجه يف التّوفيق بني احلرية ورضورات
نعترب الفصول  6و 35و 42تطبيقا ّ
حق
الدّ ولة املدن ّية الدّ يمقراط ّية ،يمكن تبعا لذلك إدراجها يف جمال التّح ّفظ التّرشيعي املوصوف ،متاما مثل ّ
املرشع الدّ ستوري خمتلفا.
ّ
الت ّشح لالنتخابات ا ّلرئاس ّية وإن كنّا نخال مقصد ّ

 114يمكن التّذكري ّ
الرأي والتّعبري
األول  2012كان ّ
نص الفصل  36يف مسو ّدة مرشوع الدّ ستور نسخة  14ديسمرب/كانون ّ
بأن ّ
ينص عىل ما ييل" :حر ّية ّ
يتم فصل حرية اإلبداع عنها يف النّسخ املوالية ملرشوع الدّ ستور.
واإلعالم واإلبداع مضمونة" ،قبل أن ّ
Décision n° 92-316 DC du 20 janvier 1993, Loi relative à la prévention de la corruption et à la transparence de 115
la vie économique et des procédures publiques, considérant n°19, disponible au lien suivant: https://www.conseilالتمجة لنا constitutionnel.fr/decision/1993/92316DC.htm.
ّ
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

الضوابط بشأن بعض احلقوق
 -3تدقيق ّ
حق ّ
لكل ناخبة أو ناخب
ينص الفصل  74من الدّ ستور عىل ما ييلّ :
«الت ّشح ملنصب رئيس اجلمهور ّية ّ
تونيس اجلنس ّية منذ الوالدة ،دينه اإلسالم.

ّ
املرتشح يوم تقديم ّ
ّ
األقل ،وإذا كان
ترشحه أن يكون بالغا من العمر مخسا وثالثني سنة عىل
يشرتط يف
تعهدا بالت ّ
ملف ّ
ّخل عن اجلنس ّية األخرى عند
حامال جلنس ّية غري اجلنس ّية التّونس ّية فإنّه يقدّ م ضمن ّ
ترشحه ّ
التّرصيح بانتخابه رئيسا للجمهور ّية.
املرتشح من قبل عدد من أعضاء جملس ّنواب ّ
ّ
الشعب أو رؤساء جمالس اجلامعات املح ّلية
تشرتط تزكية
املرسمني حسبام يضبطه القانون االنتخايب».
املنتخبة أو النّاخبني ّ

الرئاس ّية إىل اعتبار ّ
أن الفصل  74قد أدرج «طبيعة احلد
أ ّدى هذا التّدقيق يف رشوط ّ
الت ّشح لالنتخابات ّ
املسلط عىل احلق  ...ورشوطه» 116فيام يتع ّلق بالسن واجلنس ّية والدّ ين ّمما يقيص حسب األستاذ سليم ال ّلغامين
تطبيق الفصل  49فيام عدا رشط التّزكية 117الذي ّمتت اإلحالة بشأنه إىل القانون يف الفصل  .118 74وهذا يطرح

املرشع الدّ ستوري استنفذ اختصاص حتديد ّ
املرشع لرشوط حتدّ
احلق ممّا جيعل إضافة ّ
رضورة التّساؤل إن كان ّ
دستوري .وقد طرح هذا اإلشكال أمام اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع
منه استنادا إىل الفصل  49غري
ّ
القوانني التي ّ
مرتني يف هذا ّ
الشأن بمناسبة طعون يف مشاريع قوانني أضافت رشوطا أخرى للفصل
تدخلت ّ
الضامن املايل يف قرارها عدد  4لسنة  ،2014واعتربت اهليئة ّ
أن
 74من الدّ ستور .وكان ذلك ّأوال بشأن رشط ّ
للتشح ملنصب رئاسة
ال ّطعن بعدم دستور ّية أحكام الفصل  42من القانون االنتخايب
«بحجة أنه أضاف قيدا ّ
ّ
 116ال ّلغامين(س) "الفصل  49من دستور  27جانفي يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.112 .
 117نفسه ،ص.113 .

 118أثريت هذه املسألة أمام املحكمة اإلدار ّية بخصوص الفصل  41من القانون األسايس عدد  16لسنة  2014املؤرخ يف  26ماي/أيار  2014واملتعلق
ّ
املرتشح لالنتخابات الرئاسية من عرشة نواب من جملس نواب الشعب ،أو من أربعني من رؤساء جمالس
باالنتخابات واالستفتاء عىل ما ييل ":تتم تزكية
اجلامعات املحلية املنتخبة أو من عرشة آالف من الناخبني املرسمني واملوزعني عىل األقل عىل عرشة دوائر انتخابية عىل أن ال ّ
يقل عددهم عن مخسامئة
ناخب بكل دائرة منها.
يمنع عىل أي ِّ
مزك تزكية أكثر من ّ
مرتشح.
وتضبط اهليئة إجراءات التزكية والتث ّبت من قائمة املزكّني.
ّ
تبي تزكيتهم من نفس الناخب أو من شخص ال تتوفر
وتتوىل اهليئة ،خالل األجل املنصوص عليه بالفصل  45من هذا القانون ،إعالم
املرتشحني الذين ّ
فيه صفة الناخب بأي وسيلة ترتك أثرا كتابيا وذلك لتعويضه يف أجل  48ساعة من تاريخ اإلعالم ،وإال ترفض مطالب ّ
الرسمي
الرائد ّ
ترشحهم" ( ّ
تم الطعن يف دستور ّية هذا الفصل عن طريق الدّ فع أمام املحكمة اإلدارية التي
للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  27 ،42ماي/أيار  ،2014ص .)1386 .وقد ّ
األول  ،2014العادل بن اهلادي العلمي ضد اهليئة
أقرت يف احلكم الصادر يف القض ّية عدد ( 2014 30006نزاع انتخايب) بتاريخ  10أكتوبر/ترشين ّ
العليا املستقلة لالنتخابات ،باختصاصها يف النظر يف دستور ّية القوانني معتربة انّه" :وحيث مل يسبق للهيئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني أن
ثم اعتربت ّ
أن دستور ّية الفصل املذكور "يكون بالرجوع
بتت يف مسالة التّزكيات املتمسك هبا من قبل املدعي مما جيوز معه بالتايل هلذه املحكمة النظر فيها"ّ ،
إىل أحكام الفصل  49من الدستور الذي اقتىض أنه حيدد القانون الضوابط املتعلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدستور بام ال ينال من جوهرها.
وال توضع هذه الضوابط إال لرضورة تقتضيها دولة مدنية ديمقراطية وهبدف محاية حقوق الغري أو ملقتضيات األمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة
العامة أو اآلداب العامة وذلك مع احرتام التناسب بني هذه الضوابط وموجباهتا وتتكفل اهليئات القضائية بحامية احلقوق واحلريات من أي انتهاك".
" وحيث خالفا ملا متسك به املدعي فإن اشرتاط تزكية املرشح لالنتخابات الرئاسية من قبل عرشة آالف ناخب ليس أمرا تعجيزيا وال يض ّيق من حق
الرتشح املضمون بالدستور وال ينال من جوهر حق الرتشح لالنتخابات املنصوص عليه بالفصل  34منه بل أن الغاية من هذا الرشط هي التأكيد عىل
جدية الرتشح وعىل أمهية املنصب املرت شح له .كام أن عدد املزكّني املطلوب مناسب وال يؤدي إىل اإلقصاء املتعمد لبعض الراغبني يف الرتشح باعتبار أن
القاعدة اجلملية للناخبني املسجلني تفوق اخلمسة ماليني ناخب" ،غري منشور.
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حق الرتشح
اجلمهور ّية ال يستقيم حتليله بدون العودة إىل أحكام الفصل  34من الدّ ستور الذي يقيض بأن ّ
واالنتخاب واالقرتاع يضبط بالقانون ،وحيث أن القيود الواردة عىل هذا احلق وعىل احلقوق األساس ّية التي
ضبطت يف باب احلقوق واحلريات مق ّيدة هي األخرى بأحكام الفصل  49من الدستور والذي اشرتط يف
الضوابط أال تنال من جوهر احلق وأن تتناسب مع رضورة حتديده ،بغاية محاية النظام العام بشتى أوجهه،
وحيث أن رشط تأمني مبلغ عرشة آالف دينار الذي مل يذكر يف الفصل  74من الدستور القتصاره عىل التزكية
من عدد معني من النواب ال يعطل احلق يف الرتشح لرئاسة اجلمهورية إذ يبقى مبلغا معقوال وضامنا جلدية
احلق كام اقتىض ذلك الفصل
الرتشح وهو بذلك ال خيرق مبدأ التناسب ،وليس من شأنه أن ينال من جوهر ّ
 49من الدستور».119
وذهبت اهليئة يف نفس ّ
املؤرخ يف  8جويلية/متوز  2019بشأن ال ّطعن يف
االتاه يف قرارها عدد ّ 2019/04
مرشوع قانون أسايس عدد  63لسنة  2018يتع ّلق بتنقيح القانون األسايس عدد  16لسنة  2014مؤرخ يف 26
مؤرخ
ماي/أيار  2014يتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام ن ّقح ومتّم بالقانون األسايس عدد  7لسنة ّ 2017
يف  17فيفري/شباط  ،2017مرشوع أضاف رشوطا اعتربها ال ّطاعنون خرقا للفصل  .74يف هذا اإلطار،
متسك العارضون ّ
الت ّشح ملنصب رئيس اجلمهورية خاضع لرشوط وردت
بأن ّ
أقرت اهليئة ما ييل« :حيث ّ
ّ
عىل سبيل احلرص ال الذكر طبق الفصل  74من الدستور ،وبالتايل ّ
نص أدنى
فإن إضافة رشوط أخرى بمقتىض ّ
الصيغ واالجراءات،
حق ّ
كمرشوع القانون املطعون فيه من شأهنا أن حتدّ من ّ
الت ّشح .وعمال بمبدأ توازي ّ
ينص الفصل  34من الدّ ستور عىل ّ
ّ
أن
فإن هذه ّ
الشوط ال يمكن تعديلها إال بمقتىض الدّ ستور ،وحيث ّ

ينص الفصل  65من الدّ ستور عىل
حقوق االنتخاب واالقرتاع ّ
والت ّشح مضمونة طبق ما يضبطه القانون ،كام ّ
تفس أحكام
أن يتّخذ القانون االنتخايب شكل قانون أسايس ،وحيث ّ
ينص الفصل  146من الدّ ستور عىل أن ّ
ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة ،وحيث أنّه عمال بذلك ّ
فإن الرشوط التي اقتضاها الفصل
الدّ ستور ّ
 74من الدّ ستور مل ترد عىل سبيل احلرص وإنّام هي من قبيل الرشوط املوضوعية األساسية التي ال يشء حيول
دون إمتامها برشوط أخرى إعامال للفصلني  34و 65من الدّ ستور ،وحيث ّ
أن اشرتاط اإلدالء بالبطاقة عدد 3
أو وصل االستالم وبام يفيد القيام بالتّرصيح باملكاسب واملصالح وبام يفيد القيام بالتّرصيح السنوي بالرضيبة
عىل الدّ خل عىل النحو املنصوص عليه بالفصل  40من املرشوع ال يعترب خمالفا للفصل  74من الدّ ستور طاملا
ّ
والضورات التي اقتضاها الفصل  49من الدّ ستور،
الشوط ال تنال من جوهر ّ
احلق طبق ّ
أن هذه ّ
الشوط ّ
وحيث ّ
التشح لنزاهة االنتخابات وال
أن الرشوط التي جاء هبا الفصل  40هي رشوط معقولة وضامنة حلرية ّ
احلق يف ّ
الرتشح لرئاسة اجلمهورية وال خترق مبدأ التناسب الوارد يف الفصل  49من الدّ ستور وعليه
تع ّطل ّ
يتجه ر ّد هذا املطعن».120

التونس ّية ،عدد  23 ،41ماي/أيار
الرسمي للجمهور ّية ّ
الرائد ّ
 119قرار اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني بخصوص القضية عــدد ّ ،2014/04
 ،2014ص.1346 .
 120قرار اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني بخصوص القضية عــدد  8 ،2019/04جويلية/متوز  ،2019سابق الذكر.

57

ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

متش اهليئة التي وإن استندت إىل الفصل  49من
بقطع النّظر عن التّح ّفظ الذي يمكن أن نبديه حول ّ
الدّ ستور فهي مل جتر فعل ّيا اختبار التّناسب ،فإنّه يمكننا أن نخلص إىل دستور ّية إضافة رشوط غري واردة يف
الفصل  74يف عالقة بالفصل  49باالعتامد عىل الفصل  146من الدّ ستور يف تنصيصه عىل رضورة تفسري
أحكام الدّ ستور وتأويل بعضها البعض كوحدة منسجمة ،وذلك بالنّظر ال فقط إىل الفصل  34من الدّ ستور،
حرا ،مبارشا ،رسيا،
بل كذلك إىل الفصل  75الذي ّ
نص عىل انتخاب رئيس اجلمهور ّية « ...انتخابا عا ّماّ ،
حلق النّاخبني يف اال ّطالع الكامل عىل خمتلف
نزهيا وش ّفافا» .وما اشرتاط التّرصيح باملكاسب إالّ تكريس ّ
ّ
باملرتشحني ومدى التزامهم باملبادئ األخرى للدّ ستور ،كالفصل  10الذي ينص عىل وضع
املعطيات املتّصلة
ّ
حرا ومستنريا
والغش
ّهرب
ّ
الدّ ولة آلل ّيات ضامن استخالص ّ
اجلبائيني حتّى يكون اخليار ّ
الضيبة ومقاومة الت ّ
حرا.
وبالتّايل ضامن أن يكون االنتخاب ّ
من ناحية أخرى ،حتّى وإن كان االلتزام الوارد يف الفصل  11من الدّ ستور برضورة التّرصيح عىل املكاسب
تول املنصب ال قبلهّ ،
يتول عدّ ة مناصب منها رئاسة اجلمهور ّية حمموال بعد ّ
بالنّسبة ملن ّ
فإن الفصلني 10
ِ
و11يسمحان باستخالص قيمة النّزاهة ّ
والشفاف ّية كام ذكرنا أعاله ،وإضافة رشوط أخرى ُمتَّس َقة مع املنظومة
الضبط
املرشع الدّ ستوري يف النّهاية من ّ
الدّ ستور ّية بقانون ممكنة ما دام التّحديد مستندا للفصل  .49فمراد ّ
الدّ قيق لرشوط ّ
الرتشح ملنصب رئيس اجلمهور ّية هو حتصني رشوط يعدّ ها جوهر ّية بالنّسبة إىل منصب بأمه ّية
ّ
وتم
رئاسة اجلمهور ّية يقتيض ضامن جدية
الرتشح ،وطاملا كانت ّ
الشوط املضافة متالئمة مع هذا املقصد ّ
بشأهنا إعامل الفصل  ،49أمكن قبول دستور ّيتها.

الفقرة الثالثة -ال ّتحديدات ال ّترشيع ّية احلرص ّية

للمرشع
تتع ّلق التّحديدات التّرشيع ّية احلرص ّية باحلقوق التي اكتفى فيها الدّ ستور بإعالن احلقوق تاركا
ّ
مهمة حتديدها وفق الفصل  ،49أي ّ
أن األمر يتع ّلق بتطبيق هذا الفصل بوصفه املنهج العادي يف حتديد
ّ
الصنف حسب األستاذ سليم ال ّلغامين «الفصول
احلريات  .une clause de droit communويشمل هذا ّ
باحلق يف احلياة فيام يتع ّلق
التي أحالت عىل القانون دون ضبط طبيعة احلدّ ورشوطه» 121كالفصل  22املتع ّلق ّ
السيايس والفصل  29املتع ّلق
باحلاالت القصوى التي يضبطها القانون والفصل  26املتع ّلق ّ
بحق ال ّلجوء ّ
بتحديد مدّ ة اإليقاف واالحتفاظ والفصل  34املتع ّلق بحقوق االنتخابات واالقرتاع والرتشح والفصل 38
بحق الرتشح لعضوية جملس نواب الشعب والفصل
باحلق يف التّغطية االجتامعية والفصل  53املتع ّلق ّ
املتع ّلق ّ
 54املتع ّلق بصفة النّاخب والفصل  108املتع ّلق بضامن القانون التّقايض عىل درجتني .122كام ينطبق الفصل 49
حسب األستاذ اجلليل عىل «األحكام الدستورية التي مل حتل عىل القانون ويمكن احلدّ منها بمقتىض الفصل 49
 121ال ّلغامين(س) "الفصل  49من دستور  27جانفي يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.112 .
 122نفسه ،ص.113 .
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ذاته» ،123أي الفصل  24املتع ّلق بحامية الدّ ولة للحياة اخلاصة وحرمة املسكن ورسية املراسالت واالتصاالت
واملعطيات الشخصية والفصل  32املتع ّلق باحلق يف اإلعالم واحلق يف النفاذ إىل املعلومة والفصل  37املتع ّلق
الصحة والفصل  39املتع ّلق بإلزام ّية التّعليم
باحلق يف
لميـي والفصل  38املتع ّلق ّ
ّ
الس ّ
بحرية االجتامع والتظاهر ّ
السادسة عرش والفصل  40املتع ّلق باحلق يف العمل يف ظروف الئقة وبأجر عادل والفصل  41املتع ّلق
إىل س ّن ّ
باحلق يف املاء والفصل  45املتع ّلق باحلق يف بيئة سليمة ومتوازنة والفصل
بامللكية الفكرية والفصل  44املتع ّلق ّ
 46املتع ّلق بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة ودعم مكاسبها وضامن تكافؤ الفرص والفصل  47املتع ّلق بحقوق
ال ّطفل والفصل  108يف تنصيصه عىل علن ّية اجللسات.124

وإذ نوافق متاما األستاذ سليم ال ّلغامين يف التّصنيف الذي اعتمده للحقوق التي ينطبق عليها الفصل 49

الرأي حول إقصاء احلقوق التي تلزم الدّ ولة ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة من نطاق الفصل
وحده ،فإنّنا نخالفه ّ
السجني
 ،49كالفصل  21املتع ّلق بتهيئة أسباب العيش الكريم والفصل  30املتع ّلق بالعمل عىل إعادة تأهيل ّ
وإدماجه يف املجتمع والفصل  32املتع ّلق بضامن احلق يف النفاذ إىل شبكات االتصال والفصل  39املتع ّلق
حق العمل عىل أساس
بتحقيق جودة الرتبية والفصل  40املتع ّلق باختاذ الدولة للتّدابري الرضورية لضامن ّ
والتفيهية
الرياضية ّ
الكفاءة واإلنصاف والفصل  43املتع ّلق بتوفري اإلمكانيات الالزمة ملامرسة األنشطة ّ
ّلوث البيئي والفصل  46املتع ّلق بالقضاء عىل
والفصل  45املتع ّلق بتوفري الوسائل الكفيلة بالقضاء عىل الت ّ
والرجل يف املجالس املنتخبة والفصل  48املتع ّلق
العنف ضدّ املرأة وسعي الدّ ولة إىل حتقيق التّناصف بني املرأة ّ
ّ
الضور ّية حلامية األشخاص ذوي اإلعاقة من ّ
كل متييز وضامن االندماج الكامل يف
باتاذ مجيع اإلجراءات ّ
املجتمع.125

أن األستاذ سليم ال ّلغامين استثنى من تطبيق الفصل  49هذه احلقوق ّ
يف الواقع ،يبدو ّ
ألن عدم ثبوت
احلق ذاته ممّا ينعدم معه إذن موضوع التّحديد يف حدّ ذاته.
حتقيق النّتيجة قد يؤ ّدي إىل زوال موضوعها أي ّ
ويتع ّلق األمر باألساس ،ال حرص ّيا ،يف القائمة التي اقرتحها األستاذ سليم ال ّلغامين ،باحلقوق االقتصاد ّية
واالجتامع ّية .وهي تقع يف دائرة احلقوق-الدَّ ْين  les droits-créancesالتي تتم ّيز عن احلقوق-احلريات
يف كوهنا ال تقتيض كام يف هذه األخرية امتناعا من الدّ ولة عن انتهاكها بل ّ
للسلطات العموم ّية
تدخال فعل ّيا ّ
لتحقيقها .وهلذه االلتزامات اإلجياب ّية شحنة اجتامع ّية هتدف إىل تقليص الفوارق االقتصاد ّية .126لكن ،وعىل
عكس احلقوق-احلريات التي تعدّ «حقوق إنسان حقيق ّية» يمكن محايتها قضائ ّيا ،عادة ما تعترب هذه احلقوق-
جمرد «حقوق بديلة ورهانات وبرامج سياس ّية وسياسات عموم ّية» .فهذه احلقوق-الدّ ين ال يمكن أن
الدّ ين ّ
 123نفسه ،ص.113 .

الصنف أيضا الفصل  6املتع ّلق بمامرسة ّ
الشعائر الدّ ين ّية و الفصل  31املتع ّلق بحرية
 124نفسه ،ص .115-113 .وقد أدرج األستاذ سليم ال ّلغامين يف هذا ّ
بالت ّشح ملنصب رئيس اجلمهورية فيام يتع ّلق فقط برشط
التعبري واإلعالم والنرش والفصل  42املتع ّلق باحلق يف الثقافة وحرية اإلبداع والفصل  74املتع ّلق ّ
واملرشع وفق الفصل  49لالعتبارات التي ذكرناها.
املؤسسني
التّزكية وهي فصول تن ّظم حقوقا كنّا اعتربناها موضوع حتديدات مشرتكة بني ّ
ّ
 125نفسه ،ص.111-110 .

126

HENNETTE-VAUCHEZ(S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 18.
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

تتمتّع بحامية قضائ ّية وتشكو من نوع من اهلشاشة التّقعيد ّية واملنازعات ّية :فإذا كان ممكنا للقايض محاية حرية
اخلاصة ،لن يمكنه إسناد مسكن أو توفري شغل « ،127والواضح ّ
أن هلذا الفارق يف
التّعبري أو محاية احلياة
ّ
ال ّطبيعة تبعات قانون ّية يف كيف ّية تنظيم احلقوق .ويف هذا اإلطار ،اعترب األستاذ جون ريفريو ّ Jean Rivero
أن
احلق ّ
«تأمني احلقوق -الدّ ين ترتك  ...للدّ ولة سلطة تقدير ّية واسعة ،بحيث ّ
يظل تقريبا غري حمدّ د
أن موضوع ّ
إىل أن ّ
الضور ّية ،وهذا خالفا للحر ّيات التي تكون بشأهنا التزامات الدّ ولة
املرشع بالقيام باخليارات ّ
يتدخل ّ
واضحة وحمدّ دة ويتع ّلق األمر فقط باالمتناع .وأخريا يفرتض إنفاذ سلطات املطالبة مستوى مع ّينا من التّنمية
ّ
وتظل رهينة موارد الدّ ولة أكثر من إعامل احلريات ،وهذا ما يؤكّد ال ّطابع االفرتايض والنّسبي للحقوق الدّ ين.
وبالتّايلّ ،
فإن احلر ّيات واحلقوق-الدّ ين ال تتّصل من حيث إعامهلا بنفس التّقنيات القانون ّية» ،128وهذا ما يربز

صعوبة عمل ّية حتديد احلقوق ال استحالتها.

وجهت إىل التّمييز بني احلقوق-احلريات واحلقوق االقتصاد ّية
وجيدر التّذكري هنا باالنتقادات التي ّ
خاصة إىل ال ّطبيعة املزدوجة ملختلف احلقوق طاملا ّ
أن بعض احلقوق-احلريات تقتيض
واالجتامع ّية بالنّظر
ّ
ّ
السلط العموم ّية لتحقيقها (كحاجة حق االقرتاع إىل آل ّيات تنظيم العمل ّية االنتخاب ّية) وحاجة
تدخال من ّ
بعض احلقوق االجتامعية إىل امتناع الدّ ولة عن الت ّ
املؤسسات
ّدخل فيها .وهناك ّاتاه اليوم عىل مستوى
ّ
الدّ ول ّية حلقوق اإلنسان إىل اعتبار ّ
أن خمتلف احلقوق مهام كانت طبيعتها تضع عىل كاهل الدّ ول ثالث أنواع
والسياس ّية أو
من االلتزامات :التزام باحرتام احلقوق باالمتناع عن انتهاكها سواء تع ّلق األمر باحلقوق املدن ّية ّ
باحلقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية من ذلك حتجري التّمييز يف ما يتع ّلق بإعامل احلقوق االجتامع ّية وهو ما يقتيض
حتديد االلتزامات االجياب ّية لتفادي االستناد إىل إكراهات املال ّية العموم ّية لتربير انتهاك احلقوق األساس ّية.
باحلق ضدّ االنتهاكات التي يرتكبها الغري وهو ما يفرض اختاذ
ويتم ّثل النوع ال ّثاين يف التزام بحامية املنتفع
ّ
ترشيعات محائ ّية بام يف ذلك يف خصوص احلقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية التي يمكن املحاججة هبا وإعامهلا
بأتم معنى الكلمة .ويتم ّثل النوع ال ّثالث
واملطالبة بحاميتها قضائ ّيا بام جيعلها حقوقا ذات ّية ّ droits subjectifs
ّدخل إلنفاذ احلقوق مهام كانت طبيعتها مع رضورة االعرتاف ّ
يف االلتزام املحمول عىل الدّ ولة للت ّ
بأن احلقوق
االقتصاد ّية واالجتامع ّية ّ
تظل مرهونة باإلمكانيات االقتصاد ّية واملال ّية ،بحيث ّ
احلق
أن الدّ ولة ملزمة بإنفاذ ّ
الشغل مثال ّ
احلق يف ّ
أن
إىل أقىص ما تسمح به املوارد املتو ّفرة لدهيا .129وهناك جانب من الفقه قد اعترب بشأن ّ
بحق فردي يف ّ
املرشع
الشغل بل
ّ
األمر ال يتع ّلق ّ
بـ«حق مجاعي يف التّشغيل الكامل»130ا ّلذي جيب أن يسعى ّ
إىل حتقيقه.
وبالتّايل ،ورغم اهلشاشة النّسب ّية لاللتزام املحمول عىل الدّ ولة بالنّسبة إىل احلقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية
تمجة لنا.
 127نفسه ،ص .18 .ال ّ

128

129

تمجة لنا RIVERO(J.), MOTOUH (H.), op. cit., pp. 90-91.
ال ّ

HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., pp. 19-20.

COUTURIER(G.), Droit du travail, 1996. Voir à cet égard JEAMMAUD (A.) et LE FRIANT (M.) « L’incertain 130
التمجة لنا droit d’emploi », Travail, genre et société, 1999/2 N° 2, p. 37.
ّ
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والتي ترتمجها طبيعة االلتزام ببذل عنايةّ ،
فإن هذا ال يمنع إمكان ّية تطبيق طريقة التّحديد الواردة يف الفصل 49

ألنا حقوق فعل ّية وألنّه ال بدّ من معايري لقياس تقصري الدّ ولة يف وضع سياسات عموم ّية
عىل هذه احلقوق ّ
التبية
ينص عىل ذلك الفصل  21من الدّ ستور التّونيس أو حتقيق جودة ّ
تسمح بتهيئة العيش الكريم كام ّ
خاصة بحقوق أخرى قابلة
ينص عىل ذلك الفصل  39من ذات الدّ ستور ،يف عالقة ّ
والتّعليم والتّكوين كام ّ
وخاصة املساواة وعدم التّمييز .فالدّ ولة مطالبة ّ
الضور ّية يف املجاالت املذكورة من
للتّحديد
باتاذ التّدابري ّ
ّ
وصحة وتعليم ونفاذ إىل وسائل االتّصال يف احرتام ملبادئ املساواة وعدم التّمييز.
تشغيل
ّ
وعىل سبيل ّ
الذكر مثال ،ويف جمال التّشغيل ،وضع الفصل  40رشطي الكفاءة واإلنصاف كأساس للتّدابري
احلق يف العمل ،فهي إذن مبادئ سياستها العموم ّية يف
الضور ّية التي تعدّ الدّ ولة مطالبة باختاذها لضامن ّ
ّ
«احلق األسايس اهليكيل للمساواة» .131فمعيار االنتداب بالكفاءة رديف ملبدأ املساواة بني
هذا املجال وفق
ّ
132
ّ
املرتشحني حتّى ّأنام يشكّالن أساسا لالنتداب يف نموذج الوظيفة العموم ّية الذي اعتمدته تونس  ،وإضافة
السياق
اإلنصاف هي وجه من وجوه حتقيق عدالة أشمل تقوم عىل قراءة متحركة ملبدأ املساواة .وال خيفى ّ
العا ّم لدستور  2014الذي جاء عقب ثورة يعدّ التّشغيل أحد استحقاقاهتا احلارقة ،فيمكن أن تضطر الدّ ولة
إىل اعتامد سياسة عموم ّية للتّشغيل تدعم فرص بعض الفئات ّ
يب بطريقة تشكّل يف
اهلشة يف إطار التّمييز اإلجيا ّ
للحق يف ّ
الشغل .وقد ذهب املجلس الدّ ستوري الفرنيس يف هذا
النّهاية وجها من وجوه اإلنصاف وضامنة
ّ
ّ
الصادر بتاريخ  30مارس/آذار  2006حول القانون املتع ّلق باملساواة يف الفرص ،حيث اعترب
االتاه يف قراره ّ
املهمشة،
املرشع من ّاتاذ تدابري من شأهنا مساعدة الفئات ّ
أنّه « ال وجود ملبدأ أو قاعدة ذات قيمة دستور ّية متنع ّ
الشباب يف سوق ّ
للمرشع بالنّظر إىل هشاشة وضع ّية ّ
املؤهلني ،اعتامد
الشغل،
وأنّه يمكن
وخاصة الشباب غري ّ
ّ
ّ
عقد جديد ّ
ينجر عن ذلك
للشغل هيدف إىل تسهيل االندماج املهني» دون أن يكون الفرق يف املعاملة الذي ّ
133
احلق
السياسات العموم ّية وهذا ّ
خمالفا للدّ ستور  .فاألمر إذن يتع ّلق يف النّهاية بتطبيق ملبدأ املساواة يف إطار ّ
أي املساواة -قابل للتّقييد يف إطار الفصل .49تصبح احلقوق االجتامع ّية واالقتصاد ّية عندئذ حقوقا شخص ّية قابلة للتّحديد 134وللحامية القضائ ّية .ضف
إىل ذلك ّ
أن هناك جوهر هلذه احلقوق وحدّ أدنى ال يمكن النّزول حتته عند حتديدها مهام كانت املوارد املال ّية

HERNU (R.), Principe d’égalité et principe de non-discrimination dans la jurisprudence de la Cour de justice des 131
Communautés européennes, Paris, LGDJ, 2003, cité par FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN)SOUCRAMANIEN (F.), PEN A (A.), PFERSMANN (O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.
التمجة لنا op. cit., p. 636.
ّ

MRABET(M.) « Les modes de recrutement dans la fonction publique tunisienne », thèse de doctorat d’Etat en droit, 132
Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, 2011, p. 34.
Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, considérant n°17, disponible au lien suivant: 133
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2006/2006535DC.htm

السكن يف عالقة بالكرامة االنسان ّية:
 134أنظر مثال بخصوص ّ
احلق يف ّ

MATHIEU (B.) « Le droit au logement révélateur de la place des droits sociaux dans l’ordre juridique », in. GROS
(D.) et DION-LOYE (S.) (dir.), La pauvreté saisie par le droit, Paris, Le Seuil, 2002, p. 218.
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ّامس :هل ّ
أن الفصل  49ما ّدة عا ّمة وأصل ّية أم ما ّدة احتياط ّية؟
االول  -الت ّ
اجلزء األول  -املبحث ّ

أقرت جلنة احلقوق االقتصاد ّية
للدّ ولة ورغم وجود «رشط املمكن» .135ويف هذا اإلطار ،وعىل ّ
الصعيد الدّ ويلّ ،
واالجتامع ّية وال ّثقاف ّية أنّه «يقع عىل عاتق كل دولة من الدول األطراف (يف ميثاق  1966للحقوق االقتصاد ّية
واالجتامع ّية وال ّثقاف ّية) حد أدنى من االلتزام األسايس بضامن الوفاء ،عىل أقل تقدير ،باملستويات األساسية
الدنيا لكل حق من احلقوق ...فإذا ُقرئ العهد عىل نحو ال حيدد هذا االلتزام األسايس األدنى ،يكون قد ُجرد
إىل حد كبري من سبب وجوده ...وكيام تتمكن دولة ما من الدول األطراف من عزو ختلفها عن الوفاء عىل
األقل بالتزاماهتا األساسية الدنيا إىل قلة املوارد املتاحة ،جيب عليها أن تثبت أهنا قد بذلت كل جهد من أجل
استخدام كل املوارد التي هي حتت ترصفها يف سبيل الوفاء ،عىل سبيل األولوية ،هبذه االلتزامات الدنيا» .136
بقي أن حتديدنا ملجال الفصل  49أقىص احلقوق غري القابلة للتّحديد ،هذا فضال عن املا ّدة التّعليق ّية التي
تعدّ منطقة رماد ّية بالنّسبة إىل الفصل  ،49واملأزق «العقايب».

تمجة لنا HENNETTE-VAUCHEZ(S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 20.
135
ال ّ
 136ال ّلجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التعليق العام رقم  :3طبيعة التزامات الدول األطراف (الفقرة  1من املادة  2من العهد) ،فقرة
الرابط التّايل:
 ، E/1991/23 ،10الدورة اخلامسة ، 1990 ،عىل ّ
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15 /treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2 fCESCR% 2 fGEC%2f4758&Lang=ar
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ -ﺍﻟ ّﺘﻨﺎﻓﺮ:
ﺃﻱ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﻟﻔﺮﺿﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ
ﺍﻟﻔﺼﻞ 49؟

63

أي قراءة لفرضيات استبعاد الفصل 49؟
اجلزء األول  -املبحث الثاين -التّنافرّ :

تتّفق عدّ ة قراءات ق ّيمة للفصل  49عىل إقصائه متاما من حيث املوضوع  rationae materiaeيف
خصوص احلقوق غري القابلة للتّحديد137وزمن ّيا  rationae temporisيف احلالة االستثنائ ّية املن ّظمة يف
ألن احلقوق غري القابلة
يسمى باملا ّدة التّعليق ّية .138ويتع ّلق األمر بمسألتني مرتابطتني ّ
الفصل  80أو ما ّ
ينص الفصل  80من الدّ ستور عىل محايتها .كام
للتّحديد يبدو ّأنا ع ّلقت أيضا يف احلالة االستثنائ ّية طاملا مل ّ
تطرح مسألة التقاطع بني تناسب الفصل  49والتناسب يف املا ّدة اجلزائ ّية اخلاضعة لسلطان مبدأ تناسب
اجلرائم والعقوبات .لذلك ،يبدو من الوجيه التّساؤل إن كان جيب استبعاد الفصل  49من الناحية املاد ّية
يف املسائل التي ذكرناها (الفقرة الثانية ) بعد التّساؤل عن التّعليق الزّمني للفصل  49يف إطار الفصل 80
من الدّ ستور(الفقرة األوىل ).

الفقرة األوىل -حول ال ّتعليق ال ّزمني للفصل  :49مأزق الفصل 80

بالضبط يعود للقانون
«تعدّ احلالة االستثنائ ّية حلظة حرجة لدولة القانون وليست تعليقا هنائ ّيا هلا ،هلذا ّ
الشع ّية ،طاملا ّ
أن كسوف
تنظيمها .فهي حتدّ د املستوى األدنى للتّمفصل مع القانون .وهي ال تقطع حبل ّ
تتأسس عىل ال ّثقة يف قدرة النّظام الدّ يمقراطي عىل
ّ
الضامنات القانون ّية مسموح به ومراقب .فاحلالة االستثنائ ّية ّ
139
مواجهة فرتات األزمة .وهو ما يعني التّفكري يف القانون كأفق قيمي ال كحاجز للفعل»  ،ومن هنا تنبثق أمه ّية
حتديد العالقة بني احلالة االستثنائ ّية يف تونس والفصل .49
يف هذا اإلطار ،يمكّن الفصل  80من الدّ ستور رئيس اجلمهور ّية «يف حالة خطر داهم مهدّ د لكيان الوطن
أو أمن البالد أو استقالهلاّ ،
السري العادي لدواليب الدّ ولة ،أن يتّخذ التّدابري التي حتتّمها تلك احلالة
يتعذر معه ّ
االستثنائ ّية» .ودون أن ندخل يف تفاصيل النّظام القانوين ا ّلذي وضعه هذا الفصل ،فمن الواضح أنّه أ ّطر
الشوط الرتاكم ّية املوضوع ّية ّ
والشكل ّية واإلجرائ ّية لتفعيل الفصل ّ 80أوال
سلطات األزمة بوضع مجلة من ّ
والبت يف إمكان ّية استمرار ّيتها قبل إهناء العمل هبا
وتوضيح كيف ّية تطبيقه عند رسيان التّدابري االستثنائ ّية ثانيا
ّ
ثالثا.140
الذكر ،ص ،108 .املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
 137مثال ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي 2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.
.29-28
الذكر ،ص ،121-120 .املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
 138مثال ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي 2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر،
ص.22-21 .
ّ
التمجة لنا SALAS (D.) « La banalisation dangereuse de l’état d’urgence », Etudes, Mars 2016, n°4225, p. 32.

139

الشطان املوضوع ّيان بوجود "خطر داهم مهدّ د لكيان الوطن أو أمن البالد أو استقالهلا" وبأثر هذا اخلطر املتم ّثل يف ّ
"تعذر
 140إلعامل الفصل  ،80يتع ّلق ّ
السري العادي لدواليب الدّ ولة" ورشوط شكل ّية تتم ّثل يف االستشارة الوجوب ّية واملس ّبقة لرئيس احلكومة ورئيس جملس ّنواب ّ
الشعب وواجب إعالم
ّ ...
ثم اإلعالن عن التّدابري يف بيان إىل ّ
الشعب.
رئيس املحكمة الدّ ستور ّية ّ
السري العادي لدواليب
وأ ّما فيام يتع ّلق بتطبيق الفصل  ،80فقد وضع هذا األخري رشطني موضوع ّيني يتم ّثالن يف أن يكون اهلدف من التّدابري "تأمني عودة ّ
الدّ ولة يف أقرب اآلجال" دون حتديد أجل أقىص وثانيا يف موانع سلطات األزمة ،إذ ال يمكن ممارسة رئيس اجلمهور ّية لسلطة ّ
حل جملس ّنواب ّ
الشعب
يتم تعطيل اآلل ّيات الدّ ستور ّية التي ترتبط عادة باألزمة السياس ّية وذلك يف حماولة لضامن تواصل
الذي ال يمكنه بدوره توجيه الئحة لوم للحكومة أي أنّه ّ
مؤسسات الدّ ولة ،وأ ّما الرشط اإلجرائي فيتم ّثل يف اعتبار "جملس ّنواب ّ
الشعب يف حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفرتة".
ّ
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واملهم ّ
السلطات بني يدي رئيس اجلمهور ّية ،وهذا ما
أن الفصل  80يف تأطريه للحالة االستثنائ ّية ركّز كامل ّ
ّ
141
تزود اإلدارة بسلطات استثنائ ّية يف حالة «خطر داهم ناتج عن نيل خطري من
يم ّيزها عن حالة ال ّطوارئ التي ّ
األول
ينص عىل ذلك الفصل ّ
النظام العام ،وإ ّما يف حصول أحداث تكتيس بخطورهتا صبغة كارثة عامة» كام ّ
املؤرخ يف  26جانفي/كانون الثاين  1978املتع ّلق بتنظيم حالة ال ّطوارئ.142
من األمر عدد  50لسنة ّ 1978
والواضح ّ
أن من طبيعة التّدابري االستثنائ ّية التي يمكن لرئيس اجلمهور ّية ّاتاذها استهدافها للحريات.
وقد اعترب األستاذ سليم ال ّلغامين يف هذا اإلطار أنّه «يمكن أن تتم ّثل هذه التدابري ،وهي ليست قوانني ،يف
تعليق حقوق وحريات وعدم اعتامد الفصل  .143»49وهو ما يستوجب النّظر فيام إذا كان الفصل  80يشكّل
بصورة مطلقة ما ّدة تعليق ّية توقف إعامل احلقوق واحلريات يف هذا الفاصل االستثنائي يف حياة الدّ ولة ،وهو ما
حييلنا إىل عالقة هذه املا ّدة بالفصل  ،49أي املا ّدة التّحديد ّية ،144والتّساؤل إن كان نطاق هذا األخرية قد ع ّلق
زمن ّيا  rationae temporisيف احلالة االستثنائ ّية.

يف هذا اإلطار ،اعترب األستاذ سليم ال ّلغامين تنظيم احلريات يف إطار الفصل « 80مسألة منس ّية يف دستور 27

145
تم اقرتاحها يف مرشوع املا ّدة اجلامعة الذي تقدّ م هبا اخلرباء أثناء
جانفي/كانون الثاين  »2014رغم أنّه قد ّ
أشغال املجلس الوطني التّأسييس .146واعترب األستاذ خالد املاجري ّ
أن «حتديد احلقوق واحلريات هو عمل
يتعرض إليه الفصل  ،80ففي حني يشرتط يف التّحديد أن يكون بقانون،
خمتلف يف جوهره عن تعليقها الذي ّ
احلق،
يمس بجوهر ّ
يكون التّعليق من خالل «تدابري» يتّخذها رئيس اجلمهور ّية .كام أنّه ال يمكن للتّحديد أن ّ
احلق من التّطبيق بل يض ّيق من نطاقه أو من جماالت إعامله حسب احلاالت .أ ّما التّعليق،
فهو عمل ال يقيص ّ
احلق متاما وهو ما يمكّن من القول بعدم وجود حدود للت ّ
ّدخل يف احلقوق
فإنّه يمكن أن يؤ ّدي إىل إيقاف إعامل ّ
ّدخل الفصل  80من الدّ ستورّ .
واحلريات إذا كان أساس هذا الت ّ
أهم معايري التّفرقة بني احلالتني هو
ولعل من ّ
ّ
أن أعامل التّحديد هي أعامل عادية ويمكن أن تكون دائمة باعتبار ّأنا تن ّظم ترصيف احلقوق واحلريات يف
بتغي األسس االجتامع ّية التي فرضت اعتامدها عىل عكس أعامل التّعليق التي
تتغي ّإل ّ
املجتمع عىل الدّ وام وال ّ

141

"ميض ثالثني يوما عىل رسيان هذه التّدابري ،ويف ّ
كل وقت
وللبت يف مدى استمرار ّية احلالة االستثنائ ّية ،وضع الفصل  80يف فقرته ال ّثالثة حدّ ا زمن ّيا هو
ثالثا،
ّ
ّ
بالبت يف استمرار احلالة االستثنائ ّية من عدمه بطلب من رئيس جملس ّنواب ّ
الشعب أو ثالثني من
تعهد املحكمة الدّ ستور ّية
ّ
بعد ذلك" ،وإجرا ًء يتم ّثل يف ّ
ترصح فيه املحكمة بقرارها عالنية وهو أجل الـ 15يوما ،علام وأن دورها يتو ّقف عىل تقدير مدى استمرار ّية تو ّفر رشوط احلالة االستثنائ ّية أي
أعضائه ّ
ثم أجال ّ
الصيغ
اخلطر الدّ اهم دون أن يتع ّلق األمر بنتيجته أي مواصلة العمل بالتّدابري االستثنائ ّية من عدمها طاملا أنّه قرار يعود إىل رئيس اجلمهور ّية وفقا ملبدأ توازي ّ
واالجراءات الذي يقتيض ّ
ويوجه يف ذلك بيانا إىل ّ
الشعب ،دون أن
يقرر إهناء العمل بالتّدابري االستثنائ ّية "متى زالت أسباهبا"
ّ
أن رئيس اجلمهور ّية هو الذي ّ
يضع الدّ ستور إذن أجال أقىص هلذه التّدابري .فحدّ ها الزّ مني مرتبط بحدّ موضوعي هو استمرار احلالة االستثنائ ّية ،وهذا ما يعني ّ
الرقابة عىل سلطات رئيس
أن ّ
تصور عدم أخذ هذ القرار بعني االعتبار
الصعب سياس ّيا ّ
اجلمهور ّية رخوة بام يف ذلك رقابة املحكمة الدّ ستورية رغم ّأنا تصدر قرارا ال رأيا وإن كان من ّ
سنتعرض له الحقا.
يتم به التّرصيح عالنية .ضف إىل ذلك ضعف أفق رقابة القضاء اإلداري عىل "التّدابري االستثنائ ّية" وهذا ما
ّ
وترتيب اآلثار عليه يف إطار قرار ّ

SALAS (D.), op. cit., p.32.

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  26-24 ،7جانفي/كانون الثاين  ،1978ص.218 .
الرائد ّ
ّ 142
 143ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي 2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.120 .

 144املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.22-21 .
 145ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي 2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.120 .
 146أنظر أعاله ،ص.17-16 .
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أي قراءة لفرضيات استبعاد الفصل 49؟
اجلزء األول  -املبحث الثاين -التّنافرّ :

معي وهي إن دامت بدوام اخلطر تبقى
تكون بطبيعتها مؤ ّقتة باعتبارها إجابة عن حالة استثنائ ّية تتع ّلق بخطر ّ
لصيقة به وال بدّ من زواهلا بزواله».147
ينص عىل
ونفهم من هذه القراءات مبدئ ّيا أنّه ال ضامنة تذكر للحقوق واحلريات يف الفصل  ،80فلم ّ
يتضمن رشط «أضيق احلدود التي يتط ّلبها الوضع»
حقوق ال يمكن املساس هبا بمناسبة التّدابري االستثنائ ّية أو
ّ
ينص عىل ما ييل-1 « :يف حاالت
كرسه الفصل  4من العهد الدويل للحقوق املدن ّية والسياس ّية والذي ّ
الذي ّ
الطوارئ االستثنائية التي تتهدد حياة األمة ،واملعلن قيامها رسميا ،جيوز للدول األطراف يف هذا العهد أن
تتخذ ،يف أضيق احلدود التي يتط ّلبها الوضع ،تدابري ال تتقـيد بااللـتزامات املرتتبة عليها بمقتىض هذا العهد،
رشيطة عدم منافاة هذه التدابري لاللـتزامات األخرى املرتتبة عليها بمقتىض القانون الدويل وعدم انطوائها
ربره الوحيد هو العرق أو اللون أو اجلنس أو اللغة أو الدين أو األصل االجتامعي»148أو
عىل متييز يكون م ّ
الفصل  15من االتفاق ّية األوروب ّية حلقوق اإلنسان ،ممّا جيعل صاحب سلطات االستثناء مطلق العنان يف
تم حتصينها ،كام ّأنا حالة ال
احلدّ من احلريات ،فال منهج يف التّحديد يضبطه وال حقوق غري قابلة للتّقييد ّ
يمكن تنظيمها ترشيع ّيا خالفا حلالة ال ّطوارئ ،ضف إىل ذلك ّ
أن التّدابري بالنّظر إىل سلطة وضعها هي مبدئ ّيا
غري ترشيع ّية ،ممّا قد يؤكّد خروج احلالة االستثنائ ّية متاما عن نطاق الفصل .49
التشيع ّية للتّدابري االستثنائ ّية التي
لكن
حري بنا ّأوال االعرتاف بصعوبة اجلزم بخصوص ال ّطبيعة غري ّ
ّ
أقر يف قرار Ruben de Servens
يتّخذها رئيس اجلمهور ّية بالنّظر إىل فقه قضاء جملس الدّ ولة الفرنيس الذي ّ
الصادر بتاريخ  2مارس/آذار ّ 1962
الصادر عن رئيس اجلمهور ّية بتاريخ  23أفريل/نيسان 1961
أن القرار ّ
ّ
السلطة التّرشيع ّية يف املجاالت املذكورة يف الفصل
تطبيقا للفصل  16من دستور  1958والذي ّ
يؤهله ملامرسة ّ
السيادة التي ال يمكن ملجلس الدّ ولة مراقبة رشع ّيتها أو مدّ ة تطبيقها .كام
 34من الدّ ستور ،هو من أعامل ّ
اعترب جملس الدّ ولة ّ
الصادر عن رئيس اجلمهور ّية بتاريخ  3ماي/أيار  1961تبعا للقرار
أن القرار املطعون فيه ّ
خاصة وضبط اإلجراءات اجلزائ ّية الواجب العمل هبا أمامها هو
األول والقايض بإحداث حمكمة عسكر ّية ّ
ّ
عمل ذو صبغة ترشيع ّية يندرج يف إطار التّدابري االستثنائ ّية«une décision qui présente le caractère
أي أفق لرقابة
 »d’un acte législatifوال يمكن للقايض اإلداري تسليط رقابته عليه .149وهذا يربز غياب ّ
القايض اإلداري طاملا ّ
والسلطة التّرشيعية هي أعامل
أن األعامل ّ
السلطة التّنفيذ ّية ّ
الصادرة يف إطار العالقة بني ّ
حمصنة ضدّ ال ّطعن .150لكن يمكن االستناد إىل ال ّطبيعة التّرشيع ّية التي قد تكتسيها هذه التّدابري إذا ما
سيادة ّ
 147املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص .22

 148ﺍﳌﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﳊﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎن ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.25 .
نص القرار:
 149أنظر بخصوص ّ

Conseil d'Etat, Assemblée, Ruben de Servens, N° 55049 55055, 2 mars 1962, disponible au lien suivant: https://www.
legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636269

الذكر ّ
 150جيدر ّ
أن جملس الدّ ولة قبل يف  ordonnance Rolinيف  2005دعوى استعجال ّية يف توقيف التّنفيذ ضدّ أمر إعالن حالة ال ّطوارئ Conseil d'État,
Juge des référés, 14/11/2005, 286835, disponible au lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.
 do?idTexte=CETATEXT000008255110ممّا "يقيص ضمن ّيا تكييفا حمتمال كعمل سيادة" يف إطار سلطات األزمة .أنظر:
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املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

ّ
الصبغة
ربرات إقصاء الفصل  49يف احلالة االستثنائ ّية وهي ّ
تدخلت يف جمال القانون ،وهذا لدحض أحد م ّ
الصعب إجياد خمرج لتطبيق الفصل  49عىل الفصل  80يف غياب رشط
غري التّرشيع ّية للتّدابري .بقي أنّه من ّ
وقائي  une clause de sauvegardeمتّصل بحامية نواة أساس ّية من احلقوق واحلريات يف احلالة االستثنائ ّية.
مع ذلك ،ومن منظور محائي ،اعترب األستاذ سليم ال ّلغامين ّ
الصلبة من احلقوق
أن «نسيان» محاية هذه النّواة ّ
واحلريات ال «مت ّثل  ...ثغرة يف النظام القانوين التونيس بام أنّه بمقتىض الفصل  20من الدستور «املعاهدات
املوافق عليها من قبل املجلس النيايب واملصادق عليها ،أعىل من القوانني وأدنى من الدستور» .ولقد صادقت
تونس بدون حتفظ عىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية»151الذي ال جييز يف الفقرة ال ّثانية من
الرابع املذكور أعاله املتع ّلق بالتضييق عىل احلقوق أثناء حالة ال ّطوارئ االستثنائ ّية «خمالفة ألحكام املواد
فصله ّ
 6و 7و( 8الفقرتني  1و )2و 11و 15و 16و »18املتع ّلقة تباعا باحلق يف احلياة وحظر التعذيب واملعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو احلا ّطة بالكرامة وحظر االسرتقاق والرق واالجتار بالرقيق والعبودية وحظر
وحق ّ
كل إنسان
سجن أي إنسان ملجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي ومبدأ رشعية اجلرائم والعقوبات ّ
بأن يعرتف له بالشخصية القانونية واحلق يف حرية الفكر والوجدان والدين .وهذا يعني أن الفصل  4يم ّيز بني
احلقوق غري القابلة للتّقييد وبني احلقوق التي يمكن تقييدها لكن « يف أضيق احلدود التي يتط ّلبها الوضع».
أقرته ال ّلجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان يف تعليقها العام عدد 29
ونجد هنا تطبيقا واضحا ملبدأ التّناسب وهذا ما ّ
الصادر بتاريخ  24جويلية/متوز ،2001حيث اعتربت ّ
أن «االلتزام بأن تكون االستثناءات يف أضيق احلدود
ّ
التي يتط ّلبها الوضع جيد مصدره يف مبدأ التّناسب الذي يعترب مشرتكا لنظام التّحديد ونظام االستثناء أو
خاص ،فهذا ال
ربر االستثناء املسموح به حلكم
ّ
التّعليق .إضافة إىل ذلك ،حتّى لو كانت ال ّظروف هي التي ت ّ
يعفي من رضورة إثبات ّ
الضورة».152
أن التّدابري
تم اختاذها استنادا إىل هذا االستثناء قد أملتها ّ
ّ
اخلاصة التي ّ
وهذا يعني ّ
الضورة والتّناسب هييمنان عىل النّظام القانوين للحالة االستثنائ ّية كام النّظام القانوين للام ّدة
أن ّ
التّحديد ّية الواردة يف الفصل  ،49ونخال هذا املدخل للدّ فاع عن قابل ّية تطبيق أدنى للفصل  49يف احلالة
االستثنائ ّية التي ين ّظمها الفصل  80رغم صمت هذا األخري ،بل يمكن أن نعترب ّ
يتضمن العنارص
أن الفصل 80
ّ
الشع ّية.
الضامنات وخفض سقف ّ
الدّ نيا لنظام التّحديد الوارد يف الفصل  49ومنهجه رغم التّقليص من ّ
ّ
الضورة القصوى .فالتّدابري االستثنائ ّية املتّخذة جيب
فإعامل الفصل  80مرشوط بخطر داهم ،وهنا
تتجل ّ
أن «حتتّمها احلالة االستثنائ ّية» ،وهو ما حييل يف النّهاية إىل التّناسب بني التّدابري وموجبها أي تأمني عودة
إن اإلحالة إىل ّ
السري العادي لدواليب الدّ ولة ،وهذا هو هدف التّدابري االستثنائ ّية .بل ّ
أن ال ّطابع االستثنائي
ّ

PLATON(S.) « Vider l’article 16 de son venin: les pleins pouvoirs sont-ils solubles dans l’Etat de droit contemporain ? »,
التمجة لنا Revue française de droit constitutionnel, 2008/5 HS n°2, p. 102.
ّ

 151ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي 2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.120 .

Comité des droits de l’homme, Observation générale n°29, États d’urgence (art. 4), adoptée le 24 juillet 2001 à sa 152
1950e session), CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 août 2001, point 4, p. 3, disponible au lien suivant: http://hrlibrary.
التمجة لنا umn.edu/gencomm/french/f-gencom29.html.
ّ
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اجلزء األول  -املبحث الثاين -التّنافرّ :

الضيق الذي
للحالة هو الذي حيتّم التّدابري يذكّرنا بالعنرص ال ّثالث يف اختبار التّناسب أي التناسب باملعنى ّ
يتم ّثل يف املوازنة بني املصالح املتعارضة بطريقة معقولة والذي يفرتض أن تكون خطورة انتهاك احلرية بأمه ّية
اهلدف .فك ّلام تعاظمت خطورة االنتهاك ،وجب أن يكون اهلدف املنشود من ورائه بالغ األمه ّية وفق فقه قضاء
153
يفس ّ
تتضمن تضييقات جد ّية
أن التّدابري االستثنائ ّية يمكن أن
املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية ّ
ّ
خاصة  .وهذا ما ّ
وخارقة للعادة عىل احلريات نظرا جلد ّية اخلطر عىل الدّ ولة واستمرارها .لذلك ال تعدّ ثالث ّية الفصل  49من
رضورة وهدف مرشوع وتناسب غريبة عن الفصل  ،80بل هي جوهره وجيب أن تكون جوهر ّ
كل نظام
بقوة يف فقه قضاء سلطات األزمة املقارن حتّى
قانوين يتع ّلق بسلطات األزمة .لذلك نجد هذه ال ّثالث ّية حارضة ّ
السلطات بني يدي رئيس اجلمهور ّية.
وإن كان ال يتع ّلق مبارشة باحلالة االستثنائ ّية التي تركّز فيها ّ

طور جملس الدّ ولة الفرنيس نظر ّية ال ّظروف االستثنائ ّية التي عىل أساسها يمكن للقايض
ففي فرنساّ ،
التّرصيح برشع ّية القرارات اإلدار ّية التي «تنتهك بعض القواعد التي يعدّ خرقها مصدرا ّللرشع ّية يف احلالة
العادية» وذلك بالنّظر إىل ال ّظروف االستثنائ ّية التي ّاتذت فيها .ويتث ّبت القايض اإلداري من التّناسب بني
التّدابري موضوع القرار اإلداري ورضورة املحافظة عىل األمن العام .وقد نشأت هذه النّظر ّية يف قرار جملس
رصح برشع ّية أمر رئيس اجلمهور ّية الذي ع ّلق
الدّ ولة ّ Heyriès
الصادر يف  28جوان/حزيران  ،1918حيث ّ
ينص عىل رضورة
تطبيق الفصل  65من قانون  22أفريل/نيسان  1905املتّصل ّ
بالضامنات التأديب ّية ،والذي ّ
متكني املو ّظف من االطالع عىل مل ّفه قبل اختاذ عقوبة تأديب ّية يف شأنه «وذلك «نظرا لل ّظروف التي كانت
الصادر بتاريخ  28فيفري/
السلطات العموم ّية فعل ّيا» .154ويف قرار ّ Dames Dol et Laurent
متارس فيها ّ
السلطة ضدّ قرارات إدار ّية استندت يف حالة حرب إىل قانون
شباط  ،1919رفض جملس الدّ ولة دعاوى جتاوز ّ
 9أوت/آب  1849املن ّظم حلالة احلصار ومنعت أصحاب ّ
حملت بيع املرشوبات من استقبال متعاطيات
حجرت عليه ّن تعاطي اخلناء خارج املنطقة املحدّ دة هل ّن وتشغيل الفتيات
اخلناء وتقديم املرشوبات هل ّن ،كام ّ
والنّساء يف هذه املحالّت أو اإلرشاف عليها .واعترب جملس الدّ ولة ّ
الضبط املوكولة إىل
أن «حدود سلطات ّ
السلطات العموم ّية بغاية احلفاظ عىل النّظام واألمان وفق قانون  9أوت/آب  1849والتّرشيع ّ
املحل ال يمكن
ّ
توسع فيه مصالح الدّ فاع الوطني يف مبدأ النّظام العام إىل
السلم ووقت احلرب الذي ّ
أن تكون نفسها يف وقت ّ
الضبط ّية
السلطات ّ
درجة كبرية وتفرض تدابري أكثر رصامة يف سبيل األمن العام ،ويعود للقايض الذي متارس ّ
والزمان ،صنف
حتت رقابته ،أن يأخذ بعني االعتبار يف تقديره رضورات حالة احلرب وحسب ظروف املكان ّ

BverfGE 35, 382 (401), Ausländerausweisung, 18 juillet 1973, disponible au lien suivant: https://www.servat.unibe. 153
ch/dfr/bv035382.html ; BverfGE 51, 324, Verhandlungsfahigkeit des Angeklagten, 19 juin 1979, disponible au lien
suivant: https://www.servat.unibe.ch/dfr/bv051324.html

أنظر هبذا الشأن:

BOUSTA (R.) « Contrôle constitutionnel de proportionnalité. La spécificité française à l’épreuve des évolutions
récentes », Revue française de droit constitutionnel, 2011/4, n° 88, p. 920.
تمجة لنا Grands arrêts de la jurisprudence administrative, GAJA, n° 31, p. 188.
ال ّ
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األفراد املستهدفني وطبيعة املخاطر ّ
اللزم التّو ّقي منها» .155وخلص املجلس إىل أنّه إذا كان «من أجل هذا
الضوري إقرار بعض التّضييقات عىل احلر ّية الفرد ّية للفتيات وحرية التّجارة بالنّسبة لبائعي
اهلدف من ّ
املرشوبات الذين يتو ّلون استقباهل ّنّ ،
فإن هذه التّضييقات بالنّظر إىل كيفية تنظيمها وظروف اختاذها ال تتجاوز
السلطات املمنوحة
احلدّ الذي كان يعود إىل اإلدارة فرضه .وبالتّايل ،باختاذ هذه القرارات استعملت اإلدارة ّ
هلا بصفة مرشوعة».156
الشع ّية عىل ثالث ّية الرضورة واهلدف املرشوع والتّناسب
وبالتّايل ،نالحظ اعتامد القايض اإلداري لتقدير ّ
الضوء عىل أمه ّية التّناسب يف خمتلف
ا ّلتي م ّيزت فقه القضاء الغزير ملجلس الدّ ولة بعد ذلك .157وهي تس ّلط ّ
وضعيات األزمة التي ّ
تتدخل فيها اإلدارة (من حالة طوارئ وحالة حصار ) والدّ ور الذي يمكن أن يلعبه يف
احلالة االستثنائ ّية رغم ّ
أن نظر ّية ال ّظروف االستثنائ ّية ال تشمل حالة االستثناء الدّ ستور ّية التي ين ّظمها الفصل
 16من الدّ ستور الفرنيس وإن كان التّامس بينهام ممكن حسب فقه قضاء جملس الدّ ولة نفسه ،158لكن أيضا
الصادرة ّ
مؤخرا يف تونس ملجاهبة وباء الكورونا املستجدّ والتي تعدّ إذن
حسب حزمة النّصوص القانون ّية ّ
مثاال ح ّيا عىل إمكان ّية التّقاطع بني احلالة االستثنائ ّية الدّ ستور ّية واألنظمة القانون ّية األخرى لسلطات األزمة
تم فعال تفعيل الفصل  .80وهو حت ّفظ نسوقه ملا يمكن أن يعترب
التي تستدعي تطبيق الفصل  49إذا افرتضنا أنّه ّ
الرئاس ّية التي تعدّ
تم فيه اللجوء إىل الفصل  80بطريقة شبه خافتة وإن ورد يف ا ّطالعات األوامر ّ
خلال إجرائ ّيا ّ
سندها القانوين.159
Conseil d'Etat, Dames Dol et Laurent, n°61593, 28 février 1919, disponible au lien suivant : https://www.legifrance. 155
التمجة لنا gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007637155&dateTexte=.
ّ

تمجة لنا.
 156نفسه ،ال ّ

 157أنظر يف هذا الغرض:

MASSOT (J.) « Le Conseil d’Etat face aux circonstances exceptionnelles », Les cahiers de la justice, 2013/2, pp. 27-39.

 158رغم ّ
الصادر
أن حالة االستثناء الدّ ستور ّية ال تؤ ّدي آل ّيا إىل تفعيل نظرية ال ّظروف االستثنائ ّية فإنّه ال يشء يمنع توارد تطبيقهام حسب قرار ّ d’Oriano
األول  .1964فبعد ال ّطعن يف قرار فردي ّاتذ تطبيقا لتدابري ّ
متخذة يف  7جوان/حزيران  1961يف إطار الفصل
عن جملس الدّ ولة يف  23أكتوبر/ترشين ّ
الرئايس
السلطات اإلدارية املكلفة بتطبيق القرار ّ
ربر استحالة احرتام ّ
أقر جملس الدّ ولة الفرنيس أنّه " ال وجود لظرف استثنائي ي ّ
 16للدّ ستور الفرنيس ّ
املذكور ّ
أي قرارات فرد ّية والتي مت ّثل ضامنات جوهر ّية حلقوق املعن ّيني)".
للشكل ّيات (التي جيب احرتامها قبل اختاذ ّ
أنظر أيضا:

CE, d’Oriano, 23 octobre 1964, Recueil Lebon. p. 486.
PLATON (S.), op. cit., pp. 104-105.

السادسة صباحا دون ذكر
الساعة ّ
السادسة ليال إىل ّ
الساعة ّ
 159أعلن رئيس اجلمهور ّية يف خطاب تلفزي بتاريخ  17مارس/آذار  2020حظر اجلوالن من ّ
الساعة
إىل
مساء
ادسة
الس
اعة
الس
من
ة
ي
اجلمهور
تراب
األول جوالن األشخاص والعربات بكامل
ّ
رصيح للفصل  80وتال ذلك أمران رئاس ّيان منع ّ
ّ
ّ
ّ
الرسمي
الرائد ّ
املؤرخ يف  18مارس/آذار  2020يتع ّلق بمنع اجلوالن بكامل تراب اجلمهوريةّ ،
الرئايس عدد  24لسنة ّ 2020
السادسة صباحا (األمر ّ
ّ
للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  20 ،23مارس/آذار  ،2020ص )783 .وجاء ال ّثاين أكثر تضييقا بتحجري جوالن األشخاص والعربات بكامل تراب
الرئايس عدد  28لسنة 2020
جتمع يفوق ثالثة أشخاص بال ّطريق العام
وبالساحات العا ّمة (األمر ّ
ّ
اجلمهورية خارج أوقات منع اجلوالن ومنع كل ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد 22 ،24
ائد
الر
اجلوالن،
منع
أوقات
خارج
عات
والتجم
اجلوالن
املؤرخ يف  22مارس/آذار  2020يتعلق بتحديد
ّ
ّ
ّ
واملهم ّ
أن األمرين ذكرا يف ا ّطالعاهتام "الدستور وخاصة عىل الفصل  80منه" واستشارة كل من رئيس جملس نواب
مارس/آذار  ،2020ص.)794 .
ّ
الشعب ورئيس احلكومة .غري ّ
أن النّظام القانوين للحالة االستثنائ ّية ال يمكن أن خيتزل يف ا ّطالع يف أمر وكذلك هو ّ
الشأن بالنّسبة إىل االستشارات .فهناك
يف النّهاية خلل إجرائي واضح ال يعود لغياب إعالم رئيس املحكمة الدّ ستور ّية طاملا ّ
أن األمر يتع ّلق بإجراء مستحيل يف غياب هذه األخرية ،وإن كان
باإلمكان االستعاضة عنها باهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني يف وجود سابقة ها ّمة ،حيث متّت دعوهتا يف  25جويلية/متوز  2020إلقرار
ّ
السبيس .فاخللل اإلجرائي يتم ّثل يف عدم اإلعالن بطريقة رصحية عن التّدابري االستثنائ ّية يف بيان
الراحل الباجي قايد ّ
الرئيس ّ
الشغور النّهائي إثر وفاة ّ
يوجه إىل ّ
الشعب دون لبس .أنظر هبذا الشأن املقاالت التّالية:
ّ
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ّجمع
تم تقييد حرية التن ّقل املكفولة بالفصل  24من الدّ ستور وحرية الت ّ
واملهم يف إطار هذا التّحليل أنّه ّ
ّ
الرئاس ّية التي صدرت يف هذا املجال واستندت إىل الفصل
املكفولة بالفصل  37منه وذلك بمقتىض األوامر ّ
الرئايس عدد  24لسنة  2020مؤرخ يف  18مارس/آذار  2020يتعلق بمنع اجلوالن بكامل
 ،80أي األمر ّ
160
الرئايس عدد  28لسنة  2020مؤرخ يف  22مارس/آذار  2020يتع ّلق بتحديد
تراب اجلمهور ّية واألمر ّ
والتجمعات خارج أوقات منع اجلوالن .161من ناحية أخرىّ ،متت اإلحالة بصفة واضحة إىل الفصل
اجلوالن
ّ
 49يف القانون عدد  19لسنة  2020املؤرخ يف  12أفريل/نيسان  2020املتع ّلق بالتفويض إىل رئيس احلكومة
يف إصدار مراسيم لغرض جماهبة تداعيات انتشار فريوس كورونا (كوفيد 162)19-الذي ،استنادا إىل الفصل
فوض إىل رئيس احلكومة إصدار مراسيم ملدّ ة شهرين «لغرض جماهبة تداعيات انتشار
 70من الدّ ستورّ ،163
فريوس كورونا (كوفيد ) 19-وتأمني السري العادي للمرافق احليوية» .و«يقترص التفويض عىل ()...ميادين
( )...أربعة» منها «ميدان احلقوق واحلريات وضبط اجلنايات واجلنح واملخالفات والعقوبات واإلجراءات
أمام املحاكم ويشمل التدابري اهلادفة إىل -.... :تنظيم احلقوق واحلريات بام يتالءم مع التدابري الوقائية املستوجبة
164
وتم
ملقاومة تفيش فريوس كورونا وانتقال العدوى به وبام يتامشى مع مقتضيات الفصل  49من الدستور» ّ .
بناء عىل ذلك اختاذ حزمة من املراسيم منها مرسومان ذوي صبغة جزائ ّية ،أي املرسوم عدد  9لسنة 2020
مؤرخ يف 17أفريل/نيسان  2020يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل والتدابري
اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا «كوفيد  165»19 -واملرسوم عدد  10لسنة
 2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر خمالفة قواعد املنافسة واألسعار
ال ّلذين أشارا يف ا ّطالعاهتام إىل الفصل .166 49
ِ
ينص عىل ّ
يتم
ُوضعت املراسيم املتّصلة باحلريات إذن حتت طائلة الفصل  49الذي ّ
أن تقييد احلريات ّ
أن املراسيم نصوص قانون ّية تدخل يف جمال القانون بحيث ّ
بقانون رغم ّ
متر عرب
أن حمتواها ترشيعي ولكن ال ّ
بمجرد صياغتها
اإلجراءات الترشيع ّية ،ال عند التداول بشأهنا وال عند إصدارها ،إذ تصبح سارية املفعول
ّ
BEN MAHFOUDH (H.) « L’article 80 de la Constitution et «l’état d’exception sanitaire» », Leaders, 25/03/2020,
disponible au lien suivant: https://www.leaders.com.tn/article/29476-haykel-ben-mahfoudh-l-article-80-de-laconstitution-et-l-etat-d-exception-sanitaire ; KRAIEM-DRIDI (M.) « L’état d’exception ne se déduit pas, il se déclare
et s’assume », Leaders, 02/04/2020, disponible au lien suivant: https://www.leaders.com.tn/article/29562-mounakraiem-dridi-l-etat-d-exception-ne-se-deduit-pas-il-se-declare-et-s-assume

نص سابق ّ
الذكر.
ّ 160
نص سابق ّ
الذكر.
ّ 161

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  12 ،31أفريل/نيسان  ،2020ص.894 .
الرائد ّ
ّ 162
يفوض بقانون ملدة حمدودة ال تتجاوز
ينص الفصل  70من الدّ ستور يف فقرته ال ّثانية عىل ما ييل" :يمكن ملجلس نواب الشعب بثالثة أمخاس أعضائه أن ّ
ّ 163
ُعرض حال انقضاء املدة املذكورة عىل مصادقة املجلس".
الشهرين ولغرض معني إىل رئيس احلكومة إصدار مراسيم تدخل يف جمال القانون ت َ

 164القانون سابق ّ
الذكر ،ص.894 .

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  18 ،33أفريل/نيسان  ،2020ص.931-930 .
الرائد ّ
ّ 165
 166نفسه ،ص.933-931 .
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ونرشها من قبل رئيس اجلمهور ّية ومن املفروض أن ّ
تظل ذات منزلة ترتيب ّية إىل حني املصادقة التّرشيع ّية،167
168
املؤسس
وهو ما
سنتعرض له الحقا  .مع ذلك استندت املراسيم إىل الفصل  49الذي أحال له القانون ّ
ّ
169
للسلطة التّنفيذ ّية للتّدخل يف جمال تضييق احلريات
«الرخصة» املمنوحة ّ
هلا أي قانون التّفويض ،أي أن ّ
مؤجل بام ّ
الشط ّ
أن املراسيم
الذي هو جمال ترشيعي ُحدِّ د بالفصل  49رغم أن احرتام ّ
الشكيل هلذا األخري ّ
170
بالقوة» ال بالفعل ،ورشط املصادقة الالحقة هو
السلطة التّرشيع ّية هي «قوانني ّ
املتّخذة بناء عىل تفويض ّ
الصبغة الترشيع ّية بصفة رجع ّية .ويف صورة رفض املجلس التّرشيعي املصادقة الالحقة
الذي سيسبغ عليها ّ
عليها فإن جانبا من الفقه التونيس يعترب ّ
أن هذا الرفض جيعلها منسوخة من تاريخ الرفض .171ونستنتج إذن
ّ
صحة عا ّمة ،رغم االرتباك يف شأن تفعيل الفصل  ،80جعل من
السلطات العموم ّية إزاء أزمة ّ
ترصف ّ
أن ّ
الفصل  49أفقا ال يمكن جتاوزه يف جمال التّضييق عىل احلريات حتّى ولو كان األمر يف إطار نظام قانوين آخر
وهو املراسيم التي تعترب يف النّهاية «أعامال هجينة تأخذ من الترشيع جماله فيام تصدر عن السلطة التنفيذية
 ...واملراسيم هبذه املقاربة أعامل جمافية الستتباعات مبدإ التفريق بني السلط»« ،مما جيعل اختاذها يف منظومة
ديمقراطية -أو تريد أن تكون -من قبيل الرخصة املقدرة بقدرها» ،172شأهنا يف النّهاية شأن التّدابري االستثنائ ّية
الشع ّية فيها أعىل .وهو ما يسمح يف النّهاية بالدّ فاع عن رضورة تطبيق اجلوهر اخلالص
وإن كان سقف ّ
للفصل  49أي التناسب بمناسبة تطبيق الفصل  80املتّصل باحلالة االستثنائ ّية.
ونخال هذا االستحضار الدّ ائم ملبدأ التناسب رضور ّيا بام يف ذلك عند اختاذ التّدابري االستثنائ ّية يف تونس
خاصة بمناسبة هذه التّدابري التي تعدّ امتحانا للدّ يمقراط ّية كام بينّا أعاله حتى لو
عىل أساس الفصل  80بل ّ
املرشع
كان املخاطب هبذا الفصل  80هو أساسا رئيس اجلمهور ّية خالفا للفصل  49الذي خياطب باألساس ّ
والقايض الدّ ستوريّ ،
ألن منطق االعتدال والتّناسق الذي ينضوي عليه مبدأ التّناسب جيب أن يكون منطلقا
لتعميم ثقافة التّناسب كي يرتقي هذا األخري إىل مصاف املبدأ يف الت ّ
ّدخل العمومي بجميع أذرعته بام فيها جهازه
173
التّنفيذي «»principe de portée générale s’appliquant à l’ensemble de l’action publique
للسلط العموم ّية وانتهاكات رضور ّية للحريات دون
ّ
خاصة عندما تواجه الدّ ولة أزمات تستدعي سريا خمتلفا ّ
ّ
املحك يف تقديره .فطبيعة املبدأ تسمح باملواءمة مع ال ّظروف ،هذا إذا ما
أن تنزل عن حدّ أدنى يعدّ التّناسب
افرتضنا ّ
للمؤسسات أو االستثنائ ّية جيب أالّ ينفصل
أن مفتاح تأويلنا للدّ ستور سواء يف تنظيمه للحالة العادية
ّ
السيايس التّونيس ،تونس ،مركز النّرش اجلامعي ،2002 ،ص.337 - 336 .
السياس ّية والنّظام ّ
 167بوعوين (ال) ،األنظمة ّ
 168أنظر أدناه ،ص.104 .

حممد صالح بن عيسى ،تونس ،مركز النرش اجلامعي ،2020 ،ص.317 .
ّ 169
الضيف (أ) "املراسيم يف املرحلة االنتقال ّية" ،ضمن جمموعة أعامل مهداة إىل العميد ّ
 170نفسه ،ص.333 .
 171نفسه ،ص.345 .
 172نفسه ،ص.317 .

SAUVE (J-M.) « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », intervention à l’Institut Portalis, Aix en 173
Provence, 17 mars 2017, disponible sur le site du Conseil d’Etat au lien suivant: https://www.conseil-etat.fr/actualites/
discours-et-interventions/le-principe-de-proportionnalite-protecteur-des-libertes
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أهم حماوره.
عن مقاصد العقد االجتامعي الذي جدّ ده هذا الدّ ستور والذي تعدّ احلامية الفعل ّية للحريات أحد ّ
بالضورة ويكون التّناسب ُمدِّ َدها ،كام هو
فال تغيب ّ
الشع ّية يف احلالة االستثنائ ّية لك ّن سقفها ينخفض ّ
ّ
الشأن بالنّسبة إىل احلقوق اخلارجة عن الفصل  49أي احلقوق غري القابلة للتّحديد.

الفقرة الثانية -حول ال ّتعليق املا ّدي للفصل 49

يثري جمال تطبيق الفصل  49من الناحية املاد ّية سؤالني يف تقديرنا :هل جيب استبعاد الفصل  49يف خصوص
احلقوق األساس ّية غري القابلة للتّحديد (أ) وهل جيب استبعاده أيضا يف املا ّدة اجلزائ ّية (ب)؟

أ-هل جيب استبعاد الفصل  49يف خصوص احلقوق األساس ّية غري القابلة للتّحديد؟

قد يبدو من غري الوجيه التّساؤل عن إمكان ّية وجود تقاطع بني ما ّدة حتديد ّية وحقوق غري قابلة بطبيعتها
للتّحديد وهو ّ
االتاه الذي ذهبت إليه عدّ ة دراسات فقه ّية حول الفصل  ،49وقد صنّف األستاذ سليم
174
وهتم
ال ّلغامين يف هذا ّ
الصنف « (الـ)حقوق و(الـ)حريات (الـ)أساس ّية (التي) ال يمكن احلدّ منها البتّة» ّ .
والضمري (الفصل  )6واملساواة وعدم التّمييز (الفصل  )21وكرامة الذات البرشية وحرمة اجلسد
حر ّية املعتقد ّ
(الفصل  )23و حتجري سحب اجلنس ّية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه (الفصل  )25وقرينة الرباءة
(الفصل  )27وشخص ّية العقوبة ورشع ّية اجلرائم والعقوبات (الفصل  )28وحق ّ
كل سجني يف معاملة إنسانية
واحلق يف حماكمة عادلة (الفصل .175)108
الرأي والفكر (الفصل )30
ّ
حتفظ كرامته (الفصل  )30وحرية ّ
ويف نفس ّ
االتاه ،أقىص األستاذ خالد املاجري من الفصل  49هذه احلقوق «املطلقة» .176لكن القائمة التي
يؤسس له أال وهو
اقرتحها خمتلفة نسب ّيا ال
تتضمن املساواة واقترصت عىل حظر التّعذيب دون ّ
احلق الذي هو ّ
ّ
كرامة ّ
الذات البرش ّية وحرمة اجلسد.177
هذا التّباين يف حدّ ذاته يربز أحد مآزق صنف احلقوق غري القابلة للتّحديد التي ترتبط هبرم ّية للحقوق
واحلريات استنتجها الفقه من تنصيصات دستور ّية ونصوص دول ّية ّأوال وفقه قضاء دستوري ودويل 178ثانيا.

تنص رشعة احلقوق األمريك ّية  Bill of rightsوفق التّعديل
فأ ّما فيام يتع ّلق بالتّنصيصات الدّ ستور ّيةّ ،
أي قانون يتّصل بحرية املعتقد أو حيدّ من حر ّية
األول ( )1791عىل ما ييل« :ال يمكن للكنغرس أن يس ّن ّ
ّ
األول
يمس من ّ
السلمي» 179أو الفصل ّ
الصحافة أو ّ
ممارسته ،أو يق ّيد حر ّية التّعبري أو ّ
ّجمع ّ
حق املواطنني يف الت ّ
 174ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي 2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.108 .
 175نفسه ،ص.108 .

 176املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.28 .

 177نفسه ،ص.30-28 .
178

LEVINET(M.), op. cit., pp. 84-94.

Texte disponible sur le site du National Center for constitutional studies, au lien suivant : https://nccs.net/blogs/ 179
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ينص عىل ّ
أن «كرامة اإلنسان غري قابلة للمساس هبا .فاحرتامها ومحايتها
من القانون األسايس األملاين الذي ّ
180
يم ّثالن واجبا إلزام ّيا عىل مجيع سلطات الدّ ولة» .

ويف نفس ّ
يكرس الفصل  4من العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق
االتاه ،وبخصوص النّصوص الدّ ول ّيةّ ،
تكرس
والسياس ّية املتع ّلق بحالة ال ّطوارئ سبع حقوق غري قابلة للتّقييد كام ذكرنا أعاله ،يف حني ّ
املدن ّية ّ
احلق يف احلياة
املعاهدة األوروب ّية حلقوق اإلنسان مخس حقوق غري قابلة للتّقييد مهام كانت ال ّظروف ،وهي ّ
واحلق يف عدم التّعذيب والتّعرض إىل املعاملة الالإنسان ّية واحلا ّطة من الكرامة (الفصل  )3ومنع
(الفصل )2
ّ
العبود ّية والعمل القرسي (الفصل  )4ورشع ّية اجلرائم والعقوبات وعدم رجع ّية القانون اجلنائي (الفصل )7
السابع) وهي جمموعة من
الرابع من الربوتوكول ّ
مرتني (الفصل ّ
و مبدأ عدم جواز املحاكمة عن ذات اجلرم ّ
احلقوق التي م ّيزهتا املعاهدة عن «احلقوق املرشوطة».181
الصنف من احلقوق غري القابلة للتّحديد صدى يف فقه القضاء الدّ ستوري،
من ناحية أخرى ،نجد هلذا ّ
خاصة بحيث ال يمكن إخضاعها إىل نظام
كتمييز املجلس الدّ ستوري الفرنيس بني حريات حمم ّية بصفة
ّ
182
التخيص املس ّبق وال ّ
يتدخل القانون إالّ لتوسيع ممارستها والتي اعتربها الفقه «حريات عا ّمة ومطلقة»
ّ
الصحافة ،183وحريات «ليست بعا ّمة وال بمطلقة»184كحق امللك ّية .185وهو متييز سمح للفقه باستنتاج
كحرية ّ
«هرم ّية ماد ّية» 186عىل «أساس األمهية التي يوليها القايض الدّ ستوري لبعض احلقوق واحلريات وما يرتتّب
عن ذلك من أنّه يف صورة وجب التّوفيق بينها وبني مبادئ وحقوق وحريات «أقل أمهية» ،فإنّه جيب احلرص
عىل أن تكون ممارستها ّ
بأقل ما يمكن من التّضحية» .187وذهبت املحكمة الدّ ستور ّية اإلسبان ّية إىل ّ
احلق
أن ّ
يعب عن قيمة عليا يف
يف احلياة «املعرتف به واملضمون بالفصل  15من الدّ ستور يف جانبيه اجلسدي واملعنوي ّ
«حق أسايس جوهري بام أنّه االفرتاض الوجودي الذي تنتفي يف غيابه
النّظام القانوين الذي حيدّ ده الدّ ستور» و ّ
التمجة لنا americas-founding-documents/bill-of-rights-amendments-1-10.
ّ

 180القانون األسايس جلمهور ّية أملانيا االتّاد ّية ،املرجع سابق الذكر ،ص.13 .
181

LEVINET (M.), op. cit., pp. 87-88.

 182نفسه ،ص.89- 88 .

تتجل أمه ّيتها يف ّ
 183من ذلك ّ
الضامنات اجلوهر ّية الحرتام
أقر بشأن حرية اإلعالم أنّا "حر ّية أساس ّية
أن ممارستها تعدّ من ّ
أن املجلس الدّ ستوري الفرنيس قد ّ
ّ
السيادة الوطن ّية" و"ال يمكن للقانون أن ين ّظم ممارستها ّإل جلعلها أكثر فعال ّية أو للتّوفيق بينها وبني قواعد أو مبادئ
حقوق وحريات أخرى والحرتام ّ
أخرى ذات قيمة دستور ّية".
184

Décision n° 84-181 DC du 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière
التمجة لنا et le pluralisme des entreprises de presse, considérant n°37.
ّ

 185أنظر مثال:

تمجة لنا LEVINET (M.), op. cit., p.88.
ال ّ

Décision n° 83-167 DC du 19 janvier 1984, Loi relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit,
disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/83167DC.htm

186

تمجة لنا LEVINET (M.), op. cit., p.89.
ال ّ

VEDEL (G.) « La place de la Déclaration de 1789 dans le bloc de constitutionnalité », in. La Déclaration des droits 187
التمجة لنا de l’homme et du citoyen et la jurisprudence, PUF, 1990, p. 61.
ّ
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أي قراءة لفرضيات استبعاد الفصل 49؟
اجلزء األول  -املبحث الثاين -التّنافرّ :

ّ
أقرها الفصل  10من
كل إمكان ّية لوجود بق ّية احلريات .ويعدّ ّ
احلق يف الكرامة البرش ّية قيمة قانون ّية أساس ّية ّ
حق احلياة».188
الدّ ستور كـ«نواة للحقوق
املتأصلة يف ّ
ّ
الصعيد الدّ ويلّ ،
فإن املحاكم الدّ ول ّية كثريا ما حتيل إىل احلقوق األساس ّية غري القابلة للتّقييد.
أ ّما عىل ّ
رصحت يف قرار ّ Streletz et a. c. Allemagne
احلق يف احلياة
أن ّ
فاملحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان ّ
189
يشكّل «سمة غري قابلة للتّقييد ّ
ثم اعتربت
للذات البرش ّية  ...والقيمة األعىل يف س ّلم حقوق اإلنسان» ّ .
يف قرار ّ Al-Adsani c. Royaume-Uni
«احلق املنصوص عليه يف الفصل ال ّثالث يف حظر التّعذيب وغريه
أن
ّ
تكرس إحدى القيم األساس ّية للمجتمعات
من رضوب العقوبات واملعاملة الالّإنسان ّية واحلا ّطة من الكرامة ّ
أي ظرف» ،190بل أكثر من ذلك ،اعتربت املحكمة
الدّ يمقراط ّية .فهي ّ
أي استثناء حتت ّ
حق مطلق ال يقبل ّ
يف ذات القرار ّ
حممي بالقواعد اآلمرة للقانون الدّ ويل(  ،191 )jus cogensوهو ما ذكّرت
أن حظر التّعذيب
ّ
به يف قرار  Demir et Baykara c. Turquieيف  12نوفمرب/ترشين الثاين  .192 2008وقد ذهبت املحكمة
األمريك ّية حلقوق اإلنسان يف نفس ّ
االتاه معتربة ّ
أن «احلظر املطلق للتّعذيب يف شتّى أشكاله هو اآلن جزء من
القواعد اآلمرة للقانون الدّ ويل» .193وتكون بذلك املحاكم اجلهو ّية قد سبقت يف تكريس هذه األخرية حمكمة
العدل الدّ ول ّية التي عرفت «باسرتاتيج ّية حقيق ّية يف تفادي القواعد اآلمرة» ،194حيث ّرصحت يف قرارها
الصادر يف قض ّية  Dialloبتاريخ  30سبتمرب/أيلول ّ 2010
أن حظر التّعذيب يعدّ من «قواعد القانون الدّ ويل
ّ
195
كل ال ّظروف وحتّى خارج ّ
العام التي وجب عىل الدّ ول احرتامها يف ّ
كل التزام معاهدايت» .
STC 53/1985, du 11 avril 1985, BOE-T-1985-9096, disponible au lien suivant : https://www.boe.es/diario_boe/txt. 188
التمجة لنا php?id=BOE-T-1985-9096.
ّ

أنظر أيضا:

LEVINET (M.), op. cit., p. 90.

CEDH, Affaire Streletz, Kessler et Krenz c. Allemagne, Requêtes nos 34044/96, 35532/97 et 44801/98), Arrêt du 22 189
mars 2001, §94, disponible au lien suivant :
التمجة لنا https://hudoc.echr.coe.int/fre# {%22itemid%22: [%22001-63911%22]} .
ّ
CEDH, Affaire Al-Adsani c. Royaume-Uni, Requête 35763/97, Arrêt, 21 novembre 2001, § 59, disponible au lien 190
التمجة لنا suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre# {%22itemid%22: [%22001-64442%22]}.
ّ

 191نفسه.61-60§§ ،

CEDH, Affaire Demir et Baykara c. Turquie, requête n°34503/97, Arrêt du 12 novembre 2008, §73, disponible au lien 192
suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre# {%22itemid%22: [%22001-89555%22]}.
Inter-American Court of Human Rights, Case of Maritza Urrutia v. Guatemala, Judgment of November 27, 2003 193
/(Merits, Reparations and Costs), para. 92, disponible au lien suivant : http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos
التمجة لنا seriec_103_ing.pdf.
ّ

حول فقه قضاء املحكمة األمريك ّية حلقوق اإلنسان يف عالقة بالقواعد اآلمرة أنظر:

MAIA (C.) « Le jus cogens dans la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme », in. HENNEBEL
(L.) et TIGROUDJA (H.) (dir.), Le particularisme interaméricain des droits de l’homme. En l’honneur du 40e anniversaire
de la Convention américaine des droits de l’homme, Paris, Pedone, 2009, pp. 271-311.
تمجة لنا RIVIER (R) « Droit impératif et juridiction internationale », thèse en droit, Université de Paris II, 2001, p. 379.
 194ال ّ
Cour internationale de justice, Affaire Ahmadou Sadio Diallo, République de Guinée c. République démocratique du 195
Congo, arrêt du 30 novembre 2010, §87, disponible au lien suivant : https://www.icj-cij.org/files/case-related/103/103التمجة لنا 20101130-JUD-01-00-FR.pdf.
ّ
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تؤسس
السيع ملكانة احلقوق غري القابلة للتّحديد بالوقوف عىل وظيفتها ّ
نصا وقضاء ،إذ ّأنا ّ
ويسمح هذا العرض ّ
شئنا أم أبينا هلرم ّية للحقوق ترتّب عليها النّصوص استحالة املساس هبا يف احلالة االستثنائ ّية وحاالت ال ّطوارئ
وجتعل منها حدّ ا ماد ّيا لتعديل الدّ ساتري الذي جيب أالّ يطاهلا ،يف حني رتّب عليها فقه القضاء الدّ ستوري آثارا فيام
ّ
«األقل أمهية» عند البحث عن التوفيق بينها ،وأسبغ عليها جانب من فقه القضاء
يتع ّلق بعالقتها باحلقوق األخرى
أصلها فقه القضاء الدّ ويل يف القواعد اآلمرة للقانون الدّ ويل امللزمة للدّ ول.
الدّ ستوري مرتبة «فوق-دستور ّية» ،196كام ّ
لكن رغم هذا احلضور املك ّثف للحقوق األساس ّية غري القابلة للتّحديد يف الفقه والقانون الوضعي وفقه
فإنا تطرح مآزق باجلملة .ففضال عن التّباين يف تعدادها بني خمتلف املعاهدات وكذلك يف الدّ راسات
القضاءّ ،
الفقه ّية كام رأيناّ ،
فإن احلقوق غري القابلة للتّحديد جزء من الت ّ
ّضخم املفهومي املرتبط باحلقوق األساس ّية ممّا يؤ ّدي
إىل انزالقات وضباب ّية أكيدةّ ،
احلق قد يصنّف مثال يف بعض املعاهدات يف صنف احلقوق غري القابلة للتّقييد
ألن ّ
 indérogeablesأي ال يمكن أن يكون موضوع استثناء حتّى أثناء وضع ّيات األزمة وحاالت ال ّطوارئ دون
كاحلق يف احلياة لوجود استثناءات قد تطاله .197ونضيف إىل ذلك احلقوق
أن يكون ح ّقا مطلقا droit absolu
ّ
ختص مثال حقوق األشخاص املحم ّيني باتفاق ّيات
أي تغيري  droits inaliénablesوالتي ّ
التي ال يمكن أن يطاهلا ّ
جنيف للقانون الدّ ويل اإلنساين حيث ال يمكن حرماهنم منها وال يمكنهم الت ّ
ّخل عنها طواعية ،198وكذلك
املبادئ غري القابلة للخرق  principes intransgressiblesاملتّصلة بمبادئ القانون الدّ ويل اإلنساين املنطبقة أثناء
الصفة «لصبغتها األساس ّية يف احرتام ّ
الذات البرش ّية» .199كام نجد أيضا
النّزاعات املس ّلحة التي تكتسب هذه ّ
إحالة للحقوق غري القابلة لالنتقاص  droits intangiblesيستعملها الفقه للدّ اللة عىل «نواة حقوق اإلنسان»
التي تشمل احلقوق غري القابلة للتّحديد املشرتكة بني خمتلف املعاهدات املتع ّلقة بحقوق اإلنسان 200وتشمل أربع
احلق يف احلياة وحظر التّعذيب وحظر العبود ّية واالسرتقاق وعدم رجع ّية القوانني اجلزائ ّية.
حقوق وهي ّ
ونظرا للتّداخل بني خمتلف األصنافّ ،
فإن احلدود بني املفاهيم التي حتيل إليها ال تبدو فاصلة إىل درجة
كبرية .ضف إىل ذلك املأزق الذي يطرحه صنف احلقوق غري القابلة للتّقييد بالنّظر إىل فكرة اهلرم ّية التي حييل
إليها والتي خترق وحدة حقوق اإلنسان وترابطها وكون ّيتها وعدم قابل ّيتها للتّجزئة «والتي ترفض فكرة جتزئة
...والسامح إذن بعدم احرتام بعضها أحيانا».201
حقوق اإلنسان بحسب طبيعتها األساس ّية من عدمها
ّ
196

LEVINET(M.), op. cit., p.90.

HAYIM(D.) « Le concept d’indérogeabilité en droit international: Une analyse fonctionnelle », thèse de doctorat 197
en Etudes internationales Spécialisation en droit international, Institut de Hautes Etudes Internationales et du
Développement, Genève, 2012, p. 26.
SALMON(J.) (dir.), Dictionnaire de Droit International Public, Bruxelles, Bruylant, Universités Francophones, 2001 p. 565. 198
HAYIM(D.), op. cit., p. 28
أنظر أيضا.:

CIJ, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif du 8 juillet 1996, Recueil 1996, § 79, disponible 199
au lien suivant: https://www. icj-cij.org/public/les/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-FR.pdf
200

HAYIM(D.), op. cit., p. 28.

LÖWENTHAL (P.) « Ambigüités des droits de l’homme », Droits fondamentaux, n° 7, janvier 2008 – décembre 2009, 201
التمجة لنا p. 18, disponible au lien suivant: https://www.crdh.fr/wp-content/uploads/ambiguites_des_droits_de_lhomme.pdf .
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من ناحية أخرى ،من غري الوجيه ربط احلقوق غري القابلة للتّقييد بفكرة ما فوق الدّ ستور ّية «غري القابلة
203
202
السيادة
للبناء منطقيا» فضال عن «خطورهتا بالنّسبة إىل النظام القانوين الدّ يمقراطي» الذي تكون فيه ّ
السلطة التأسيس ّية األص ّلية.
لسلطة أوىل ومطلقة وعليا هي ّ
والسؤال إذن :أال تقينا ّ
كل هذه املحاذير عناء البحث يف هذه احلقوق غري القابلة للتّحديد يف الدّ ستور
ّ
بالضورة عن الفصل 49؟
خاصة إذا ما اعتربنا ّأنا خترج ّ
التّونيس ّ

الشكالن ّية القانون ّية وعلو ّية الدّ ستور ّ
يفرتض احرتام ّ
رصح الدّ ستور بعدم قابل ّيته للتّحديد وفق الفصل
أن ما ّ
ييس األمر يف
 49نظرا لصبغته األساس ّية التي تعيل قيمته عىل بق ّية احلقوق يكون كذلك ّ
بقوة الدّ ستور ،وهو ما ال ّ
الصياغة اإلطالق ّية
الصفة دون لبس رغم ّ
غياب تنصيص رصيح من الدّ ستور التّونيس عىل حقوق أسبغ عليها هذه ّ
لبعض احلقوق كالفصل  23املتّصل بالكرامة البرش ّية والفصل  28املتّصل برشع ّية اجلرائم والعقوبات أو الفصل
 108فيام يتع ّلق بعلن ّية التّرصيح باألحكام أو حظر سحب اجلنس ّية وحظر التّغريب .ولنالحظ ّ
أن الفصول املذكورة
احلق يف
األول من القانون األسايس األملاين املذكور أعاله .فوحده مبدئ ّيا ّ
ال ترتقي يف املقابل إىل رصامة الفصل ّ
احلياة املكفول بالفصل  22كاد أن يكون ح ّقا غري قابل للتّحديد بال منازع يف ظل تنصيص الفصل عىل ّ
«احلق يف
أن ّ
احلياة مقدّ س ،ال جيوز املساس به» لوال إضافة االستثناء «إالّ يف حاالت قصوى يضبطها القانون».
الصعب إذن حتديد حمتوى احلقوق غري القابلة للتّحديد طبقا للفصل  49استنادا للدّ ستور
قد يكون من ّ
خاصة ّ
أهم أثر لتكريسها واملرتبط بتعريفها.
بصفة جازمة ّ
أن هذا األخري مل يرتّب عليها آثارا ،بل مل يرتّب عليها ّ
فهي تصنّف كذلك لصبغتها األساس ّية التي جتعلها غري قابلة للتّقييد مهام كانت ال ّظروف ،أي أثناء احلالة
االستثنائ ّية وحالة ال ّطوارئ .204لك ّن الدّ ستور مل يستثن قائمة من احلقوق ال يمكن املساس هبا يف إطار التّدابري
االستثنائ ّية موضوع الفصل  80كام بينا أعاله .كام أنّه مل يعتربها حدودا ماد ّية لتعديل الدّ ستور عىل شاكلة
القانون األسايس األملاين الذي رتّب عليه الفصل  93فقرة  2من ذات القانون األسايس ما ييل« :ال جيوز إجراء
يمس القواعد األساس ّية الواردة يف املوا ّد  1و ،»20ولنذكّر ّ
أن
تعديالت عىل هذا القانون األسايس  ...بشكل ّ
كحق جوهري ال يمكن املساس به.
يكرس الكرامة ّ
الفصل ّ
األول ّ

أي تعديل ينال من مكتسبات
فرغم تنصيص الفصل  49يف فقرته ال ّثانية عىل مبدأ عدم ّ
التاجع الذي يمنع ّ
فإن هذا املبدأ ينطبق عىل ّ
هيم ّأوال تعديل الدّ ستورّ ،
كل احلقوق واحلريات املكفولة
حقوق اإلنسان وحرياته والذي ّ
دستور ّيا ال بعضها ،ممّا يصعب معه استنتاج أي هرم ّية يف ترتيب احلريات يعلو فيه صنف احلقوق غري القابلة
يعزز مكتسبات حقوق
للتّحديد بقية احلقوق «املرشوطة» .وهذا الفصل  49فقرة  2الذي ال يمنع التّعديل الذي ّ
اإلنسان خيتلف إذن عن الفصول األخرى من الدّ ستور غري القابلة للتّعديل بصفة مطلقة أي الفصل  1و.2
ّ
التمجة لنا VEDEL (G.) « Souveraineté et supraconstitutionnalité», Pouvoirs, n°63, 1993, p.87.
202
LEVINET (M.), op. cit., p. 99.
بالنّسبة إىل هذه املسألة أنظر أيضا:
ّ
التمجة لنا VEDEL (G.) « Souveraineté et supraconstitutionnalité», op. cit., p. 92.

203

HAYIM (D.), op. cit., p. 251.
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خالصة القول ّ
يرتب اآلثار «ال ّطبيع ّية» عىل احلقوق غري القابلة للتّحديد طاملا مل
املرشع الدّ ستوري مل
ّ
أن ّ
خيصها بعدم قابل ّية التّعديل .لكن ال يمنعنا ذلك من استنتاج ّ
أن
يستثن املساس هبا يف احلالة االستثنائ ّية ومل ّ
وخاصة «للنظام القانوين ال ّلصيق باحلقوق املطلقة وهو
يؤسس هلرم ّية ما
ّ
تكريس بعضها يف ّ
نص الدّ ستور ّ
استحالة املوازنة» 205أو املفاضلة مع حقوق أخرى هي ّ
حمل تقييد حسب الفصل  ،49وبالتّايل ال يكفي اعتبار
ّ
كل تقييد ترشيعي هلذه احلقوق املطلقة خرقا للدّ ستور ،بل نخال أنّه ال يمكن استبعادها يف املنهج الذي رسمه
هذا األخري يف الفصل .49

بالرجوع إىل التّجربة األملان ّية ّ
أن « هناك حق مطلق
أقر األستاذ ديرت غريم ّ Dieter Grimm
يف هذا اإلطارّ ،
يف الدستور األملاين ال يمكن تقييده وهو احلق يف الكرامة ،وأي تقييد هلذا احلق هو يف حدّ ذاته خرق للدستور.
كام ال يمكن املوازنة بني هذا احلق وحقوق أخرى حيث أن العلو ّية دائام هلذا احلق فال يمكنها أن تتعارض معه.
ولإلقرار بعلوية أحد احلقوق استتباعات أمهها أنه يتعني:
حتديد نطاق هذا احلق بصفة مضيقة ،بحيث يتم تفادي التنافس بني هذا احلق وحقوق أخرى وبالتايل
املفاضلة بينها ،والتي هي يف الواقع غري واردة إذ أنه ال يمكن أن تكون املفاضلة إال لفائدة هذا احلق املطلق.
التوجه فقط نحو محاية الفرد من كل معاملة قد تتضارب مع هذا احلق.
االكتفاء بحق مطلق وحيد عىل مستوى الدستور ،ذلك أنه يف حالة تعدد هذه احلقوق املطلقة فإنه من
املمكن أن تتعارض فيام بينها .هذا ويمكن عدم التنصيص عىل أي حق مطلق» .206وبقطع النّظر إذن عىل قائمة
الرهان إذن بالنّسبة إىل احلقوق املطلقة هي وظيفتها يف ّ
احلقوق املطلقة الواردة يف الدّ ستورّ ،
حل التّنافس
فإن ّ
يفس رضورة أن يكون عدد احلقوق املطلقة خمترصا.
بني احلريات واملفاضلة بينها وهو ما ّ
املهم إذن ّ
املرشع عند وضع قيود عىل احلريات املرشوطة والقايض الدّ ستوري عند النّظر يف دستور ّيتها
ّ
أن ّ
207
بت عن ذلك املحكمة
ال يمكنهام التّغايض عن احلقوق املطلقة التي تشكّل «نظاما موضوع ّيا للقيم» كام ع ّ
بالضورة احلقوق
الصادر بتاريخ  1جوان/حزيران  ،1977نظام يعلو ّ
الدّ ستور ّية األملان ّية يف قرار ّ Luth
املرشوطة ويستوجب أخذها بعني االعتبار عند إجراء املوازنة بني القيود عىل احلقوق املرشوطة وموجباهتا ،أي
ّ
أن أخذ احلقوق املطلقة بعني االعتبار هو رديف اختبار التّناسب ،وهو ما يربزه فقه قضاء املحكمة الدّ ستور ّية
السجن مدى احلياة دون إمكان ّية ّ
األملان ّية ذاهتا .فقد اعتربت يف قرار  Luthاملذكور ّ
احلط من املدّ ة
أن عقوبة ّ

GREWE(C.) « La dignité de la personne humaine dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de 205
l’homme », Revue générale du droit, Etudes et réflexions, 2014, numéro 3, p. 3, disponible au lien suivant: www.
التمجة لنا revuegeneraledudroit.eu.
ّ

 206غريم (د) "تقرير جلسات النظراء يف إطار مرشوع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات «العمل من أجل حقبة جديدة يف محاية احلقوق األساسية
بتونس" ،جلسات األيام  19إىل  22سبتمرب/أيلول  2019و 25و 26سبتمرب/أيلول  ،2019املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،تونس،
 ،2019ص.55 .

BVerfGE, 45, 187, Lebenslange Freiheitsstrafe, 21 juin 1977, disponible au lien suivant: https://www.servat.unibe. 207
التمجة لنا ch/dfr/bv045187.html.
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األول من القانون
الساح قبل نفاذ املدّ ة خمالف
ّ
للحق يف الكرامة املحمي بالفصل ّ
ومع إقصاء ّ
أي أمل يف ّ
األسايس األملاين وملبدأ التّناسب.208
حق مطلق ما عىل بق ّية احلقوق إىل اعتباره ال فقط
بل أكثر من ذلك ،أ ّدى التّأويل فقه القضائي لعلو ّية ّ
«قيم ًة-مرجع» ورديفا للتّناسب ،بل إىل اعتباره جزءا من النّظام العام الذي يعدّ أحد موجبات التّقييد عىل
كرسه القرار ّ
الشهري ملجلس الدّ ولة الفرنيس املعروف بقض ّية «قذف األقزام» l’affaire du
احلقوق ،وهو ما ّ
أقر جملس الدّ ولة برشع ّية القرار البلدي القايض بمنع حفلة «قذف األقزام» املربجمة يف
 ،lancer de nainحيث ّ
أي إخالل بالنّظام
املزودة ّ
أي تدبري للتّو ّقي من ّ
بالضبط اإلداري ّاتاذ ّ
للسلطة ّ
أحد املقاصف معتربا أنّه «يمكن ّ
أن احرتام كرامة ّ
العام .وحيث ّ
للسلطة
الذات
البرشية تعدّ إحدى عنارص النّظام العام ،وحيث أنّه يمكن ّ
ّ
خاصة منع ترفيه ينتهك احرتام كرامة ّ
الذات البرش ّية،
املزودة ّ
بالضبط اإلداري حتّى يف غياب ظروف حم ّلية ّ
ّ
وحيث ّ
املتفرجني لألقزام يؤ ّدي إىل استعامل شخص مصاب
أن ّ
التفيه عرب «قذف األقزام» املتم ّثل يف قذف ّ
الذات البرش ّية ،حيث ّ
التفيه منتهكا لكرامة ّ
أن
بإعاقة جسد ّية كقذيفة ،ومن هذا املنظار يعدّ هذا النّوع من ّ
خاصة وحتّى مع ّاتاذ تدابري
املزودة ّ
بالضبط اإلداري يمكنها عندئذ منعه حتّى يف غياب ظروف حم ّلية ّ
السلطة ّ
ّ
الشخص للقيام هبذا العرض ّ
بكل حرية وبمقابل ،وحيث ّ
الشخص املعني واستعداد ّ
لتأمني محاية ّ
أن مبدأ
بالضبط اإلداري لنشاط حتّى
املزودة ّ
السلطة ّ
حرية العمل ومبدأ حر ّية التّجارة ّ
والصناعة ال حيوالن دون منع ّ
ولو كان رشع ّيا إذا كان هذا التّدبري هو الوحيد الذي يسمح بالتّو ّقي من اإلخالل بالنّظام العام أو وضع حدّ
209
تتم املفاضلة شكال بني الكرامة من جهة وحرية
له كام يف قض ّية احلال بالنّظر إىل طبيعة ّ
التفيه»  .وبالتّايل مل ّ
الصناعة والتّجارة من جهة أخرى بل متّت يف النّهاية املوازنة بني هاتني احلريتني والنّظام العام
العمل وحر ّية ّ
بام فيه من عنرص محاية ّ
الذات البرش ّية.
احلق يف كرامة ّ
وهذا الـتّأويل ّ
الذات البرش ّية يف النّظام العام بطريقة مثرية لالهتامم يربز رهان
الذي أدرج ّ
نخمن مآالت هذا التّوسيع عند
احلقوق األساس ّية املطلقة يف عالقتها باحلقوق القابلة للتّحديد .ويمكن أن ّ
احلق يف كرامة ّ
املكرس يف الفصل  23منالذات البرش ّية
والصدام املحتمل مثال بني ّ
إعامل اختبار التّناسب ّ
ّ
اخلاصة املضمونة
املكرس يف الفصل ّ 40أوال ،ومحاية احلياة
دستورنا -وما يمكن أن نعتربه ّ
ّ
احلق يف العمل ّ
ّرصف يف اجلسد وذلك فيام يتع ّلق بالعمل باجلنس ،والدّ ستور ّية
بالفصل  24والتّساؤل إن كانت تشمل حرية الت ّ
جيرم تعاطي اخلناء والتّحريض عليه .فالقراءة «احلقوق ّية»
املشكوك فيها للفصل  231من املج ّلة اجلزائ ّية الذي ّ
جيرم ويعاقب بالسجن جمموعة
هلذا الفصل بالنّظر إىل الفصل  49تؤ ّدي إىل االستنتاج التّايل « :هذا الفصل ّ ....
من السلوكات التي ليس من شأهنا يف دولة مدنية وديمقراطية أن هتدد األمن العام وال الدفاع الوطني .أما
فيام يتعلق بالصحة العامة ،فإن التوعية الصحية جلميع املواطنني واملواطنات من شأهنا أن حتدّ من أي خماطر
 208نفسه.

Conseil d'Etat, Assemblée, Commune de Morsang-sur-Orge, 136727, 27 octobre 1995, disponible au lien suivant: 209
التمجة لنا https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007877723.
ّ
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كانت عىل الصحة العامة .أما فيام يتعلق باآلداب العامة ،فإن العالقات احلميمية طاملا كانت متارس يف الفضاء
اخلاص ويف إطار الرضائية فإهنا ال متس باآلداب العامة وبالتايل ال يمكن االحتجاج هبذا القيد خاصة وأن
الدولة تعرتف بالعمل يف اجلنس يف الفضاءات املهيأة لذلك واملرخص فيها .فليس الفعل يف حد ذاته هو
املجرم بل عدم القيام به بموجب رخصة .فليست اآلداب العامة وال األخالق احلميدة هي التي وقع املس
ّ
واملحي
هبا بل االعتداء عىل الرتاتيب وعدم احرتامها ،وحتديدا القرار الصادر يف  30أفريل/نيسان 1942
ّ
بمنشور وزير الداخلية املؤرخ يف  12جانفي/كانون الثاين  ،1977ولذا ال يكون العقاب املقرر هلذه «اجلريمة»
متناسبا معها وهو ما يتعارض متاما مع مبدأ التناسب املقرر يف الفصل  49من الدستور .فليس من املنطقي
قانونا أن تكون عقوبة خمالفة الرتاتيب السجن من  6أشهر اىل سنتني .ولكل هذه األسباب يكون الفصل
 231من املجلة اجلزائية غري دستوري» .210ولكن أال يمكن أن يؤ ّدي إعالء الكرامة البرش ّية عىل حرية العمل
ّرصف يف اجلسد إىل اعتبار العمل باجلنس خم ّ
ربر العقاب عليه؟
ال للكرامة ممّا ي ّ
وحرية الت ّ
ويكشف هذا املثال من الالدستور ّية املشكوك فيها يف قانوننا الوضعي ،يف تقاطعها مع سابقة فقه قضائ ّية
الرفيع الذي قد يفصل بني قراءة محائ ّية ألهداف الت ّ
ّدخل
فرنس ّية ،صعوبة تطبيق اختبار التّناسب واخليط ّ
التّرشيعي املرشوع وقراءة قد تؤ ّدي إىل نتيجة عكس ّية بإعامل نفس اهلدف.

هذا هو إذن رهان الفصل  49الذي ال يمكن أن يؤ ّدي وظيفته احلامئ ّية للتّوازن إالّ إذا ُأ ّول يف اتّساق مع
ما يمكن أن نعدّ ه منظومة قيم ّية للدّ ستور رغم ازدواج ّيتها .وهذا ما يذكّرنا بالنّظر ّية القانون ّية للقيم يف أملانيا
(« )Wertungsjurisprudenzالتي تضع يف قلب التّأويل نظاما قيم ّيا يم ّثل دولة القانون الدّ يمقراط ّية والذي
يتنزل فقه
جاء كر ّدة فعل عىل التّجربة الكليان ّية» للناز ّية ،211ويعدّ التّناسب ركيزة هذا النّظام .ويف هذا اإلطارّ ،
القضاء املرجعي للمحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية ،فبعد القرارات التي أسبغت فيها عىل التّناسب صبغة دستور ّية
تبي كيف استمدّ ته من الدّ ستور ،اعتربت املحكمة انطالقا من ّ 1965
أن التّناسب مستمدّ من دولة
دون أن ّ
القانون التي تم التّنصيص عليها يف الفصل  20من القانون األسايس األملاين .212ونخال سلطنا العموم ّية
واملحكمة الدّ ستور ّية الدّ ائمة يف وضع ّية مرحية لتنصيص الدّ ستور رصاحة عىل التّناسب يف الفصل  49وعىل
روافد دولة القانون من علو ّية القانون املنصوص عليها يف التّوطئة ويف الفصل  2وضامنات هذه العلو ّية بام يف
ذلك احلامية اجلزائ ّية .ونفهم إذن رضورة طرح التساؤل حول حقيقة التنافر املفرتض بني تناسب الفصل 49
والتناسب يف املا ّدة اجلزائ ّية.

 210القصاب (ا) ،املاجري(خ) ،الفرشييش (و) ،مذكّرات الـ(لّ)دستور ّية ،املرجع سابق الذكر  ،ص.52-51 .

RABAULT (H.) « Le problème de l’interprétation de la loi », Le PortiQue [En ligne], 15 | 2005, mis en ligne le 15 211
التمجة لنا décembre 2007, disponible au lien suivant: http://journals.openedition.org/ leportique/587.
ّ

BVerfGE 19, 342- Wencker, 15 décembre 1965, considérant n°5, disponible au lien suivant: https://www.servat.unibe. 212
ch/dfr/bv019342.html. Voir GRIMM (D), op. cit., pp. 385-386
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اجلزء األول  -املبحث الثاين -التّنافرّ :

ب -هل جيب استبعاد الفصل  49يف املجال العقايب  la sanction؟

«هل توجد خصوص ّيات للام ّدة اجلزائ ّية من شأهنا أن تفرض منهجا خاصا لرقابة التناسب أو حتول حاجزا
دوهنا يف هذا املجال؟» .213طرح هذا التساؤل -الذي يعدّ مبدئ ّيا بالنّسبة إلينا لتع ّلقه بالتّناسب ،العمود الفقري
الفصل  -49ينطلق من خصوص ّية التناسب يف املا ّدة اجلزائ ّية وبالتّحديد من تناسب اجلرائم والعقوبات وحييل
إىل مفارقتنيّ ،أوهلام ّ
أن إثارة التناسب تذكّر املشتغلني بالقانون آل ّيا يف تناسب اجلرائم والعقوبات الذي تعود
جذوره تارخي ّيا إىل هنج القصاص يف رشيعة محورايب 214بام جيعل احلديث عن تنافر بني «التّناسبني»  ،تناسب
الفصل  49وتناسب اجلرائم والعقوبات ،أمرا غريبا .وأ ّما املفارقة الثانية فتتم ّثل يف ّ
أهم وسائل تقييد
أن ّ
السياسة اجلزائية حجر الزاوية يف تقييد
احلريات الفرد ّية زجر ّية بحيث يعدّ القانون اجلزائي وبطريقة أدق ّ
احلريات ،وبالتايل إقصاء العقوبة أو اجلزاء بالتّحديد من نطاق الفصل  49بدعوى التّنافر بني «التّناسبني»،
يعني تضييقا جديا ملجال الفصل  49ال نخاله وجيها إذا ما أردنا قراءة تؤ ّمن محاية قصوى للحريات الفرد ّية.

لنتّفق مبدئ ّيا ّ
أن مدى إمكان ّية إعامل التّناسب يف املا ّدة اجلزائية جيب أن يطرح بالنسبة إىل ثالثية السياسة
اجلزائ ّية أي مبدأ التّجريم أو القرار بالتّجريم يف حدّ ذاته  le principe d’incriminationوالعقوبات املرتّبة
ثم اإلجراءات اجلزائ ّية وهي «جممل األحكام والقواعد القانون ّية املتع ّلقة باملحاكمة اجلزائ ّية حتديدا
تم جتريمه ّ
عم ّ
ّ
األول ّية
للهياكل املتداخلة وللمحاكم
املختصة يف ذلك وبيانا لإلجراءات املتّبعة أمامها انطالقا من األبحاث ّ
ّ
ومرورا بالتحقيق واالهتام عند االقتضاء وانعقاد هيئة احلكم وانتهاء إىل صدور احلكم فال ّطعن فيه أو تنفيذه».215
ولنعترب مبدئ ّيا -إىل أن يتم اختبار ذلك يف اجلزء الثاين من هذه الدّ راسةّ -
أن هناك عدّ ة مستويات يف إعامل
رقابة التناسب بخصوص القانون اجلزائي ،بحيث يمكن تطبيق االختبار بصورة شبه طبيع ّية بخصوص مبدأ
التّجريم أو القرار بالتّجريم وبخصوص اإلجراءات اجلزائ ّية ّ
السبب ّية بني الوسيلة -أي اإلجراء-
ألن العالقة ّ
واهلدف من ورائه واضحة ،خالفا لتناسب اجلرائم والعقوبات 216.وهو ما يفرض علينا أن نتساءل إن كان
األمر يتع ّلق بنفس تناسب الفصل  49وإن كان بإمكاننا أن نعترب مع القايض مالك الغزواين يف دراسته
املتم ّيزة ،التي عنوهنا «دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور -رقابة القايض العديل للتناسب
بني ضوابط احلقوق واحلريات وموجباهتا»ّ ،
بمجرد تشابه لفظي وإنام هو
أن «األمر (هبذا الشأن) ال يتع ّلق
ّ
التناسب يف هيكلته ورشوطه كام حدّ دها الفصل 217»49؟
CHETARD (G.) « La proportionnalité de la répression dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel », Revue de 213
التمجة لنا science criminelle et de droit pénal comparé, 2013/1 N° 1, Janvier-Mars 2013, p. 55.
ّ

الوراق للنّرش املحدودة.2007 ،
 214رشيعة محورايب ،ترمجة حممود األمني ،ال ّطبعة األوىل ،لندن ،رشكة دار ّ

املختص،
 215كحلون (ع) ،دروس يف اإلجراءات اجلزائ ّية ،طبعة ثانية معدّ لة بأحدث قوانني اإلجراءات اجلزائ ّية ،تونس ،منشورات جممع األطرش للكتاب
ّ
 ،2013ص.41 .

CHETARD (G.), op. cit.,p. 55.

216

 217الغزواين (م) ،دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور -رقابة القايض العديل للتناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات وموجباهتا ،تونس،
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،2021 ،ص.8 .
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املقرر
يفرتض تناسب العقوبات مع اجلرائم يف املنظومة العقاب ّية الكالسيك ّية تناسبا داخل ّيا بني العقاب ّ
والفعلة ال بني العقاب كوسيلة واهلدف من ورائه ،كام يفرتض تراتب ّية يف العقوبات وهو التّمييز الذي يعكسه
ينص عىل ّ
أن
الفصل  15من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن لسنة  1793حول «تناسب العقوبات» الذي ّ
الضور ّية بشكل صارم وبدهيي .جيب أن تكون العقوبات متناسبة مع
يكرس إالّ العقوبات ّ
«القانون جيب أالّ ّ
اجلرائم ومفيدة للمجتمع» .218هذا هو التمييز بني التناسب اجلزائي وبني تناسب الفصل  49إن جاز التّعبري
219
ّصور التّقليدي للتناسب يف القانون اجلزائي حسب قيوم شيتار Guillaume Chetard
والذي يعكس الت ّ
أن «يف ّ
يعب عنه قروسوس  Grotiusبقوله ّ
ربر العقاب واهلدف
يتم النّظر إىل مسألتني ،م ّ
كل عقوبةّ ،
والذي ّ
يستحقه املذنب ،وأ ّما اهلدف من العقاب فيتم ّثل يف املصلحة
ربر فيتم ّثل يف إقرار ما
ّ
الذي نرمي إليه عربه .أ ّما امل ّ
التي ستحصل منه» .220ويعترب ّ
أن منهج حتديد ما يستح ّقه املذنب من عقاب هو الذي سيمكّن من تقدير
«حجم اجلريمة الذي جيب أن يتناسب معه العقاب دون أن يتجاوزه»  ،221وهو تناسب حيدّ ده س ّلم خطورة يف
اجلرائم حسب عدّ ة عنارص ستتفاوت حسبها العقوبة .أ ّما بخصوص املصلحة التي ستحصل من العقاب أي
الزجر التي يستوجبها
هدفه ،فهي ال هتم التناسب وإنّام خترج عنه وتقتيض «البقاء قدر اإلمكان حتت درجة ّ
بالضبط التناسب بني اجلريمة والعقاب» .222أ ّما بالنّسبة إىل بكاريا ّ ،Beccaria
فإن عقوبة شديدة الفظاعة
ّ
املتوحشة التي
تنسف التّناسب بني اجلريمة والعقاب ألنّه مهام «كانت األصناف الكثرية من أشكال التنكيل
ّ
تم بلوغ هذا
يمكن للعبقر ّية أن تتخ ّيلها ،ال يمكن أن تتجاوز احلدّ األقىص من املشاعر وقدرة البرش .وإذا ّ
احلدّ  ،فال يمكن بالنّسبة إىل اجلرائم األخطر واألكثر فظاعة إجياد العقاب املقابل الذي سيكون رضور ّيا للتّو ّقي
من مثيالهتا» .223ويم ّيز بكاريا إذن بني االعتدال -الذي يوافق بمعنى آخر التناسب بني الوسيلة واهلدف
يتجسد فقط يف س ّلم عقالين للعقوبات.224
أي تناسب الفصل  -49وتناسب العقوبات مع اجلرائم الذي
ّ
واملدافعون عن االستحالة العقالن ّية لرقابة التناسب احلديثة -وفق منهج الفصل  49إذن -ينطلقون من هذه
املنطلقات النظر ّية ومن ّ
أن العقوبة -يف استعادة للصيغة التي استعملها قروسوسmalum passionis« 225
رش مس ّلط بطريقة إراد ّية .وهو ما حييل إىل تساؤل جوهري يف عالقة بمنظومة
«ّ - propter malum actionis
Constitution du 24 juin 1793, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions- 218
التمجة لنا 1793.-dans-l-histoire/constitution-du-24-juin.
ّ

أنظر:

CHETARD (G.), op. cit., p. 64.

219

CHETARD (G.), op. cit., p. 63.

220

GROTIUS (H.), Le droit de la guerre et de la paix, traduit par P. PRADIER-FODERE, Paris, PUF, 1999, Liv. II.
التمجة لنا Ch. XX. § XXVIII. 2, p. 480 ; CHETARD (G.), op. cit., p. 63.
ّ

222

تمجة لنا GROTIUS (H.), op. cit., p. 486; CHETARD (G.), op. cit., p. 63.
ال ّ

221

تمجة لنا GROTIUS (H.), op. cit., p. 484; CHETARD (G.), op. cit., p. 63.
ال ّ

223
224

BECCARIA(C.), Des délits et des peines, Dei delitti et delle pene, Introduction, traduction et notes de Philippe
التمجة لنا Audregean, Texte italien établi par Gianni Francioni, Lyon, ENS Editions, 2009, chap. XXVII, p. 227.
ّ
CHETARD (G.), op. cit., p. 64.

225

تمجة لنا GROTIUS (H.), op. cit., Liv. II. p. 449; CHETARD (G.), op. cit., p. 65.
ال ّ
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تؤسس مرشوع ّيتها عىل محاية احلريات وضامهنا أن ُي ْس َمح هلا بتسليط
حقوق اإلنسان« :كيف يمكن لسلطة ّ
رش ال كنتيجة أو رشط لتحقيق أفعال أخرى مرشوعة ،بل كنتيجة لفعل إرادي يستبطن البحث عن هذا
ّ
226
الرش؟»  .فحتى لو س ّلمنا برضورة النظام اجلزائي للحدّ من متظهرات اإلجرامّ ،
فإن البحث عن التسليط
الزجر جيعل من هذا التسليط عمال رضور ّيا جيب أن حياط برشوط صارمة
ربره عرب ّ
اإلرادي للرش مهام كان م ّ
للصحة مما يستوجب إحاطة لرقابة التناسب بكثري من العمق والدقة فيام يتع ّلق بتطبيق العقوبة ،األمر الذي
يعدّ مستحيل التطبيق إذ «لكي تكون رقابة التناسب ف ّعالة ،جيب أن يكون من يقوم هبا -القايض الدّ ستوري
عىل سبيل اخلصوص -قادرا عىل تقييم األمل بالقيمة املطلقة ( en valeur absolueالتي ال يمكن بدوهنا تقدير
نوع ّية الوسيلة املعتمدة) وأن يكون قادرا عىل الربط بد ّقة بني هذا األمل وأحد أغراض العقوبات التي تتعدّ د إىل
ما ال هناية له فضال عن ّأنا غري متالئمة فيام بينها».227
وهلذا الغرض حتديدا ،يمكن إخضاع اإلجراءات اجلزائ ّية لرقابة التناسب الثالث ّية نظرا لوضوح اهلدف منها –
كاإليقاف التحفظي املرتبط باالحرتاز ّية والتحفظ عىل املتهم إىل حني كشف احلقيقة -خالفا ألهداف العقوبات
السجنية يف حدّ ذاهتا ،إذ ّ
يظل هدف االقتصاص أو إعادة اإلدماج أهدافا غري متأكّدة .وبالتايل من املستحيل
القيام «برقابة التناسب باملعنى احلديث أي رقابة مالءمة الوسائل لألهداف عىل العقوبات» .228وهذه هي
«املفارقة العقابية» 229التي يتحدّ ث عنها  ،Guillaume Chetardاملفارقة بني رضورة الرقابة الدقيقة والصارمة
عىل تناسب العقوبات مع اجلرائم واستحالتها يف نفس الوقت الستحالة تقييس س ّلم العقوبات .لذلك يعترب
أن اخلروج من مأزق استحالة الرقابة الدّ قيقة للتناسب القيام برقابة دنيا ،فطاملا اعتربنا ّ
ّ
ربرة
أن العدالة اجلزائ ّية م ّ
عموما لكن استحال معرفيا تربير درجة العقوبة يف حدّ ذاهتا  ،par un acte de connaissanceوجب اإلقرار
املرشع -حتديدا -يقول« :هذا العقاب
بأن اختيار عقوبة دون غريها خيار أو قرار سيايس إرادي ،وكأن ّ
متناسب ليس ألنّني متكّنت من التّحديد الدّ قيق ملقدار األمل واآلل ّيات التي تصاحبه والتي ستكون األقدر عىل
يتضمن القياس الصحيح جلرعة األمل ّ
وأن اآلل ّيات التي تصاحب
حتقيق هدفه ،هو متناسب ألنني «قلت» أنّه
ّ
العقاب متالئمة مع اهلدف الذي حدّ دته» .230وهو ما يمكن إقراره يف أنظمة رقابة الدّ ستور ّية انطالقا من
232
«مؤشات النعدام عدم التناسب»
«قرينة تناسب»  231تتوفر يف العقاب يمكن تقدير وجاهتها انطالقا من
ّ
« »Des indices de sa non disproportionnalitéوهو ما يعكسه فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس
يف جمال مراقبة التناسب بالنسبة إىل العقوبات حسب ما سنراه الحقا.233
226

تمجة لنا.
 227نفسه ،ص .65 .ال ّ

تمجة لنا CHETARD (G.), op. cit., p. 65.
ال ّ

تمجة لنا.
 228نفسه ،ص .66 .ال ّ
تمجة لنا.
 229نفسه ،ص .66 .ال ّ
تمجة لنا.
 230نفسه ،ص .67 .ال ّ
تمجة لنا.
 231نفسه ،ص .67.ال ّ
تمجة لنا.
 232نفسه ،ص .67.ال ّ
 233أنظر أدناه ،ص.201 .
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ورغم ّ
الرشيق لغيوم شيتار يسمح لنا بال ّطموح يف البحث عن التقاطع بني «التناسبني»،
أن هذا التّحليل ّ
تناسب الفصل  49وتناسب اجلرائم والعقوبات ،وبتوسيع منظورنا يف رحلة تفكيك الفصل  49لتشمل
دون حرج املا ّدة اجلزائ ّية ،فإنّه يسمح بتجاوز وجه واحد من املأزق وهو آل ّية ممارسة الرقابة من قبل القايض
الدّ ستوري عىل األحكام الترشيع ّية اجلزائ ّية  le modus operandiالتي من املفرتض أن تكون رقابة دنيا .234
لكنّه ال يكفي لإلجابة عن سؤال حارق يثريه الفصل  49كنموذج للموا ّد التّحديد ّية يف عالقة بالعقوبات
املرشع بطرف آخر مذكور رصاحة يف الفصل  ،49وهو القايض بتنصيص الفصل 49
حتديدا وهي عالقة ّ
عىل ما ييل« :وتتك ّفل اهليئات القضائ ّية بحامية احلقوق واحلريات من ّ
كل انتهاك» .بل لع ّلنا نرى يف هذا احلكم
بالسهر عىل محاية احلقوق .ولن نبحث يف هذا الشأن عن اإلجابة
تكليفا للقايض اجلزائي عىل سبيل اخلصوص ّ
عن السؤال املحرج إن كان القايض العديل حتديدا معن ّيا بمراقبة التناسب عىل أساس الفصل  49دون أن
يامرس رقابة عىل دستور ّية القوانني ،وهو سؤال حاول القايض مالك الغزواين اإلجابة عنه يف دراسته املذكورة
235
هيمنا باألساس إن كان سحب الفصل  49وتناسبه عىل املا ّدة العقاب ّية ال يتنافر مع توزيع
أعاله  ،بل ما ّ
املرشع والقايض يف املا ّدة اجلزائ ّية وخاصة يف عمل ّية حتديد العقوبة .فهي صالحية مشرتكة بينهام
األدوار بني ّ
املدعو طبقا ملبدأ رشع ّية اجلرائم والعقوبات إىل أن يرتّب عقوبة عن ّ
بام ّ
يقرها ،بحيث
املرشع
ّ
كل جريمة ّ
أن ّ
املرشع
يتمثل دوره يف «حتديد اإلطار الذي سيامرس يف حدوده القايض إمكانيات اخليار املتاحة له» 236من قبل ّ
الذي كثريا ما يضع عقوبات متعدّ دة وحيدّ د ظروفا للتشديد والتّخفيف ويكون القايض مق ّيدا فقط باحلدّ
املرشع مع األخذ بعني االعتبار لظروف اجلريمة والرضر االجتامعي احلاصل منها
األقىص الذي وضعه ّ
237
وشخصية الفاعل .كام يمكنه أن يأذن بتوقيف التنفيذ وهذا هو مبدأ تفريد العقوبة الذي جيعل من
واملرشع إذا ما مسك
القايض الفاعل األسايس يف تناسب العقوبة ويطرح علينا مأزق التنازع بني القايض
ّ
هذا األخري بزمام التحديد الدّ قيق للعقوبات بالتخفيض يف األقىص يف بعض احلاالت ومراجعة عتبة
التجريم  le seuil d’incriminationإعامال لتناسب الفصل  49وموجباته -وهذا ما سنحاول إثباته -مما قد
يض ّيق هامش التفريد الذي جيب أن يرتك للقايض يف إطار حتديد العقوبات اجلزائية ضامنا لعدالتها ونجاعتها
238
املجردة بني مجيع
وبعيدا عن تنميط العقوبات الذي يندرج يف إطار مت ّثل تقليدي للعدالة قائم عىل «املساواة ّ
األشخاص املسؤولني جزائ ّيا».239
ولند ّقق أكثر مبدأ توزيع األدوار ،وجب أن نم ّيز بني التفريد الترشيعي والتفريد القضائي .فالتفريد داخل
املرشع ،ذلك ّ
جمردة عند س ّن
املرشع بصفة ّ
أن «التّفريد التّرشيعي ( )...هو ذلك الذي يقوم به ّ
بطبيعته يف وظيفة ّ
234

 235الغزواين (م) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.46-20 .

CHETARD (G.), op. cit., p. 66.

LEVASSEUR (G.), CHAVANNE (A.), MONTREUIL (J.), BOULOC (B.), MATSOPOULOU (H.), Droit pénal 236
التمجة لنا général et procédure pénale, 14 ème édition, Paris, Dalloz, 2002, p. 365.
ّ

 237نفسه ،ص.378 .

 238العبيدي (ع ) ،رشح املبادئ اجلزائ ّية ،دراسة حتليل ّية ،تونس ،دار الكتاب ،2018 ،ص.45-44 .
 239نفسه ،ص.47.
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أي قراءة لفرضيات استبعاد الفصل 49؟
اجلزء األول  -املبحث الثاين -التّنافرّ :

اخلاصة للمجرمني
النص اجلزائي ضامنا ملالءمة العقوبة وتناسبها مع خطورة اجلريمة من جهة ،والوضعيات
ّ
ّ
يف حاالت بعينها من جهة أخرى ،وذلك بأن يأخذ بعني االعتبار مجلة من ال ّظروف يقدّ رها مس ّبقا بالنص
ويلزم القايض باألخذ هبا يف تشديد العقوبة أو ختفيفها أو اإلعفاء منها .أ ّما التّفريد القضائي فهو التفريد الذي
يقع عند تسليط العقاب ويامرسه القايض إعامال لسلطته التّقدير ّية يف اختيار العقوبة التي تتناسب مع خطورة
اجلريمة وحالة املتّهم املاثل أمامه من حيث نوعها ومقدارها ودرجة احتامله هلا وأثارها عليه» .240ولنالحظ
ّ
احلس
أن التّناسب هو املفهوم املحوري يف هذين الصنفني من التّفريد اللذين يلتقيان يف البحث عن تكريس ّ

السليم للعدالة التي ال يمكن أن تكون آل ّية ،بل بقدر ما تتعدّ د املوازنات يف العمل ّية القانون ّية بقدر ما تقرتب
ّ
من روح الفصل  .49وال يمكن أن يكون التناسب الذي ُيعمله القايض عب التفريد ناجعا وف ّعاال إال إذا كان
اإلطار الترشيعي سليام يف احرتامه ملقتضيات الفصل  ،49وهذا يعني يف النهاية ّ
أن تناسب الفصل  49هو
املرشع والقايض الدّ ستوري
مفتاح احلوار بني القايض العديل ّ
املرشع ،كام هو أساس للحوار بني ّ
خاصة وبني ّ
عموما ويف جمال احلريات الفرد ّية عىل وجه اخلصوص.

 240نفسه ،ص.48 .
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الﺠﺰء الﺜاﻧﻲ

الﺠﺰء الﺜاﻧﻲ
ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻞ  49ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠـ«ﺣﻮار«
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻦ أﺟﻞ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺸ ّﺮع واﻟﻘﺎﺿﻲ ّ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮد ّﻳﺔ

85

املرشع والقايض الدّ ستوري من أجل محاية قصوى للحريات الفرد ّية
اجلزء الثاين  -مقتضيات الفصل  49كأساس للـ«حوار» بني ّ

تتّفق الدّ راسات الفقه ّية التّونس ّية حول الفصل  49عىل ترتيب مقتضياته بني تكريس التح ّفظ
ثم رشط ّ
الضورة والتّناسب
التّرشيعي وضوابط يف تقييد احلريات من عدم املساس بجوهر احلق ّ
بمراحله الثالث من مالءمة ورضورة وتناسب باملعنى الض ّيق .وهو ما يرتجم يف سلسلة من اخلطوات
يتم املرور من واحدة إىل أخرى يف ّ
متش منهجي .1لكن وعرب دراسة متقاطعة بني القانون وفقه القضاء
ّ
املقارن والدّ ويل من جهة ،وقوانيننا املتصلة باحلريات الفرد ّية من جهة أخرى ،نحسب أنّه باإلمكان
وخاصة اهليئات القضائية املكلفة رصاحة
املعنيي اآلخرين بتطبيق الفصل 49
أيضا -ودون أن نقيص
ّ
ّ
يف الفصل  49بـ«محاية احلقوق واحلريات من أي انتهاك» -2أن نعترب الفصل  49أساسا حلوار بني
األول باختصاص (املبحث األول ) ويسند
يزود ّ
املرشع والقايض الدّ ستوريّ ،
ُما َط َبيه «ال ّط ّ
بيعيي» ،أي ّ
لكليهام منهجا (املبحث الثاين) وحيدّ د عتبة ال نزول حتتها يف مسار تقييد احلريات (املبحث الثالث)
ويتيح للباحثني فيه إمكان ّية التّأليف بني ّ
كل هذه املقتضيات القرتاح وسيلة الستبطاهنا :جذاذة الفصل
الرابع).
( 49املبحث ّ

1
2

الذكر ،ص109-60 .؛ اللغامين(س) "الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.
.119-117
اللغامين(س) "الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.116 .
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻻﻭﻝ -
ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ:
ﺍﳌﺸﺮﻉ
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األول -عنوان اختصاص :املرشع
اجلزء الثاين  -املبحث ّ

للتّح ّفظ التّرشيعي يف جمال احلقوق واحلريات مقاصد خمتلفة بحسب التّقاليد الدّ ستور ّية التي يتنزّل
فيها ،فهو يرتبط -تارخي ّيا -يف فرنسا بمحور ّية القانون «  3»tradition légicentristeالذي يعدّ وسيلة
بـ«احلق يف القيام بام جتيزه القوانني .وإذا قام املواطن بام متنعه القوانني
يعرفها مونتسكيو
ّ
للحرية التي ّ
السلطة» .4و«وحدها» احلرية املعنو ّية،
فستنتفي حر ّيته ّ
ألن اآلخرين ستكون هلم يف النّهاية نفس هذه ّ
ألن االندفاع وراء ّ
الشهوات وحدها عبود ّية
حسب جون جاك روسو ،جتعل اإلنسان فعال س ّيد نفسه ّ
واالنصياع للقانون الذي نسنّه حرية» .5ومن ال ّطبيعي أن تن ّظم احلريات بالقانون بوصفه تعبريا عن
العامة حسب الفصل  6من إعالن  1789حلقوق اإلنسان واملواطن.6
اإلرادة ّ
أصل الفقه األملاين التّح ّفظ التّرشيعي بشأن احلقوق واحلريات يف القانون الدّ ستوري
أ ّما يف أملانيا ،فقد ّ
األملاين منذ القرن التّاسع عرش .واعترب يف هذا اإلطار الفقيه األملاين أوتّو ماير ،استنادا إىل خمتلف الدّ ساتري،
(احلق يف احلر ّية ،احلر ّية ّ
احلقوق األساس ّية ّ
الشخص ّية ،حرمة امللك ّية) الذي
الشكل التّقليدي للتّح ّفظ التّرشيعي
ّ
يؤ ّطر ّ
السلطة التّنفيذ ّية .ورغم عدم تكريس دستور االمرباطور ّية األملان ّية آنذاك للتّح ّفظ التّرشيعي
تدخل ّ
يشك ّ
بصفة رصحية ،فقد اعترب أنّه «ال أحد ّ
أن سلطة االمرباطور ّية ال يمكنها أن جترب أو أن تفرض أعباء أو
تنتهك حر ّية وملك ّية رعاياها ّإل بمقتىض قانون» ،واعترب هذا من مبادئ القانون الدّ ستوري.7
السياس ّية يف األمثلة التي ذكرناها ،أين ارتبط التّح ّفظ التّرشيعي
أ ّما يف تونس ،فخالفا لتاريخ األفكار ّ
بحامية احلقوق واحلريات من الت ّ
للسلطة التّنفيذ ّية ،8يرتبط التّح ّفظ التّرشيعي بشأن احلقوق
ّدخل االعتباطي ّ
واحلريات بلجم احلريات والتّضييق عليها يف إطار دستور  1959ويكفي أن نذكر يف هذا املجال القانون،
س ّيئ ّ
املؤرخ يف  7نوفمرب/ترشين الثاين  1959املتع ّلق باجلمع ّيات ،9الذي
الذكر ،عدد  154لسنة ّ 1959
3

HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 255.

4

DE MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat), De l’esprit des lois, 1758, Édition établie par Laurent Versini,
Paris, Éditions Gallimard, 1995, p. 111, disponible au lien suivant : http://archives.ecole-alsacienne.org/CDI/
ّ
التمجة لنا pdf/1400/14055_MONT.pdf.

6

Texte disponible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000697056

5

7

ROUSSEAU (J-J.), Du contrat social, ou principes du droit politique, in. Collection complète des œuvres, Genève, 1780التمجة لنا 1789, vol. 1, in-4°, Chapitre VIII, édition en ligne www.rousseauonline.ch, version du 7 octobre 2012.
ّ

أنظر بخصوص هذه املقاربة:

HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 255.

MAYER (O.), Le droit administratif allemand, Tome 1, 1903, Réédition Revue générale du droit on line, 2019, numéro
44452, disponible au lien suivant : https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2019/12/08/droit-administratifّ
التمجة لنا allemand-section-2-%c2%a76-pouvoir-legislatif-et-pouvoir-executif/.

أنظر بخصوص هذه املقاربة:

FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN (O.),
PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., pp. 129-130.
8
9

املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.62 .

األول  ،1959ص .2023-2020 .وقد ن ّقح هذا القانون بالقانون األسايس عدد
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  22 ،63ديسمرب/كانون ّ
الرائد ّ
ّ
املؤرخ يف  7نوفمرب/ترشين ال ّثاين  1959واملتع ّلق
مؤرخ يف  2أوت/آب  1988يتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  154لسنة ّ 1959
 90لسنة ّ 1988
باجلمع ّيات (الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  2 ،52أوت/آب  ،1988ص ،)1087-1086 .وبالقانون األسايس عدد  25لسنة 1992
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الصحافة عب
بإخضاعه تكوين اجلمع ّيات إىل تأشرية ،أفرغ ّ
احلق من حمتواه بقضائه عىل احلر ّية ،10أو جم ّلة ّ
جتسد املا ّدة اجلامعة يف دستور  2014القطيعة مع
إجراء ّ
الرتخيص املقنّع كام ذكرنا أعاله .بحيث كان لزاما أن ّ
تغريت مقاصده بحيث يمكن أن نعتبه وسيلة
هذا املايض التّس ّلطي الذي ارتبط به التّح ّفظ التّرشيعي الذي ّ
للحر ّية طاملا ّ
املرشع من نفسه.
أن تأطري مم ّثيل صاحب ّ
السيادة للحريات ُأحيط بضوابط حتمي ّ
أمر  1978املنظم حلالة الطوارئ واخلارق ملبدأ التّح ّفظ الترشيعي
املؤرخ يف  26جانفي/كانون الثاين  1978املتع ّلق بتنظيم حالة
يعدّ األمر عدد  50لسنة ّ 1978
الرتتيب ّية
بالسلطة ّ
السلطة ّ
املزودة ّ
معبا عن خرق مبدأ التّح ّفظ التّرشيعي من قبل ّ
ال ّطوارئ مثاال ّ
العا ّمة ،وقد سبق أن رأينا ّ
تزود اإلدارة بصالحيات استثنائ ّية يف حالة «خطر داهم
أن حالة ال ّطوارئ ّ
ناتج عن نيل خطري من النظام العام ،وإ ّما يف حصول أحداث تكتيس بخطورهتا صبغة كارثة عامة».11
الرابع من هذا األمر الذي ال زال ساري املفعول إىل اليوم الستشعار خطورة
وتكفي قراءة الفصل ّ
ينص عىل ّ
«خيول اإلعالن عن حالة
أن ّ
الرابع ّ
خرق التّح ّفظ التّرشيعي يف جمال احلريات ،فالفصل ّ
الطوارئ للوايل يف املناطق املشار إليها بالفصل الثاين أعاله وبحسب ما تقتضيه رضورة األمن أو
النظام العام يف ما ييل:
-1منع جوالن األشخاص والعربات.

-2منع كل إرضاب أو صد عن العمل حتى ولو تقرر قبل اإلعالن عن حالة الطوارئ.
-3تنظيم إقامة األشخاص.

-4حتجري اإلقامة عىل أي شخص حياول بأي طريقة كانت عرقلة نشاط السلط العمومية.

-5اللجوء إىل تسخري األشخاص واملكاسب الرضورية حلسن سري املصالح العمومية والنشاطات
ذات املصلحة احليوية بالنّسبة لألمة».12
الرضوري اخلروج من هذه الالدستور ّية الب ّينة وهو مقصد مرشوع القانون األسايس
بحيث من ّ
13
املتع ّلق بتنظيم حالة ال ّطوارئ عدد . 2018/91
املؤرخ يف  7نوفمب/ترشين ال ّثاين  1959املتع ّلق باجلمع ّيات (الرائد الرسمي
مؤرخ يف  2أفريل/نيسان  1992يتع ّلق بإمتام القانون عدد  154لسنة ّ 1959
ّ
للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  3 ،21و 7أفريل/نيسان  ،1992ص.)404 .
 10ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي 2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.117.
 11املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.218 .
 12نفسه ،ص.218 .

 13جملس ّنواب ّ
الشعب ،تقرير جلنة احلقوق واحلريات والعالقات اخلارج ّية حول مرشوع القانون األسايس املتع ّلق بتنظيم حالة ال ّطوارئ عدد ،2018/91
الرابط التّايل:
املدّ ة النّياب ّية األوىل ،الدّ ورة البملان ّية اخلامسة ،ماي/أيار  ،2019يمكن حتميله عىل ّ

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=107073&code_exp=1&langue=1

89

األول -عنوان اختصاص :املرشع
اجلزء الثاين  -املبحث ّ

املرشع ،وجب البحث ّأوال يف هذا املفهوم أي يف صاحب
وقبل اخلوض يف حدود احلدود املفروضة عىل ّ
االختصاص نفسه ،ما بني املبدأ واالستثناء (الفقرة األوىل ) قبل البحث يف ضوابط ممارسة االختصاص
(الفقرة الثانية).

الفقرة األوىل -صاحب االختصاص ما بني املبدأ واالستثناء :حول
اختالف درجات ّ
الشع ّية

«النص املصادق عليه من قبل الربملان أو الشعب (عن طريق االستفتاء) طبقا
يعرف القانون شكل ّيا بأنّه
ّ
ّ
ّ
املخصصة
«يتدخل يف امليادين
ويعرف ماد ّيا بأنّه
ّ
لألحكام الواردة يف الدّ ستور والذي يصدره رئيس الدّ ولة» ّ
واملحدّ دة له بالدّ ستور» .14وهذا التّعريف يفتح لنا ثالث مداخل يف عالقة بالفصل  ،49فعبارة القانون وردت
مطلقة يف الفصل  49وبالتّايل جتري عىل إطالقها ،وهذا يعني ّ
أن الضوابط التي سيس ّلطها القانون ستأخذ إ ّما
للسلطة
هبي .لك ّن الدّ ستور فتح أيضا ّ
شكل القانون الربملاين أو القانون االستفتائي كام سنرى وهذا ليس ّ
التّنفيذ ّية إمكان ّية الت ّ
ّدخل يف جمال القانون بصفة استثنائ ّية بتفويض من الربملان عن طريق املراسيم التي يمكنها
إذن أن ّ
تتدخل يف ضبط احلريات ،وهو ما يعني أنّنا أمام ثالث أشكال ملامرسة االختصاص يف وضع ضوابط
للحريات :القوانني الربملان ّية (أ) والقوانني االستفتائ ّية (ب) واملراسيم (ج).

أّ -
الشع ّية املعزّزة

أدرج الفصل  65من الدّ ستور التّونيس احلريات وحقوق اإلنسان يف جمال القوانني األساس ّية ،وهو
املؤسسات
صنف يتم ّيز موضوع ّيا عن القوانني العادية بالنّظر إىل أنّه هيدف إىل إمتام أحكام الدّ ستور وتنظيم ّ
واحلريات ،كام يتم ّيز إجرائ ّيا عنها بام ّ
أن إجراءات املصادقة عليها يف منزلة بني منزلتني أي «ما بني إجراءات
15
التّعديل الدّ ستوري واإلجراءات التّرشيع ّية العادية لكنّها بالكاد أكثر تعقيدا من هذه األخرية» .
وبالرجوع إىل الدّ ستور التّونيس وإىل قائمة املسائل املصنّفة يف جمال القوانني األساس ّية التي توافق عموما
ّ
موضوع هذه القوانني  -رغم وجود األحوال ّ
يفس
الشخص ّية وهي مسألة دخيلة نوعا ما عن هذا ّ
الصنف قد ّ
تتضمن رصاحة اإلحالة إىل احلريات
فإنا
ّ
املؤسسنيّ -
إدراجها باحلمولة االيديولوج ّية هلذه املسألة يف ذهن ّ
والصحافة والنّرش وتنظيم األحزاب والنّقابات واجلمع ّيات .وفضال عن
وحقوق اإلنسان وتنظيم اإلعالم
ّ
كرس الدّ ستور مت ّيز القوانني األساس ّية من
مت ّيز القوانني األساس ّية عن القوانني العاد ّية من حيث املوضوعّ ،
حيث إجراءات املصادقة بام ّ
أن مرشوع القانون األسايس ال يعرض عىل مداولة اجللسة العامة ملجلس نواب
الشعب ّإل بعد ميض مخسة عرش يوما عىل إحالته عىل اللجنة املختصة ويصادق عليه باألغلبية املطلقة ألعضاء
السياس ّية ،طبعة ثالثة حم ّينة ومزيد عليها ،تونس ،مركز النّرش اجلامعي ،2016 ،ص.221 .
 14بن ّمحاد (م .ر) ،القانون الدّ ستوري واالنظمة ّ

DE VILIERS(M.), Dictionnaire du droit constitutionnel, 5ème édition, Paris, Dalloz, Armand Colin, 2005, p. 149. 15

التمجة لنا
ّ
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

جملس نواب الشعب ،خالفا للقوانني العادية التي يصادق عليها بأغلبية أعضاء املجلس احلارضين عىل أالّ
ّ
تقل هذه األغلب ّية عن ثلث أعضاء املجلس.
وال مناص يف هذا اإلطار من مالحظة ّأول ّية يف عالقة بتصنيف املسائل يف جمال القوانني األساس ّية  16وجمال
17
باملرة وبعض املسائل الواردة يف الفصل  65يف
القوانني العاد ّية  ،إذ يبدو الفصل بني القائمتني غري عازل ّ
قائمة القوانني العادية تتع ّلق مبارشة بحقوق اإلنسان من ذلك مثال املبادئ األساس ّية لنظام امللك ّية واحلقوق
التاب ّية والعمران ّية وقانون ّ
الشغل
العين ّية والتّعليم والبحث العلمي وال ّثقافة والصحة العموم ّية والبيئة والتّهيئة ّ
الشء بالنّسبة إىل اإلجراءات أمام
كرسها الدّ ستور .ونفس ّ
ّ
والضامن االجتامعي ،فهي تتع ّلق مبارشة بحقوق ّ
املكرس يف الفصل  108من الدّ ستور
خمتلف أصناف املحاكم ذات العالقة املبارشة ّ
باحلق يف املحاكمة العادلة ّ
أو بالنّسبة إىل ضبط اجلنايات واجلنح والعقوبات املنطبقة عليها وكذلك املخالفات املستوجبة لعقوبة سالبة
وبحق األمان.
للحرية ذات العالقة املبارشة بشخص ّية العقوبة ورشع ّية اجلرائم والعقوبات
ّ
وبناء عىل هذا ،من البدهيي أن احرتام مقتضيات الفصل  49من حيث منهج احلدّ من احلرية جيب أن ينطبق
بحق أو بحرية ما بقطع النّظر عن التّمييز ّ
الشكيل بني القانون األسايس والقانون العادي،
تم املساس ّ
ك ّلام ّ
وحتّى لو تع ّلق موضوع القانون مبدئ ّيا بمجال القانون العادي مع بعض األحكام التي تدخل يف جمال القانون
يتم التنصيص يف تونس يف عناوين القوانني عىل شكلها ّإل بخصوص القوانني
األسايس .هذا مع العلم أنّه ال ّ
املؤرخ يف  17مارس/آذار 2017
األساس ّية .وجيدر التّذكري هنا بمقتضيات منشور رئيس احلكومة عدد ّ 8
ينص عىل أنّه
واملتع ّلق بقواعد إعداد مشاريع النّصوص القانون ّية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها الذي ّ
تضمن مرشوع قانون يف بعض جزئ ّياته أحكاما من جمال القوانني األساس ّية وأخرى من جمال القوانني
«متى ّ
18
العادية فإنّه يتّخذ يف هذه احلالة شكل قانون أسايس» .
وقد أثارت هذه املسألة إشكاال بخصوص القانــون عدد  52لسنة  2018املؤرخ يف  29أكتوبر/ترشين
بالس ّ
ينص يف فصله
جل الوطني
للمؤسسات الذي صدر ببادرة من احلكومة والذي ّ
ّ
ّ
األول  2018واملتع ّلق ّ
األول عىل ّ
أن السجل الوطني للمؤسسات هيدف «إىل تدعيم شفافية املعامالت االقتصادية واملالية عرب جتميع
ّ
ينص الفصل  65من الدّ ستور عىل ما ييل" :تتخذ شكل قوانني أساسية النصوص املتعلقة باملسائل التالية:
16
ّ
 املوافقة عىل املعاهدات -،تنظيم العدالة والقضاء -،تنظيم اإلعالم والصحافة والنرش -،تنظيم األحزاب والنقابات واجلمعيات واملنظامت واهليئاتاملهنية ومتويلها -،تنظيم اجليش الوطني -،تنظيم قوات األمن الداخيل والديوانة -،القانون االنتخايب -،التمديد يف مدة جملس نواب الشعب وفق أحكام
الفصل  -،56التمديد يف املدة الرئاسية وفق أحكام الفصل  -،75احلريات وحقوق اإلنسان -،األحوال الشخصية ،الواجبات األساسية للمواطنة-،
السلطة املحلية -،تنظيم اهليئات الدستورية -،القانون األسايس للميزانية".
 17حسب الفصل  65من الدّ ستور ،تدخل املسائل املوالية يف جمال القوانني العادية- ":إحداث أصناف املؤسسات واملنشآت العمومية واإلجراءات املنظمة
للتفويت فيها -،اجلنسية -،االلتزامات املدنية والتجارية -،اإلجراءات أمام خمتلف أصناف املحاكم -،ضبط اجلنايات واجلنح والعقوبات املنطبقة
عليها وكذلك املخالفات املستوجبة لعقوبة سالبة للحرية -،العفو العام -،ضبط قاعدة األداءات واملسامهات ونسبها وإجراءات استخالصها -،نظام
إصدار العملة -،القروض والتعهدات املالية للدولة -،ضبط الوظائف العليا -،الترصيح باملكاسب -الضامنات األساسية املمنوحة للموظفني املدنيني
والعسكريني -،تنظيم املصادقة عىل املعاهدات -،قوانني املالية وغلق امليزانية واملصادقة عىل خمططات التنمية -،املبادئ األساسية لنظام امللكية واحلقوق
العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الرتابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضامن االجتامعي".
الرابط التّايل ، http://www.legislation.tn/sites/default/files/17-08.pdf :ص.6 .
 18يمكن حتميل هذا املنشور عىل ّ
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املعلومات والبيانات والوثائق اخلاصة باألشخاص الطبيعيني واملعنويني والرتتيبات القانونية الناشطني يف
املجال االقتصادي وباجلمعيات حلفظها ووضعها عىل ذمة العموم وهياكل الدولة املعنية بتلك املعلومات».19
الس ّ
جل التّجاري وتطوير اإلطار القانوين املن ّظم
وإذا كانت املسألة املن ّظمة -والتي هتدف إىل تاليف نقائص ّ
هتم مبدئ ّيا االلتزامات التّجار ّية الواقعة يف مناط القانون العاديّ ،
فإن القانون سحب
املؤسساتّ -
لتسجيل ّ
هذه االلتزامات عىل اجلمعي ّات الدّ اخل تنظيمها يف جمال القوانني األساس ّية التّصاهلا بحرية تكوين اجلمع ّيات.
تم ال ّطعن يف دستور ّية مرشوع
وقد أثريت املسألة أمام اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني عندما ّ
20
متسكت بعدم مالءمة املرشوع مع خصوص ّية اجلمع ّيات.21
القانون الذي أثار استهجان اجلمع ّيات التي ّ
غري ّ
أن اهليئة ر ّدت عىل املطعن املتع ّلق بمجال القانون بأنّه «ال يقتيض العرض الوجويب عىل اجللسة العامة
للمجلس األعىل للقضاء عىل معنى الفصل  114من الدستور طاملا أنّه ال يتعلق يف جوهره بالقضاء وإنّام بتدعيم
شفافية املعامالت االقتصادية واملالية وال يقتيض كذلك صدوره يف شكل قانون أسايس لعدم تعلقه بتنظيم
القضاء وال بتنظيم اجلمعيات باعتبار أن ذلك خاضع لنصوص قانونية خاصة» .22وهو أمر قابل للنّقاش
بالنّظر إىل الفصل  35من الدّ ستور الذي كنّا قد صنّفناه يف إطار الفصول التي شدّ د يف خصوصها الدّ ستور
رشوط التّح ّفظ التّرشيعي بوضع حدود عىل حرية تكوين اجلمع ّيات متّصلة بمعايري سلوك منها ّ
الشفاف ّية
بالس ّ
خاصة ّ
جل الوطني
املال ّية وبالتّايل ال يمكن فصل هذه املسألة عن تنظيم اجلمعيات ّ
أن القانون املتّصل ّ
املؤرخ يف  24سبتمرب/
للمؤسسات أضاف التزامات جديدة مل يكن ّ
ينص عليها املرسوم عدد  88لسنة ّ 2011
ّ
ّ
أيلول  2011املتعلق بتنظيم اجلمع ّيات ،بل وجب إضافة إىل ذلك التّساؤل إن مل يكن القانون نظرا لاللتزامات
اخلاص بغرامات
السابع
اجلديدة التي يفرضها
وخاصة نظرا لصبغته ّ
ّ
الزجر ّية ّ
ّ
ينم عنها الباب ّ
الصارمة -التي ّ
السجن مدّ ة مخس عرشة عاما -قد خرق مبدأ
الـتّأخري والعقوبات وتسليط عقوبات سالبة للحرية تصل إىل ّ
املحصلة
حق تكوين اجلمع ّيات
عدم ّ
التاجع الوارد يف الفقرة ال ّثانية من الفصل  49بالنّظر إىل مكتسبات ّ
ّ
املؤرخ يف  24سبتمرب/أيلول  2011املتع ّلق بتنظيم اجلمع ّيات .23غري ّ
أن اهليئة
باملرسوم عدد  88لسنة ّ 2011
مل تذهب يف هذا ّ
االتاه واعتربت أنّه «حيث أنه خالفا ملا أثاره العارضون يف جانب أول من هذا املطعن ،فإن
متس من القواعد التي تنظم تكوين اجلمعيات أو إجراءات تنظيمها أو
املرشوع املاثل مل يتضمن أحكاما جديدة ّ
تسيريها وال يمكن االعتداد بام اقتضاه املرشوع املاثل بخصوص الترصيح أو اإلشهار والذي هيدف إىل إعالم
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  6 ،89نوفمرب/ترشين الثاين  ،2018ص.4644 .
الرائد ّ
ّ 19
ّ
الرابط التّايل:
عىل
حتميله
يمكن
،
2018
/
08
/
17
ات"،
ي
اجلمع
عىل
ّضييق
ت
بال
امات
وات
ة
ي
دستور
خروقات
سات:
للمؤس
الوطني
جل
"الس
س)
(م.
باجي
20
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

https://nawaat.org/portail/2018/08/17

ّ 21متت مناقشة هذه النّقطة أثناء دراسة مرشوع القانون من قبل جلنـــة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة واخلدمات ذات الصلة بمجلس ّنواب ّ
الشعب.
الصدد تقرير جلنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة واخلدمات ذات الصلة حول مرشوع قانون يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات (عدد
أنظر يف هذا ّ
الرابط التّايل:
عىل
حتميله
يمكن
،
29
ص.
،
2018
2017
الرابعة،
العادية
الدورة
الشعب،
نواب
جملس
،)2018/30
ّ

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=103330&code_exp=1&langue=1

 22قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد  2018/04مؤرخ يف  4سبتمرب/أيلول  2018يتعلق بالطعن يف دستورية مرشوع القانون عدد
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  14-11 ،74-73سبتمرب/أيلول  ،2018ص.
الرائد ّ
 2018/30املتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسساتّ ،
.3887
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  30 ،74سبتمرب/أيلول  ،2011ص.2001-1996 .
الرائد ّ
ّ 23
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الغري بالوضعية القانونية للجمعيات لال ّدعاء بوجود إشكال يشوب احلامية التّي يضمنها الدّ ستور للجمع ّيات
يف ما يتع ّلق بتكوينها أو تسيريها أو حر ّية نشاطها».24
أن األصل يف الدّ ستور ّ
املهم ّ
الضابطة ملامرسة احلريات ترد يف شكل قوانني أساس ّية ويبقى أن
أن القوانني ّ
ّ
الرامي إىل قراءة محائ ّية
نبحث يف أبعاد هذه ال ّطبيعة القانون ّية يف عالقة بضامن احلريات ودائام من منظورنا ّ
للفصل  .49وهنا ال مناص من اخلوض يف اإلشكال ّية الدّ قيقة املتع ّلقة بعلو ّية القوانني األساس ّية عىل القوانني
العادية ّ
يعزز مكانة القوانني الضابطة للحريات ويضمن اتّساق املنظومة الدّ ستور ّية بر ّمتها.
ألن اإلقرار هبا ّ
ولنذكّر ّ
تم إدراج هذا التّمييز بني القوانني األساس ّية
أن املسألة قد ُطرحت حتت طائلة دستور  ،1959حيث ّ
والقوانني العادية بمقتىض التّعديل الدّ ستوري لسنة  .1976وقد تباينت مواقف الفقهاء الت
ّونسيي 25بني
ّ
تأييد لوجود علو ّية للقوانني األساسية عىل العادية بالنّظر إىل إجراءات املصادقة عليها وموضوعها 26وبني
نفي هلذه العلو ّية 27.أ ّما املجلس الدّ ستوريّ ،
تكرس إىل حدّ ما هذه العلو ّية طاملا اعترب القوانني
فإن آراءه ّ
األساس ّية قواعد-مرجع ملراقبة دستور ّية القوانني العادية 28إ ّما من حيث اإلجراءات كام هو ّ
الشأن يف الرأي
عدد  2007-39للمجلس الدستوري بخصوص مرشوع قانون يتعلق باملؤسسات العمومية للقطاع السمعي
والبرصي ،29أو من حيث األصل كام هو ّ
الرأي عدد  2005-18للمجلس الدستوري بخصوص
الشأن يف ّ
املؤرخ يف  29جويلية/متوز  1991املتع ّلق
مرشوع قانون يتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  64لسنة ّ 1991
رصح دون لبس ّ
أن «إدراج ( )...األحكام ضدّ قانون عادي مع التّنصيص عىل
باملنافسة واألسعار ،أين ّ
تضمنها ،ال يتعارض مع الدّ ستور طاملا ّ
يمس من تلك
مراجع القانون األسايس الذي
أن التّذكري هبا ال ّ
ّ
30
الرأي عدد  2006-35للمجلس الدستوري بخصوص
القاعدة كام وردت بذلك القانون األسايس»  ،أو يف ّ
 24قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني عدد  2018/04مؤرخ يف  4سبتمرب/أيلول  2018يتعلق بالطعن يف دستورية مرشوع القانون عدد
 2018/30املتعلق بإحداث السجل الوطني للمؤسسات ،سابق ّ
الذكر ،ص.3887 .

 25أنظر بخصوص خمتلف املواقف:

TABEI(M.) « Les normes de référence du contrôle de la constitutionnalité dans les avis du Conseil constitutionnel »,
mémoire pour l’obtention du diplôme de mastère en droit public et financier, Faculté des sciences juridiques, politiques
et sociales de Tunis, 2007, pp. 119-120.

السياس ّية ،1987 ،ص395 .؛ بن ّمحاد (ر)
 26عمر (ع) ،الوجيز يف القانون الدّ ستوري ،تونس ،مركز الدّ راسات والبحوث والنّرش ،كلية احلقوق والعلوم ّ
"تأويل املجلس الدّ ستوري لألحكام الدّ ستور ّية" ،يف ّ
السياس ّية،
والعلوم
احلقوق
كلية
تونس،
الشغف يف القانون ،جمموعة دراسات العريب هاشم،
ّ
 ،2006ص.1166 .
ABDENNADHER(F.) « Le Conseil constitutionnel », Revue Servir, n°33, 2002, p. 57.

27

AYADI(H.), Droit fiscal international, Tunis, CPU, 2001, p. 73.

28

TABEI(M.), op. cit., p. 121.

النواب
29
الرأي يف معرض التّث ّبت من دستور ّية إجراءات املصادقة عىل املرشوع املعروض أنّه "وحيث صادق جملس ّ
أقر املجلس الدّ ستوري يف هذا ّ
ّ
املوحد يف جلسته املنعقدة بتاريخ  14ماي/أيار ّ ،2007
املقررة بالفصل  33من الدّ ستور وتلك
عىل النص
ّ
كل ذلك مع مراعاة اإلجراءات واآلجال ّ
املؤرخ يف  14جوان/حزيران  2004املتع ّلق بتنظيم عمل جملس النواب وجملس املستشارين
املنصوص عليها بالقانون األسايس عدد  48لسنة ّ 2004
وعالقتهام ببعضهام،
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  5 ،45جوان/حزيران
الرائد ّ
وحيث تكون بذلك إجراءات املصادقة مستوفية للمقتضيات الدّ ستور ّية والقانون ّية"ّ ،
 ،2007ص.1978 .
30

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  19 ،57جويلية/متوز  ،2005،ص.1866 .
الرائد ّ
ّ

93

األول -عنوان اختصاص :املرشع
اجلزء الثاين  -املبحث ّ

مرشوع قانون يتع ّلق بتنقيح وإمتام بعض أحكام املج ّلة التّجار ّية أين تث ّبت املجلس بشأن خمتلف الفصول يف ّ
أن
املؤرخ يف  27جويلية/متوز »2004
األحكام املعن ّية «تتوافق مع ما جاء بالقانون األسايس عدد  63لسنة ّ 2004
املتع ّلق بحامية املعطيات ّ
الشخص ّية.31

وقد ُأثريت مسألة العالقة اهلرم ّية بني القوانني األساس ّية والعادية حتت طائلة دستور  2014أمام اهليئة
الصنفني من القوانني من جانبني:
الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني التي تناولت مسألة العالقة بني ّ
األولّ ،
ّأوال من جانب توازي ّ
فإن فقه قضاء
الشكل ّيات ،وثانيا من جانب العلو ّية .فأ ّما بالنّسبة إىل اجلانب ّ
اهليئة يرتّب اآلثار اإلجرائ ّية عندما تُعرض عليه أحكام يتّصل موضوعها بمجال القوانني األساس ّية ،من
هيم
يتعرض مرشوع قانون املال ّية إىل عفو ّ
أقرت يف قرارها عدد  2015/ 04أنّه ال جيوز أن ّ
ذلك مثال ّأنا ّ
خمالفات رصف «يرد أن تتصل بمكاسب يمكن أن يتأتى مصدرها من انتهاكات تتعلق بالفساد املايل واالعتداء
عىل املال العام وتدخل بالتايل حتت طائلة أحكام القانون األسايس السالف الذكر وخاصة الفصل  45منه
والذي ال يستقيم تعديله بقانون املالية لكونه قانونا عاديا احرتاما ملبدأ توازي الشكليات الواجب مراعاته
بمناسبة تعديل القوانني عند االقتضاء حسب داللة الفصل  64من الدستور» .32وأ ّما فيام يتع ّلق بالعلو ّيةّ ،
فإن
قرارات اهليئة تربز إقرارا بوجود عالقة هرم ّية بني القوانني األساس ّية والقوانني العادية مثلام يعكسه قرارها
عدد  1/2019بتاريخ  26أفريل/نيسان  ،2019حيث اعتربت ّ
أن «مرشوع القانون املاثل ينتمي إىل صنف
القوانني العادية وال ينطوي عىل خرق ملبدأ هرمية القواعد القانونية طاملا أنه ال يتعارض مع أحكام القانون
األسايس املتعلق باملجلس األعىل للقضاء الذي اقترص يف الفصل  59منه عىل التنصيص عىل مطالب اإلحالة
عىل التقاعد املبكّر دون أن يشمل بقية املسائل األخرى املتعلقة بالضامن االجتامعي عىل املعنى الوارد يف الفصل
33
أقرت يف قرارها عدد 2/2019
 65من الدستور وال يتضمن استحداث نظام تقاعد خاص بالقضاة»  .كام ّ
املؤرخ يف  27ماي/أيار  2019واملتع ّلق بال ّطعن يف دستور ّية مرشوع القانون عدد  2019/22املتعلق بتحسني
ّ
مناخ االستثامر ّ
بالسلطة
أن الفصل  65من الدستور اقتىض أن تتّخذ شكل قانون أسايس املسائل املتع ّلقة ّ
املحل ّية ،غري أنّه بالنّظر إىل أن ال ّلزمات التي تربمها اجلامعات املحل ّية خاضعة للنّصوص الرتتيبية اجلاري هبا
املؤرخ يف  1أفريل/نيسان
احلر بام يف ذلك القانون عدد  23لسنة ّ 2008
العمل فيام ال يتعارض مع مبدأ التّدبري ّ
املؤرخ يف  9ماي/
 2008املتع ّلق بنظام ال ّلزمات طبق الفصل  84من القانون األسايس عدد  29لسنة ّ 2018
أيار  2018املتع ّلق بمج ّلة اجلامعات املحل ّيةّ ،
فإن ذلك اقتىض مالءمة هذا القانون مع أحكام القانون األسايس
للجامعات املحل ّية».34
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  5 ،45جوان/حزيران  ،2007ص 1944-1943 .و.1947
31
الرائد ّ
ّ
األول  2015املتع ّلق بمرشوع قانون املال ّية
ديسمرب/كانون
22
بتاريخ
2015
/
04
عدد
ة
ي
القض
يف
القوانني
مشاريع
ة
ي
دستور
ملراقبة
ة
ي
الوقت
اهليئة
قرار
32
ّ
ّ
ّ
ّ
األول  ،2015ص.3555 .
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  25 ،103ديسمرب/كانون ّ
الرائد ّ
لسنة ّ ،2016
 33قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريـع القوانني عدد  1/ 2019بتاريخ  26أفريل/نيسان  2019يتعلق بدستورية مرشوع القانون عدد 24/2019
املتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  12لسنة  1985املؤرخ يف  5مارس/آذار  1985املتعلق بنظام اجلرايات املدنية والعسكرية للتقاعد وللباقني عىل قيد
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  30 ،35أفريل/نيسان  ،2019ص.1390 .
الرائد ّ
احلياة يف القطاع العموميّ ،

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  7-4 ،46-45جوان/حزيران  ،2019ص.1728 .
الرائد ّ
ّ 34
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الصنفني رتّب
يكرس إذن عالقة هرم ّية بني ّ
احلديث عن مالءمة القوانني العادية مع القوانني األساس ّية ّ
الرقابة التي يامرسها عىل دستور ّية مشاريع القوانني العادية التي
عليها القايض الدّ ستوري آثارا يف منهج ّ
تعرض عليه بام ّ
يزود القوانني
أن القوانني األساس ّية تُدرج يف قواعده-املرجع  ،normes de référenceوهذا ّ
الضابطة للحريات العناية الكافية مثلام ملسناه
معززة تثبت أمه ّية إيالء عمل ّية س ّن القوانني ّ
األساس ّية برشع ّية ّ
يف رأي املجلس الدّ ستوري -حتت طائلة دستور  -1959عدد  2006-35بخصوص مرشوع القانون املتع ّلق
بتنقيح وإمتام بعض أحكام املج ّلة التّجار ّية املذكور أعاله،أين كان القانون األسايس عدد  63لسنة 2004
املؤرخ يف  27جويلية/متوز  2004املتع ّلق بحامية املعطيات ّ
الشخص ّية «قاعدة-مرجعا» يف مراقبة دستور ّية
ّ
ّ
املرشع العادي باحرتام املقتضيات
مرشوع القانون ّ
املتمم للمجلة التّجار ّية .وهذه العلو ّية تفرض التزاما عىل ّ
املعززة التي
تفصلها .لكن ّ
الشع ّية ّ
تقر احلدود املرضوبة عىل احلريات أو ّ
الواردة يف القوانني األساس ّية التي ّ
تتمتّع هبا القوانني األساس ّية املتّصلة باحلريات بصفة مبدئ ّية طاملا كان ذلك مناطها حسب الفصل  65يمكن
حمصنة إذا ما ّقرر رئيس اجلمهور ّية عرض املشاريع املتّصلة هبا عىل االستفتاء.
أن ترتقي ،استثنائ ّيا ،إىل رشع ّية ّ

بّ -
املحصنة
الشع ّية
ّ

ينص الفصل  82من الدّ ستور عىل ما ييل « :لرئيس اجلمهورية ،استثنائيا ،خالل أجل الرد ،أن يقرر العرض
ّ
مشاريع القوانني املتعلقة باملوافقة عىل املعاهدات ،أو باحلريات وحقوق اإلنسان ،أو باألحوال
عىل االستفتاء
َ
الشخصية ،واملصادق عليها من قبل جملس نواب الشعب .ويعترب العرض عىل االستفتاء ختل ّيا عن حق الرد.
وإذا أفىض االستفتاء إىل قبول املرشوع ،فإن رئيس اجلمهورية خيتمه ويأذن بنرشه يف أجل ال يتجاوز عرشة
أيام من تاريخ اإلعالن عن نتائج االستفتاء.
ويضبط القانون االنتخايب صيغ إجراء االستفتاء واإلعالن عن نتائجه».
املؤسسني يف تزويد رئيس اجلمهور ّية بصالحية ها ّمة جتعله يف حوار مبارش
يكرس هذا الفصل خيار
ّ
ّ
وخي الت ّ
حق الرد
ّخل عن ممارسة ّ
السيادة بشأن مرشوع قانون يعرتض عليه رئيس اجلمهور ّية ّ
مع صاحب ّ
35
بشأنه ،طالبا التّحكيم بينه وبني الربملان الذي صادق عىل املرشوع وبني احلكومة التي بادرت به  .وقد ّنزلت
الرئيس فيها عدم جدوى استعامل
األستاذة سلسبيل القليبي استعامل هذه اآلل ّية يف إطار أزمة سياس ّية قدّ ر ّ
وخي االحتكام ّ
خممنًا قطيعة بني هذا األخري
ّ
للشعب ّ
حق الفيتو بشأن مرشوع قانون حاز عىل أغلب ّية واسعة ّ
ومم ّثليه ممّا يدعم احتامل رفض ّ
صوت عليه الربملان أو متأ ّكدً ا من إمكان ّية احلصول عىل
الشعب ملرشوع قانون ّ

KLIBI (S.) « Séparation et équilibre des pouvoirs dans la Constitution », in. La Constitution de la Tunisie, Processus, 35
principes et perspectives, PNUD, 2016, p. 512, disponible au lien suivant : https://www.undp.org/content/dam/rbas/
doc/Compendium/Part%203/42%20S%C3%A9paration%20et%20%C3%A9quilibre%20des%20pouvoirs%20
dans%20la%20Constitution.pdf
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36
غري ه ّينة بالنّظر إىل طبيعة مشاريع القوانني املعن ّية
رفض شعبي للقانون عرب محلة ممنهجة للغرض  .واملسألة ُ
مشاريع القوانني
بالصالح ّية املمنوحة لرئيس اجلمهور ّية والتي تدخل ك ّلها يف جمال القانون األسايس وهي
َ
ّ
املتعلقة باملوافقة عىل املعاهدات ،أو باحلريات وحقوق اإلنسان ،أو باألحوال الشخص ّية وهي مواضيع ذات
محالة لالنقسامات وقد حتدث نزاعا بني رئيس اجلمهور ّية وجملس ّنواب ّ
الشعب «إذا مل
محولة أيديولوجية ّ
37
هتم احلريات
يكونا من نفس الت ّ
الرصاع بشأن مشاريع قوانني ها ّمة ّ
السيايس»  .وبالتّايل ما سيحسم ّ
ّوجه ّ
الشعب مع ّ
هو االحتكام إىل ّ
لتحوله إىل وسيلة إلضفاء
كل ما حيمله االستفتاء من انزالقات واحتامالت
ّ
الصاع .ضف إىل ذلك التّساؤل عن إمكان ّية إثارة نزاع دستوري بالنّسبة إىل
املرشوع ّية عىل ال ّطرف املنترص يف ّ
هيمنا يف هذه الدّ راسة ّ
ألن احتامل حتصني هذه
مشاريع القوانني املصادق عليها عن طريق االستفتاء وهذا ما ّ
السابقة ،عىل ّ
األقل ،قد يشكّل خطرا عىل احلريات يف صورة التّطبيق غري
املشاريع من إمكان ّية رقابة الدّ ستور ّية ّ
الوجيه ألحكام الفصل .49

نتعرض إىل احتامل حتصني القوانني االستفتائ ّية من رقابة الدّ ستور ّية عىل مشاريع القوانني ،فإنّنا ال
وإذ ّ
نقصد بذلك مرحلة ما قبل العرض عىل االستفتاء أي يف املدّ ة الفاصلة بني تاريخ املصادقة والعرض عىل رئيس
ثم بانقضائها أجل ممارسة حق
ألنا املدّ ة التي تفتح فيها آجال ال ّطعن يف الدّ ستور ّية ّ
اجلمهور ّية قصد اخلتمّ ،
38
السياس ّية لعرض مرشوع قانون
الر ّد حسب مقتضيات الفصل  81من الدّ ستور  .وبقطع النّظر عن الوجاهة ّ
رصح القايض بدستور ّيته عىل االستفتاءّ ،
هيم مشاريع القوانني التي
الرقابة عىل الدّ ستور ّية ّ
فإن التّحصني من ّ
ّ
وتم قبوهلا .ونطرح التّساؤل عن إمكان ّية ال ّطعن فيها من عدمها يف صمت الدّ ستور
عرضت عىل االستفتاء ّ
والقانون املن ّظم للمحكمة الدّ ستور ّية عن املسألة.
فأ ّما بالنّسبة إىل الدّ ستور ،ال يبدو ّ
أن مشاريع القوانني االستفتائ ّية بعد قبوهلا من قبل ّ
الشعب مشمولة
ختتص املحكمة الدستورية دون
تنص عىل ما ييلّ « :
بمقتضيات الفصل  120من الدّ ستور يف م ّطته األوىل التي ّ
سواها بمراقبة دستورية:
 مشاريع القوانني بناء عىل طلب من رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة أو ثالثني عضوا من أعضاءجملس نواب الشعب ُيرفع إليها يف أجل أقصـاه سبعـة أيـام مـن تـاريـخ مصـادقـة املجلس علـى مشـروع
 36نفسه ،ص.512 .

التمجة لنا.
 37نفسه ،صّ .512 .

حق الرد بني عدّ ة فرض ّيات متّصلة بال ّطعن يف الدّ ستور ّية:
 38يسمح الفصل  81من الدّ ستور بالتّمييز يف أجل ممارسة ّ
*يف صورة عدم ال ّطعن بعدم الدّ ستور ّية ،يقع الر ّد يف أجل مخسة أي ّام من انقضاء أجل ال ّطعن طبقا للم ّطة األوىل من الفصل  120من الدّ ستور (أي أجل
سبعة أيام من تاريخ املصادقة عىل مرشوع القانون).
* يف صورة وجود طعن بعدم الدّ ستور ّية يتّجه التّمييز بني حالتني:
عند صدور قرار بالدّ ستور ّية يامرس الر ّد يف أجل مخسة أ ّيام من صدور هذا القرار (حسب الفصل  121من الدّ ستور يف فقرته األوىل تصدر املحكمةالدّ ستور ّية قرارها يف أجل مخسة وأربعني يوما من تاريخ ال ّطعن بعدم الدّ ستور ّية).
يف صورة انقضاء أجل اخلمسة وأربعني يوما دون إصدار املحكمة لقرارها وقيامها باإلحالة الوجوب ّية إىل رئيس اجلمهور ّية ،يمكنه ممارسة الر ّد يف أجلمخسة أ ّيام أيضا من تاريخ اإلحالة الوجوب ّية.
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تم ر ّده من قبل رئيس اجلمهورية».
القـانـون أو من تاريخ مصادقته عىل مرشوع قانون يف صيغة معدّ لة بعد أن ّ
باملرة يف ترتيب اآلجال.
ففرض ّية ال ّطعن يف دستور ّية مشاريع القوانني بعد عرضها عىل االستفتاء غري واردة ّ
وهو ما تؤكّده الفقرة األوىل من الفصل  45من القانون األسايس عدد  50لسنة  2015املؤرخ يف  3ديسمرب/
ينص عىل ّ
أن «لرئيس اجلمهور ّية أو لرئيس احلكومة
األول  2015واملتع ّلق باملحكمة الدّ ستور ّية الذي ّ
كانون ّ
أو لثالثني نائبا عىل األقل بمجلس ّنواب ّ
الشعب ،رفع ال ّطعن بعدم دستور ّية مشاريع القوانني يف أجل أقصاه
سبعة أ ّيام من تاريخ مصادقة جملس نواب الشعب عىل مرشوع القانون يف صيغة أوىل أو من تاريخ مصادقته
عليه يف صيغة معدّ لة بعد ر ّده» ،39فال تنصيص يذكر عىل إمكان ّية ال ّطعن يف مشاريع القوانني بعد موافقة
ّ
الشعب عليها عن طريق االستفتاء.40
ُح ّصنت إذن مشاريع القوانني التي يوافق عليها ّ
الشعب عن طريق االستفتاء من رقابة دستور ّية مشاريع
الصعب يف تقديرنا أن نعترب عدم تنظيم املسألة يف الدّ ستور والقانون األسايس املن ّظم للمحكمة
القوانني ومن ّ
الضيقة لرتتيب اآلجال وحتديد موضوع ال ّطعن يصعب معها
للصياغة ّ
الدّ ستور ّية صمتا قابال للتّأويل نظرا ّ
استنتاج العكس فيام عدا مشاريع قوانني املوافقة عىل املعاهدات التي يمكن أن تُعرض عىل االستفتاء يف امل ّطة
ال ّثالثة من الفصل  120الذي يدرج يف اختصاص املحكمة الدّ ستور ّية «املعاهدات التي يعرضها عليها رئيس
اجلمهور ّية قبل ختم مرشوع قانون املوافقة عليها» .فهل يمكن أن يطعن رئيس اجلمهور ّية يف دستور ّية مرشوع
قانون موافقة عىل معاهدة بعد قبوله من قبل ّ
الشعب الذي حكّمه عن طريق االستفتاء وقبل أن خيتمها وخياطر
بزعزعة املرشوع ّية التي تضفيها املوافقة ّ
الشعب ّية؟ ال يوجد بالدّ ستور ما يمنع رصاحة هذه الفرض ّية رغم عدم
احتامل ّيتها.
ويف الواقع ،يرتبط تكريس عدم اختصاص القايض الدّ ستوري يف مراقبة دستور ّية مشاريع القوانني
احلجة األساس ّية التي قدّ مها
السيادة ،وهي ّ
االستفتائ ّية باعتبار هذه األخرية تعبريا مبارشا عن إرادة صاحب ّ
الصادر بتاريخ  6نوفمرب/ترشين الثاين  1962حول القانون املتع ّلق
املجلس الدّ ستوري الفرنيس يف قراره ّ
بانتخاب رئيس اجلمهور ّية عن طريق االقرتاع العام واملبارش الذي صادق عليه ّ
الشعب عن طريق االستفتاء
األول  ،1962حيث رفض املجلس الدّ ستوري النّظر يف الدّ ستور ّية لعدم
املن ّظم بتاريخ  28أكتوبر/ترشين ّ
االختصاص استنادا إىل ّ
أن اختصاصه حمدّ د حرص ّيا بالدّ ستور والقانون املن ّظم له مضيفا أنّه «وإن كان الفصل
مهمة تقدير مطابقة القوانني األساس ّية والعاد ّية للدّ ستور  ...دون حتديد
 61من الدّ ستور يسند للمجلس ّ
إن كان هذا االختصاص ينسحب عىل ّ
الصبغة التّرشيع ّية ،سواء تلك التي صادق عليها
كل النّصوص ذات ّ
ّ
صوت عليها الربملان ،أو يقترص عىل هذه األخرية ،فإنّه ُيستنتج من
الشعب عن طريق االستفتاء أو تلك التي ّ
األول  ،2015ص.3382 .
39
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  8 ،98ديسمرب/كانون ّ
الرائد ّ
ّ

تم اعتامد نفس اخليار بالنّسبة إىل القايض الدّ ستوري املؤ ّقت بام ّ
 40جيدر ّ
أن الفصل  18من القانون األسايس عدد  14لسنة  2014مؤرخ يف 18
الذكر أنّه ّ
ينص عىل ما ييل " :تنظر اهليئة يف دستورية مشاريع القوانني بناء عىل طلب من
أفريل/نيسان  2014املتعلق باهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني ّ
رئيس اجلمهورية أو رئيس احلكومة أو ثالثني نائبا عىل األقل يرفع إليها يف أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ مصادقة املجلس عىل مرشوع القانون املطعون
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  22 ،32أفريل/نيسان  ،2014ص.1013 .
الرائد ّ
فيه أو املطعون يف أحد أحكامه" ّ ،

97

األول -عنوان اختصاص :املرشع
اجلزء الثاين  -املبحث ّ

السلطات العموم ّيةّ -
أن القوانني
روح الدّ ستور -الذي جعل من املجلس الدّ ستوري هيكال تعديل ّيا لعمل ّ
صوت عليها الربملان فحسب ومل يقصد البتّة القوانني التي بمصادقة
التي عناها يف الفصل  61هي القوانني التي ّ
ّ
الشعب عليها إثر استفتاء تشكّل التّعبري املبارش لسيادة األ ّمة»  .41وقد استنتج األستاذ دومينيك روسو من
هذا التّعليل «أنّه بقطع النّظر عن حجج املجلسّ ...
فإن قراره يستند إىل اعتبار سيايس بسيط وبدهيي :يف
الدّ يمقراط ّيةّ ،
السيادة وتصويته يلزم اجلميع دون رقابة ممكنة».42
الشعب هو صاحب ّ
لك ّن هذا التّحليل الذي ينسحب عىل منظومتنا الدّ ستور ّية يؤ ّدي بنا إىل مأزق العالقة اهلرم ّية بني القوانني
االستفتائ ّية والقوانني الربملان ّية بحيث ال يكون معيار التّسلسل اهلرمي هو جمال القانون -أسايس أو عادي -بل
للسيادة» 43والتي تؤ ّدي إىل استنتاج علو ّية
طريقة املصادقة عليه ،أي بني «التّعبريات املبارشة وغري املبارشة ّ
القوانني االستفتائ ّية عىل القوانني الربملانية طاملا ّ
حمصنة ضدّ رقابة الدّ ستور ّية وهو ما يقتيض منطق ّيا
أن األوىل ّ
ّ
السيادة أعىل
ترتيب اآلثار عىل هذه العلو ّية من حيث تعديل القوانني االستفتائ ّية.
فـ«الشعب ّ
املزود بسامت ّ
عب عنها عن
من ّ
أي سلطة أخرى يف الدّ ولة ،وهو من هذا املنطلق الوحيد القادر عىل مراجعة اإلرادة التي ّ
طريق االستفتاء» ،44وهو ما جيب أن يؤ ّدي إىل اعتبار ّ
أن القوانني التي يصادق عليها عن طريق االستفتاء ال
تعدّ ل أو تلغى إالّ عن طريق االستفتاء .غري أنّه إذا بقينا يف إطار املثال الفرنيس ،سنالحظ ّ
أن فقه قضاء املجلس
يكرس نوعا من «املفارقة» 45ألنّه رغم رفضه النّظر يف دستور ّية القوانني االستفتائ ّية لتعبريها
الدّ ستوري ذاته ّ
السيادة ،اعترب يف قرار صادر بتاريخ  9جانفي/كانون الثاين ّ 1990
«أن مبدأ سيادة
مبارشة عن إرادة صاحب ّ
األ ّمة ال يقف البتّة حاجزا أمام ّ
املرشع يف إطار ممارسة االختصاص املحمي بمقتىض الفصل  34من
تول ّ
هيم يف هذا اإلطار إن كانت االحكام
السابقة أو إمتامها أو إلغائها وال ّ
الدّ ستور تنقيح األحكام التّرشيع ّية ّ
46
صوت عليه الربملان أو متّت املصادقة عليه عن طريق االستفتاء» .
ا ُملنَ َّق َحة أو ا ُملت ََّممة أو امللغاة واردة يف قانون ّ
فيبدو ّ
أن هناك متييز واضح بني قابل ّية خضوع القوانني االستفتائ ّية ملراقبة الدّ ستور ّية وبني إمكان ّية تنقيحها
أو إلغائها .وال ّ
أدل عىل ذلك ّ
الرقابة الالّحقة عىل القوانني االستفتائ ّية يف إطار
أن املجلس الدّ ستوري رفض ّ

Décision n° 62-20 DC du 6 novembre 1962, Loi relative à l'élection du Président de la République au suffrage 41
universel direct, adoptée par le référendum du 28 octobre 1962, considérant n°2, JORF, 7 novembre 1962, page
10778, disponible au lien suivant:
التمجة لنا https://www.legifrance. gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000017665198.
ّ
42

التمجة لنا ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, 7ème édition, Paris, Montchrestien, 2006, p. 214.
ّ

43

التمجة لنا HAMON (L.) « Note sous décision n° 62-20 DC », Dalloz, 1963, n°s.n., p. 399.
ّ

45

NIVERT (N.) « Le statut de loi référendaire à l’épreuve du contrôle de constitutionnalité : contradictions et
التمجة لنا perspectives », RJOI, 2010, n°10, p. 127.
ّ

PREVOST (J.-F.) « Le droit référendaire dans l’ordonnancement juridique de la Constitution de 1958 », RDP, 1977, p. 19. 44
التمجة لنا
ّ

Décision n° 89-265 DC du 9 janvier 1990, Loi portant amnistie d'infractions commises à l'occasion d'évènements 46
survenus en Nouvelle-Calédonie, considérant n°8, disponible au lien suivant :
التمجة لنا https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1990/89265DC.htm.
ّ
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املسألة الدّ ستور ّية ذات األولو ّية معيدا تقريبا نفس التّعليل الوارد بقرار  1962املذكور أعاله .47

ودون أن يتع ّلق األمر بإسقاط جدل فرنيس-فرنيس عىل منظومتنا الدّ ستور ّيةّ ،
فإن اإلشكال ّيات املطروحة
يف عالقة برقابة الدّ ستور ّية هي نفسها طاملا كانت اخليارات التّأسيس ّية متقاربة ولذلك يمكّن القانون املقارن
من استقراء للمخاطر املحيطة بإمكان ّية عرض مشاريع القوانني املتّصلة باحلر ّيات عىل االستفتاء خارج رقابة
القايض الدّ ستوري .فعالوة عىل املخاطر املرتبطة بشخصنة االستفتاء واالنزالق إىل حتويله إىل وسيلة إلضفاء
املوجهة وطرح األسئلة املتعدّ دة أو
املرشوع ّية عىل احلكّام وإمكان ّية التّالعب بإرادة النّاخبني عرب احلمالت
ّ
التي حتمل معنيني أو األسئلة غري الدّ قيقةّ ،48
فإن جعل احلريات املوضوع األسايس لصالحية العرض عىل
ألنا ستكون رهينة «نزوات األغلب ّية» 49ومن يتق ّلد أيضا منصب رئيس
االستفتاء شديدة اخلطر عىل احلريات ّ
اجلمهور ّية .ويمكن أن نستأنس بعدّ ة أمثلة من القانون املقارن استعمل فيها االستفتاء للتّضييق عىل احلريات
الستينات من القرن املايض ضدّ التّوزيع
تم تنظيم عدّ ة استفتاءات يف ّ
كام يف الواليات املتّحدة األمريك ّية أين ّ
والسود ( )anti-fair housingمتّت املصادقة عليها يف  %90من احلاالت،
العادل للمساكن بني البيض ّ
الشع ّيني واملثل ّيني اجلنس ّيني .50ويمكن أن يكون االستفتاء
وكذلك االستفتاءات ضدّ حقوق املهاجرين غري ّ
مؤسسات الديمقراطية املبارشة عائقا أمام دعم احلقوق األساس ّية بالنّظر إىل الطابع املحافظ لبعض املناطق
أو ّ
مثلام كان األمر يف  1989يف بعض املقاطعات السويرس ّية التي رفضت فيها مجع ّية ّ
الشعب ()landsgemeinde
بحق االقرتاع للمرأة.51
االعرتاف ّ
الضامنات القضائ ّية.
خاصة يف غياب ّ
الرأي العام ّ
وبالتّايل ال يبدو من الوجيه تعريض احلريات لتق ّلبات ّ
قوة القاعدة املستندة إىل سلطة
روسو« :حتّى ال تصبح مستبدّ ة ،جيب أن تكون ّ
فكام يقول األستاذ دومينيك ّ
52
قوة احلقوق األساس ّية املستندة باألساس إىل سلطة»  .ونفهم إذن استثناء احلقوق
االقرتاع متوازنة مع ّ
املؤرخ يف  3سبتمرب/أيلول 1992
واحلريات من جمال االستفتاء يف عدّ ة دساتري من ذلك دستور سلوفاكيا ّ
والضائب وميزان ّية
ينص يف الفقرة ال ّثالثة من فصله الـ 93عىل ما ييل« :احلقوق واحلريات األساس ّية ّ
الذي ّ

Décision n° 2014-392 QPC du 25 avril 2014, Province Sud de Nouvelle-Calédonie (Loi adoptée par référendum- 47
Droit du travail en Nouvelle-Calédonie), considérants n°7 et 8, JORF, 27 avril 2014, p. 7360, disponible au lien
suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000028903498
FATIN-ROUGE STEFANINI (M.) « Le référendum et la protection des droits fondamentaux », Revue française de 48
droit constitutionnel, 2003/1, n°53, p. 82.

التمجة لنا.
 49نفسه ،صّ .87 .

 50عدّ ة أمثلة عن هذه االستفتاءات واردة يف املقال التّايل:
51

FATIN-ROUGE STEFANINI (M.), op. cit., pp. 79-80.

عن مثال مقاطعة  landsgemeinde du canton d’Appenzel Rhodes intérieuresأنظر:
FATIN-ROUGE STEFANINI (M.), op. cit., p. 80.

ROUSSEAU (D.) « Pour ou contre la limitation du pouvoir du juge constitutionnel ? », La Revue administrative, 1998, 52
التمجة لنا n° 301, pp. 202-203.
ّ
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الدّ ولة ال يمكن أن تكون موضوع استفتاء» ،53أو إحاطة االستفتاء بضامنات قضائ ّية مس ّبقة مثلام هو ّ
الشأن
ينص يف الفقرة الث ّامنة من الفصل 115
املؤرخ يف  2أفريل/نيسان  1976الذي ّ
بالنّسبة إىل الدّ ستور الربتغايل ّ
عىل ّ
والشع ّية املس ّبقة مشاريع االستفتاء التي حتال
أن «رئيس اجلمهورية يعرض وجوبا عىل رقابة الدّ ستور ّية ّ
له من قبل املجلس النّيايب أو احلكومة».54
ال يتع ّلق األمر يف احلقيقة بالوصم اآليل ّ
للشعب الذي «يمكن أن يكون أكثر حكمة من مم ّثليه» ،55وهو ما
يربزه مثال االستفتاء الدّ ستوري يف إيرلندا يف  25ماي/أيار  2018حيث وافق ّ
الشعب بنسبة  %66,4عىل
حق اجلنني يف احلياة
يكرس ّ
املؤرخ يف  7أكتوبر/ترشين ّ
األول  1983الذي ّ
إلغاء التّعديل الدّ ستوري ال ّثامن ّ
(يف الفصل  ،40فقرة  3-3من دستور  1جويلية/متوز  56)1937ويمنع بالتّبع ّية اإلجهاض .57لك ّن القول
ّ
أن تقاطع صالح ّية عرض مشاريع قوانني عىل االستفتاء يف جمال احلريات وغياب إمكان ّية رقابة دستور ّيتها

الرقابة الوجوب ّية عىل الدّ ستور ّية يف تونس ،قد تفلت مشاريع
قد يشكّل خطرا عىل احلريات ،ألنّه يف غياب ّ
القوانني املعن ّية يف طور املصادقة من قبل جملس ّنواب ّ
تتم إثارة دعوى يف شأهنا،
الرقابة إذا مل ّ
الشعب من ّ
ولن تتمكّن املحكمة الدّ ستور ّية من مراقبتها بعد طور العرض عىل االستفتاء .فالفصل  82من الدّ ستور
كأنّه ُبني عىل «قرينة دستور ّية» مرشوع القانون املعني بالعرض عىل االستفتاء الذي يرتبط كام ذكرنا أعاله
بمقصد سيايس بام أن له تقريبا نفس معنى الر ّد .وعدم تكريس والية القايض الدّ ستوري عىل مشاريع القوانني
االستفتائ ّية بعد موافقة ّ
الشعب عليها مع احتامل إفالهتا قبل ذلك ال ّطور متاما من رقابته حيدث يف تقديرنا
تشويشا غري حممود عىل الفصل  49وعىل املنظومة الدّ ستور ّية للحريات ّ
ككل.
وماذا لو ّقرر رئيس اجلمهور ّية عرض مرشوع قانون مصادقة عىل مرسوم حيدّ من احلريات عىل االستفتاء،
تم بعدُ تطبيقه؟
بطريقة تث ّبت مرسوما ّ

جّ -
املؤجلة أو خطورة نصوص العجلة عىل احلريات الفرد ّية
الشع ّية ّ

سنتعرض هلا يف هذا اجلزء من التّحليل
تعرضنا إىل املراسيم يف تقاطعها مع احلالة االستثنائ ّية ولكنّنا
ّ
كنّا قد ّ
ينص
من منظور االختصاص .ولوضوح التّحليل ،سنذكّر بمقتضيات الفصل  70من الدّ ستور التّونيس الذي ّ
عىل ما ييل« :يف حالة ّ
حل جملس نواب الشعب ،يمكن لرئيس اجلمهورية إصدار مراسيم بالتوافق مع رئيس
ُعرض عىل مصادقة املجلس يف الدورة العادية التالية.
احلكومة ت َ
53

التمجة لنا Texte disponible au lien suivant: https://mjp.univ-perp.fr/constit/sk1992.htm.
ّ

55

التمجة لنا FATIN-ROUGE STEFANINI(M.), op. cit., p. 80.
ّ

التمجة لنا Texte disponible au lien suivant: https://mjp.univ-perp.fr/constit/pt1976a.htm.
ّ

54

املؤرخ يف  1جويلية/متوز  1937وتعديالته ،أنظر:
 56بخصوص ّ
نص الدّ ستور اإليرلندي ّ

https://mjp.univ-perp.fr/constit/ie1937.htm

« Irlande: un référendum exemplaire », 27 mai 2018, disponible au lien suivant : https://www.lemonde.fr/idees/ 57
article/2018/05/27/irlande-un-referendum-exemplaire_5305276_3232.html
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يفوض بقانون ملدة حمدودة ال تتجاوز الشهرين
يمكن ملجلس نواب الشعب بثالثة أمخاس أعضائه أن ّ
ُعرض حال انقضاء املدة املذكورة
ولغرض معني إىل رئيس احلكومة إصدار مراسيم تدخل يف جمال القانون ت َ
عىل مصادقة املجلس.
يستثنى النظام االنتخايب من جمال املراسيم».
وباستثناء النّظام االنتخايب من جمال املراسيم ،جيوز أن ُتتَّخذ هذه األخرية فيام عدا ذلك من املوا ّد بام فيها
بأن املراسيم سواء كانت أثناء ّ
جمال احلريات طبقا للفصل  49من الدّ ستور .ونذكّر ّ
حل جملس ّنواب ّ
الشعب
متر عرب
أو بناء عىل تفويض هذا األخري ،هي نصوص ترشيع ّية من النّاحية املاد ّية ال من النّاحية اإلجرائ ّية إذ ال ّ
فبمجرد صياغتها و نرشها من قبل رئيس اجلمهور ّية
اإلجراءات الترشيع ّية من حيث املداولة واإلصدار،
ّ
تصبح سارية املفعول.58
ولصنف املراسيم يف إطار دستور  2014مقصدان خمتلفان ،فاملراسيم بناء عىل تفويض من جملس ّنواب
السلطة التّنفيذ ّية ملوضوع يدخل يف جمال القانون ،59وهذا
ربر برضورة املواجهة الترشيع ّية من قبل ّ
الشعب ت ّ
السلط الذي يستثني املراسيم من إجراءات املداولة التّرشيع ّية -إذ ُيتداول بشأهنا يف
اخلرق ملبدأ الفصل بني ّ
الزمن أوالّ بام ّ
أن
والضوابط املوضوعة من حيث ّ
يفس االحتياطات ّ
جملس الوزراء -وإجراءات املصادقةّ ،
الشهرين وضوابط من حيث املوضوع بام ّ
يتم إالّ ملدّ ة حمدودة ال تتجاوز ّ
أن التفويض
التفويض بقانون ال ّ
معززة
معي ،هذا فضال عن اإلجراءات
اخلاصة بالتفويض بقانون بام أنّه يشرتط أغلب ّية ّ
ّ
ال يكون إالّ لغرض ّ
للمصادقة وهي أغلب ّية  5/3جملس ّنواب الشعب ،كام تعرض املراسيم حال انقضاء املدّ ة املذكورة عىل مصادقة
السلطة التّرشيع ّية للت ّ
ّدخل يف اختصاصها حياط بضوابط
املجلس .فاإلذن املمنوح لرئيس احلكومة من قبل ّ
أكثر رصامة من تلك املشرتطة بالنّسبة إىل املراسيم أثناء ّ
حل جملس ّنواب الشعب أي «املراسيم املتّخذة (من
60
يتم وضع قيد من حيث املوضوع وال من حيث
قبل رئيس اجلمهور ّية) لضامن استمرار الدولة»  ،إذ مل ّ
الزمن وال من حيث إجراءات املصادقة لوجود استحالة ماد ّية الختاذ قانون تفويض .فهناك فقط رشطان،
ّ
رشط مس ّبق هو التوافق بني رئيس الدولة ورئيس احلكومة عند اختاذ املراسيم ،ورشط الحق هو العرض عىل
املصادقة يف الدورة العاد ّية التالية للمجلس النّيايب .فاهلدف هو ضامن استمرار الدولة بتفادي تع ّطل العمل
الترشيعي أثناء الفرتة الفاصلة بني ّ
حل جملس ّنواب الشعب وانتخاب املجلس اجلديد.61
الضورة ،لك ّن إجراءاهتا ختتلف باختالف مقاصدها وبحسب إن كان صاحب
فاملراسيم إذن هي نصوص ّ
الصنف
االختصاص األصيل يف وضع انعقاد أو منحالّ ،بحيث ّأنا ّتبر برضورة االستعجال والتأكّد يف ّ
 58بوعوين (ال) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.336 .
 59نفسه ،ص.337 .
 60نفسه ،ص.338 .
 61نفسه ،ص.338 .
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ّ
املتدخلني يف جمال القانون الوارد
الصنفني
الصنف ال ّثاين .ولكن كال ّ
األول وبرضورة سدّ الفراغ التّرشيعي يف ّ
ّ
السلط يمكنهام الت ّ
ّدخل يف جمال احلريات ،بطريقة
يف الفصل  65من الدّ ستور يف استثناء للفصل الوظيفي بني ّ
حتيد إىل حدّ ما عن مقاصد التّح ّفظ التّرشيعي يف جمال احلريات ،إذ يرتبط هذا التّح ّفظ برضورة محاية احلقوق
للسلطة التّنفيذ ّية حيث يعدّ ّ
واحلريات من الت ّ
املرشع ضامنة ضدّ هذه االعتباط ّية.
ّدخل االعتباطي ّ
تدخل ّ
السابقة ّ
األول -والتي يتّخذها رئيس احلكومة عرب قانون
وبالتّايل ،ورغم ّ
الصنف ّ
التاذ املراسيم يف ّ
الضامنات ّ
معززة للمصادقة عليه ورشط مدّ ة ّ
الضامنات
ثم ّ
التّفويض -واشرتاط أغلب ّية ّ
املعي» ّ
الشهرين و«الغرض ّ
الصبغة التّرشيع ّية بصفة رجع ّية ،إالّ
الالّحقة عرب عرض املراسيم املذكورة عىل مصادقة املجلس لتكتسب ّ
ّ
أن التّأطري القانوين للمراسيم يف تونس يعرتيه يشء من عدم الوضوح قد يؤ ّثر عىل حمتوى املراسيم وعىل
الضامنات الدّ ستور ّية للحريات.
ّ
يوضح الفصل
املرشع الدّ ستوري «اقتصادا» مبالغا فيه يف توضيح نظامها القانوين فال ّ
فيمكن أن ننعى عىل ّ
خاصة ّ
وأن املصادقة قد تكون رصحية إذا وردت عرب قانون ُا ّتذ رصاحة للغرض أو
 70طبيعة املصادقة
ّ
ضمن ّية عرب اإلشارة إليه أو تنقيح ما ورد به من أحكام بقانون الحق ،62وهي إمكان ّية مل يمنعها الفصل 70
يوضح الفصل  70منزلة املراسيم ومآهلا يف صورة عدم
الذي وردت فيه عبارة «املصادقة» مطلقة .كام مل ّ
املصادقة ّ
السلطة التّنفيذ ّية عن إيداع مرشوع قانون املصادقة وهذا خالفا للفصل
اللحقة عليها أو إحجام ّ
 38من الدّ ستور الفرنيس.63
 62الضيف (أ) ،سابق ّ
الذكر ،ص.346 .

للمرشع
الضمن ّية ّ
أقر اختصاصه يف النّظر يف "يف مطابقة املصادقة ّ
 63قبل تعديل الفصل  38من الدّ ستور الفرنيس ،كان املجلس الدّ ستوري الفرنيس قد ّ
األول  1986للدّ ستور" مضيفا" :وحيث أنّه ال مانع مبدئ ّيا من أن ترتتّب املصادقة عىل ّ
كل أو بعض أحكام املراسيم
ألحكام مرسوم  1ديسمرب/كانون ّ
تم تعهيد املجلس الدّ ستوري بقانون من هذه
املشار إليها بالفصل  38عن قانون ال تكون املصادقة موضوعه املبارش لكنّه يفرتضها ّ
بالضورة ،وأنّه إذا ّ
يتضمن فعال املصادقة عىل ّ
املعني أو بعضها وإن كان كذلك التّرصيح بمطابقة االحكام
كل أحكام املرسوم
ال ّطبيعة يعود له التّرصيح بام إذا كان القانون
ّ
ّ
التي أضفت عليها املصادقة قيمة ترشيع ّية للدّ ستور".

Décision n° 86-224 DC du 23 janvier 1987, Loi transférant à la juridiction judiciaire le contentieux des décisions du
Conseil de la concurrence, considérants n°11 et 24, disponible au lien suivant :
التمجة لنا https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1987/86224DC.htm.
ّ
ينص عىل التّايل " :يمكن للحكومة
املؤرخ يف  23جويلية/متوز ّ ،2008
ثم عُدّ ل الفصل  38من الدّ ستور الفرنيس بالقانون الدّ ستوري عدد ّ 2008-724
ّ

التخيص بأن تتّخذ يف شكل مراسيم وملدّ ة حمدّ دة التّدابري التي تدخل مبدئ ّيا يف جمال القانون.
لتنفيذ برناجمها أن تطلب من الربملان ّ
و ُتتّخذ املراسيم يف جملس الوزراء بعد رأي جملس الدّ ولة وتدخل ح ّيز النّفاذ من تاريخ نرشها لكن تسقط يف صورة عدم إيداع مرشوع قانون املصادقة
أمام الربملان قبل التّاريخ املحدّ د يف قانون التّفويض .وال يمكن املصادقة عليها إالّ بطريقة رصحية.
وبانقضاء األجل املذكور يف الفقرة األوىل من هذا الفصل ،ال يمكن تنقيح املراسيم يف املوا ّد التي تدخل يف جمال القانون إالّ بقانون".

Constitution du 4 octobre 1958, Version consolidée au 9 mai 2020, disponible au lien suivant : https://www.legifrance.
gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006071194&dateTexte=20200509

التمجة لنا.
ّ
أنظر يف هذا الشأن:

VERPEAUX (M.) « Les ordonnances de l'article 38 ou les fluctuations contrôlées de la répartition des compétences
entre la loi et le règlement », Cahiers du Conseil constitutionnel, n° 19, Dossier: Loi et règlements, Janvier 2006,
disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decisions-de-nomination/les-ordonnances-de-larticle-38-ou-les-fluctuations-controlees-de-la-repartition-des-competences
أنظر أيضا :الضيف (أ) ،سابق ّ
الذكر ،ص.341 .
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متحركة بني النّصوص
ومن ناحية أخرى ،تعدّ املراسيم نصوصا يف منزلة بني منزلتني« ،احلدود بشأهنا
ّ
الضامنات اإلجرائ ّية والقضائ ّية التي جيب أن ُتاط
ّ
التتيب ّية والقوانني» ،64وهذا ما يضعف إىل حدّ ما ّ
بالنّصوص املتّصلة باحلريات.
لنالحظ ّأوال ومن حيث االجراءات ّ
التتيب ّية
الصبغة ّ
أن املراسيم مل حتظ ال بإجراءات النّصوص ذات ّ
الصبغة التّرشيع ّية .فبالنّظر إىل األوىل،
التي تعلوها يف س ّلم القواعد القانون ّية وال بإجراءات النّصوص ذات ّ
65
التتيب ّية املنصوص عليها بامل ّطتني األوىل وال ّثالثة من الفصل  92من الدّ ستور
وخالفا لألوامر احلكوم ّية ّ
والتي يشرتط فيها وجوبا مداولة جملس الوزراء وإعالم رئيس اجلمهور ّيةّ ،
فإن املراسيم ال ختضع وجوبا إىل
التتيب ّية .ومن ناحية
هذه اإلجراءات كام ال تُستشار بشأهنا املحكمة اإلدار ّية خالفا ملشاريع األوامر احلكوم ّية ّ
أخرى ،تُعفى من املداولة التّرشيع ّية ،وهو ما يعني إعفاء مبدئ ّيا من مقتضيات املسار التّرشيعي ّ
ككل بام يف ذلك
بالضورة
هتم ّ
استشارة بعض اهليئات التي تفرضها بعض النّصوص بشأن بعض مشاريع القوانني -والتي ّ
66
الرشيدة ومكافحة الفساد 67واملجلس
احلريات -من ذلك استشارة هيئة حقوق اإلنسان وهيئة احلوكمة ّ
األعىل للقضاء .68فال الدّ ستور وال النّصوص املن ّظمة هلذه اهليئات ذكرت املراسيم ضمن النّصوص اخلاضعة
إىل استشارهتا الوجوب ّية ،وهذا مفهوم إىل حدّ ما بالنّظر إىل ال ّطبيعة االستثنائ ّية واالستعجال ّية للمراسيم،
املؤرخ يف  17مارس/آذار  2017واملتع ّلق بقواعد إعداد مشاريع
وإن كان منشور رئيس احلكومة عدد ّ 8
64

التمجة لنا VERPEAUX (M.), op. cit.
ّ

"خيتص رئيس احلكومة بــ:
ينص الفصل  92من الدّ ستور يف امل ّطتني األوىل وال ّثالثة عىل ما ييل:
65
ّ
ّ
 إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتابات الدولة وضبط اختصاصاهتا وصالحياهتا بعد مداولة جملس الوزراء،()...
 إحداث أو تعديل أو حذف املؤسسات واملنشآت العمومية واملصالح اإلدارية وضبط اختصاصاهتا وصالحياهتا بعد مداولة جملس الوزراء ،باستثناءالراجعة إىل رئاسة اجلمهورية فيكون إحداثها أو تعديلها أو حذفها باقرتاح من رئيس اجلمهورية،
...
رئيس اجلمهورية بالقرارات املتخذة يف إطار اختصاصاته املذكورة".
رئيس احلكومة َ
ويعلم ُ
ينص الفصل  128من الدّ ستور عىل االستشارة الوجوب ّية هليئة حقوق اإلنسان يف مشاريع القوانني املتّصلة بمجال اختصاصها وهو ما أكّده الفصل 12
66
ّ
ينص عىل التّايل:
األول  2018واملتع ّلق هبيئة حقوق اإلنسان الذي ّ
من القانون األسايس عدد  51لسنة  2018املؤرخ يف  29أكتوبر/ترشين ّ
ـ" تستشار اهليئة وجوبا يف مشاريع القوانني املتعلقة بحقوق اإلنسان واحلريات .وتبدي رأهيا يف أجل أقصاه شهر من تاريخ توصلها بامللف .كام يمكن
استشارهتا يف مجيع مشاريع النصوص القانونية األخرى.
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عــدد  6 ،89نوفمرب/
الرائد ّ
ويمكن استشارة اهليئة فيام يتعلق بالتدابري ذات العالقة بمجال حقوق اإلنسان واحلر ّيات"ّ ،
ترشين الثاين  ،2018ص.4639 .

ينص الفصل  130من الدّ ستور عىل االستشارة الوجوب ّية هليئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف مشاريع القوانني املتّصلة بمجال اختصاصها
67
ّ
وهو ما أكّده الفصل  9من القانون األسايس عدد  59لسنة  2017مؤرخ يف  24أوت/آب  2017املتع ّلق هبيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي
ينص عىل التّايل " :تستشار اهليئة وجوبا يف مشاريع القوانني املتصلة بمجال اختصاصها سيام تلك املتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتكريس مبادئ
ّ
احلوكمة الرشيدة.
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عــدد 5 - 1 ،71-70
الرائد ّ
يمكن أن تستشار اهليئة يف مشاريع النصوص الرتتيبية العامة املتصلة بمجال اختصاصها"ّ ،
سبتمرب/أيلول  ،2017ص.2879 .
ينص الفصل  114من الدّ ستور عىل االستشارة الوجوب ّية للجلسة العا ّمة للمجالس القضائ ّية ال ّثالثة للمجلس األعىل للقضاء يف مقرتحات ومشاريع
68
ّ
املؤرخ يف  28أفريل/نيسان  2016املتع ّلق
القوانني املتّصلة بمجال اختصاصها وهو ما أكّده الفصل  42من القانون األسايس عدد  34لسنة ّ 2016
ينص عىل ما ييلّ " :
الرأي بخصوص مشاريع ومقرتحات القوانني املتعلقة خاصة بتنظيم
باملجلس األعىل للقضاء الذي ّ
تتول اجللسة العامة -...:إبداء ّ
العدالة وإدارة القضاء واختصاصات املحاكم واإلجراءات املتبعة لدهيا واألنظمة اخلاصة بالقضاة والقوانني املنظمة للمهن ذات الصلة بالقضاء التي
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عــدد  29 ،35أفريل/نيسان  ،2016ص.1639 .
تعرض عليها وجوبا"ّ ،
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نص عىل ّ
تتضمن «اال ّطالع عىل
أن املراسيم جيب أن
النّصوص القانون ّية وإجراءات عرضها واستكامل هتيئتها ّ
ّ
رأي الوزير أو الوزراء املعن ّيني وعند االقتضاء رأي اهليكل أو اهلياكل املعن ّية أو اهليئات الدّ ستور ّية التي يقتيض
الدّ ستور وجوب ّية استشارهتا يف مشاريع القوانني» ،69بمعنى ّ
أن املنشور ّنزل املراسيم منزلة النّصوص التّرشيع ّية
يتم احرتام هذه املقتضيات يف مراسيم جائحة الكورونا املذكورة أعاله
من حيث قواعد إعدادها ،غري أنّه مل ّ
70
تم االحتجاج عليه من
وال حتيل ا ّطالعات هذه املراسيم إىل ّ
أي استشارة كانت للهيئات املعن ّية  ،وهو ما ّ
أن هذا االحتجاج مردود عليها ّ
إحداها 71رغم ّ
ألي هيئة بشأن
ألن الدّ ستور مل يذكر البتّة االستشارة الوجوب ّية ّ
مشاريع املراسيم.
واملنزلة الوسطى للمراسيم تربز ال فقط فيام يتع ّلق بإجراءات عرضها ،بل كذلك وباخلصوص بمنزلتها
مستقر عليه فقها وقضاءّ ،72
فإن املراسيم عند ّاتاذها وإىل
القانون ّية .ويف هذا اإلطار ،وحسب ما هو
ّ
مقررات إدار ّية ذات صبغة ترتيب ّية خاضعة لرقابة القايض اإلداري يف
حني املصادقة الالّحقة عليها هي ّ
السلطة أو توقيف التّنفيذ يراقبها القايض بالنّظر إىل مرجع ّيات ثالث :قانون التّفويض
إطار دعوى جتاوز ّ
الصبغة التّرشيع ّية بأثر رجعي إذا ما صادق
واملعاهدات الدّ ول ّية والدّ ستور .73ويمكن للمراسيم أن تكتسب ّ
عليها املجلس الذي يمكن أن ين ّقحها .ويف صورة مل تُعرض عىل مصادقة املجلس النّيايب بعد انقضاء أجل
التّفويض تسقط آثارها القانون ّية .أ ّما إذا رفض املجلس املصادقة عليها بعد إيداع مرشوع قانون املصادقة
فسبق أن قلنا أن جانبا من الفقه التونيس يعترب أن الرفض جيعلها منسوخة من تاريخ الرفض .74لكن من املثري
املؤرخ يف  17مارس/آذار  2017واملتع ّلق بقواعد إعداد مشاريع النّصوص القانون ّية وإجراءات عرضها واستكامل
 69منشور رئيس احلكومة عدد ّ 8
هتيئتها ،سابق ّ
الذكر ،ص.13 .

 70مرسوم من رئيس احلكومة عدد  6لسنة  2020مؤرخ يف 16أفريل/نيسان  2020يتعلق بس ّن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّ ة تداعيات انتشار
فريوس كورونا "كوفيد  ،" 19 -مرسوم من رئيس احلكومة عدد  7لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق
باألعوان العموميني وبسري املؤسسات واملنشآت العمومية واملصالح اإلدارية ،مرسوم من رئيس احلكومة عدد  8لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/
نيسان  2020يتعلق بتعليق اإلجراءات واآلجال ،مرسوم من رئيس احلكومة عدد  9لسنة  2020مؤرخ يف 17أفريل/نيسان  2020يتعلق بزجر خمالفة
منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل والتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا "كوفيد  ،"19-مرسوم من
رئيس احلكومة عدد  10لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر خمالفة قواعد املنافسة واألسعار ،مرسوم من
رئيس احلكومة عدد  11لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بمراجعة األداءات واملعاليم املستوجبة عىل منتجات احلامية الفردية
ومدخالهتا للتو ّقي من انتشار اإلصابة بفريوس كورونا "كوفيد ،"19-الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عــدد  18 ،33أفريل/نيسان  ،2020تباعا
الصفحات .935-933 ،933-931 ،931-930 ،930-928 ،928-926 ،926-923
يف ّ
" 71شوقي الطبيب :متت استشارة جملس املنافسة يف إصدار املراسيم ومل يتم استشارة هيئة مكافحة الفساد" 16 ،أفريل/نيسان  ،2020يمكن حتميله عىل
الرابط التّايلhttps://www.shemsfm.net/ar :
ّ
 72إذا ما استندنا إىل فقه القضاء الفرنيسّ ،
فإن هذه املبادئ ّ
تلخصها احليث ّية التّالية من قرار ملجلس الدّ ولة الفرنيس" :إذا كان املرسوم املتّخذ عىل أساس
الفصل  38من الدّ ستور حيافظ عىل طبيعته كعمل إداري طاملا مل يصادق عليه الربملانّ ،
فإن أحكامه الدّ اخلة يف جمال القانون ال يمكن تنقيحها أو إلغاؤها
املرشع أو عىل أساس تفويض جديد ممنوح للحكومة .وحيث ّ
أن انقضاء األجل املضبوط
بعد انقضاء أجل التّفويض املمنوح للحكومة ّإل من قبل ّ
التتيب ّية إىل طلب إلغاء أحكام مرسوم واردة يف جمال القانون حتّى ولو كانت مشوبة
بالسلطة ّ
السلطة ّ
املزودة ّ
بقانون التّفويض حيول دون أن تستجيب ّ
ّ
باللرشع ّية".
Arrêt d'Assemblée du Conseil d'État du 11 décembre 2006, N° 279517, Conseil national de l'ordre des médecins,
disponible au lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000008223524.
التمجة لنا
ّ

مستقر بخصوص منزلة املراسيم .أنظر الضيف (أ) ،سابق ّ
 73جيب اإلقرار ّ
الذكر ،ص.355-347 .
بأن موقف املحكمة اإلدار ّية غري
ّ
 74نفسه ،ص .345 .أنظر أعاله ،ص.71 .
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

لالنتباه ّ
أن الفصل  2من القانون عدد  19لسنة  2020املؤرخ يف  12أفريل/نيسان  2020واملتعلق بالتفويض
إىل رئيس احلكومة يف إصدار مراسيم لغرض جماهبة تداعيات انتشار فريوس كورونا (كوفيد )19-والذي
كان أساسا ّ
نص عىل التّايل« :تُعرض املراسيم التي سيتم إصدارها وفق
التاذ مراسيم يف جمال احلريات قد ّ
أحكام الفصل األول من هذا القانون يف أجل عرشة أيام من انقضاء املدة املحددة بنفس الفصل عىل مصادقة
جملس ّنواب الشعب.
ويف صورة عدم عرض هذه املراسيم من قبل احلكومة يف اآلجال املنصوص عليها بالفقرة األوىل من
ّعهد التّلقائي بالنّظر ّأوال إىل
هذا الفصل ،يتعهد املجلس بذلك تلقائيا» .75ونتساءل هنا عن وجاهة آل ّية الت ّ
االختصاص يف تقييد ما أطلقه الدّ ستور بقانون تفويض رغم عدم وضوح الفصل  70كام أسلفنا ّ
الذكر،
السلطة التّنفيذ ّية إىل أدوات دستور ّية للمجاهبة
وبالنّظر ثانيا إىل ال ّطابع االستثنائي للمراسيم وارتباطها بحاجة ّ
التخيص ،من املفروض أن تُودع مرشوع املصادقة أو أن تودع
السيعة للجائحة .فإذا كانت حتتاج إىل جتديد ّ
ّ
يتعهد جملس ّنواب ّ
ويتمسك بالنّظر
الشعب تلقائ ّيا بمرشوع املصادقة عىل املراسيم
قانون تفويض جديد .فأن ّ
ّ
السلطة التّنفيذ ّية عن إيداع مرشوع املصادقة النتفاء حاجتها إىل ذلك يدعونا إىل التّساؤل إن
فيها رغم إحجام ّ
مل يكن املجلس يبدو «ملك ّيا أكثر من امللك».
صحيح ّ
السلطة التّنفيذ ّية ،فقد ال نرى حاجة يف صورة انقىض أجل
أن مآل املراسيم يرتبط بام تقدّ ره ّ
التّفويض وانزاح خطر اجلائحة أن تكون هناك رضورة لعرض املرسومني سابقي ّ
الذكر عدد  9لسنة 2020
واملتع ّلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي ّ
الشامل أو املرسوم عدد  7لسنة  2020مؤرخ
يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق باألعوان العموميني وبسري املؤسسات
واملنشآت العمومية واملصالح اإلدارية ،إذ من املنطق أن يسقطا بعدم إيداع مرشوع قانون املصادقة النتفاء
أسبابه .لكن هذا ال ينطبق عىل كل املراسيم وبعضها كمرسوم عدد  6لسنة  2020مؤرخ يف  16أفريل/نيسان
 2020يتعلق بس ّن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّ ة تداعيات انتشار فريوس كورونا «كوفيد،»19-
الشهرين .ويبدو ّ
تتجاوز مقتضياته وآثاره أجل ّ
أن صاحب التّفويض خيش عىل األمان القانوين من دستور
تع ّثر يف ضبط النّظام القانوين للمراسيم الذي اعرتاه عدم الوضوح وورد الفصل  70مبتورا من توضيح آثار
التخيص نصوص غري دستور ّية بام ّأنا نصوص ذات
عدم عرض املراسيم عىل املصادقة ،فهي بنفاذ أجل ّ
صبغة ترتيب ّية ّ
ربر واقعي قد
تتدخل يف جمال القانون وجب حتديد مآهلا وإخضاعها إىل رقابة الربملان ،وهو م ّ
ّعهد التّلقائي للمجلس هبا.
يفس التنّصيص يف قانون التّفويض -بطريقة جمافية ملنطق املراسيم -عىل الت ّ
ّ
تم تقديمه
ينم عنها تكريس الت ّ
ّعهد التّلقائي باملراسيم نلمسه أيضا من خالل املقرتح الذي ّ
والريبة التي ّ
ّ
أثناء مناقشة مرشوع قانون التّفويض يف جلنة النّظام الدّ اخيل واحلصانة والقوانني الربملانية والقوانني االنتخابية
نصه فيام ييل« :يمكن ال ّطعن يف دستور ّية املراسيم طبقا إلجراءات القانون األسايس عدد  14لسنة
والذي يتم ّثل ّ
 75الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عـــدد  12 ،31أفريل/نيسان  ،2020ص.895 .
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76
تم بعد
 2014املؤرخ يف  18أفريل/نيسان  2014املتعلق باهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني»  .وقد ّ
االتفاق مع احلكومة عىل سحب هذا املقرتح الذي ال يستقيم قانونا بام ّأنا يف هذا ال ّطور نصوص ذات صبغة
الرقابة يف تونس ،رغم
ترتيب ّية وليست مشاريع قوانني ّ
مؤهلة للخضوع إىل والية القايض الدّ ستوري وفق تأطري ّ
ّ
السلطة التّنفيذ ّية إىل رقابة الدّ ستور ّية ليست بدعة بالنّظر إىل التّجربة األملان ّية
أن إخضاع النّصوص ّ
الصادرة عن ّ
الصادرة عن ّ
مثال التي متتدّ فيها رقابة الدّ ستور ّية إىل ّ
السلط العموم ّية إذا ما تع ّلقت باحلريات
كل األعامل ّ
كل ّ
واملهم ّ
الضامنات القضائ ّية املتفاوتة التي حتظى هبا املراسيم.
يف إطار دعوى يثريها األفراد.77
أن املسألة حتيلنا إىل ّ
ّ

الرقابة القضائ ّية املس ّلطة عليها بني صنف األعامل اإلدار ّية
ثمة ّ
فاملراسيم تتأرجح طبيعتها القانون ّية ومن ّ
اخلاضع لرقابة القايض اإلداري كام قلنا وصنف األعامل التّرشيع ّية اخلاضعة لوالية القايض الدّ ستوري التي
متتدّ فقط إىل قوانني التّفويض كام متتدّ إىل قوانني املصادقة بام ّأنا تدخل حتت طائلة مشاريع القوانني التي ختضع
لرقابة املحكمة الدّ ستور ّية بمقتىض الفصل  120من الدّ ستور ،ومتتدّ بالتّبع ّية إىل املراسيم املصادق عليها التي
السابقة مدى احرتام رشوط التّفويض من حيث مدّ ته وغرضه ،وهذا
الرقابة ّ
وهتم ّ
ارتقت إىل املنزلة الترشيع ّيةّ .
ما ورد مثال برأي املجلس الدّ ستوري التّونيس حتت طائلة دستور  1959بخصوص مرشوع قانون التّفويض
أقر املجلس أنّه «ولئن اتّسم
إىل رئيس اجلمهور ّية املؤ ّقت يف ّاتاذ مراسيم طبقا للفصل  28من الدّ ستور حيث ّ
تم تعيني الغرض
مناط جماالت التّفويض املمنوح بالت ّّنوع واالتّساع ،فإنّه ال يشء حيول دون ذلك طاملا أنّه ّ
الراهنة»،
بوجه كاف كام يقتيض ذلك الفصل  28من الدّ ستورّ ،
خاصة بالنّظر إىل متط ّلبات املرحلة االنتقال ّية ّ
مضيفا أنّه «يسوغ لرئيس اجلمهور ّية املؤ ّقت  ...باالستناد إىل قانون التّفويض املزمع ّاتاذه ،أن يتّخذ مراسيم
يتم ذلك يف كنف احرتام الدّ ستور».78
يف املجاالت املع ّينة وللمدّ ة املذكورة ،طاملا ّ
هذه اإلحالة األخرية إىل «احرتام الدّ ستور» جتعل من رقابة الدّ ستور ّية عىل مشاريع قوانني التّفويض رقابة
غري مبارشة عىل حمتوى املراسيم ،وهو ما حييل إىل أبعاد رقابة الدّ ستور ّية عىل مشاريع قوانني التّفويض التي
تبدو مبدئ ّيا حمدودة رغم ّ
أن حيث ّية املجلس الدّ ستوري تربز أن قانون التّفويض ال يعفي احلكومة من رضورة
احرتام الدّ ستور ،وهذا ما يربز أكثر عىل ضوء فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس التي استنتج منها الفقه
تنزال يف «منطق استرشايف يؤول به إىل استباق حمتوى املراسيم املستقبل ّية بالنّظر إىل أحكام قانون التّفويض إذ
ّ
79
ال يمكنه سوى افرتاض ال دستور ّية مستقبل ّية» .
 76جملس ّنواب ّ
الشعب ،تقرير جلنة النظام الداخيل واحلصانة والقوانني الربملانية والقوانني االنتخابية حول مرشوع قانون يتعلق بالتفويض إىل رئيس احلكومة
الرابط التّايل:
عىل
حتميله
يمكن
،
35
ص.
،
2020
أفريل/نيسان
،
2020
/
30
عـــدد
الدستور،
من
72
الفصل
من
الثانية
للفقرة
طبقا
مراسيم
يف إصدار
ّ

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=109911&code_exp=1&langue=1

واملؤرخ يف  12مارس/آذار ّ 1951
لكل شخص رفع دعوى يف الدّ ستور ّية
 77جييز الفصل  80فقرة أوىل من القانون املن ّظم للمحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية
ّ
املكرسة يف الفصول  20فقرة  4و 33و 38و 101و 103و 104من القانون
أمام ذات املحكمة للتظ ّلم من انتهاك أحد حقوقه األساس ّية أو أحد احلقوق ّ
الرابط التّايل:
األسايس األملاين من قبل سلطة عموم ّية .يمكن حتميل هذا القانون ( )Gesetz über das Bundesverfassungsgerichtعىل ّ

https://www.gesetze-im-internet.de/bverfgg/BJNR002430951.html

الرأي عدد  2011-2للمجلس الدّ ستوري التّونيس بخصوص مرشوع قانون التّفويض إىل رئيس اجلمهور ّية املؤ ّقت يف ّاتاذ مراسيم طبقا للفصل 28
78
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  10 ،10فيفري/شباط  ،2011ص.176 .
الرائد ّ
من الدّ ستورّ ،
التمجة لنا VERPEAUX (M.), op. cit.
ّ

79
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ّعهد
السياق الذي صدرت فيه مراسيم جائحة كورونا يف تونس ،ورغم عزوف جهات الت ّ
وبالعودة إىل ّ
يتضمن الت ّ
ّدخل يف جمال احلريات استنادا إىل الفصل ،49
عن إثارة دستور ّية مرشوع قانون التّفويض الذي
ّ
جيوز التّساؤل إن كانت اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني ،لو كان قدّ ر هلا النّظر ،ستلجأ إىل تقنية
التّأويالت التّح ّفظ ّية  les réserves d’interprétationلتعطي توجيهات للحكومة يف كيف ّية تطبيق الفصل
 49والتناسب بشأن التّدابري املتع ّلقة باحلدّ من احلريات والعقوبات املتّصلة هبا .ويمكن تعريف التّأويالت
بأنا تقنية قضائ ّية متكّن القايض
التّح ّفظ ّية املعتمدة من قبل القايض الدّ ستوري يف عدّ ة دول كفرنسا وإيطاليا ّ
ّرصف أو «التّالعب» باملضمون التّقعيدي للقانون
من تفادي التّرصيح بعدم الدّ ستور ّية ومن ّ
ثمة تسمح له بالت ّ
لتحقيق التّناسق بينه وبني املقتضيات الدّ ستور ّية ،80بحيث مكّنت املجلس (الدّ ستوري الفرنيس) من جتاوز
يؤول النص املعروض عىل رقابته
املجردة للقانون والنّظر يف أبعاد تطبيقه .فاملجلس الدّ ستوري ّ
الرقابة ّ
حدود ّ
يتعي احرتامها بعده ،عندما تدعى السلطات حتت-الترشيعية إىل
بتوضيح "رشوط املطابقة للدّ ستور التي ّ
81
السامح بختم القانون .وال يعدّ األمر من قبيل «اخليال الدّ ستوري»
تأويل النص قبل تطبيقه" يتو ّقف عليها ّ
إذ استعمل املجلس الدّ ستوري الفرنيس هذه التّقنية 82بمناسبة مراقبة دستور ّية قوانني التّفويض إلعطاء
ّ
وتظل
توجيهات للحكومة بخصوص حمتوى املراسيم وكيف ّية ضامن مطابقتها للمقتضيات الدّ ستور ّية.83
اإلمكان ّية مفتوحة للقايض الدّ ستوري املؤ ّقت والدّ ائم يف صورة أثريت دستور ّية مشاريع قوانني تفويض
الختاذ مراسيم متّصلة باحلريات.
من ناحية أخرى ،يمكن أن ُتارس رقابة الدّ ستور ّية عىل مضمون املراسيم بطريقة الحقة وذلك بمناسبة
ال ّطعن يف دستور ّية قوانني املصادقة .وهي ال تقف كام يربز ذلك فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس عند
النّظر يف مدى دستور ّية إجراءات املصادقة ،بل هي أيضا رقابة مضمون ّية بالنّظر إىل الدّ ستور واألهداف ذات

DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des " décisions interprétatives » en France et en Italie, Paris, 80
التمجة لنا Economica-PUAM,1997, p. 19.
ّ
81

ّ
التمجة لنا VIALA (A.), Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 1999, p.1.

 82بخصوص تصنيف التأويالت التحفظية حسب فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس ،أنظر:

FAVOREU (L.) « La décision de constitutionnalité », Revue internationale de droit comparé, 38-2, Avril-juin 1986,
pp. 622-624.

املؤرخ يف  12جويلية/
 83يف قراره املتع ّلق بالنّظر يف دستور ّية قانون التّفويض للحكومة لتبسيط القانون الذي جييز للحكومة تنقيح القانون عدد ّ 85-704
بتصور وتنفيذ وحتويل واستغالل ومتويل
متوز  1985واملتع ّلق بتنفيذ املنشآت العموم ّية بمراسيم وذلك قصد اعتامد أشكال جديدة من العقود املتع ّلقة
ّ
ّرصف يف اخلدمات ومتويلها اعترب املجلس ّ
أن "تعميم االستثناءات وجعلها املبدأ يف جمال ال ّطلب العمومي أو امللك العمومي
التّجهيزات العموم ّية أو الت ّ
الضامنات القانون ّية عن املقتضيات الدّ ستور ّية ال ّلصيقة باملساواة أمام ال ّطلب العمومي ومحاية األمالك العموم ّية وحسن استعامل املوارد
من شأنه أن يرفع ّ
سيتم ّاتاذها عىل أساس الفصل  6من القانون املطعون فيه االستثناءات املامثلة عىل وضع ّيات
التي
املراسيم
ُقرص
ت
أن
جيب
املنظور
العموم ّية ،ومن هذا
ّ
ربرات املصلحة العا ّمة  ...كرضورة أخذ اخلصوص ّيات الفن ّية والوظيف ّية أو االقتصاد ّية لتجهيزات أو خدمات مع ّينة بعني االعتبار" ،كام ّ
أن
تستجيب مل ّ
السيادة إىل إحدى ّ
اخلاصة".
الذوات
ّ
"الفصل  6ال يمكن أن ُيفهم منه أنّه جييز تفويض ممارسة إحدى مها ّم ّ
Décision n° 2003-473 DC du 26 juin 2003, Loi habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, considérants n°18 et
ّ
التمجة لنا 19, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2003/2003473DC.htm.

أنظر أيضا:

VERPAUX (M.), op. cit.
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األول -عنوان اختصاص :املرشع
اجلزء الثاين  -املبحث ّ

النص إىل أن يكون مفهوما ومبدأ النّفاذ إىل القانون .84بقي ّ
أن املسألة
القيمة الدّ ستور ّية ،من ذلك مبادئ قابل ّية ّ
يف تونس ّ
ّعهد التّلقائي للهيئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية
الرقابة الوجوبية أو الت ّ
الرقابة يف غياب ّ
تظل مرهتنة بإثارة ّ
مشاريع القوانني واملحكمة الدّ ستور ّية.
التتيبية والنّصوص التّرشيع ّية،
خطرية إذن هي املراسيمُ ،م ّررة من القيود اإلجرائ ّية العادية للنّصوص ّ
مل ُتمى منها احلريات عىل خالف النّظام االنتخايب ،منزلتها القانون ّية وضامناهتا القضائ ّية متفاوتة بحيث ّأنا
وخاصة يف جمال احلريات الفرد ّية .فمنها
حتدث تشويشا  un parasiteغري حممود يف النّظام القانوين للحريات
ّ
ما هو ترتيبي املنزلة حاليا كمراسيم جائحة كورونا ،ومنها ما هو ترشيعي بعد املصادقة ،ومنها ما ُولد ترشيع ّيا
املؤرخ يف  42سبتمرب/أيلول 2011
دون حاجة إىل مصادقة ،ونقصد بذلك املرسوم عدد  87لسنة ّ 2011
85
املؤرخ يف  24سبتمرب/أيلول  2011املتعلق بتنظيم
السياس ّية واملرسوم عدد ّ 88
املتع ّلق بتنظيم األحزاب ّ
86
املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة
اجلمعيات واملرسوم عدد  115لسنة ّ 2011
والطباعة والنرش 87واملرسوم عدد  116املتعلق بحرية االتصال السمعي البرصي وبإحداث هيئة عليا مستقلة
لالتصال السمعي والبرصي 88التي تعدّ نصوصا ترشيع ّية منذ صدورها الستنادها إىل املرسوم عدد  14لسنة
للسلط العموم ّية ،الذي اعتربه األستاذ
املؤرخ يف  23مارس/آذار  2011واملتع ّلق بالتّنظيم املؤ ّقت ّ
ّ 2011
89
أقر ّ
تعذر «التّطبيق الكامل
عياض بن عاشور «مرسوما تأسيس ّيا  ...خارقا لعادة املراسيم» ودستورا مؤ ّقتا ّ
ألحكام» دستور  1959وأعلن عن ّ
السلط العموم ّية إىل حني تنصيب
املؤسسات ون ّظم بصفة مؤ ّقتة ّ
حل ّ
الصبغة التّرشيع ّية
«يتم إصدار النّصوص ذات ّ
املجلس الوطني التّأسييسّ .
الرابع عىل أنّه ّ
ونص يف فصله ّ
بالرائد
يف صيغة مراسيم خيتمها رئيس اجلمهور ّية املؤ ّقت بعد مداولتها يف جملس الوزراء ويسهر عىل نرشها ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية» ،90بحيث غابت يف شأهنا املصادقة التّرشيع ّية ّ
السابقة
اللحقة خالفا للمراسيم ّ
ّ
عىل املرسوم عدد  14لسنة  2011التي صدرت بناء عىل قانون تفوض يستند إىل الفصل  28من الدّ ستور.
84

أنظر مثال:

Décision n°2007-561 DC du 17 janvier 2008 - Loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au
code du travail (partie législative, considérant n°5, JORF, 22 janvier 2008, p.1131, disponible au lien suivant :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriConst.do?idTexte=CONSTEXT000018037619

أنظر أيضا:

VERPAUX (M.), op. cit.

 85الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  30 ،74سبتمرب/أيلول  ،2011ص.1996- 1993 .
 86نفسه ،ص.2001-1996 .

 87الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  4 ،84نوفمرب/ترشين الثاين  ،2011ص.2568-2559 .
 88نفسه ،ص.2575-2568 .

 89ابن عاشور(ع) "الثورة التونسية يف جتلياهتا الدّ ستورية :املرحلة االنتقالية األوىل ( 14جانفي  16 -2011ديسمرب  ،") 2011يمكن حتميله عىل الرابط:
http://yadhba.blogspot.com/2012/10/14-2011-16-2011.html

أنظر أيضا الضيف (أ) ،سابق ّ
الذكر.

للسلط العموم ّية ،الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد
املؤرخ يف  23مارس/آذار  2011واملتع ّلق بالتنظيم املؤ ّقت ّ
 90مرسوم عدد  14لسنة ّ 2011
 25 ،20مارس/آذار  ،2011ص.367 .
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91
تفس بخصوص ّية املرحلة
وبالتّايل ،تندرج مراسيم احلريات املذكورة يف إطار «ممارسة سلطة ترشيع ّية أصل ّية»
ّ
نصها املرجعي أال وهو املرسوم عدد  14لسنة  .2011مع ذلك ورغم طبيعتها التّرشيع ّية
أسس هلا ّ
االنتقال ّية التي ّ
للضامنات التي يسبغها التّح ّفظ
السلطة التّنفيذ ّية غري مستجيبة ّ
«بالوالدة» ،تعدّ هذه املراسيم ّ
الصادرة عن ّ
الضابطة للحريات من حيث رشوط التّداول يف املجلس التّرشيعي92املنتخب فضال
التّرشيعي عىل النّصوص ّ
مقومات الدّ يمقراط ّية التّمثيل ّية ومبدأ
عن حتصينها ضدّ رقابة القايض اإلداري وإن كان املأخذ املتّصل بنسف ّ
بالصبغة التّمثيل ّية إىل حد ما للهيئة العليا لتحقيق أهداف ال ّثورة واإلصالح
السلط قد ُر ّد عليه ّ
الفصل بني ّ
وبالصبغة التّداول ّية ألعامهلا.93
الدّ يمقراطي التي انبثقت عنها
ّ

ولنالحظ إذن ّ
حصن املراسيم املن ّظمة للحريات اجلامعية والالّحقة عىل
أن هذا االمتياز الترشيعي الذي ّ
املرسوم التّـأسييس مل حتظ به مراسيم احلريات الفرد ّية.
الشع ّية بل ّ
ونفهم إذن ّ
أن غياب الضبط الدّ قيق لآلجال
أن األمر ال يقترص عىل اختالف درجات ّ
مرشع االستثناء يعدّ عدم احرتام لضوابط ممارسة االختصاص.
والضامنات من قبل ّ

الفقرة الثانية -ضوابط ممارسة االختصاص

سيتم
املرشع حسب الفصل  49مطلق العنان يف وضع ضوابط عىل احلريات وللقانون الذي
ّ
ال يبدو ّ
94
إصداره «خصائص» حسب األستاذ خالد املاجري مستندا بذلك إىل مبادئ سرياكوزا املتّصلة بأحكام
العهد الدّ ويل للحقوق املدنية والسياس ّية التي جتيز تقييدات أو استثناءات والتّي من املفيد التّذكري هبا،
وتتم ّثل يف رضورة أن يكون تقييد احلريات بمقتىض « 15-قانون وطني مط ّبق تطبيقا عا ّما يتّفق مع العهد
والسياس ّية) ويكون ساري املفعول يف وقت تطبيق التّقييد» وأالّ تكون القوانني
(اخلاص باحلقوق املدن ّية ّ
تعسف ّية أو غري معقولة» وأن تتّسم « ...17-بالوضوح أن تكون يف متناول اجلميع» وأن
املعن ّية « ّ ... 16-
الضامنات الكافية وسبل االنتصاف الف ّعالة ضدّ فرض التّقييدات عىل حقوق اإلنسان أو
«يو ّفر القانون ّ
 91ابن عاشور(ع) ،سابق ّ
الذكر.

الصادرة بناء عىل التنظيم
 92يف حكم ابتدائي صادر بتاريخ  4جويلية/متوز  ،2012رفضت املحكمة اإلدار ّية االعرتاف بالصبغة الترشيعية للمراسيم ّ
املؤقت للسلط العمومية باعتبار ّ
أن "إكساء املراسيم الصادرة عن رئيس اجلمهورية وبعد مداولة جملس الوزراء الصبغة الترشيعية بمقتىض نص قانوين من
نفس املرتبة يتعارض بداهة مع مبادئ دولة القانون ويشكل خرقا واضحا ملبدأ الفصل بني السلط ومبدأ خضوع أعامل السلطة التنفيذية لرقابة القضاء"،
 .إ .ابتدائي ،عدد  4 ،124153جويلية/متوز  ،2012حممد عيل الكبيس ضد رئيس احلكومة ،غري منشور.

الضيف أنّه "بتتبع مسار هذه النصوص نرى أهنا تنطلق يف شكل مشاريع قوانني صيغت من قبل جلنة خرباء اهليئة
 93يف هذا اإلطار ،اعتربت األستاذة أحالم ّ
التكيبة النّهائ ّية للمجلس ،نالحظ
وفق التوجيهات التي ضبطتها ،ثم عرضت عىل اهليئة للمصادقة عليها قبل رفعها إىل رئيس اجلمهورية" ،وبـ"التّأ ّمل يف ّ
تم متثيل خمتلف األحزاب واهليئات واملنظامت ومكونات املجتمع
السعي إىل حتقيق أوسع قدر ممكن من التمثيل ّية  ،فإىل جانب وجود شخص ّيات وطن ّيةّ ،
ّ
املدين املعنية بالشأن الوطني ممن شاركوا يف الثورة وساندوها" .وبـ"الرجوع إىل أعامهلا ،نرى متيزها بنقاش ثري وحاد يف بعض األحيان مما جعل خياراهتا
تعرب عن توافق فعيل فرضه الفصل اخلامس من مرسوم إحداثها ،كام نالحظ حوارا جادا بينها وبني احلكومة ،ومثال ذلك ما دار بخصوص مقتضيات
الفصل  15من املرسوم عدد  35املتعلق بانتخاب املجلس الوطني التأسييس املتعلقة برشوط الرتشح " ،سابق ّ
الذكر ،ص.385-384 .

 94املاجري(خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.66 .
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تطبيقها عىل نحو غري قانوين أو منطو عىل إساءة استعامل».95
أن عموم ّية التّطبيق تعدّ من خصائص القواعد القانون ّية ّ
ككل وعن ّ
فضال عن ّ
الرجعي ال ينطبق
أن املفعول ّ
نص الفصل  28من الدّ ستور التّونيس عىل أساس مبدأ رشع ّية اجلرائم والعقوبات
يف املا ّدة اجلزائ ّية برصيح ّ
ويعدّ استثنائ ّيا يف املا ّدة املدن ّية ملساسه بمبدأ األمان القانوينّ ،
ّعسف ّية واملعقولة» و«وضع
فإن ّ
«الصبغة غري الت ّ
ضامنات» قانون ّية و«سبل انتصاف» تعدّ من مقتضيات مبدأ التّناسب كام سنرى .لكن املبدأ عدد  17بإحالته
املشع الختصاصه وحيمل عليه التزاما برضورة
يكرس قيدا ماد ّيا عىل ممارسة ّ
إىل الوضوح والنّفاذ إىل القانون ّ
الضوابط عىل احلريات عيب االختصاص
استنفاذ ممارسة االختصاص حتّى ال يعيب القانون الذي سيضع ّ
السلبي( أ) هذا فضال عن ّ
التاجع عن مكتسبات
املرشع الختصاصه مق ّيدة زمن ّيا برضورة عدم ّ
ّ
أن ممارسة ّ
ينص عليها الفصل  49من الدّ ستور يف فقرته ال ّثانية(ب).
حقوق اإلنسان التي ّ

التاجع :هل من تنافر مع احلريات الفرد ّية؟
أ -اختصاص مق ّيد زمن ّيا بعدم ّ

ألي تعديل أن ينال من مكتسبات حقوق اإلنسان
ينص الفصل  49يف فقرته ال ّثالثة عىل أنّه «ال جيوز ّ
ّ
للمرشع الدّ ستوري الفرعي ّ
وحرياته املضمونة يف الدّ ستور» .ومن ال ّطبيعي ّ
وأن
تتوجه رأسا
أن هذه الفقرة ّ
ّ
التّعديل يعني ّأوال وباألساس التّعديل الدّ ستوري .لكن وكام يقول األستاذ سليم ال ّلغامين « :ينطبق  ...حتجري
(التاجع) عىل تعديل الدّ ستور ومن باب أوىل وأحرى عىل الترشيع العادي أو األسايس» .96
ّ
عم يعدّ حقوقا مكتسبة يف املنظومة
املرشع بعدم الرتاجع ّ
وحتجري ّ
الرجوع إىل الوراء حيمل التزاما عىل ّ
ينص يف
السابقة عىل دستور  2014بأرسها وهذا ما يفهم أيضا من الفصل  46من الدّ ستور الذي ّ
القانون ّية ّ
97
فقرته األوىل عىل ّ
أن الدّ ولة «تلتزم بحامية احلقوق املكتسبة للمرأة وتعمل عىل دعمها وتطويرها» بام يشري
بالضورة إىل جم ّلة األحوال ّ
الشخص ّية .لكنّه يشري أيضا حسب األستاذ سليم ال ّلغامين إىل مكتسبات حرية
ّ
املكرسة بمقتىض املراسيم املذكورة أعاله عدد  87و 88لسنة  2011املؤرخني يف
تكوين األحزاب واجلمعيات ّ
98
 24سبتمرب/أيلول  2011واملتع ّلقني تباعا بتنظيم األحزاب السياسية وبتنظيم اجلمعيات .
التاجع ّية عن رصيد
حتجر التّدابري التّرشيع ّية ّ
فاألمر يتع ّلق إذن بمثابة عتبة ما قبل ّية ملامرسة االختصاص ّ
تم حتصيله بطريق تراكم ّية ّ
حق .فهو رديف لاللتزام اإلجيايب املحمول عىل الدّ ولة يف أن
لكل ّ
املكتسبات الذي ّ
وليي
" 95مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التّق ّيد الواردة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياسية" ،مرفق بحالة العهدين الدّ ّ
وموجهة إىل األمني العام من املم ّثل الدّ ائم هلولندا لدى مكتب األمم املتّحدة يف
اخلاصني بحقوق اإلنسان ،مذكّرة شفو ّية يف  24آب/أغسطس 1984
ّ
ّ
جنيف ،األمم املتّحدة ،املجلس االقتصادي واالجتامعي ،جلنة حقوق اإلنسان ،الدّ ورة احلادية واألربعون ،البند  18من جدول األعامل املؤ ّقتE/ ،
 28 ، 4/1985/4.CNسبتمرب/أيلول  ،1984ص.4 .
 96ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.119 .
 97نفسه ،ص.119 .

 98نفسه ،ص.120-119 .
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

التاجع عن الضامنات
ُت ْعمل تدرجي ّيا احلقوق األساس ّية .99ويذهب الفقه البلجيكي مثال إىل أن اشرتاط عدم ّ
كرسها املرشع تدرجي ّيا هو البديل عن التطبيق الفوري واملبارش للحقوق األساس ّية التي تضمنها النّصوص
التي ّ
100
تم
الدّ ول ّية أو الدّ ستور ّية الذي يعدّ مستحيال كاستحالة حماججة األفراد هبا مبارشة أمام القضاء  .وقد ّ
البناء الفقهي هلذا املبدأ يف بلجيكيا يف سياق الفصل  23من الدّ ستور البلجيكي بمناسبة تكريسه للحقوق
االقتصاد ّية واالجتامع ّية وال ّثقاف ّية التي تشمل « 1-احلق يف العمل واختيار نشاط مهني يف إطار سياسة عا ّمة
واحلق يف ظروف عمل
للتّشغيل تشمل من بني أهدافها حتقيق مستوى تشغيل ثابت ورفيع قدر اإلمكان،
ّ
احلق يف املعلومة واالستشارة والتفاوض اجلامعي» .101إذ استنتج الفقه وفقه القضاء
وأجر منصفة إضافة إىل ّ
التاجع  standstill obligationوذلك انطالقا من األعامل التّحضري ّية هلذا الفصل .وقد ّأول
التزاما بعدم ّ
املختصة إىل درجة كبرية
التتيب ّية
والسلطة ّ
ّ
املرشع ّ
فقه القضاء هذا االلتزام بأنّه وسيلة «للحيلولة دون تقليص ّ
ربرات مرتبطة باملصلحة العا ّمة».102
من( أعىل ) مستوى احلامية التي تتيحه القاعدة املعن ّية بالتّطبيق يف غياب م ّ
والواضح انطالقا من املثال البلجيكي ّ
تم تكريسه يف عالقة باحلقوق االقتصاد ّية
أن مبدأ عدم الرتاجع ّ
واالجتامع ّية ،وهو ما تعكسه أيضا نمذجته عىل الصعيد الدّ ويل يف سياق الفقرة األوىل من املادة ال ّثانية من
تعهد «كل دولة طرف يف هذا
تنص عىل ّ
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية التي ّ
العهد بأن تتّخذ ( )...ما يلزم من خطوات لضامن التمتع الفعيل التدرجيي باحلقوق املعرتف هبا يف هذا العهد،
السبل املناسبة ،وخصوصا سبيل اعتامد تدابري ترشيعية» .103وهو ما ّأولته ال ّلجنة املعنية
سالكة إىل ذلك مجيع ّ
باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية يف التّعليق العام رقم  3لسنة  1990يف فقرته التّاسعة كالتّايل:

« إن االلتزام الرئييس بتحقيق نتيجة ،وهو االلتزام الذي تنص عليه املادة  ، )1(2يتمثل يف اختاذ خطوات
«لضامن التمتع الفعيل التدرجيي باحلقوق املعرتف هبا» يف العهد .وعبارة «التمتع التدرجيي» تُستخدم يف
كثري من األحيان لوصف القصد من هذا التعبري .ويشكل مفهوم التمتع التدرجيي اعرتافا ّ
بأن التّمتّع الفعيل
بجميع احلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية لن يتسنى حتقيقه بوجه عام يف فرتة قصرية من الزمن .وهبذا
HACHEZ (I.) « L’effet de standstill: le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? », Administration publique, 99
vol. 24 ème année, no. 1, 2000, pp. 31-34, https://dial.uclouvain.be/pr/boreal/object/boreal:126521/datastream/
PDF_01/view
السلطة التنفيذ ّية يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور -الصالحيات الترشيعية والرتتيبية بني ضوابط احلقوق وموجباهتا،
أنظر أيضا :غزالة (ش)  ،دليل ّ
تونس ،املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،2021 ،ص.12-11 .
HACHEZ (I.), Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux: une irréversibilité relative, Bruxelles, 100
Bruylant, 2008, pp. 284-285.
101

HACHEZ (I.) « L’effet de standstill: le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? », op. cit., pp. 37-39.

 102قرار حمكمة التعقيب البلجيك ّية 5 ،مارس/آذار :2018
Cass., Office National de l’emploi c. C.L.-G, Arrêt N° S.16.0033.F, 5 mars 2018, disponible au lien suivant: https://
التمجة لنا juportal.be/JUPORTAwork/ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180305.3_FR.pdf.
ّ
أنظر أيضا:

HACHEZ (I.) « L’effet de standstill: le pari des droits économiques, sociaux et culturels ? », op. cit., pp. 37-39

 103املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ،املرجع سابق الذكر ،ص.10 .
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املعنى ،خيتلف االلتزام اختالفا هاما عن االلتزام الوارد يف املادة  2من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية
والسياسية ،التي جتسد التزاما فوريا باحرتام وضامن مجيع احلقوق ذات الصلة .غري أن كون العهد ينص عىل
التمتع باحلقوق مع مرور الوقت ،أو بتعبري آخر تدرجييا ينبغي أال يساء تفسريه بشكل يفرغ االلتزام من كل
مضمون ذي داللة .فهو ،من جهة ،أداة رضورية من أدوات املرونة ،تعكس صورة واقع العامل احلقيقي وما
قد يواجهه أي بلد من صعوبات يف ضامن التمتع الكامل باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية .ومن
جهة أخرى ،جيب قراءة العبارة يف ضوء اهلدف الكيل للعهد ،ويف الواقع ،سبب وجوده ،وهو وضع التزامات
ثم ،يفرض
واضحة عىل عاتق الدول األطراف فيام يتعلق بالتمتع الكامل باحلقوق موضوع البحث .ومن ّ
بالتحرك بأكرب قدر ممكن من الرسعة والفعالية نحو هذا اهلدف .وعالوة عىل ذلك ،فإن أية تدابري
العهد التزاما
ّ
تراجعية متعمدة يف هذا الشأن سوف تتطلب دراسة متأنية للغاية وسوف يلزم تربيرها تربيرا تاما باإلشارة إىل
كامل احلقوق التي ينص عليها العهد ويف سياق االستخدام الكامل ألقىص ما هو متاح من املوارد».104
هذا التالزم بني مبدأ عدم الرتاجع واحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية قد يطرح مأزقا بالنسبة
إىل احلريات الفرد ّية موضوع هذه الدّ راسة طاملا ّ
تم التقديم له -غري رضوري بشأن احلقوق-
أن املبدأ -كام ّ
ّ
احلر ّيات بام ّأنا خالفا للحقوق-الدَّ ْين ال تقتيض ّ
التدخل فيها
تدخال للدّ ولة إلعامهلا بل امتناعا من الدّ ولة عن
تكرسها
بام يفرتض حدّ ا أدنى من التدابري ّأوال وبام يمكّن االفراد من املحاججة مبارشة باملواثيق الدّ ول ّية التي ّ
أمام القضاء الوطني .وهذا يعني ّ
أن هناك تنافر بني احلقوق الفرد ّية ومبدأ عدم الرتاجع الذي يبدو بالنّسبة إىل
هذه األخرية من باب التّز ّيد .بقي أنّه كام سبق وأن رأينا ،احلدود بني احلقوق -احلريات واحلقوق االقتصاد ّية
واالجتامع ّية ليست بتلك القطع ّية« ،فمن اخلطأ بمكان القول ّ
والسياس ّية تفرتض فقط امتناع
بأن احلقوق املدن ّية ّ
الدّ ولة ...فكيف يمكن ضامن احلق يف التقايض دون تنظيم قضائي يسمح بحسن تأمني مرفق القضاء؟ كثريا ما
تقتيض محاية «احلقوق يف» ّ les droits à
تدخال فاعال للسلط العمومية .ويف املقابل ،بعض احلقوق االجتامع ّية
العمل أقرب إىل نظام "احلقوق-احلريات" ( منها
تفرتض امتناعا للسلط العموم ّية :احلق يف اإلرضاب وحقوق ّ
إىل احلقوق –الدَّ ْين)» .105وبالتايل ال يطرح مبدأ عدم الرتاجع مأزقا منطق ّيا بالنّسبة إىل احلريات الفرد ّية طاملا
أن الت ّ
ّ
ّدخل الترشيعي رضوري.
بل أكثر من ذلك ،احلفاظ عىل نفس مستوى احلامية كرشط أدنى يبدو صعب التحقيق أكثر بالنّسبة إىل
ّطور االقتصادي وإكراهات املال ّية العموم ّية،
احلقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية خاصة بالنظر إىل مقتضيات الت ّ
الرجوع إىل الوراء l’effet
وهذا ما يعكسه ّ
تطور فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس بالنظر إىل قاعدة عدم ّ
يكرسها القانون
 cliquetالتي تعني أنّه عند إلغاء قانون جيب أن «يستنسخ القانون اجلديد ّ
الضامنات التي كان ّ
 104ال ّلجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ،التعليق العام رقم  :3طبيعة التزامات الدول األطراف (الفقرة  1من املادة  2من العهد) ،فقرة
 ،9سابق الذكر.

تمجة لنا HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), op. cit., pp. 18-19.
ال ّ
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106
«الضامنات التّرشيع ّية للحر ّيات دون تعويضها بأخرى  ...وال يمكنه
ي ّجر عىل ّ
املرشع إلغاء ّ
القديم» بحيث ُ
الت ّ
الضامنات» .107وقد استخلصت هذه القاعدة من عدّ ة قرارات صادرة عن املجلس يف
ّدخل إالّ لتعزيز هذه ّ
تسعينات القرن العرشين حيث استعمل -سواء فيام يتع ّلق بحرية التّواصل والتّعبري 108أو فيام يتع ّلق بحقوق
األجانب -109حيث ّية مفادها أنّه بشأن احلريات األساس ّية ،ال ّ
املرشع لضبط القواعد بشأهنا ّإال «جلعل
يتدخل ّ
ممارستها أكثر فاعل ّية أو للتّوفيق بينها وبني قواعد أو مبادئ ذات قيمة دستور ّية».110

لكن املثري لالهتامم ّ
الرجوع إىل الوراء
أن املجلس الدّ ستوري الفرنيس قد تراجع عن التّطبيق اآليل ملبدأ عدم ّ
أقر أنّه «يمكن يف ّ
مثلام يربزه القرار املتع ّلق بقانون احلامية يف مواجهة معاجلة املعطيات ّ
كل
الشخص ّية ،حيث ّ
الضورة بأحكام أخرى
وقت
للمرشع يف جمال اختصاصه أن ين ّقح نصوصا سابقة أو يلغيها باستبداهلا عند ّ
ّ
للمرشع  ...ضبط القواعد
الضامنات القانون ّية .ويعود
إذا مل يؤ ّد ذلك إىل حرمان املقتضيات الدّ ستور ّية من ّ
ّ
بالضامنات األساس ّية املمنوحة للمواطنني يف ممارسة احلريات العا ّمة وأنّه يعود له ضامن التّوفيق بني
املتع ّلقة ّ
خاصة باحلفاظ عىل النّظام العام» .111وهذا يعني
احرتام احلياة
اخلاصة ومقتضيات دستور ّية أخرى متع ّلقة ّ
ّ
املرشع من رضورة اإلبقاء عىل نفس مستوى احلامية.
إبقا ًء عىل وجود ّ
الضامنات التّرشيع ّية لكن مع حترير ّ
التاجع» بسببني أوهلام ّ
أن «التّطبيق
التاجع عن تطبيق «مبدأ عدم ّ
فس رئيس املجلس الدّ ستوري هذا ّ
وقد ّ
أن التّرشيع جيب أن يكون دائام أكثر محاية بالنّسبة إىل عدّ ة مبادئ ّ
التاجع قد يؤ ّدي إىل ّ
وأن
الصارم ملبدأ عدم ّ
ّ
ّ
تتم دسرتته .وال يمكن أن تتح ّقق هذه اآلل ّية إالّ عىل حساب حقوق
كل تقدّ م حمرز عىل ّ
الصعيد التّرشيعي ّ
تطورا مماثال».112
أخرى أو مقتضيات أخرى ذات قيمة دستور ّية بنفس األمه ّية مل تعرف محايتها التّرشيع ّية ّ
FAVOREU (L.), PHILIP (L.), Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 12e édition, 2003, p. 593. 106
التمجة لنا
ّ

 107نفسه ،ص.595 .

Décision n° 94-345 DC du 29 juillet 1994, Loi relative à l'emploi de la langue française, considérant n°5, disponible 108
au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1994/94345DC.htm
Décision n° 93-325 DC du 13 août 1993, Loi relative à la maîtrise de l'immigration et aux conditions d'entrée, 109
d'accueil et de séjour des étrangers en France, considérant n°81, disponible au lien suivant :
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1993/93325DC.htm
CHAMPEIL-DESPLATS(V.) « Le Conseil constitutionnel a-t-il une conception des libertés publiques ? », Jus 110
_Politicum, n° 7, mai 2012, p. 15, disponible au lien suivant : http://juspoliticum.com/uploads/pdf/JP7_Champeil
ّ
التمجة لناPDF_corr02cat.pdf .
Décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 111
traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique,
aux fichiers et aux libertés, considérants n°3 et 4, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/
التمجة لناdecision/2004/2004499DC.htm .
ّ

أنظر يف نفس ّ
االتاه:

Décision n° 2010-71 QPC du 26 novembre 2010, Mlle Danielle S. [Hospitalisation sans consentement], considérant
n°15, op. cit.

وأيضا:

CHAMPEIL-DESPLATS (V.), « Le Conseil constitutionnel a-t-il une conception des, libertés publiques ? », op. cit., p. 17.

MAZEAUD (P.) « La place des considérations extra-juridiques dans l’exercice du contrôle de constitutionnalité », 112
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السبب الث ّاين إىل ّ
أن هذه القاعدة غري مالئمة للحقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية ذلك أنّه قد يكون من
ويعود ّ
113
ّطورات االقتصاد ّية .
الصعب احلفاظ عىل نفس مستوى احلامية أمام بعض الت ّ
ّ
التاجع لرضورة التّوفيق
خاصة إىل افرتاض مبدأ عدم ّ
ربرات بالنّظر ّ
ورغم تنسيب الفقه لوجاهة هذه امل ّ
بني خمتلف املقتضيات الدّ ستور ّيةّ ،114إال ّ
تاجع
أن هذا املوقف يربز أنّه ال تنافر مبدئي بني مبدأ عدم ال ّ
واحلقوق الفرد ّية وال تالزم رضوري بني مبدأ عدم الرتاجع واحلقوق االقتصاد ّية واالجتامع ّية ،فاملشكل
التاجع عند
احلقيقي يف الواقع ،يف تقديرنا ،يتم ّثل يف حتديد آثار حتجري الرتاجع أي كيف ّية تطبيق مبدأ عدم ّ
الضوابط عىل ممارسة احلريات ،أي حتديد النّقطة املرجع ّية يف املقارنة لقياس
املرشع الختصاص وضع ّ
ممارسة ّ
وضحت حمكمة
تم الوصول إليه .ويف هذا اإلطار ّ
مدى تراجع التّدبري التّرشيعي عن أعىل مستوى للحامية ّ
التاجع كالتايل« :يقتيض
شغل بلجيك ّية يف قرار صادر بتاريخ  10فيفري/شباط  2016كيف ّية تطبيق مبدأ عدم ّ
بالرجوع إىل القاعدة املرجع بني النّقطة األساس ّية
تطبيق مبدأ عدم ّ
التاجع فحصا صارما مبن ّيا عىل مقارنة ّ
املرجع ّية والقاعدة موضوع النّزاع .تتم ّثل القاعدة املرجع يف القاعدة الدّ ول ّية أو الدّ ستور ّية التي ُا ْس ٍ
تخرج
منها االلتزام بعدم الرتاجع .أ ّما النّقطة األساس ّية املرجع ّية فهي التي حتدّ د مستوى احلامية الذي جيب أخذه
بعني االعتبار لتقدير تراجع ممكن من قبل القاعدة موضوع النّزاع .وهذه األخرية هي التي ُت َك ّيف برتاجع ّية
115
بالرجوع إىل الفقه وفقه القضاء البلجيك ّيني املرجع ّيني يف جمال مبدأ عدم
أو بمحتملة ّ
التاجع»  .ويمكن ّ
التاجع التمييز بني نظر ّيتني حول النّقطة املرجع ّية يف املقارنة :نظر ّية النّقطة ال ّثابتة التي تعترب التّرشيع النّافذ
ّ
يتم عىل
عند وضع القاعدة-املرجع (الدّ ستور) أو عند االنضامم إليها (املعاهدة الدّ ول ّية) هي نقطة املقارنة التي ّ
صحة ّ
املتحركة التي يستقر عىل تطبيقها
كل حكم ترشيعي الحق .116أ ّما حسب نظر ّية النّقطة
ضوئها تقدير ّ
ّ
فقه القضاء البلجيكي ،فتعترب ّ
تتطور بحسب املكاسب وال ّت ّطورات التّرشيع ّية املحرزة بعد
أن نقطة املقارنة ّ
دخول القواعد-املرجع (الدّ ستور/املعاهدة الدّ ول ّية) حيز النّفاذ وقبل إصدار التّرشيع موضوع النّزاع.117
تم حتصيله
لكن هذا ال خيلو من حماذير ألنّه يقوم عىل «حتنيط» املستوى األعىل للحامية التّرشيع ّية الذي ّ
والضوابط الواردة يف
بالضورة وجود قرينة يف التّناسب بني التّدابري التي
يتضمنها ّ
ولو إىل حني -ويفرتض ّّ
السابق
املرشع وانتهاكا أكرب للحر ّية من التّنظيم ّ
الفصل  .49لكن يمكن أن تستدعي ال ّظروف تغيريا يف أهداف ّ
Erevan, 2005, p. 13, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/
ّ
التمجة لنا bank_mm/pdf/Conseil/20051001erevan.pdf.
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CHAMPEIL-DESPLATS (V.) « Le Conseil constitutionnel a-t-il une conception des libertés publiques ? », op. cit., p. 16. 114

C. trav. Liège (Neufchâteau), R.G. n° 2015/AU/48, 10 février 2016, disponible au lien suivant: http://www.terralabo� 115
التمجة لنا ris.be/IMG/pdf/ctlneuf_2016_02_10_2015_au_48.pdf.
ّ

116

HACHEZ (I.), Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux: une irréversibilité relative, op. cit., p. 352.

LAMBINET (F.) « Mise en œuvre du principe de standstill dans le droit de l’assurance chômage: quelques observations 117
en marge de l’arrêt de la Cour de cassation du 5 mars 2018 », p. 7, disponible au lien suivant : http://terralaboris.be/
IMG/pdf/lb_061_standstill_cho_mage_terra_laboris_18iv07.pdf
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ربر برضورة جديدة قد جتعل االنتهاك حمرتما للتّناسب مع اهلدف التّرشيعي .ولنعرتف ّ
أن األهداف الواردة
م ّ
بالضورة ّ
وأن التّحدّ يات األمن ّية مثال قد تفرض تقييدا أكرب عىل
سيتم حتليلها
يف الفصل  49والتي
متحركة ّ
ّ
ّ
احلريات ممّا يستوجب إعادة املوازنة ّ
مرة.
كل ّ

السلبي
ب -اختصاص مق ّيد ماد ّيا برضورة استنفاذ االختصاص :تفادي عيب االختصاص ّ

تعدّ مبادئ الوضوح والدقة من عنارص اجلودة ّ
الشكل ّية للقانون بصفة عا ّمة ومن رشوط مبدأ األمان
القانوين تدرج اليوم فيام يعرف بعلم جودة التّرشيع  légistiqueالذي يعدّ ها من املبادئ العا ّمة التي حتكم
تطور يف عدّ ة أنظمة قانون ّية عىل مستوى
املرشع .ومن املفيد اإلشارة إىل وجود ّ
الصياغة وجيب أن ّ
ّ
توجه ّ
االنشغال بجودة التّرشيع .ففي فرنسا ،صنّف املجلس الدّ ستوري الوضوح ضمن املقتضيات الدستورية
 l’exigence constitutionnelle de clartéمنذ  118 1998ثم كمبدأ قائم الذات منذ 119 2002بعد أن كان
أحال يف  1999إىل «وجود هدف ذي قيمة دستورية مرتبط بالنفاذ إىل القانون وقابليته ألن يكون مفهوما» un
.120 objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi
كرست املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان مبادئ النّفاذ إىل القانون ووضوحه معتربة أنّه «جيب أن
كام ّ
يكون القانون متاحا بام فيه الكفاية ،فيجب أن يتمكّن املواطن من احلصول عىل املعلومات الكافية حول
القواعد القانون ّية املنطبقة يف حالة مع ّينة .ثانيا ،ال ت ّعد قانونا إال القاعدة التي وقعت صياغتها بالدّ ّقة التي
املختصني ،وجيب أن
ترصفاته عىل أساسها ،وأن حييط نفسه عند احلاجة بنصائح
ّ
تسمح للمواطن بأن يعدّ ل ّ
121
يكون قادرا عىل أن يتو ّقع آثارها بدرجة معقولة»  .وهذا يعني ّ
أن «اإلتاحة» للجميع تقتيض النّفاذ املا ّدي
للقانون بام يمكّن من اال ّطالع عىل النصوص فور صدورها عرب النسخ الورق ّية للجريدة الرسم ّية ،لكن أيضا
عرب شبكة االنرتنت.122

Décision n°98 - 401 DC du 10 juin 1998, Loi d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps du 118
travail, considérant n°7, disponible au lien: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-con. c/decision-n-98-401الرتمجة لنا dc-du-10- juin-1998.11764.htm.
Décision n°2001-455 DC du 12 janvier 2002, Loi de modernisation sociale, considérant n°9, disponible au lien: 119
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis1959/2002/2001-455-dc/decision-n-2001-455-dc-du-12-janvier-2002.668.html
Décision n°99-421 DC du 16 décembre 1999, Loi portant habilitation du gouvernement de procéder, par 120
ordonnances, à l’adoption de la partie législative de certains codes, en matière de codification, considérant n°13,
disponible au lien: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-pardate/decisions-depuis-1959/1999/99-421-dc/decision-n-99-421-dcdu-16-decembre-1999.11851.html
CEDH, Affaire, Sunday Times c /Royaume-Uni, n° 6538/74, 26 avril 1979, §49, disponible au lien suivant: https:// 121
الرتمجة لناhudoc.echr.coe.int/fre# {%22itemid%22: [%22001-62140%22]} .

تم يف تونس ختصيص بوابة رسمية للمطبعة الرسمية للجمهور ّية التونس ّية ( )www.iort.gov.tnالتي يمكن عربها
 122يمكن أن نذكر يف هذا اإلطار أنّه ّ
حتميل النسخ اإللكرتونية للرائد الرسمي ،فضال عن جمموعات النصوص واملجالت القانونية.
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تطورا يف تونس حتت طائلة تكريس الفصل  32من
وترتبط اإلتاحة املاد ّية بقرينة العلم بالقانون 123التي عرفت ّ
حلق النّفاذ إىل املعلومة ،124وتطرح يف نفس الوقت إشكال ّيات أخرى خاصة يف عالقة باحلريات الفرد ّية.
الدّ ستور ّ
اخلفي»
اإلتاحة غري املتاحة للنصوص املن ّظمة ملامرسة احلريات الفرد ّية« :القانون
ّ
125
السالبة للحرية«
أو «املناشري ّ

اخلفي» ،حيث دأبت اإلدارة
سمي بـ «القانون
ّ
تعدّ احلريات الفرد ّية باألساس مرتعا خصبا ملا ّ
خاصة الفرد ّية منها بمناشري وهي التّعليامت الوزار ّية الصادرة
التونس ّية عىل تنظيم ممارسة احلريات ّ
املختصة للقانون أو لبيان كيف ّية سري مرفق عمومي .وبالتايل
لتوضيح كيف ّية تطبيق املصالح اإلدار ّية
ّ
هلذه املناشري مبدئ ّيا صبغة تفسري ّية ،إذ جيب أن تكتفي بتفسري النص القانوين لكن كثرية هي املناشري
ّ
يستغل فيها الوزراء فرصة التفسري ملامرسة السلطة الرتتيبية وإضافة قواعد مل تنص عليها القوانني
التي
والنصوص الرتتيبيةّ 126مما جيعلها مناشري ذات صبغة ترتيبية قابلة للطعن باإللغاء أمام املحكمة
اإلدار ّية .127لكن قابلية ال ّطعن ومن ثمة سبل االنتصاف مرهتنة بالعلم باملنشور والتّوصل بمضمونه
وهو ما ال يتو ّفر يف هذه النصوص «الشبح« 128التي ال تتوىل اإلدارة نرشها بصفة آل ّية وتظل حكرا عىل
العالقة بني رئيس اإلدارة وأعوانه.129
ينص عىل ما ييل« :جهل القانون ال يكون عذرا يف ارتكاب ممنوع أو فيام ال خيفى
تتأسس هذه القرينة عىل الفصل  545من جم ّلة االلتزامات والعقود الذي ّ
ّ 123
وميض املدّ ة املع ّينة إلجراء العمل به » .فبالنّرش تو ّلد النّصوص آثارها القانون ّية .وتن ّظم يف تونس مسألة إشهار النصوص
حتى عىل العوا ّم وذلك بعد نرشه
ّ
بالرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية وبنفاذها الذي
املؤرخ يف  5جويلية/متوز  1993واملتع ّلق بنرش النصوص ّ
القانون ّية بالقانون عدد  64لسنة ّ 1993
األول عىل ّ
ويتم كذلك نرشها
ينص يف فصله ّ
ّ
بالرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية يكون بال ّلغة العرب ّية ّ
أن نرش القوانني واملراسيم واألوامر والقرارات ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  6 ،50جويلية/متوز  ،1993ص.931 .
الرائد ّ
بلغة أخرى وذلك «عىل سبيل اإلعالم فحسب»ّ ،

احلق يف
 124فضال عن التّأطري القانوين للنّرش أصبحت "اإلتاحة" التزاما دستور ّيا بتنصيص الفصل  32من الدّ ستور يف فقرته األوىل عىل ما ييل" :تضمن الدّ ولة ّ
باحلق يف النّفاذ إىل
اإلعالم
املؤرخ يف  24مارس/آذار  2016املتع ّلق ّ
ّ
واحلق يف النّفاذ إىل املعلومة" والذي ك ِﱡرس يف القانون األسايس عدد  22لسنة ّ 2016
املعلومة .ويكتيس هذا القانون أمهية بالغة يف جتسيم "اإلتاحة" التي تفرتض متكني املواطن من اال ّطالع عىل مجيع النّصوص املنطبقة عليه والتي تشمل ال فقط
عرف يف فصله الثالث النفاذ إىل املعلومة بأنه "نرش املعلومة بمبادرة من اهليكل
القوانني ّ
الضابطة للحريات بل كذلك نصوصها التّطبيق ّية .فالقانون املذكور ّ
عرف املعلومة بأهنا «كل معلومة مهام كان تارخيها أو شكلها أو وعاؤها والتي تنتجها أو تتحصل عليها اهلياكل
املعني واحلق يف احلصول عليها بطلب .كام ّ
وحتني وتضع عىل ذمة العموم
يتعني علييها حسب الفصل  6من ذات القانون أن "تنرش ّ
اخلاضعة إىل القانون" والتي تشمل رئاسة احلكومة والوزارات التي ّ
بصفة دورية ويف شكل قابل لالستعامل املعلومات" بام يف ذلك "النصوص القانونية والرتتيبية والتفسريية املنظمة لنشاطها" بام يشمل املناشري وذلك خاصة عب
الصدد ّ
الصادرة
ببوابة االعالم القانوين لنرش املناشري ّ
خصصت خانة ّ
أن رئاسة احلكومة ّ
مرة كل ثالثة أشهر .وجيدر الذكر يف هذا ّ
موقع واب حيني عىل األقل ّ
بالبت يف الدّ عاوى املرفوعة أمامها يف جمال النّفاذ إىل املعلومة (الفصل
عنها .كام بعث قانون النّفاذ إىل املعلومة هيئة النّفاذ إىل املعلومة كهيئة عموم ّية مك ّلفة
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  29 ،26مارس/آذار  ،2016ص-1029 .
الرائد ّ
 )38والتي تعدّ وسيلة لالنتصاف متكّن من جتسيد النّفاذ إىل القانونّ ،
.1035
السالبة للحريات :قانون «خفي» حيكم دولة القانون ،تونس ،اجلمع ّية التّونس ّية للحريات الفرد ّية ،هينريش بول
 125الفرشييش (و) (حتت إرشاف) ،املناشري ّ
ستيفتونغ.2018 ،

السالبة للحريات :قانون
السالبة للحريات :قانون «خفي» حيكم دولة القانون !» ،ضمن الفرشييش (و) (حتت إرشاف) ،املناشري ّ
 126الفرشييش (و) «املناشري ّ
«خفي» حيكم دولة القانون ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.11 .
 127حول القيمة القانون ّية للمناشري ،أنظر الشوايش (ن) «املناشري «املض ّيقة للحقوق واحلريات» :مفهومها و قيمتها القانونية» ،ضمن الفرشييش (و) (حتت
السالبة للحريات :قانون «خفي» حيكم دولة القانون ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.27-20 .
إرشاف) ،املناشري ّ

السالبة للحريات :قانون «خفي» حيكم دولة
 128اإلمام (ج) «كيف ّ
ترصدنا شبح املناشري ّ
السالبة للحر ّية؟» ،ضمن الفرشييش (و) (حتت إرشاف) ،املناشري ّ
القانون ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.6 .
السالبة للحريات :قانون «خفي» حيكم دولة القانون !»  ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.11 .
 129الفرشييش (و) « املناشري ّ
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وبقطع النّظر عام تشكّله هذه النصوص يف افتكاكها للسلطة القواعد ّية من خرق ملبدأ التّح ّفظ
يتم التّعتيم
التّرشيعي الناظم للحريات ،فإن ارهتان حريات املواطنني بنصوص إدار ّية داخل ّية ّ
عليها خرق واضح ملبدأ األمان القانوين واإلتاحة املاد ّية ،فهذه «النصوص الرسية تسلب املواطنني
واملواطنات حقهم يف ممارسة حرياهتم الفكرية واجلسدية يف غفلة منهم لتشكل بالتايل مربعات رمادية
يف املنظومة القانونية ،جمهولة الفحوى بالنسبة ملنظوري اإلدارة وهو ما جيعل إثبات وجودها والعمل
عىل تغيريها أمرا يف غاية من الصعوبة».130
واملتأ ّمل يف هذه النّصوص يالحظ ّأهنا هتم بالدّ رجة األوىل احلريات الفرد ّية ،وهو ما يعكسه اجلرد
الصادرة عن
الذي قام به األستاذ وحيد الفرشييش ،فهي هتم ّأوال حرية الضمري من ذلك املناشري ّ
وزارة الشؤون الدّ ينية كمنشور وزير الشؤون الدينية عدد  138املؤرخ يف  28مارس/آذار 2004
املتعلق ببناء الصوامع ومنشور وزير الشؤون الدينية عدد  577املؤرخ يف  28جانفي/كانون الثاين
الصادرة عن وزارة الرتبية
 2014حول تنظيم التظاهرات واحلفالت الدينية داخل املساجد واملناشري ّ
والتي تتعلق بضبط اللباس واهلندام داخل املؤسسات الرتبوية كمنشور وزير الرتبية القومية عدد 108
الصادر يف  18سبتمب/أيلول  1981املتعلق بمنع ارتداء احلجاب اإلسالمي ،هذا فضال عن منشور
الوزير األول الصادر يف  1981املتعلق بغلق املقاهي واملطاعم بشهر رمضان ومناشري الوزير األول
ووزير العدل ووزير الشؤون اخلارجية ووزير الداخلية املق ّيدة حلرية اختيار القرين عب حتجري إبرام
عقود زواج التونسيات بغري املسلمني عىل ضباط احلالة املدن ّية (منشور كاتب الدولة للداخلية عدد
 23املؤرخ يف  17مارس/آذار .131)1962
وهتم املناشري ثانيا حرية اختيار نمط العيش وحرية املظهر كاملناشري التي تفرض هنداما مع ّينا عىل
التالميذ مع التمييز بني البنات واألوالد يف خصوص ارتداء امليدعة واملناشري الوزار ّية حول فرض
مقر اإلدارة وحتجري ارتداء
ارتداء اللباس الالئق عىل مستعميل املرافق العمومية عند الدّ خول إىل ّ
الرجال.132
الرسوال القصري عىل ّ
وهتم املناشري ثالثا حرية اختيار االسم كمنشور كاتبي الدولة للعدل والداخلية إىل السادة ض ّباط
حيجر
املؤرخ يف  12ديسمب/كانون ّ
األول  1965الذي ّ
احلالة املدنية عن طريق السادة الوالة عدد ّ 85
عىل املسلمني اختيار أسامء غري عرب ّية ممّا جيعل االسم رهينة «ال ّثقافة املهيمنة».133
السالبة للحر ّية؟» ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.11 .
 130اإلمام (ج) «كيف ّ
ترصدنا شبح املناشري ّ

السالبة للحريات :قانون «خفي» حيكم دولة القانون !» ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.12-11 .
 131الفرشييش (و) « املناشري ّ
 132نفسه ،ص.12 .

السالبة للحريات :قانون «خفي» حيكم دولة القانون،
 133اجلاليص (م .أ) «عندما ختتار الدّ ولة أسامء أبنائنا» ،ضمن الفرشييش (و) (حتت إرشاف) ،املناشري ّ
املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.110-109 .
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وهتم املناشري رابعا حرية التن ّقل ،فمنذ سنة  2014فرضت الدّ يوانة التونسية ورشطة احلدود عىل
ّ
التونسيني والتونسيات الذين ال تتجاوز أعامرهم  35سنة االستظهار برتخيص أبوي معرف باإلمضاء
عند السفر نحو بؤر التّوتّر ).134(S17
وهتم املناشري خامسا اإلرشاف عىل األعامل الفنية كمناشري وزارة ال ّثقافة التي ختضع ّ
بث األفالم يف
ّ
135
السينام إىل ترخيص وزارة ال ّثقافة .
قاعات ّ
136
خاصة إىل اإلتاحة ّ
هتمنا يف هذا املستوى من التّحليل ألهنّا حتمل
وحتيل اإلتاحة ّ
«الذهن ّية» وهي التي ّ
النص واضحا وقابال للفهم  ،intelligibleبل يعتب عدم احرتامها مدخال لعيب
التزاما عىل ّ
املرشع بجعل ّ
137
السلبي أي «أن ّ
املرشع دون اختصاصه» حسب املجلس الدّ ستوري الفرنيس وذلك
االختصاص ّ
يظل ّ
املرشع الدقة يف تنظيم مسألة مع ّينة 139ذلك ّ
خاصة138عندما ال ّ
أن املسألة مرتبطة باألمان القانوين ،فام
يتوخى ّ
ّ
بالزجر.
يتم تنظيمها أساسا ّ
بالك إذا تع ّلق األمر باحلريات الفرد ّية التي ّ

اخلاصة يف تونس وانتهاكات مبدأ
السلبي يف القوانني املتع ّلقة باحلريات
ّ
عيب االختصاص ّ
ّ
الرشعية اجلزائية
 nullum crimen, nulla poena sine legeأو «ال جريمة وال عقوبة بدون قانون» ،هذا هو
الرشعية الذي يعدّ «عامد القانون اجلزائي» 140وقد ارتبط تكريسه يف فكر األنوار بر ّدة الفعل
مبدأ ّ
املرشع ّ
الريبة من
حمل ّ
عىل اعتباط ّية القضاة التي كانت املبدأ يف العدالة اجلزائية ،بحيث ح ّلت ال ّثقة يف ّ
السالبة للحريات :قانون «خفي» حيكم دولة القانون !» ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.13-12 .
 134الفرشييش (و) « املناشري ّ
 135نفسه ،ص.13 .
ّ
 136املاجري(خ) ،سابق الذكر ،ص.73 .

ROUSSEAU (D.), GAHDOUN (P-Y.), BONNET (J.), Droit du contentieux constitutionnel, 11ème édition (Edition 137
الرتمجة لنا entièrement refondue), Paris, LGDJ Lextenso, 2016, p. 287.
ّ

املرشع يف جمال ال يدخل يف اختصاصه -كأن ّ
 138خالفا لعيب االختصاص اإلجيايب الذي يؤ ّدي إىل التّرصيح بعدم الدّ ستور ّية عندما ّ
يتدخل يف جمال
يتدخل ّ
يفوض إىل سلطات أخرى وضع قواعد تدخل دستوريا يف جمال
ّ
املرشع لكامل اختصاصه كأن ّ
الرتاتيب -يتّصل عيب االختصاص ّ
السلبي بعدم ممارسة ّ
الصورة موضوع هذا املبحث أي عند وضع أحكام غامضة .أنظر:
اختصاصه أو يف ّ
ROUSSEAU (D.), GAHDOUN (P-Y.), BONNET (J.), op. cit., pp. 286-289.

 139أنظر مثال:

Décision n°2014-393 QPC du 25 avril 2014, M. Angelo (R.) Organisation et régime intérieur des établissements
pénitentiaires, considérants 6 à 8, disponible au lien: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
-francais/lesdecisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-393-qpc/decision-n
2014-393-qpc-du-25-avril-2014.141490.html

DRAGO (M-L.) « Le principe de normativité criminelle, reconfiguration du principe de légalité criminelle », thèse de 140
الرتمجة لنا doctorat, Université de Montpellier, 2016, p. 6.
ّ
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القايض الذي كان خيتار من العقوبات اجلزائ ّية األكثر مالءمة يف نظره استنادا إىل اإلنصاف واألعراف
اجلاري هبا العمل وبالتايل كان من الرضوري سلب القايض سلطة التّأويل يف املجال اجلزائي .141فكام
السلطة جيب أن توضع يف
يقول « Beccariaوحدها القوانني يمكنها أن حتدّ د عقوبات اجلرائم وهذه ّ
املرشع الذي يم ّثل ّ
كل املجتمع املرتابط بالعقد االجتامعي» .142وبالتايل جيب أن ينحرس دور
شخص ّ
يؤول تأويال ض ّيقا ،ومن هنا ترتتب تباعا مكونات
القايض يف التطبيق الصارم للقانون اجلزائي الذي ّ
الرشعية اجلزائية من إتاحة للقاعدة اجلزائية وقابل ّيتها للتّو ّقع -حتى يعلم من يعتزم اقرتاف فعلة ما بام
يرتتب عنها من جزاء -وعدم رجع ّيتها ورضورة د ّقتها« ،فالقانون غري الدّ قيق لن يكون قابال للتوقع
املرشع بأال يظل
ومن ثمة سيكون خمالفا ملبدأ ّ
الرشع ّية اجلزائ ّية»143وهو ما يسم االلتزام املحمول عىل ّ
دون اختصاصه بأقىص موجبات التّأكّد ّ
ألن عدم الدقة يف تعريف اجلرائم يفتح باب التأويل القضائي
ويبعث من جديد املخاوف من االعتباط ّية.144
فأين القوانني اجلزائية التونس ّية التي ترضب القيود عىل احلريات الفرد ّية املحم ّية دستور ّيا من الفصل
املرشع
 28من الدّ ستور ذاته الذي ّ
كرس مبدأ رشع ّية اجلرائم والعقوبات ومن االلتزام املحمول عىل ّ
أقره املجلس
«بتعريف اجلرائم يف مصطلحات دقيقة بام فيه الكفاية لتفادي االعتباط ّية» حسب ما ّ
الدّ ستوري الفرنيس 145و«للسامح للمتقايض انطالقا من صياغة احلكم (الترشيعي ) ذي العالقة ...
أي أفعال أو امتناع عن أفعال جيعل مسؤوليته اجلزائ ّية منعقدة» حسب املحكمة األوروب ّية
بمعرفة ّ
حلقوق اإلنسان146؟
الترشيع اجلزائي يف تونس «أمراض» 147القوانني املتّصلة باحلريات الفرد ّية يف
يف الواقع ،يك ّثف ّ
السلبي وهو ما يبز بطريقة واضحة للعيان يف جمالني:
عالقة بعيب االختصاص ّ
الرشع ّية
*أوال يف جمال احلياة
اخلاصة :يمكن أن نرضب مثالني مرتابطني من حيث اإلخالل بمبدأ ّ
ّ
املكونة للركن املا ّدي للجرائم:
اجلزائية عب التعابري املفتوحة والصياغة غري الدّ قيقة للمفاهيم ّ
 141نفسه ،ص.9-8 .

142

143

 144نفسه ،ص.19 .

BECCARIA (C.), Des délits et des peines, op. cit., p. 151.

ّ
الرتمجة لنا DRAGO (M-L.), op. cit., p. 123.

Conseil constitutionnel, Décision n° 80-127 DC du 20 janvier 1981, Loi renforçant la sécurité et protégeant la liberté 145
des personnes, considérant n°7, disponible au lien :
الرتمجة لنا https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1981/80127DC.htm,
ّ

CEDH, Affaire Cantoni c/ France, n° 17862/91, 15 novembre 1996, §29, disponible au lien suivant : https://hudoc. 146
الرتمجة لنا int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62627%22]}.
ّ echr.coe.

حممد ميدون .أنظر:
 147يف ترمجة لعبارة األستاذ ّ

MIDOUN (M.), op. cit., pp. 577-588.
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األول من اجلزء ال ّثاين من املج ّلة اجلزائ ّية املخصص جلرائم
ّأوهلا ،يف إطار القسم الثالث من الباب ّ
ّحرش
األول منه
ّ
االعتداء بالفواحش والفرع ّ
املخصص لالعتداءات عىل األخالق احلميدة والت ّ
بالسجن مدّ ة ستة أشهر وخطية قدرها ثامنية
اجلنيس ،148ورد الفصل  226الذي ّ
ينص عىل أنّه «يعاقب ّ
وأربعون دينارا كل من يتجاهر عمدا بفحش» ،ويضيف الفصل  226مكرر املضاف بالقانون عدد
 73لسنة  2004ما ييل« :يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل من يعتدي
علنا عىل األخالق احلميدة أو اآلداب العامة باإلشارة أو القول أو يعمد علنا إىل مضايقة الغري بوجه
خيل باحلياء .ويستوجب نفس العقوبات املذكورة بالفقرة املتقدمة كل من يلفت النظر علنا إىل وجود
فرصة الرتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيالت أو إرساليات سمعية أو برصية أو الكرتونية أو
ضوئية».149
هذه األفعال املوجبة للمؤاخذة اجلزائ ّية من «فحش» و«أخالق محيدة» و«وجه ّ
خمل باحلياء»
و«فجور» واملستقاة من قاموس أخالقي تطرح إشكال حتديد حمتواها بام ّأهنا «عبارات فضفاضة ختضع
لتقديرات ختتلف بحسب األزمنة واألمكنة واألشخاص وثقافتهم ومفهومهم لآلداب واألخالق
الصادر
واحلياء وللفحش والفجور» ،150وهذا ما ذهبت إليه حمكمة التّعقيب يف قرارها عدد ّ 288
أن «الفعل ّ
بتاريخ  18أوت/آب  1976معتبة ّ
املخل باحلياء هو فعل مادي خيل باحلياء مغاير لآلداب
العامة أو تقتيض األخالق واآلداب العامة التسرت عند ارتكابه سواء كان الفعل يف ذاته مرشوعا أو
غري مرشوع معاقب عنه أو غري معاقب عليه وبذلك فهو أمر اعتباري موكول تقديره الجتهاد قايض
املوضوع مما يستمده من حالة الواقعة وظروفها بالنظر للوسط الذي وقعت فيه ودرجة احلضارة
التي كان عليها ذلك الوسط وغاية املرشع من محاية اآلداب وحماربة الرذيلة وصيانة اجلمهور من أن
151
الرذيلة يف حدّ ذاته ذايت .وبالتايل يعدّ تأسيس
يقع نظره عىل مشهد مغاير لآلداب» لكن تعريف ّ
اجلريمة عىل ركن ما ّدي غري دقيق هو ارتكاب «فحش» أو اعتداء عىل أخالق محيدة ال نعرف هلام
مؤسسو الفكر اجلزائي رديفة
تعريف واضحا هو استدعاء لتأويل القايض وبالتايل لذاتيته التي عدّ ها ّ
لالعتباط ّية.
ولعله من املفيد أن نستشهد بتعريف األخالق احلميدة الوارد يف حكم قضائي أحدث صادر عن
حمكمة االستئناف باملنستري بقرارها عدد  1056بتاريخ  18جوان/حزيران  2012يف قضية جابر
ّحرش اجلنيس بالقانون عدد  73لسنة  2004مؤرخ يف  2أوت/آب  2004يتعلق بتنقيح وإمتام املجلة اجلنائية بخصوص زجر االعتداءات عىل
 148أضيف الت ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  6 ،63أوت/آب  ،2004ص.2355-2354 .
ائد
الر
اجلنيس،
التحرش
وزجر
احلميدة
األخالق
ّ
ّ
 149نفسه ،ص.2355-2354 .
 150الفرشييش(و) ،القصاب(إ) ،املاجري (خ) ،مذكّرات الـ(الّ)دستور ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.43 .
 151حمكمة التعقيب ،قرار عدد 18 ،288أوت/آب  ،1976نرش ّية حمكمة التعقيب ،1976 ،ص .90 .أنظر :الفرشييش(و) ،القصاب(إ) ،املاجري (خ)،
مذكّرات ّ
الـ(ال)دستور ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.44 .
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املاجري وغازي الباجي لكي ننتهي إىل أن القايض التونيس يكاد ينتكس عن التعريف الوارد يف 1976

نسبتها ،إذ اعتبت حمكمة االستئناف
إذ أسبغ عىل األخالق احلميدة إطالق ّية كانت حمكمة التّعقيب قد ّ
ّ
أن األخالق احلميدة هي «جمموعة من القواعد األخالقية واألعراف والتقاليد والتعاليم الدينية
السائدة يف املجتمع والتي ال جيوز خمالفتها» وقد استقر عمل القضاء عىل «زجر التطاول عىل مقدسات
الناس (كالتطاول عىل مقام اجلاللة بالقول) باعتباره من قبيل االعتداء عىل األخالق احلميدة».152

كام ال ّ
يقل مفهوم « الفحش» ضباب ّية استدعت تأويله من قبل حمكمة التّعقيب حيث اعتبت هذه
األخرية أنّه « -إذا وقع فعل الفاحشة بمكان عمومي تولدت عنه جريمة التجاهر بام ينايف احلياء عمدا
وارتبطت اجلريمتان ارتباطا غري قابل للتجزئة اعتبتا جريمة واحدة توجب العقاب املنصوص عليه
153
أقرت يف حكم جنائي سابق ّ
أن
ألشد جريمة منهام (الفصل  . »)55وكانت حمكمة التّعقيب قد ّ
«جريمة التجاهر بام ينايف احلياء الوارد هبا الفصل  226من ق ج (ترتكز) عىل توافر أركان منها الفعل
املادي املخل باحلياء وحصول هذا الفعل بمكان عمومي مشاهد أو خصويص حتمل مشاهدة ما يقع
فيه».154
ينص عىل ما ييل« :النساء
أ ّما املثال الثاين ،فيتم ّثل يف الفصل  231من ذات املج ّلة اجلزائ ّية الذي ّ
الاليت يف غري الصور املنصوص عليها بالرتاتيب اجلاري هبا العمل يعرضن أنفسهن باإلشارة أو بالقول
أو يتعاطني اخلناء ولو صدفة ،يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إىل عامني وبخطية من عرشين دينارا إىل
مائتي دينار.
يعتب مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا» .155وبقطع
النظر عن احلمولة التمييزية الصارخة ضدّ النّساءّ ،156
فإن التّعريف الفضفاض للغاية للخناء جيعل من
«جمرد الدّ عوة إىل عشاء أو إىل احتساء قهوة دليال عىل ممارسة اخلناء ذلك ّ
أن إقرار املرأة بأن رشيكها
دفع حساب الغذاء أو القهوة قبل العالقة اجلنس ّية أو بعدها كاف جدّ ا للرشطة العدل ّية لتعتبها ممارسة
للبغاء».157
 152حمكمة االستئناف باملنستري ،القرار عدد  18 ،1056جوان/حزيران  ،2012غري منشور.

 153حمكمة التعقيب حكم جنائي ،عدد  ،1977/06/29 ،1814نرشية حمكمة التعقيب ،القسم اجلزائي لعام  ،1977ص .31 .أنظر تقرير جلنة احلريات
الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.86 .
 154حمكمة التعقيب ،حكم جنائي عدد  ،1968/08/ 07 ،5974جملة القضاء والترشيع ،عدد  7-6لسنة  ،1969ص .35 .أنظر تقرير جلنة احلريات الفرد ّية
واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.86 .
ّ
1913
جويلية/متوز
9
يف
خ
املؤر
العيل
األمر
بمقتىض
 155املج ّلة اجلزائ ّية الصادرة
الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية،
املطبعة
منشورات
تونس،
نة،
ي
حم
نسخة
،
ّ
ّ
ّ
 ،2020ص.67 .
ّ
ّ
 156الفرشييش(و) ،القصاب(إ) ،املاجري (خ) ،مذكّرات الـ(ال)دستور ّية ،املرجع سابق الذكر ،ص.49 .
CHENNAOUI(H.) « La loi, la police et la liberté de disposer de son corps », 3 août 2016, disponible au lien suivant: 157
الرتمجة لنا https://nawaat.org/portail/2016/08/03/la-loi-la-police-et-la-liberte-de-disposer-de-son-corps/ .
ّ
أنظر أيضا تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.94 .
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ونقدّ ر إذن خطورة غياب الدقة يف مسألة هبذه احلساس ّية يف جمتمع تظل فيه املراودة مرتبطة بالوصم
االجتامعي .ومع إقرارنا ّ
بأن «البغاء حيرج القانون» ويضعه أمام عدّ ة تساؤالت «هل جيب أن يقاومه،
يؤ ّطره أو يتجاهله ّ
بكل بساطة؟»ّ 158
فإن خيار جتريمه ووضعه حتت طائلة القانون اجلنائي يقتيض
توخي الدّ قة يف تعريفه.
*ثانيا :يف جمال حق األمان عىل النفس ،ورغم النقلة النوع ّية التي حققها القانون عدد  5لسنة 2016

املؤرخ يف  16فيفري/شباط  2016واملتعلق بتنقيح وإمتام بعض أحكام جملة اإلجراءات اجلزائيةّ ،
فإن
املرشع ّ
ظل يف إطاره «دون اختصاصه» بام أنّه مل حيدّ د بداية االحتفاظ وهو ما يعدّ غموضا غري حممود
ن ّبهت له جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة يف التقرير الدوري الثالث لتونس (،)2016
عبت عن قلقها بخصوص «غموض القانون اجلديد فيام يتعلق باللحظة التي مت ِّثل بداية
حيث ّ
159
االحتجاز عىل ذمة التحقيق»
ثم جلنة املساواة واحلريات الفرد ّية يف تقريرها الصادر يف 2018حيث
ّ
دعت إىل تنقيح هذا القانون لتاليف هذه ال ّثغرة.160
نفهم إذن أمهية توخي الدقة يف وضع القواعد الضابطة للحريات الفرد ّية وليس من الغريب أن يعدّ
الضابطة للحريات ود ّقتها من ثوابت فقه القضاء املقارن املتّصل هبا.
التّأكيد عىل أمه ّية وضوح القواعد ّ
فاملحكمة الدستور ّية األملان ّية كانت قد عابت مثال يف أحد قراراهتا اهلا ّمة بخصوص القانون املتع ّلق
باستغالل ال ّطاقة النّوو ّية  Kalkarأنّه مل حيرتم «رشط مقتضيات ترشيع ّية دقيقة .فاإلكراهات املحتملة
التي يمكن أن حتدث غري قابلة للقياس والتّو ّقع إىل حدّ كبري بالنّسبة إىل املواطن العادي التي ستؤ ّثر
للمرشع أن حيرتم دولة القانون بدرجة كافية من اليقني ّإال بصياغة أكثر د ّقة
عىل حياته  ...فال يمكن
ّ
للرخص يف قانون ال ّطاقة النّوو ّية».161
لألحكام املن ّظمة ّ

الضابطة للحريات يف فقه قضاء املحكمة العليا الكند ّية
ونجد نفس احلرص عىل د ّقة األحكام التّرشيع ّية ّ
األول من العهد الكندي للحقوق واحلريات من ذلك إجابتها يف قرار Irwin Toy Ltd
يف إعامهلا للفصل ّ
CLEMENT (E.) « Les hésitations du droit français sur la prostitution des majeurs. Étude à l›occasion de la proposition 158
de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (AN n° 1437) », Revue de science criminelle et de droit
الرتمجة لنا pénal comparé, 2015/4 (N° 4), p. 814.
ّ

 159جلنة مناهضة التّعذيب ،املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتونس ويف التقرير املحدّ ث اإلضايف10 ،CAT/C/TUN/CO/3 ،جوان/
حزيران  ،2016فقرة  ،9يمكن حتميله عىل الرابط التايل:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsn%2fe41KqfmX3PaT%2bm8PgpNo5NJkCle3LmgsB0Zj6X3G7FSHaf9m9hFKdWCC4PLMt7OeNMtPH7iTiW6h9NxaP4CPGjSdgLMpslx3MmGEhPhyY

 160تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.65 .

رتمجة لنا BVerfGE 49, 89, 20- Kalkar I, 8 août 1978, disponible au lien suivant: https://www.servat.unibe.ch/dfr/
 161ال ّ
bv049089.html.
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عن املطعن املتّصل بعدم د ّقة قانون االستهالك وتناقض أحكامه .واعتربت املحكمة ّ
أن «الد ّقة املطلقة يف
املرشع قد صاغ قاعدة قابلة للفهم جيب أن
القانون نادرة بل منعدمة .ويتم ّثل ّ
السؤال يف معرفة إن كان ّ
السلطة القضائ ّية ألداء وظائفها .وينضوي تأويل طريقة تطبيق القاعدة يف حاالت مع ّينة دائام
تستند إليها ّ
ألن القاعدة ال يمكنها دائام أن تد ّقق ّ
عىل عنرص تقديري ّ
أي
كل حاالت التّطبيق .يف املقابل ،إذا مل توجد ّ
املرشع التّقدير املطلق للقيام بام جيب يف نطاق واسع من احلاالت ،فال وجود
قاعدة قابلة للفهم وإذا ترك ّ
الضابطة للحريات يف
ووضحت املحكمة مقتضيات الدّ قة يف القوانني ّ
لتقييد ضبطته «قاعدة قانون ّية» ّ .162
الصادر يف  ،1992حيث استعرضت «نظر ّية عدم الد ّقة
قرار ّ Nova Scotia Pharmaceutical Society
خاصة عىل املبادئ التي هتدف إىل أن
«تتأسس عىل علو ّية القانون وبصفة ّ
« »théorie de l'imprécisionالتي ّ
السلطة التّقدير ّية يف جمال تطبيق القانون حمدودة .وينضوي
يكون املواطنون عىل ب ّينة بطريقة معقولة وأن تكون ّ
نص القانون يف حدّ ذاته -وجانب يف األصل -الوعي
التّحذير املعقول للمواطنني عىل جانب شكيل -معرفة ّ
السلطة
السلوك خاضع إىل تقييدات قانون ّية .-ويتم ّثل العنرص األسايس لرضورة تقييد ّ
بأن هناك نوع من ّ
التّقدير ّية يف جمال تطبيق القانون أنّه جيب أالّ يكون القانون خاليا من الدقة إىل درجة تؤ ّدي إىل التّرصيح
باإلدانة منذ اختاذ القرار بالتّت ّبع .ويعترب معيار تقدير عدم الدقة صارما إىل حدّ ما .وتتم ّثل العوامل التي جيب
الضور ّية ودور املحاكم يف جمال التّأويل ،ب) استحالة الدقة املطلقة بحيث
أخذها بعني االعتبار يف :أ) املرونة ّ
يفضل اعتامد معيار قابل ّية الفهم ،ج) إمكان ّية أن حيتمل حكم واحد عدّ ة تأويالت يمكنها أن تتعايش .وبالتّايل
ّ
يمكن تلخيص نظر ّية عدم الد ّقة يف اإلقرار التّايل :سيعترب القانون منعدم الد ّقة بطريقة خترق الدّ ستور إذا افتقر
بالبت يف معناه إثر حتليل
ختوله ألن يكون دليال كافيا يف إطار نقاش قضائي أي أن يسمح
ّ
إىل الد ّقة إىل درجة ال ّ
عقالين يط ّبق معايري قانون ّية» .163ويبدو إذن ّ
أن املحكمة العليا الكند ّية ال تشرتط الد ّقة املطلقة بل تكتفي
النص ألن يكون مفهوما  l’intelligibilitéرغم ّ
النص
أن هذه القابل ّية حيدّ دها حدّ أدنى من وضوح ّ
بقابل ّية ّ
ود ّقته ومها مرتابطان يف فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس كام ذكرنا أعاله.
ويف نفس ّ
االتاه ،نجد مقتضيات الوضوح والد ّقة يف فقه قضاء املحكمة الفدرال ّية السويرس ّية يف تأويلها
لألساس القانوين للتّقييدات عىل احلريات الوارد يف الفصل  36فقرة  2من الدستور السويرسي .لكن املثري
لالنتباه ّ
أن املحكمة تستعمل مصطلح ّ la densité normative
(الشحنة التّقعيد ّية) للدّ اللة عىل الد ّقة
الصادر يف  1997حول ال ّطعن يف دستور ّية قانون
والوضوح املرتبطني بمبدأ ّ
الشعية ،164كام يف قرارها ّ
ينص عىل إمكان ّية اعرتاض اإلنسان يف حياته عىل
مقاطعة جنيف حول نقل األعضاء واألنسجة وزرعها الذي ّ
ّ
الرضا .وقد
استئصال أعضائه بعد موته وتسجيل ذلك يف
سجل دون أن يقوم غياب االعرتاض قرينة عىل ّ
162
163

Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général), [1989] 1 RCS 927 984, n°20074, 27 avril 1989, disponible au lien
التمجة لنا suivant : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/443/index.do.
ّ

R. c. Nova Scotia Pharmaceutical Society, [1992] 2 RCS 606, n° 22473, 9 juillet 1992, disponible au lien suivant:
التمجة لنا https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/901/index.do .
ّ

SHMIDT NOEL (A.) « La limitation des droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé », thèse présentée à 164
la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel pour l’obtention du grade de docteur en droit, 2011, pp. 50-51.
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الرضا املفرتض وآل ّيات إعالم
تم ال ّطعن يف هذا القانون عىل أساس افتقاره للدقة املطلوبة فيام يتع ّلق بآل ّيات ّ
ّ
للشع ّية
وأقرت املحكمة أنّه «يرتتّب رشط د ّقة القاعدة عن املبدأ العام ّ
األقارب وتوقيت نقل األعضاءّ .
واألمان القانوين واملساواة أمام القانون ...لكن رشط ّ
الشحنة التّقعيد ّية ليس مطلقا ألنّه ال يمكن أن نشرتط
املرشع أن ّ
يتخل متاما عن ال ّلجوء إىل مصطلحات عا ّمة تنطوي عىل جزء رضوري من التّأويل .ويعود هذا
من ّ
واملجردة ال ّلصيقة ّ
بكل قاعدة قانون ّية وإىل رضورة ترك هامش مناورة لسلطات التّطبيق
ّأوال إىل ال ّطبيعة العا ّمة
ّ
عند جتسيد القاعدة .ولتحديد أي درجة من الد ّقة يمكننا اشرتاطها من القانون ال بدّ أن نأخذ بعني االعتبار
املعنيي به وخطورة االنتهاكات للحقوق األساس ّية التي يسمح هبا ...فاالنتهاك اخلطري يقتيض مبدئ ّيا
حلقة
ّ
أساسا قانون ّيا شكل ّيا واضحا ودقيقا أ ّما االنتهاكات ّ
تكرسها نصوص يف مرتبة أدنى من
األقل وطأة يمكن أن ّ
القانون بواسطة التّفويض أو أن جتد أساسها يف حكم عام» .165ومن املثري لالنتباه ّ
أن القايض ط ّبق نوعا من
التّفاوت يف مقتضيات الدقة بحسب خطورة االنتهاك ممّا يذكّرنا بمنهج التّناسب.
بقي ّ
أن اإلحالة إىل ّ
الشحنة التّقعيد ّية ،وهي من ثوابت فقه قضاء املحكمة الفدرال ّية السويرس ّية ،166للدّ اللة
ألنا ترتبط بال ّطبيعة التّقعيدية  une nature normativeال
عىل الدقة والوضوح غري مو ّفقة يف تقديرنا ّ
«الوصف ّية » 167التي مت ّيز القاعدة القانون ّية والتي تربزها صبغتها اآلمرة وامللزمة املقرتنة بجزاء تتكفل سلطة
الدولة بتطبيقه .168ونجد مثال ّ
الرخوة وذات
يرصح بعدم دستور ّية األحكام ّ
أن املجلس الدّ ستوري الفرنيس ّ
الصفة 169أو تلك ا ّلتي حتدّ د أهدافا عا ّمة للسياسة العموم ّية وا ّلتي ال أبعاد قانون ّية هلا ّ
ألن
الصبغة اإلعالن ّية ّ
السامح به أو منعه .170فقد تكون القاعدة القانون ّية متم ّيزة هبذه ّ
الشحنة
موضوع القانون هو األمر بيشء أو ّ
التّقعيد ّية من حيث إنشائها حلقوق والتزامات لكن تعوزها الد ّقة والوضوح يف حتديد هذه االلتزامات أو آل ّياهتا.
املهم ّ
ألنا ستع ّقد فهمها أو
أن فقه القضاء املقارن يربز استحالة الد ّقة املطلقة يف صياغة القواعد القانون ّية ّ
ّ
أقرت استحالة الوصول إىل «د ّقة مطلقة
تطبيقها .وهذا ما ّ
وضحته املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان عندما ّ
ATF 123 I 112, 124, Arrêt de la Ire Cour de droit public du 16 avril 1997 dans la cause Rolf Himmelberger contre 165
Grand Conseil du canton de Genève, disponible au lien suivant : http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.
التمجة لنا php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-112%3Ade.
ّ

 166أنظر مثال:

ATF 128 I 327, 339, l'arrêt du I. Département de droit public dans le cadre de Botta et Mitb. Contre le canton des
_Grisons, 26 août 2002, disponible au lien suivant : http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight
;docid=atf%3A%2F%2F128-I-327%3Ade&lang=de&type=show_document
تمجة لنا BECHILLON (D-de.), Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Paris, Editions Odile Jacob, 1997, p. 195.
ال ّ

167

 168الرشيف(م) واملزغني(ع) ،مدخل لدراسة القانون ،تونس ،املركز القومي البيداغوجي ،1993 ،ص.53 -50 .
 169أنظر مثال:

Décision n°2004-500 DC du 29 juillet 2004, Loi organique relative à l’autonomie financière des collectivités
territoriales, considérant n°12, disponible au lien:http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/
-francais/lesdecisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2004/2004-500-dc/decision-n
2004-500-dc-du-29-juillet-2004.894.html

الصياغة التّرشيع ّية يف تونس ،تونس ،من ّظمة وستمنسرت للدّ يمقراط ّية ،2016 ،ص.38 .
 170د ّباش(ك) ،مبادئ توجيه ّية يف ّ
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يف صياغة القوانني» 171وذلك يعود إىل مبدأ عموم ّية القاعدة القانون ّية .واعتربت يف قض ّية عاب فيها ال ّطاعن
عىل القانون عدم وضوح مصطلح «دواء» الوارد يف جم ّلة الصحة العموم ّية الفرنس ّية ّ
أن «من بني تقنيات
التّرشيع اللجوء إىل أصناف عا ّمة وال إىل قائامت مستفيضة .كام ّ
بالضورة صيغا
أن عديد القوانني تستعمل ّ
تغيات الوضع ّية .فتأويل هذه النّصوص
الصامة املطلقة والتّمكّن من التّأقلم مع ّ
غامضة إىل حدّ ما لتفادي ّ
وتطبيقها رهني املامرسة» .ومثل كثري من التّعريفات القانون ّيةّ ،
فإن تعريف «الدّ واء» (املطعون فيه) ورد عا ّما يف
الواقع .ومن شأن استعامل التّقنية التّرشيع ّية لألصناف أن ترتك عموما مناطق ّ
ظل يف حدود التّعريف .وليس
من شأن ّ
الشكوك حول حدود التّعريف وحدها أن تسمح باعتبار احلكم املطعون فيه خمالفا للفصل  7من
172
أقرت املحكمة يف قض ّية
االتفاق ّية طاملا اتضح أنّه واضح بام فيه الكفاية يف األغلب ّية املطلقة للحاالت»  .كام ّ
أخرى ّ
بالسمعة
أن غياب تنصيص القانون بوضوح عىل توجيهات يف احتساب مبلغ التّعويض عن اإلرضار ّ
يعود إىل طبيعة املا ّدة ّ
وأن هامشا من املرونة رضوري نظرا التّساع نطاق احلاالت التي سينطبق عليها القانون
لكل حالة وال يمكن يف ّ
بام سيسمح للقايض بتقدير املبلغ املناسب ّ
كل األحوال للمعني باألمر أن حيدّ د بد ّقة
مبلغ التّعويض املحمول عليه حتى لو استعان باخلرباء.173
ومن املثري لالنتباه ّ
أن املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان ،ويف حتليل يذكّر بالذي اتّبعته املحكمة العليا الكند ّية،
اعتربت ّ
أن ما حيدّ د مدى مصطلحات قابل ّية التّو ّقع واإلتاحة إىل حدّ كبري مضمون النص املعني واملجال الذي
ين ّظمه وعدد املخاطبني به وصفتهم ،بحيث من املتو ّقع يف خصوص قواعد تقن ّية ومع ّقدة هتم االتصاالت أن
خمتصة راغبة يف ممارسة نشاط ّ
البث العابر للحدود أن «تسرتشد عن القواعد املط ّبقة يف سويرسا
تكون رشكة ّ
واالستعانة عند احلاجة بخرباء ...بحيث ّ
أن القواعد املعن ّية من شأهنا أن تسمح لل ّطاعنني ومستشارهيم بتعديل
ترصفاهتم عىل أساسها»  .174يف املقابل ،ترفع املحكمة من مقتضيات الدقة عندما يشكّل القانون انتهاكا خطريا
ّ
بالتنصت اهلاتفي معتربة
ومبارشا حلريات املواطنني ،وهذا ما عاينته يف قض ّية رفعت ضدّ الدّ ولة الفرنس ّية متّصلة
ّ
ّ
ّنصت واألشكال األخرى العرتاض االتّصاالت اهلاتف ّية تشكّل انتهاكا خطريا الحرتام احلياة ّ
الشخص ّية
أن «الت ّ
ومفصلة يف
خاصة .ويعترب وجود قواعد واضحة
ّ
واملراسلة جيب أن تستند من هذا املنطلق إىل «قانون» ذو د ّقة ّ
خاصة ّ
وأن اآلل ّيات التّقن ّية املستعملة تزداد إتقانا يوما بعد يوم».175
هذا املجال رضور ّيا ّ
171
172

CEDH, Affaire Barthold c. Allemagne, n°8734/79, 25 mars 1985, §47, disponible au lien suivant : https://hudoc.
التمجة لنا echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-61990%22]}.
ّ

CEDH, Affaire Cantoni c. France, n° 17862/91, 15 novembre 1996, §§31-32, disponible au lien suivant : https://
التمجة لنا hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62627%22]}.
ّ

CEDH, Affaire Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, n° 18139/91, 13 juillet 1995, §41, disponible au lien suivant : 173
http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-62502
CEDH, Affaire Goppera Radio AG et autres c. Suisse, n° 10890/84, 28 mars 1990, §68, disponible au lien suivant : 174
التمجة لنا https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62180%22]}.
ّ

أنظر يف هذا اإلطار:

SHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 257.

CEDH, Affaire Huvig c. France, n° 11105/84, 24 avril 1990, §32, disponible au lien suivant : https://hudoc.echr.coe. 175
التمجة لنا int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62184%22]}.
ّ
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اجلزء الثاين  -املبحث ّ

الضابطة للحريات حرصا عىل جودة القانون لكن
ويف النّهاية ،يعكس فقه القضاء املتّصل بصياغة القوانني ّ
الصياغة القانون ّية بصفة عا ّمة ّ
النص وقابليته
ألن الوضوح يقتيض مقروئية ّ
يف نفس الوقت كشفا لتحدّ يات ّ
ألن يكون مفهوما وهو ما يفرتض بساطة التعبري واإلجياز .لكن من ناحية أخرى ،جيب أن يكون القانون
176
يفس
دقيقا وأحكامه ّ
مفصلة بام فيه الكفاية حتى يكون قابال للتطبيق من قبل القايض  .وهو توازن صعب ّ
177
أن بيداغوجيا أد ّلة التّرشيع تتم ّثل عادة ال يف تفسري الوضوح الذي ّ
ّ
يظل «أمرا مثال ّيا غامضا» بل يف بيان
املامرسات التي ّ
الصيغ الغامضة ويف املقابل البحث عن صياغة تفصيل ّية
يتم تالفيها ومنها استعامل ّ
ختل به حتى ّ
التاتيب  -أو مع ّقدة بطريقة غري مفيدة .كام ُينصح بتفادي كثرة اإلحالة إىل نصوص
للغاية  -تعود إىل جمال ّ
ألنا تع ّقد فهمه .178وينص دليل الترشيع السويرسي يف هذا الصدد عىل أن «االستعامل
أخرى صلب ّ
النص ّ

اجليد لإلحاالت يمكّن من اختصار كبري لنصوص القوانني ومن حتسني قابليتها لتكون مفهومة  ...لكن ،يف
أغلب األحيان ،خترق اإلحالة مبدأ رضورة أن يكون النص قابال للفهم يف حد ذاته وبصورة منفصلة .ومن
شأن اإلحاالت املنقوصة أو غري الوجيهة أن تع ّقد فهم النص» .179كام ُيوىص بتفادي استعامل مفردات ّمحالة
ملعاين متعددة .ولتفادي ما يؤدي إليه ذلك من خلطُ ،يؤكّد دليل التّرشيع السويرسي عىل «احلرص عىل أن
يتضح املعنى من خالل السياق بصورة دقيقة بام فيه الكفاية - ،تفادي استعامل نفس الكلمة للحديث عن
شيئني خمتلفني -،احرتام املصطلحات املستعملة يف النصوص الترشيعية» .180إذن ،ال بد من تفادي االستعامل
التّقريبي للمصطلحات ،من ذلك استعامل املرتادفات إذ من الرضوري عند احلديث عن نفس املوضوع
القانوين استعامل نفس املصطلح للتّعبري عنه .كام ُيوىص باحلذر عند استعامل التعريفات حفاظا عىل التناسق
املرشع يروم
تتغي التعريفات من ّ
بني خمتلف النصوص القانون ّية ،فال جيب أن ّ
نص قانوين إىل آخر ّإل إذا كان ّ
معني.181
تغيري التعريف أو أن يقع ربطه بنص ّ
بقي ّ
املرشع إىل احرتامها عند صياغة النصوص الترشيع ّية املق ّيدة للحريات
أن هذه املعايري التي ُيدعى ّ
عموما وللحريات الفرد ّية عىل وجه اخلصوص جيب أن ُت َط ّوع للوصول إىل أحسن صياغة ممكنة ترتجم املنهج
الذي يقتضيه الفصل  49يف تقييد احلريات.

FLÜCKIGER(A.) « Le principe de clarté de la loi ou l’ambiguïté d’un idéal », Cahiers du Conseil constitutionnel, 2006, 176
التمجة لنا n°21, p .76.
ّ

 177نفسه.

 178د ّباش(ك) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.37 .

Office Fédéral de la Justice, Guide de législation, Guide pour l’élaboration de la législation fédérale, 2007, p. 363, 179
التمجة لنا disponible au lien: https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/legistik/hauptinstrumente/gleitf-f.pdf.
ّ

 180نفسه ،صّ .377 .
التمجة لنا.

 181د ّباش(ك) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.37 .
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اجلزء الثاين  -املبحث الثاين -املنهج :االمتحان ال ّثالثي

أن احلرية ،الفرد ّية منها واجلامع ّية ،هي املبدأ والقيد عليها هو االستثناء ،وجب أن تكون ال ّطريق
طاملا ّ
إىل إقراره غري مع ّبدة بل حمفوفة باالختبارات حتى تثبت دستور ّيته ،فيجب أن جيتاز تباعا امتحان
ّ
مربرا بأحد األهداف التي عدّ ها الفصل
«الضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية» (الفقرة األوىل) وأن يكون ّ
 49مرشوعة (الفقرة الثانية) وأن جيتاز االختبار األخري أي اختبار التّناسب (الفقرة الثالثة).

احلد يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية،
األول :رضورة ّ
الفقرة األوىل -االمتحان ّ
طوق نجاة أم «سيف ديموقليس» مس ّلط عىل احلريات الفرد ّية؟

يق ّيد الفصل  49حتديد احلريات بـوجود «رضورة تقتضيها دولة مدن ّية ديمقراط ّية» .ولنذكّر ّ
الضورة
أن ّ
ترتبط يف القانون باالستثناء واحلتم ّية واألزمة فهي يف القانون العام الدّ اخيل أساس لسلطات االستثناء
الصالحيات بني يدي رئيس اجلمهور ّية -يف إطار الفصل  80من الدّ ستور
الدّ ستور ّية 182التي تؤ ّدي إىل تركيز ّ
 وهي يف القانون الدّ ويل العام من موانع املسؤولية الدّ ول ّية عند إخالل الدّ ولة بالتزاماهتا الدّ ولية.183السياس ّية إىل
كرس قانونا ،يعود ارتباط ّ
الضورة باالستثناء وباحلتم ّية يف تاريخ األفكار ّ
وقبل أن ُي ّ
فكر األنوار ،حيث تـُعترب احلر ّية هي املبدأ الذي ال ُيدّ منه إالّ لرضورة قصوى تفرضها رضورات العقد
االجتامعي الذي يفرتض تنازل ّ
كل فرد عن جزء من احلرية لتحقيق األمن اجلامعي 184ومنها إحالة مونتسكيو
 Montesquieuإىل ال ّطابع االستبدادي لكل عقاب غري مرتتّب عن رضورة قصوى ،وهو ما استند إليه
الضورة يف القانون اجلنائي الذي
باكاريا  Beccariaيف مؤ ّلفه يف اجلرائم والعقوبات يف  1764للتّأسيس ملبدأ ّ
والضورة ّ
الضورة هو من قبيل التّز ّيد وحيمل عالمات االستبداد».185
«فكل ما زاد عن ّ
ربط فيه بني العقاب ّ
ينص عىل ّ
«أن
وهي مبادئ وجدت صدى هلا يف الفصل  5من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف  1789الذي ّ
KIRMANN (F.) « Le principe de nécessité en droit pénal des affaires », thèse pour l’obtention du grade de docteur en 182
droit, Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Université de Lorraine, 11 mai 2018, pp. 18- 19.

الضورة
ينص الفصل  25من مرشوع الفصول حول املسؤول ّية الدّ ول ّية عن فعل غري رشعي دول ّيا الذي أعدّ ته جلنة القانون الدّ ويل
ّ
ّ 183
واملخصص حلالة ّ
الضورة كسبب الستبعاد الالّرشع ّية لفعل غري مطابق إلحدى التزاماهتا الدّ ول ّية
 état de nécessitéعىل التّايل -1" :ال يمكن للدّ ولة أن حتاجج بحالة ّ
إالّ إذا كان هذا الفعل:
أ) يشكّل بالنّسبة إىل الدّ ولة الوسيلة الوحيدة حلامية مصلحة أساس ّية يف مواجهة خطر جسيم ووشيك يتهدّ دها  ،و
ب) يف حالة كون هذا الفعل ال يؤثر تأثريا جسيام عىل مصلحة أساسية للدولة أو للدول التي كان االلتزام قائام جتاهها ،أو للمجتمع الدويل ككل،"...
نص املرشوع أنظر:
بالنّسبة إىل ّ
Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait internationalement illicite
et commentaires y relatifs, 2001, Nations unies, 2005, p. 208, disponible au lien suivant : https://legal.un.org/ilc/
التمجة لنا texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf.
ّ

والضورة أنظر:
الربط بني القانون الدّ ويل ّ
بالنّسبة إىل ّ

KIRMANN (F.), op. cit., pp. 18-19.

184

KIRMANN (F.), op. cit., pp. 21-22.

185

ّ
التمجة لنا BECCARIA (C.), op. cit., p. 147.

الضورة يف القانون اجلزائي واستناده إىل فكر مونتسكيو أنظر:
حول أمه ّية فكر سيزار باكاريا بالنّسبة ملبدأ ّ

KIRMANN (F.), op. cit., pp. 21-26.
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القانون ال يمنع ّإل األعامل ا ّلتي تلحق رضرا باملجتمعّ .
وكل ما مل يمنعه القانون مباح وال يمكن إجبار شخص
ينص عىل ّ
يقر إالّ العقوبات التي
عىل القيام بام ال يأمر به القانون» ،والفصل  8الذي ّ
أن «القانون ال يمكنه أن ّ
هي رضور ّية فعال وبصورة بدهي ّية» 186وال يعدّ التنّصيص يف الفصول 8و9و 10من املعاهدة األوروب ّية حلقوق
للشوط والقيود التي يمكن أن
«الضورة يف جمتمع ديمقراطي» كضابط ّ
اإلنسان واحلريات االساس ّية عىل ّ
والضمري واملعتقد وحرية التّعبري ّإل
احلق يف احرتام احلياة
تُرضب تباعا عىل ّ
اخلاصة والعائل ّية وحرية الفكر ّ
ّ
الضورة.187
استكامل ملسار تكريس مبدأ ّ
الضورة إذن يف النّهاية ترتبط باالستثناء وجيب أن تكون احلدود التي تؤ ّدي إليها املالذ األخري
ّ
الضورة طاملا ّ
أن هذه األخرية ليست «رشطا
 .ultima ratioوهو ما يدعونا إىل التّساؤل حول معايري تقدير ّ
يفس أنّه يمكن يف حلظة ما ويف أوقات مناسبة أن يعترب
حمضا بقدر ما ّأنا تتع ّلق بإحساس مشرتك وهو ما ّ
متغي وقابل للتّطويعّ ،مما خيدم االعتبارات اآلن ّية ويمكن أن
الضورة
معي -رضور ّيا .189»-فمبدأ
تدبري ّ
ّ
ّ
بالضورات ّ
الذات ّية قطع ّيا واملرتبطة بـ«روح العرص» إن جاز
نتصور االنحرافات التي يؤ ّدي إليها التّالعب ّ
ّ
190
الـ«ضورة التي تقتضيها دولة مدن ّية ديمقراط ّية» يف الفصل 49
التّعبري»  .ونفهم إذن أمه ّية التّنصيص عىل
ّ
األول ملرشوع ّية احلدود عىل احلريات كام نقدّ ر رضورة
من الدّ ستور لتقدير هذه ّ
الضورة طاملا ّأنا األساس ّ
191
السياس ّية املقنّعة» مثال.
التّعامل بكثري من الدّ قة مع ّ
الضوابط لتفادي التّالعب هبا يف إطار «االنتهاز ّية ّ
188

ويبدو ّ
الضورة من النّصوص الدّ ول ّية املرجع ّية بام يف ذلك اإلعالن
أن الفصل  49قد اسرتوح امتحان ّ
أي فرد ،يف ممارسة
ينص يف الفصل  29يف فقرته ال ّثانية عىل ما ييل« :ال خيضع ّ
العاملي حلقوق اإلنسان الذي ّ
يقررها القانون مستهدفا منها ،حرصا ضامن االعرتاف الواجب بحقوق
حقوقه وحرياته ،إالّ للقيود التي ّ
وحر ّيات اآلخرين ،واحرتامها ،والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنّظام العام ورفاه اجلميع يف جمتمع
الضورة يف جمتمع ديمقراطي يف الفصول  8و 9و 10من املعاهدة األوروب ّية
ديمقراطي» .192كام ك ُّر َست
ّ
األول من العهد
وكرس هذا االمتحان يف الفصل ّ
حلقوق اإلنسان واحلريات األساس ّية كام ذكرنا أعالهّ .
ينص عىل ّ
أن «امليثاق الكندي للحقوق واحلريات يضمن احلقوق
الكندي للحقوق واحلريات الذي ّ
 186أنظر هبذا اخلصوص:

LE MONNIER DE GOUVILLE (P.) « Le principe de nécessité en droit pénal. À propos de l’ouvrage d'O. Cahn et K.
Parrot (dir.), Actes de la journée d'études radicales. Le principe de nécessité en droit pénal. Cergy-Pontoise, 12 mars 2012,
Lextenso, coll. LEJEP, 2013 », Les Cahiers de la Justice, 2014/3, N° 3, p. 496.

 187نفسه ،ص.496 .
 188نفسه ،ص.503 .

 189نفسه ،صّ .498 .
التمجة لنا.
 190نفسه ،صّ .498 .
التمجة لنا.

GREER (S.) « Les exceptions aux articles 8-11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme », Dossiers sur les 191
droits de l’homme, n°15, Editions du Conseil de l’Europe, 1997, p. 14, disponible au lien suivant : https://www.echr.
التمجة لنا coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-15(1997).pdf.
ّ

 192املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.7 .
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واحلريات الواردة يف بنوده وال يمكن ضبطها إالّ بقانون بحدود معقولة يمكن إثبات تربيرها يف إطار جمتمع
حر وديمقراطي».193
ّ

تتّفق هذه النّصوص يف ّ
الضورة هو امتحان برهنة عىل وجودها وهو ما يطرح سؤالنيّ :أوال
أن امتحان ّ
يتحمل عبء إثباهتا .194ويف هذا اإلطار ،يمكن االستئناس بفقه
الضورة وثانيا حتديد من
حتديد معنى ّ
ّ
قضاء املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان يف تأويل ما هو رضوري .وقد اعتربت املحكمة بالنّظر إىل األلفاظ
والتّعابري األخرى الواردة يف االتّفاق ّية األوروب ّية حلقوق اإلنسان أنّه «إذا كان نعت «رضوري» الوارد بالفصل
 10يف فقرته ال ّثانية ليس مرادفا ملا «ال غنى عنه» « ،»indispensableوأللفاظ مثل «رضوري ألقىص درجة»
والضوري متاما « «strictement nécessaireواحلدّ الذي تقتضيه
« ّ »les mots absolument nécessaire
احلالة بد ّقة ّ ،
فإن هذا النّعت ليس بمرونة ألفاظ مثل مقبول « ،«admissibleطبيعي « ،»normalمفيد «»utile
األول تقدير
للسلطات الوطن ّية يف املقام ّ
معقول « »raisonnableأو مناسب « .»opportunومع ذلك ،يعود ّ
الضورة» .195وبالتّايلّ ،نزلت املحكمة
الصدد مفهوم ّ
املاسة التي يفرتضها يف هذا ّ
حقيقة احلاجة االجتامع ّية ّ
196
الضورة القصوى التي تسم البنود التّعليق ّية وال ّظروف االستثنائ ّية وما بني
ّ
الضورة «منزلة وسطى» ما بني ّ
للضورة الذي يربطها باحلاجة االجتامع ّية يف قرار املحكمة العليا
املعتاد واملعقول .ونجد صدى هلذا التّعريف ّ
املؤسس الختبار التّناسب ،حيث اعتربت املحكمة ّ
الكند ّية ّ
أن أبعاد ما هو رضوري
الشهري  Oakesباعتباره ّ
مرتبط ّأوال باهلدف املراد محايته والذي يتع ّلق حسب قرار  Oakesبـ «هواجس اجتامع ّية ،عاجلة وحقيق ّية يف
حر وديمقراطي» ،ويرتبط ثانيا برضورة «الربهنة عىل ّ
أن الوسائل املعتمدة معقولة ويمكن تربيرها يف
جمتمع ّ
جمتمع ديمقراطي» وهنا يأيت اختبار التّناسب .ومن هذا املنطلق اعتربت املحكمة يف ذات القض ّية ّ
أن «اهلاجس
املرشع يف احلدّ من جتارة املخدّ رات حقيقي وعاجل ّ
وأن اهلدف املتم ّثل يف محاية املجتمع من
الذي يشغل ّ
األول» 197من العهد.
اآلفات املتّصلة بتجارة املخدّ رات بدهيي عىل معنى الفصل ّ

ّ
مستقل بذاته وإنّام حيدّ د
الضورة كمفهوم عالئقي بامتياز ،فهو غري
وتربز هذه التّعريفات خصوص ّية مفهوم ّ
بالنّظر إىل هدف ما أو «قيمة» 198ما حسب تعبري األستاذ سليم ال ّلغامين الذي يم ّيز يف شأهنا وبخصوص الفصل 49
«الضورة اخلارجية ،فاملرشع هنا يف وضعية ال بدّ له فيها من احلد من احلرية حسب موجبات لتحقيق
حتديدا بني ّ
غاية أو قيمة ولكنه يف حدّ ه للحرية ال بد أن حيرتم مبدأ التناسب ،والتناسب حيتوي بدوره عىل رشط الرضورة،
نص العهد الكندي للحقوق واحلريات عىل الرابط التايل:
 193يمكن حتميل ّ

https://canada.justice.gc.ca/fra/sjc-csj/dlc-rfc/ccdl-ccrf/pdf/charte-poster.pdf

194

GREER(S.), op. cit., p. 15.

195

ّ
التمجة لنا CEDH, Affaire Handyside c. Royaume-Uni, Requête no5493/72, 7 décembre 1976, §48, op. cit.,
GREER(S.), op. cit., p. 14.

196

Cour suprême du Canada, R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 136, 28/02/1986, n°17550, disponible au lien suivant : 197
التمجة لنا https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/117/index.do.
ّ

 198ال ّلغامين (س) ،تقرير جلسات النظراء يف إطار مرشوع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات «العمل من أجل حقبة جديدة يف محاية احلقوق
األساسية بتونس" ،جلسة  13جويلية/متوز  ،2019املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.3 .
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والرضورة هنا هي رضورة داخلية .فاحلد املقرر جيب أن يكون رضوريا لتحقيق الغاية دون جتاوزها nécessaire

199
سنتعرض هلا الحقا.200
املكرسة يف التّطبيقات فقه القضائ ّية ملبدأ التّناسب التي
ّ
الضورة ّ
 » et suffisantوهي ّ

الضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية إذن هي رضورة «خارج ّية» ،وتعني أنه «ليس هنالك ّ
حل آخر وأنه
ّ
لضامن القيمة البد من احلد من احلرية»  .201وتتم ّثل القيم يف األهداف التي وضعها الفصل  49من «محاية
«الصحة العا ّمة» أو «اآلداب العا ّمة».
حقوق الغري» أو «مقتضيات األمن العام» أو «الدّ فاع الوطني» أو
ّ
الضورة للحدّ من احلر ّية بغاية
فلحامية هذه القيم واألهداف ،ال بدّ من احلدّ من احلرية .وهبذا املعنى ،اقتضاء ّ
الضبط ّية.
محاية قيمة أو هدف ،منهج غري غريب عن القانون العام بام أنّه أساس التّدابري ّ
الضبط ّية ،طاملا ّ
الضبطي هو
أن احلرية هي «القاعدة والتّقييد ّ
فالضورة هي أحد رشوط رشع ّية التّدابري ّ
ّ
الصادر يف
االستثناء» حسب تعبري مندوب الدّ ولة  Corneilleيف استنتاجاته يف قرار جملس الدّ ولة ّ Baldy
الضبط ّية أنّا «حتدّ من احلريات العا ّمة  ...ويمكن أن ترتجم
 10أوت/آب  .202 1917ومن طبيعة التّدابري ّ
متشيا يقوم ّأوال عىل التّحقق من ّ
بتحجري األنشطة القانون ّية» .203ويعكس فقه قضاء جملس الدّ ولة الفرنيس ّ
أن
الضورة لبلوغ مقصد
التّدابري ُا ّتذت للمحافظة عىل النّظام العام ،قبل النّظر يف الوقائع للتّأكد من تو ّفر رشط ّ
أقل رصامة» أو ّ
املحافظة عىل النّظام العا ّم الذي مل يكن ممكنا باعتامد «تدابري ّ
«أقل تقييدا وأضيق نطاقا» ،فال
الضور ّية» للمحافظة عىل النّظام العا ّم .204وقد أكّد
تكون رشع ّية تلك التّدابري التي «تتجاوز االحتياطات ّ
الصادر بتاريخ  9جانفي/كانون الثاين  2014بخصوص توقيف
جملس الدّ ولة الفرنيس هذا املنهج يف قراره ّ
الصادر عن املحكمة اإلدارية بمدينة نانت الذي ع ّلق قرارا إدار ّيا قاضيا
تنفيذ القرار القضائي االستعجايل ّ
بمنع عرض مرسحي ،واعترب جملس الدّ ولة ّ
أن «ممارسة حرية التّعبري هي رشط للدّ يمقراط ّية وإحدى ضامنات
الضور ّية
بالضبط اإلداري ّاتاذ التّدابري ّ
للسلطات املك ّلفة ّ
احرتام احلريات واحلقوق األخرى وأنّه يعود ّ
ملامرسة حرية االجتامع» مضيفا ّ
أن «اخلروقات التي تطال ممارسة هذه احلريات األساس ّية يف إطار مقتضيات
النّظام العام جيب أن تكون رضور ّية ومالئمة ومتناسبة» .205وهذا هو املنهج املعتمد يف فقه قضاء املحكمة
وتعب عن هذا التّأكّد كرشط
الضبط اإلداري
الضورة يف جمال ّ
اإلدار ّية التّونس ّية التي دأبت عىل اشرتاط ّ
ّ

 199نفسه ،ص.3 .

 200أنظر أدناه ،ص.228-224 .

 201ال ّلغامين (س) " الفصل  49من دستور  27جانفي 2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.118 .
202

CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome I, 15ème édition, Paris, Montchrestien, 2001, p. 727.

 203نفسه ،صّ .727 .
التمجة لنا.
 204نفسه ،صّ .727 .
التمجة لنا.

Ministre de l'intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, Ordonnance du 9 janvier 205
2014, disponible au lien suivant : https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisionsimportantes/ordonnance-du-9-janvier-2014-ministre-de-l-interieur-c-societe-les-productions-de-la-plume-et-m.التمجة لنا dieudonne-m-bala-m-bala.
ّ
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الضبط اإلداري بوجود «هتديد خطري وخطر حمدق».206
لرشع ّية ممارسة ّ
الضبط ّية حسب الفقيه الفرنيس شابو  René Chapusوهي
الضورة إذن هي «عذر  207»excuseالتّدابري ّ
ّ
بالقياس عذر تقييدات احلرية يف الفصل  49وأساس مرشوع ّيتها ورشط اإلقرار بدستور ّيتها.
يؤوهلا ملا هو متّفق عليه اجتامع ّيا وهو ما جيعلها مرهتنة
لكن املنظور إىل ّ
الضورة خيتلف بحسب تقدير من ّ
الضورة يف التّطبيقات فقه القضائ ّية
أقره الفقيه شابو يف معرض حديثه عن ّ
إىل حدّ كبري بذات ّية ّ
املؤول ،وهو ما ّ
208
الضورة ال خيلو من ّ
مفر من ّ
الذات ّية»  .ومن هنا تأيت أمه ّية
أن تقدير ّ
يف جمال ّ
الضبط اإلداري ،معتربا أنّه «ال ّ
الضورة التي «تقتضيها دولة مدن ّية ديمقراط ّية» ،فال توجد
بأنا ّ
إضافة التّخصيص الوارد يف الفصل ّ 49
رضورة يف املطلق بل هي يف الدّ ستور التّونيس مرتبطة بثنائ ّية املدنية والدّ يمقراط ّية.
بالصبغة املدن ّية للدّ ولة التّي نعرف أمه ّيتها يف التّوازنات الكربى للدّ ستور وعالقتها بالفصل
ولنبدأ ّأوال ّ
عرفها
األول 209الذي تشكّل معه وحدة «موضوع ّية» ،210بحيث ال يمكن أن ّ
ّ
نؤول أحدمها دون اآلخر .وقد ّ
بأنا «تقوم عىل املواطنة ،وإرادة ّ
الشعب ،وعلو ّية القانون» .وإذا
الفصل ال ّثاين من الدّ ستور غري القابل للتّعديل ّ
كانت اإلحالة إىل إرادة ّ
بالضورة الدّ ولة املدن ّية بالدّ يمقراط ّية -طاملا تفرتض الدّ يمقراط ّية كنظام
الشعب تسم ّ
الشعبّ -
سيايس أي كآل ّية حكم تكريس إرادة ّ
تأسسها عىل املواطنة وعىل علو ّية
فإن كنه الدّ ولة املدن ّية يف ّ
القانون ،أي يف حتديد طبيعة عالقة الدّ ولة باألفراد وطبيعة املنظومة القانون ّية .ويعترب األستاذ غازي الغرايري
أي ذات ّية...
خاصة عىل ّ
تتأسس الدّ ولة بصفة عا ّمة ومنظومتها القانون ّية بصفة ّ
يف هذا اإلطار أنّه «جيب أالّ ّ
فالدّ ولة ال ّطائف ّية والدّ ولة العسكر ّية والدّ ولة القبل ّية والدّ ولة العشائر ّية ودولة احلزب ودولة اإليديولوجيا
ودولة اجلهة ...هي دول ذات ذات َّي ٍة ماّ .
الصبغة املدن ّية للدّ ولة .الدّ ولة املدن ّية
فكل هذه األشكال تتناقض مع ّ
فترصفات الدّ ولة والقوانني التي تضعها والتّوازنات
هي دولة املواطنني القائمة عىل عدم حتديدهم...
ّ
االجتامع ّية املتو ّلدة عنها جيب أالّ تنظر إىل األفراد إالّ من منظور صفتهم املواطن ّية ّ
بكل ما يف هذا الوصف من
وسمو».211
موضوع ّية
ّ
الشكة الوطن ّية لالتصاالت "إ .ت" /رئيس بلد ّية باردو ،فقه قضاء املحكمة
 206أنظر مثال حكم ابتدائي عدد  1/18597بتاريخ  23مارس/آذار ّ ،2011
الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية ،2013 ،ص328 .؛ حكم ابتدائي صادر بتاريخ  5ماي/أيار  2014يف
اإلدار ّية لسنة  ،2011تونس ،منشورات املطبعة ّ
القض ّية عدد  ،124344فطيمة /رئيس النّيابة اخلصوص ّية لبلد ّية قليبية ،فقه قضاء املحكمة اإلدار ّية لسنة  ،2014تونس ،منشورات جممع األطرش
للكتاب املختص بالتّعاون مع املحكمة اإلدار ّية ،2019 ،ص.490 .
207

 208نفسه ،صّ .731 .
التمجة لنا.

ّ
التمجة لنا CHAPUS (R.), op. cit., p. 728.

 209نذكّر ّ
حرة ،مستق ّلة ،ذات سيادة ،اإلسالم دينها ،والعرب ّية لغتها ،واجلمهور ّية نظامها.
األول من الدّ ستور ّ
أن الفصل ّ
ينص عىل ما ييل" :تونس دولة ّ
ال جيوز تعديل هذا الفصل".

GHERAIRI (G.) « Le caractère civil de l’Etat tunisien », in. La Constitution de la Tunisie, Processus, principes et perspec� 210
tives, PNUD, 2016, p. 121, disponible au lien suivant : file:///C:/Users/hatem%20mrad/Downloads/07%20 Le%20
التمجة لنا caract%C3%A8re%20civil%20de%20l%20Etat%20tunisien.pdf.
ّ

 211نفسه ،صّ .121 .
التمجة لنا.
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لكن أليس احلديث هنا عن املواطنة كـ«مثل أعىل يسمو عىل االنتامءات ّ
الشخص ّية خللق تضامن ومعنى
تطور املواطنة منذ القرن  19املرتبط برتسيخ الفردان ّية ومحاية الفرد وفضائه
لأل ّمة املدن ّية»212يتعارض مع ا ّتاه ّ
213
اخلاص ضدّ ّ
الضورة يف دولة مدن ّية
تدخل اآلخرين واملجتمع والدّ ولة ّ ،مما يطرح مشكال حقيق ّيا يف تقدير ّ
ثمة تقييد احلريات .أي أننّا أمام
ديمقراط ّية تعدّ محاية اآلداب العا ّمة إحدى قيمها التي تستوجب احلامية ومن ّ
مأزق إذ ّ
أن جتريد املواطنني من ذات ّيتهم لالنصهار يف الدّ ولة املدن ّية يدعم الفضاء العا ّم عىل حساب اخلصوص ّية
وتدعيم هذه األخرية عىل حساب املشرتك سيطرح مشكل حتديد القيم املشرتكة التي سيكون الدّ فاع عنها
عذرا لتقييد احلريات عىل أساس رضورة يصعب حتديدها طاملا ّ
الضورات بعدد
أن الفردان ّية ختلق عددا من ّ
األفراد.
أسس عليها الفصل  2من الدّ ستور الدّ ولة املدن ّية أال نقف عند
وجب علينا إذن يف حتديدنا للمواطنة التي ّ
تعريفها كصفة  un statutقانون ّية وسياس ّية لألفراد املنتمني إىل جمتمع سيايس بل هي أيضا وباألساس «مثل
أعىل يف احلياة يقوم عىل االنسجام بني فضيلة اخلاص وروح العام» ،214متكّن صاحبها من حيازة وممارسة
مجلة من احلقوق املشرتكة مع مجيع األفراد املرتبطني مع الدّ ولة برابطة اجلنس ّية وتشمل احلقوق املدن ّية التي
السياس ّية -التي متكّن من املشاركة يف ّ
الشأن العام وصنع القرارات املشرتكة
تسمح بتطوير الذات واحلقوق ّ
الضائب والتّضامن أمام
واحلقوق االجتامع ّية التي توطد التّضامن مقابل مجلة من االلتزامات منها دفع ّاملخاطر واملسؤول ّية املشرتكة.215
ّ
وحل املأزق يتم ّثل يف «الفردان ّية األخال ّقية»  216التي ن ّظر هلا جون ستيوارت ميل  John Stuart Millيف
يتم التّعبري
مؤسسا للقول بجدل ّية العالقة بني الفرد واملجتمع ،فـ«من املنشود أن ّ
مؤ ّلفه املرجعي «يف احلرية» ّ
كل ما ال يطال مبارشة اآلخرين» ...217فـ«ليس بانصهار ّ
عن الفردان ّية يف ّ
كل ما هو فرداين يف التّامثل تصبح
الفردان ّية موضوعا نبيال للتّأ ّمل بل بصقلها وتطويرها يف احلدود التي تفرضها حقوق ومصالح الغري»،218
وهذا يعني ّ
أن هناك «وعي أخالقي فردي» 219يسمح بتربير اإليامن بالقواعد املشرتكة أو االنرصاف عنها ،وهو
وعي يتفاعل باستمرار مع الثقافة املشرتكة .فهو ّية الفرد حتدّ دها النامذج التي تسمح هبا املجموعة أو متنعها،

AUDARD (C.) «Citoyen», in. CANTO-SPERBER (M.) (dir.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, 212
التمجة لنا volume 1, quatrième édition revue et augmentée, Paris, Quadrige/PUF, 2015, p. 316.
ّ

 213نفسه ،ص.314 .

 214نفسه ،صّ .314 .
التمجة لنا.
 215نفسه ،ص.315 .
216

ّ
التمجة لنا « Individualité morale ». Voir AUDARD (C.), op. cit., p. 317.

MILL (J-S.), De la liberté, Chapitre III « De l'individualité comme l'un des éléments du bien-être », 1859, Traduit de 217
l’anglais par Laurence Lenglet à partir de la traduction de Dupond White (en 1860), p. 45, disponible au lien : http://
التمجة لنا classiques.uqac.ca/classiques/Mill_john_stuart/de_la_liberte/de_la_liberte.pdf.
ّ

 218نفسه ،صّ .49 .
التمجة لنا.
219

ّ
التمجة لنا AUDARD (C.), op. cit., p. 317.
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وبناء هذه اهلو ّية ال يكون إالّ عرب ما تو ّفره املواطنة من رشوط املشاركة والتّمثيل ّية .وبالتّايل ال يتعارض وعي
بالضورة مع املصلحة العا ّمة واهلو ّية املشرتكة ،وال ّ
أدل عىل ذلك من ّ
أن الفرد حيتاج إىل
األفراد ومصاحلهم ّ
ّ
مستقل بذاته عن املجتمع ألنه
لغة املجموعة للتّعبري عن قناعاته والتّفاوض بشأهنا .220فال يوجد يف النّهاية فرد
الشوط للتّعبري عنها ،وهو حيتاج إذن إىل ديمقراط ّية.
حيتاج للتّعبري عن استقالل ّيته وفردان ّيته إىل جمتمع يو ّفر ّ
ونفهم إذن أنّه ال تعارض بني املواطنة -أساس الدّ ولة املدن ّية -بام تفرتضه من فردان ّية واحرتام للفضاء اخلاص
وبني وجود فضاء عام وهو ّية مشرتكة تفرض «آدابا عا ّمة» يمكن أن تسمح بتقييد احلريات .كام نفهم أيضا ّ
أن
الفضاء العام والفضاء اخلاص ليسا منفصلني ،بل ّ
أن وجود سياسة ديمقراط ّية يسمح للفرد بولوج الفضاء
العام واكتساب املهارات املرتبطة باملواطنة وتغذية ّ
الشعور باملسؤول ّية والتّضامن مع املجموعة ،221أي «املرور
اخلاص إىل العام ،من الدّ اخيل يف القناعات واحلساسيات إىل االلتزام يف الفضاء العام عىل أساس نفس
من
ّ
هذه القناعات» .222وتضيف كاترين أودار «وإنّا لعالمة للمجتمع الدّ يمقراطي أن يبتدع ّ
كل حلظة أشكاال
للتّعبري عن هذا املرور وحتقيقه».223
املؤسسني يف الفصل  .49لكن خالفا
األمر مرهتن إذن بوجود جمتمع ديمقراطي ،ونأيت هنا إىل أحد خيارات ّ
للعهد الكندي للحقوق واحلريات ولإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أو للمعاهدة األوروب ّية حلقوق اإلنسان
املؤسسون
التي ال مراء يف اقتباس الفصل  49منها والتي تستعمل عبارة «املجتمع الدّ يمقراطي»ّ ،
فضل ّ
يف تونس بعد نقاش مستفيض دار يف جلنة التّوافقات حول املسألة تعويض «املجتمع» بـ«الدّ ولة» بحثا عن
224
تم اعتباره
تركيز ّ
الضورة يف مفهوم قانوين دقيق يبعدها عن املفاهيم السوسيولوج ّية الفضفاضة  .وهو ما ّ
تنص
«قفزة» 225مقارنة بمبادئ سرياكوزا التي تعدّ تعبريا عن القانون الدّ ويل يف جمال حقوق اإلنسان 226والتي ّ
بأنا تفرض قيدا إضاف ّيا عىل أحكام التّقييد التي توصف
تفس عبارة «يف جمتمع ديمقراطي» ّ
عىل ما ييلّ 19-« :
هبذه العبارة.
تتحمل الدّ ولة التي تفرض التّقييدات املوصوفة بتلك العبارة عبـء إثبات ّ
أن التّقييدات ال تفسد سري
)20
ّ
أمور املجتمع عىل نحو ديمقراطي.
 )21ورغم أنّه ال يوجد نموذج واحد للمجتمع الدّ يمقراطي ،إالّ ّ
أن املجتمع الذي يعرتف بحقوق
اإلنسان املب ّينة يف ميثاق األمم املتّحدة واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،وحيرتمها وحيميها يعترب مستوفيا هلذا
 220نفسه ،ص.317 .

 221نفسه ،ص.318 .

 222نفسه ،صّ .318 .
التمجة لنا.

 223نفسه ،صّ .318 .
التمجة لنا.

GUELLALI (A.) « La clause générale de limitations dans la nouvelle Constitution: Genèse, portée et défis », op. cit., p. 415. 224

 225نفسه ،صّ .414 .
التمجة لنا.
 226نفسه ،ص.415 .
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التّعريف» .227والواضح إذن ّ
املؤسسايت
أن احلديث عن املجتمع الدّ يمقراطي ينقل الدّ يمقراطية من جانبها ّ
ّ
الشكالين إىل اجلانب القيمي الذي يفرتض استبطان املجتمع لقيم الدّ يمقراط ّية.
ورغم وضوح اإلحالة يف الفصل  49إىل الدّ يمقراط ّية كـ«نظام سيايس» لربطها بالدّ ولة ،فال نخال األمر
مقترصا عىل جانبها ّ
مؤسسات ّيا تتو ّلد عنه قرارات سياس ّية يمتلك
الشكالين بوصفها حسب شومبتري «نظاما ّ
البت فيها إثر تنافس حول تصويت ّ
الشعب» .228ففي فصل خيتم باب احلقوق واحلريات،
األفراد سلطة ّ
ال يمكن إالّ أن نجمع يف تعريفنا ملفهوم الدّ ولة الدّ يمقراط ّية اجلانب ّ
الشكيل واجلانب املضموين املتّصل
يعرفها ميالر عرب «املقاربة ّ
الشكل ّية (عرب أكرب مشاركة ممكنة يف االنتخابات) التي حيب أن
باحلريات كام ّ
تكون يف حدود املقاربة املاد ّية (محاية احلريات األساس ّية) .وبمعنى آخر ،يف بناء ديمقراط ّية معتدلة حتمي
السلطة (سيادة ّ
ّ
السلطة (اجلسم االنتخايب
الشعب) ،وسيلة ّ
الشعب ضدّ نفسه والتي جتعل من األفراد مصدر ّ
السلطة (حقوق ّ
الشخص) .وليس من املحايد أن نعثر هنا عىل منطق لنكولن :حكم
واالستفتاء) وغاية ّ
229
الشعب ومن أجل ّ
الشعب عن طريق ّ
ّ
الشعب»  .وإذا كان الفقيه فرنسيس ديلبريي يعترب التّنصيص عىل
230
املجتمع الدّ يمقراطي يف االتّفاقية األوروب ّية حلقوق اإلنسان إحالة إىل «املستوى األفقي للدّ يمقراط ّية»
فإن ّ
املؤسسات ليستبطنه األفرادّ ،
يتأسسان
الذي يتجاوز ّ
كل من الدّ ولة الدّ يمقراط ّية واملجتمع الدّ يمقراطي ّ
يتنزل
املقومات التي يمكن أن نعتربها حاجيات أو رضورات ديمقراط ّية .ويف هذا اإلطار ّ
عىل مجلة من ّ
تعرف املجتمع الدّ يمقراطي مبارشة لكنّها حدّ دت
فقه قضاء املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان التي ال ّ
رشوطه و«أسسه اجلوهر ّية» من «حرية التّعبري والتّعدّ د ّية والتّسامح وروح االنفتاح» التي يف غياهبا ال وجود
231
واحلق يف حماكمة عادلة232واحرتام األقليات 233والتّحذير من انحسار «الدّ يمقراط ّية
«ملجتمع ديمقراطي»
ّ
234
السيايس الدّ يمقراطي
يف العلو ّية ال ّثابتة لرأي األغلب ّية»  ،وهي يف النّهاية رشوط رضور ّية إلقامة النّظام ّ
بمعناه ّ
الشامل.

" 227مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التّق ّيد الواردة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياسية" ،سابق ّ
الذكر ،ص.4 .
228

ّ
التمجة لنا SCHUMPETER (J.), Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1965, p. 367.

MILLARD (E.) « L’Etat de droit, idéologie contemporaine de la démocratie », in. FEVRIER (J-M), CABANEL (P.) 229
(éd.), Question de démocratie, Presses universitaires du Mirail, 2001, pp. 4-5, disponible sur le site : https://halshs.
التمجة لنا archives-ouvertes.fr/file/index/docid/126251/filename/Etat_de_droit.pdf.
ّ
DELPEREE (F.) « L'apport comparatif du droit européen », in. Les droits de la personne: l'émergence de droits nouveaux, 230
Aspects canadiens et européens, Actes des Journées strasbourgeoises de l'Institut canadien d'études juridiques supérieures,
التمجة لنا Cowansville 1992, p. 100 et s, cité par SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 279.
ّ
231

ّ
التمجة لنا CEDH, Affaire Handyside c. Royaume-Uni, 7 décembre 1976, § 49, op. cit.,

CEDH, Afaire Delcourt c. Belgique, n°2689/65, 17 janvier 1970, §°25, disponible au lien suivant :https://hudoc.echr. 232
}]coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62025%22
CEDH, Affaire Young, James et Webster c. Royaume-Uni, n°7601/76 et 7806/77, 13 août 1981, §63, disponible au lien 233
suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62164%22]}.

 234نفسهّ .63 § ،
التمجة لنا.
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املحصلة ّ
الصبغة املدن ّية ليست من باب
ونفهم إذن يف
أن اإلحالة إىل الدّ يمقراط ّية يف الفصل  49إىل جانب ّ
ّ
ألن الدّ يمقراط ّية كام رأينا ّ
التّز ّيد ّ
تغذي الكفاءات الالّزمة ملامرسة املواطنة التي هي جوهر الدّ ولة املدن ّية.
ونفهم أيضا ّ
أن هناك نوا ٌة من املعايري  un socle de standardsللدّ ولة املدن ّية الدّ يمقراط ّية التي سبق أن أرشنا
املاسة
املرشع إىل ّ
الرضورة ،األمر الذي ال يبدو بدهييا بالنّظر إىل القوانني ّ
إليها جيب أن حتدّ د منظورنا ومنظور ّ
باحلريات الفرد ّية يف تونس .
القوانني املن ّظمة للحريات الفرد ّية يف تونس عىل ّ
حمك الرضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية:
أليست هناك نزعة لتضخيم ّ
الرضورة؟
ال خيلو الترشيع التونيس من تقييدات للحريات الفرد ّية جيب عرضها عىل ّ
الرضورة يف دولة
حمك ّ
مدن ّية ديمقراط ّية والتّث ّبت من مدى تالؤمها مع قيم االنفتاح والتسامح وقبول االختالف ،وهو عرض
ثمة
يبيح التّساؤل حول مدى استناد القوانني املن ّظمة للحريات الفردية إىل تضخيم ّ
للرضورة ومن ّ
التساؤل عن وجاهة تقييد احلريات:
ّ
حق احلياة
الرضورة املع ّلقة :انتهاك ّ
بتنصيصهم يف الفصل  22من الدّ ستور عىل ّ
«احلق يف احلياة مقدّ س ال جيوز املساس به ّإال يف
أن
ّ
املؤسسون الباب مواربا ومل يغلقوا اجلدل احلاصل حول عقوبة
حاالت قصوى يضبطها القانون» ترك ّ
اإلعدام رغم أن الفصل  22جيب أن يفهم عىل أنّه إتاحة لتسليط عقوبة اإلعدام يف احلاالت القصوى
دون أن ينفي ذلك إمكان ّية إلغائه.235
ولنقر ّ
يؤول عىل ضوء الرضورة يف دولة
أن نعت «األقىص» رغم غياب معايري لتحديده 236جيب أن ّ
ّ
أقر عقوبة اإلعدام يف 170موضعا 143 ،منها
مدن ّية ديمقراط ّية .لكن املتأ ّمل يف الترشيع التونيس الذي ّ
238
يف نص ترشيعي ،237جيعل من سلب احلياة رضورة شبه آلية نجدها يف املجلة اجلزائية يف  15فصال
 235تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق الذكر ،ص.56 .
 236نفسه ،ص.57 .

 237الفرشييش(و) ،القصاب(إ) ،املاجري (خ) ،املرجع سابق الذكر ،ص.12 .

 238وردت هذه العقوبة يف الفصل  60عن محل السالح ضدّ البالد التونس ّية يف صفوف العدو وعن االتصال بدولة أجنب ّية لدفعها عىل القيام بأعامل عدوان ّية
ضدّ البالد التونس ّية أو تسليم جنود تونس ّيني أو مدنا أو حصونا أو منشآت أو مراكز أو ترسانات أو عتادا أو ذخائر أو بواخر أو طائرات عىل ملك الدّ ولة
بحارة عىل االلتحاق بخدمة دولة أجنب ّية أو جتنيد جنود حلساب دولة يف حرب ضدّ الدّ ولة التّونس ّية أو
التونس ّية إىل دول أجنبية وعن حتريض عسكر ّيني أو ّ
عن االتصال زمن احلرب بدولة أجنبية أو بأعواهنا ملساعدهتا يف االعتداء عىل الدّ ولة التونس ّية والفصل  60مكرر عن اخليانة بإفشاء أرسار الدفاع الوطني
تعمد املشاركة يف
تعمد إتالف أو إفساد بواخر أو طائرات أو معدّ ات أو عتاد أو منشآت يمكن استعامهلا ملصلحة الدّ فاع الوطني أو ّ
لدولة أجنب ّية وعن ّ
عمل يرمي إىل حتطيم معنو ّيات اجليش أو األ ّمة بقصد اإلرضار بالدّ فاع الوطني والفصل  60ثالثا عن اقرتاف األجنبي هلذه األفعال عن االعتداء عىل
حياة رئيس الدولة والفصل  72عن االعتداء املقصود منه تبديل هيئة الدولة أو محل السكان عىل مهامجة بعضهم بعضا بالسالح وإثارة اهلرج والقتل
والسلب بالرتاب التونيس والفصل  74عن مجع األسلحة وتزويد مجوع هبا أو رئاستها بقصد هنب أموال عمومية أو خاصة أو االستيالء عىل عقارات
أو منقوالت أو إفسادها أو حماربة القوة العامة حال مقاومتها ملرتكبي هذه االعتداءات أو التصدي هلا والفصل  76عن حرق أو هدم أبنية أو خمازن
الذخائر العسكرية أو غريها من أمالك الدولة بامدة انفجارية والفصل  126عن االعتداء بالعنف باستعامل السالح أو التهديد به ضد قاض باجللسة
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

وجم ّلة املرافعات والعقوبات العسكرية يف مخسني حالة 239واملج ّلة التّأديب ّية واجلزائية البحرية
والقانون عدد  74لسنة  1998املؤرخ يف  19أوت/آب  1998واملتعلق بالسكك احلديدية 241والقانون
األسايس عدد  26لسنة  2015املؤرخ يف  7أوت/آب  2015واملتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل
األموال.242
240

فاألمر يتع ّلق إذن بمنظومة جزائ ّية بر ّمتها جتعل من عقوبة اإلعدام عقوبة شبه مبدئ ّية ،وهي مسألة
مثرية للجدل ملا ترتبط به من اعتبارات أخالق ّية ومت ّثل تقليدي للعدالة وللقصاص جتعل مسألة احلسم
يف اإلبقاء عىل عقوبة اإلعدام من عدمها رهينة حوار جمتمعي .لكن املسألة ال ختلو أيضا من التّساؤل
243
الرضورة .فإذا اعتبنا ّ
املقرة لعقوبة اإلعدام
أن هدف السياسات اجلزائ ّية ّ
عن النّجاعة ومن ّ
ثمة عن ّ
ثنائي :وقائي ّأوال مرتبط بثني املجرمني املحتملني عن اإلقدام عىل اجلرائم خوفا من اإلعدام وردعي
يصح التساؤل عن وجاهتها يف ّ
ظل الدّ راسات التي تثبت ّ
أن إلغاء
يتمثل يف منع العود ،244فإهنّا أهداف ّ
والفصل  201عن االرتكاب العمد مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانت والفصل  203عن قتل القريب ( قتل األصول وإن علوا) والفصل
 204عن قتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا هلا أو كانت إثره وكانت تلك اجلريمة موجبة للعقاب
بالسجن أو كان القصد من قتل النفس االستعداد الرتكاب تلك اجلريمة أو تسهيل ارتكاهبا أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم عىل الفرار أو ضامن عدم
جره أو عىل حتويل وجهته أو نقله من املكان الذي كان به
جره أو حتويل وجهته أو نقله أو العمل عىل ّ
عقاهبم والفصل  237عن اختطاف شخص أو ّ
وذلك باستعامل احليلة أو العنف أو التهديد إذا ما صاحبها أو تبعها موت والفصل  251عن القبض عىل شخص أو إيقافه أو سجنه أو حجزه دون إذن
التعمد املبارش أو تعريض إيقاد نار بمبان أو سفن أو مراكب أو خمازن أو حضائر مسكونة أو معدّ ة
قانوين إذا ما صحبها أو تبعها موت والفصل  307عن
ّ
للسكنى وبصفة عامة باملحالت املسكونة أو املعدّ ة للسكنى وكذلك عربات األرتال وغريها احلاوية ألشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة ملن
ذكر سواء كانت ملرتكب احلريق أو لغريه إذا نتج عن احلريق موت ،املج ّلة اجلزائ ّية ،املرجع سابق الذكر.
 239وردت هذه العقوبة يف الفصل  69الذي يعاقب باإلعدام عىل جريمة الفرار إىل
العدو والفصل  70عن الفرار أمام العدو زمن احلرب والفصل  79ه) عن
ّ
العدو والفصل  81عن التّحريض عىل العصيان
املتمردين والفصل  80عن العصيان أو التّحريض عليه أمام
العدو أو عىل
عدم إطاعة األمر باهلجوم عىل
ّ
ّ
ّ
أثناء احلرب أو حالة احلصار والفصل  99عن االعتداء بالعنف ّ
الشديد النّاتج عنه تعكري احلالة الصح ّية للعسكري اجلريح أو املريض يف منطقة أعامل
تعمد عسكري بأي وسيلة كانت حرق أو هدم أو إتالف أبنية أو إنشاءات أو مستودعات أو جماري مياه
ّ
قوة عسكر ّية توصال لسلبه والفصل  104عن ّ
السفن والبواخر واملراكب التابعة للجيش والتي تستعمل يف الدّ فاع الوطني
أو خطوط حديد ّية أو خطوط ومراكز البق واهلاتف أو مراكز ال ّطريان أو ّ
العدو والفصل  111عن ترك العسكري املركز أمام العدو والفصل
املهمة املوكلة إليه أمام
ّ
والفصل  109عن ترك اخلفري أو احلارس مركزه قبل إمتام ّ
العدو والفصل  115عن تسليم اآلمر أو احلاكم للموقع املوكل له للعدو دون استنفاذ
 113عن التشويه قصدا للتفيص من الواجبات العسكرية أمام
ّ
مجيع وسائل الدّ فاع لديه والفصل  116عن تسليم آمر القطعة يف ساحة القتال إذا أ ّدى هذا التسليم إىل وقف القتال والفصل  117عن محل السالح ضدّ
تونس أو عن نقض األسري الذي أرس مرة ثانية للعهد ومحل السالح والفصل  118عن تسليم كل عسكري للعدو أو يف مصلحته للجند الذي يف إمرته
مقررات
أو ذخريته أو مؤونته أو اخلرائط التي يف حوزته وعن االتصال بالعدو لتسهيل مهمته وعن االشرتاك يف املؤامرات التي يراد هبا الضغط عىل ّ
الرئيس العسكري املسؤول والفصل  119عن إفشاء كلمة الرس وعن حتريف األخبار واألوامر املختصة باخلدمة يف جماهبة العدو وعن داللة العدو عىل
ّجسس
أماكن قوات اجليش والدول احلليفة وعن التسبب يف إيقاع الذعر يف القوات التونس ّية أو يف قيامها بأعامل أو حركات خاطئة والفصل  121عن الت ّ
مؤسسات عسكر ّية والفصل  123عن جتنيد كل تونيس نفسه أو غريه لصالح دولة يف حالة
والفصل  122عن دخول
ّ
العدو متنكّرا إىل مراكز عسكرية أو ّ
املتمردين ،جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكر ّية ونصوص ملحقة ،املرجع سابق ّ
الذكر.
حرب مع الدّ ولة التونسية أو االنضامم إىل
ّ
 240من ذلك الفصل  50فقرة  4من املج ّلة التّأديب ّية واجلزائ ّية البحر ّية الذي يعاقب عن ّ
السفينة بالعقاب
كل قتل يرتكب عمدا وعن سابق ّية إضامر عىل متن ّ
مؤرخ يف 30
املجلة اجلزائ ّية أي اإلعدام ،املج ّلة التّأديب ّية واجلزائ ّية البحر ّية ّ
املقرر يف الفصلني  201و 202من ّ
الصادرة بالقانون عدد  28لسنة ّ 1977
ّ
مارس/آذار  ،1977نسخة حم ّينة ،تونس ،منشورات املطبعة الرسمية للجمهور ّية التّونس ّية ،2016 ،ص.21 .
الرائد الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  21 ،67أوت/آب  ،1998ص.1822-1819 .
ّ 241

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  7 ،63أوت/آب  ،2015ص.2184-2163 .
الرائد ّ
 242من الفصول  14إىل ّ ،29

DEMONT(V.), SAYAH(A.) « Peine de mort menace dissuasive ou effet pervers ? », Etudes sur la mort, 2012/1, n°141, 243
p. 79.

 244نفسه ،ص.83-82 .
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عقوبة اإلعدام يف عدّ ة دول مل يؤ ّد إىل تفاقم جرائم القتل.245
كام ّ
أن عقوبة اإلعدام ال ختلو من إشكاليات مرتبطة بتم ّثل سلطة الدّ ولة ،فكيف يمكن يف
ثقافة حقوق اإلنسان التي يدعو الفصل  49إىل استبطاهنا أن نقبل أن متلك الدّ ولة «سلطة سلب
خاصة يف ّ
ظل عدّ ة قضايا يف العامل 247ويف تونس 248تبز أنّه قد يتم تسليط عقوبة اإلعدام عىل
احلياة»ّ 246
أشخاص ثبتت براءهتم بعد الترصيح باحلكم وأحيانا تنفيذه ممّا جيعل من الدّ ولة ذاتا «غري معصومة من
اخلطأ وقاتلة يف النّهاية» ،249وهو ما يرضب مرشوع ّيتها يف مقتل.
الرضورة من تسليط عقوبة اإلعدام
فإذا كان اهلدف من عقوبة اإلعدام هو القصاص والردع ،ما ّ
عىل جرائم ال تؤ ّدي إىل القتل كتنصيص الفصل  126من املج ّلة اجلزائ ّية عىل أنّه «إذا كان هضم اجلانب
واقعا باجللسة ملوظف من النظام العديل فالعقاب يكون بالسجن مدة عامني .ويكون العقاب باإلعدام
إذا وقع االعتداء بالعنف باستعامل السالح أو التهديد به ضد قاض باجللسة» ،250أو الفصل  93من
املجلة التأديبية واجلزائية البحرية عىل أنه «يعاقب باإلعدام كل ربان أو ضابط يفتك سفينة بالعنف أو
بالتّحيل» ،251وتنصيص الفصل  54من القانون عدد  74لسنة  1998املؤرخ يف  19أوت/آب 1998
واملتعلق بالسكك احلديدية الذي يعاقب باإلعدام «كل من يتعمد اإلرضار أو تشغيل بدون إذن أجهزة
منشآت السالمة اخلاصة بالسكة »252؟
الرضورة أيضا من مخسني حالة يط ّبق فيها اإلعدام يف جملة املرافعات والعقوبات العسكرية
وما ّ
رغم ّأهنا ال تؤ ّدي إىل املوت؟ هذا إذا ما اعتبنا ّ
أن مسألة اخليانة العظمى بالنسبة إىل العسكر ّيني ال تعدّ
من التّابوهات التي ال جيوز اخلوض فيها ،فالدّ ول التي ألغت عقوبة اإلعدام ألغتها بالنّسبة إىل اجلرائم
العسكر ّية حتى ولو كان ذلك يف مرحلة ّ
متأخرة بعد إلغاء عقوبة اإلعدام بالنّسبة إىل جرائم املدن ّيني،
أدل عىل ذلك من جتربة الدّ ول األعضاء يف ّ
وال ّ
االحتاد األورويب.253
 245نفسه ،ص.81-80 .

 246نفسه ،صّ .85.
الرتمجة لنا.
 247نفسه ،ص.85.

 248من ذلك مثال قضية ماهر املناعي الذي حكم عليه باإلعدام يف قضية قتل واعرتف بعد ذلك القاتل احلقيقي بفعلته .أنظر هبذا ّ
الشأن:

GHORBAL(S.), AMMAR (H.), OUERTANI(H.), RIAHI(O.), Le syndrome de Siliana- Pourquoi faut-il abolir la peine
de mort en Tunisie, Tunis, Cérès éditions, 2013.
DEMONT(V.), SAYAH(A.), op. cit., p. 86.

249

 250املج ّلة اجلزائ ّية ،املرجع سابق الذكر ،ص.40 .

 251املجلة التأديبية واجلزائية البحرية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.30 .
 252املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.1822 .

يب:
 253أنظر بالنّسبة إىل مسار إلغاء عقوبة اإلعدام يف القوانني العسكر ّية مقارنة بالقوانني املدن ّية يف جتربة الدّ ول األعضاء يف االحتاد االورو ّ

BARDIAUX-VAÏENTE (MG.) »La peine de mort et son abolition dans les 28 pays de l’Union européenne: inventaire«,
Le carnet de l’abolition, 05/02/2012, disponible au lien suivant: https://abolition.hypotheses.org/99

138

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

املجرمة ،بل بتقدير
فاألمر ال يتع ّلق هنا بالتساؤل عن التناسب بني عقوبة اإلعدام واألفعال
ّ
الرضورة املتأكدة يف الدّ ولة املدنية الدّ يمقراط ّية من إقرار عقوبة اإلعدام يف  170موضعا ،ناهيك ّ
أن
ّ
يتم إقراره يف حالة املوت ،مما خيالف الفصل  6من العهد الدّ ويل للحقوق املدنية والسياس ّية
أغلبها مل ّ
ينص يف فقرته الثانية عىل أنّه «ال جيوز يف البلدان التي مل تلغ عقوبة
الذي صادقت عليه تونس والذي ّ
اإلعدام ،أن حيكم هبذه العقوبة إال جزاء عىل أشد اجلرائم خطورة وفقا للترشيع النافذ وقت ارتكاب
اجلريمة وغري املخالف ألحكام هذا العهد والتفاقية منع جريمة اإلبادة اجلامعية واملعاقبة عليها .وال
جيوز تطبيق هذه العقوبة إال بمقتىض حكم هنائي صادر عن حمكمة خمتصة».254
كام ّ
أن مصادقة تونس عىل قرارات اجلمعية العامة لألمم املتحدة املتعلقة بوقف تنفيذ أحكام
اإلعدام 255ليس فقط انخراطا يف مسار تدرجيي نحو إلغاء عقوبة اإلعدام ،بل هو إقرار ضمني
هبشاشة رضورة العقوبة ألن ما يمكن توقيف تنفيذه يمكن االستعاضة عنه دون انخرام ملنظومة
العدالة اجلزائ ّية.
هل هناك رضورة رسم ّية للحدّ من حرية التّعبري؟

يف دراسته املتم ّيزة حول «رقابة القايض العديل للتّناسب بني ضوابط احلقوق وحرياهتا» ،وضع
القايض مالك الغزواين قائمة بتقييدات حرية التّعبري يف الترشيع التونيس 256تتم ّثل يف الفصل  67من
بالسجن ثالث أعوام
املج ّلة اجلزائ ّية الذي يعاقب عىل «إتيان أمر موحش ضدّ رئيس اجلمهور ّية» ّ
وخط ّية بـ 240دينارا؛ الفصل  125من ذات املج ّلة الذي يعاقب عىل «هضم جانب موظف عمومي
أو شبهه بالقول أو اإلشارة حال مبارشته لوظيفته أو بمناسبة مبارشهتا» بالسجن عاما وخطية  120د؛
بالسجن
الفصل  126من ذات املج ّلة يعاقب عىل «هضم جانب موظف من النظام العديل باجللسة» ّ
عامني؛ الفصل  128من ذات املج ّلة يعاقب «نسبة أمر غري قانوين ملوظف عمومي أو شبهه يكون
 254املعاهدات الدّ ول ّية األساس ّية حلقوق اإلنسان ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.26 .

األول  2020حول وقف العمل بعقوبة اإلعدام الصادر عن
املؤرخ يف  16ديسمب/كانون ّ
 255آخر قرار ّ
صوتت عليه تونس هو القرار عدد ّ 183-75
اجلمع ّية العا ّمة لألمم املتّحدة يف دورهتا العادية اخلامسة والسبعني والذي مل ينرش بعد عىل املوقع الرسمي للجمع ّية العا ّمة .ويمكن أن نستشهد بالقرار
األول  2016والذي ينص عىل ما ييل :اجلمعية العامة.
عدد  187-71الذي صوتت لفائدته اجلمهورية التونسية يف  19ديسمب/كانون ّ
 7هتيب كل الدول:
(د) أن حتدَّ تدرجيي ًا من العمل بعقوبة اإلعدام ،وأال تفرض عقوبة اإلعدام عىل اجلرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عرشة من العمر أو عىل نساء
حوامل أو عىل أشخاص ذوي إعاقة عقلية أو ذهنية؛
(هـ) أن تقلص عدد اجلرائم التي جيوز املعاقبة عليها باإلعدام؛
(ز) أن تعلن وقفا اختياريا لتنفيذ أحكام اإلعدام متهيد ًا إللغاء عقوبة اإلعدام؛
  - 10هتيب بالدول التي مل تنضم بعد إىل البوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية اهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعدام( ،)4أو التي مل تصدّ ق عليه بعد ،أن تنظر يف القيام بذلك» ،اجلمع ّية العا ّمة ،الدّ ورة احلادية والسبعون ،قرار اختذته اجلمع ّية العامة يف  19ديسمب/كانون
األول  -187/17 ،2016وقف العمل بعقوبة اإلعدام ،ص  ،4يمكن حتميله عىل الرابط التايل:
ّ
https://undocs.org/ar/A/RES/71/187

 256الغزواين (م) ،املرجع سابق الذكر ،ص.95-94 .
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بالسجن عامني وبخط ّية  120دينار؛ والفصل 129
متعلقا بوظيفته دون اإلدالء بام يثبت صحة ذلك» ّ

بالسجن عامني؛ والفصل  245من ذات
من ذات املج ّلة يعاقب عن «هتك العلم التّونيس أو األجنبي» ّ
املج ّلة يعاقب عىل «نسبة أمر لدى العموم فيه هتك اعتبار هيئة رسمية» بالسجن ستة أشهر وخطية
 240د257؛ والفصل  87من جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكر ّية الذي يعاقب عىل التحريض عىل
بالسجن إىل ثالث سنوات؛ والفصل  91من ذات املج ّلة يعاقب عىل
النفرة من اخلدمة العسكرية» ّ
«حتقري العلم أو اجليش
بالسجن إىل  3سنوات258؛ ويعاقب
ّ
واملس من كرامته أو سمعته أو معنوياته» ّ
الفصل  55من املرسوم عدد  115املؤرخ يف  2نوفمب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة
والطباعة والنرش بـ«ال ّثلب (ا ّدعاء أو نسبة يشء غري صحيح بصورة علن ّية من شأنه أن ينال من رشف
أو اعتبار شخص معني)» بخطية تصل إىل  2000د.259
ويع ّلق القايض مالك الغزواين كالتّايل« :وإن مل يكن املطلوب من القايض ،عند عرض النصوص
املذكورة عليه ،أن يقدم عىل مراقبة مدى دستوريتها أو مدى مالءمتها ألحكام العهد الدويل للحقوق
املدنية والسياسية ،إ الّ ّ
أن من أوكد واجباته ،عند البحث يف أركان اجلريمة ،مراقبتها عىل ضوء رشط
الرضورة ومستلزمات النظام الديمقراطي ،فمثال نسبة أمور غري صحيحة إىل رئيس اجلمهورية قد يبدو
من قبيل إتيان أمر موحش جتاهه ،لكن هذا ال يكفي وحده للترصيح بثبوت اإلدانة إذا ما أخذنا بعني
االعتبار مقتضيات الدولة الديمقراطية التي تستدعي أن يكون املسؤولون فيها عىل قدر عال من التسامح
ورحابة الصب لتقبل كل املواقف حتى وإن ظهرت أهنا عدوانية طاملا ّأهنا مل تصل إىل حدود ّ
الشتم».260
املرشع حول رضورة التجريم  l’incriminationيرتبط
لكن ّ
السؤال الذي جيب أن يطرح عىل ّ
بمؤسسات الدّ ولة من رئيس
والرمز ّية يف عالقة
ّ
للسمعة ّ
برضورة احلامية اجلزائ ّية (من عدمها) ّ
واملؤسسة العسكر ّية ويف عالقة أيضا برموز الدّ ولة كالعلم.
العموميني
اجلمهور ّية والقضاة واملو ّظفني
ّ
ّ
هل ّ
مؤسسات الدّ ولة ورموزها؟
أن الدّ ولة املدن ّية الدّ يمقراط ّية بام تفرتضه من قيم تبيح استباحة ّ
وضحت اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان موقفها من هذه املسألة معتبة أنّه «عىل النحو املشار
قد ّ
إليه يف الفقرتني  13و 20فيام خيص حمتوى اخلطاب السيايس ،الحظت اللجنة أنه يف حاالت النقاش
العام الذي يتعلق بشخصيات عامة يف املجال السيايس واملؤسسات العامة ،فإن العهد يويل أمهية بالغة
بشكل استثنائي لكفالة التعبري غري املقيد .ولذلك ،فإن جمرد اعتبار أن أشكال التعبري مهينة للشخصية
العامة ال يكفي لتبير فرض عقوبات حتى وإن كانت الشخصيات العامة مستفيدة هي أيض ًا من
 257املج ّلة اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص 27 .و 40و 41و.71
 258جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكر ّية ونصوص ملحقة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص 28 .وص.29 .
 259املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.2565 .
 260نفسه ،ص.97 .
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أحكام العهد .وإضافة إىل ذلك ،فإن مجيع الشخصيات العامة ،بمن فيها التي متارس أعىل السلطات
السياسية مثل رؤساء الدول واحلكومات ،ختضع بشكل مرشوع للنقد واملعارضة السياسية .وبناء عىل
ذلك ،تعرب اللجنة عن قلقها إزاء القوانني التي تتعلق بمسائل ،مثل العيب يف الذات امللكية وإهانة
املوظف العمومي وعدم احرتام السلطات وعدم احرتام العلم والرموز ،والتشهري برئيس الدولة
ومحاية رشف املوظفني العموميني وينبغي أال تنص القوانني عىل فرض عقوبات أشد رصامة عىل
أساس هوية الشخص املطعون فيه ليس إال  .وينبغي للدول األطراف أال حتظر انتقاد مؤسسات ،مثل
اجليش أو اجلهاز اإلداري.261
وتذهب املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان يف نفس االجتاه يف قض ّية رفعها ناشط سيايس فرنيس
بدعوى انتهاك املحاكم الفرنس ّية للفصل  10من االتّفاقية األوروب ّية حلقوق اإلنسان وذلك إثر إدانته
الصحافة واحلكم عليه بخط ّية
عىل أساس الفصل  26من قانون  29جويلية/متوز  1881حول حرية ّ
مقدارها  30يورو وذلك الرتكابه جنحة اإلساءة لرئيس اجلمهور ّية عب رفعه لوحة حتمل عبارة عُدّ ت
مهينة 262عند مرور املوكب الرئايس وكان قد استعملها الرئيس ذاته سابقا .وكانت احلكومة قد دفعت
ّ
بأن اإلدانة اجلزائ ّية رضور ّية يف جمتمع ديمقراطي حلامية النظام وذلك بحامية رئيس الدّ ولة الذي يعتب
جيسد أعىل سلطة يف الدّ ولة ضدّ االعتداءات ال ّلفظ ّية واجلسدّ ية التي تطاله والتي تستهدف
مؤسساتيا ّ
مم ّثال ّ
املؤسسات يف حدّ ذاهتا .263وأجابت املحكمة مذكّرة ّ
«بأن الفصل  10فقرة ( 2من االتفاق ّية) ال
انتهاك ّ
السيايس -الذي تكتيس فيه حرية التّعبري
يرتك جماال للتّقييدات عىل حرية التّعبري يف جمال اخلطاب والنّقاش ّ
هتم املصلحة العا ّمة .فحدود النّقد املقبول أكثر تقييدا جتاه شخص عادي
األمهية القصوى -أو مسائل ّ
السياسة ،عندما يستهدف بصفته تلك ،وذلك ّ
يعرض نفسه
ألن هذا األخري خالفا ّ
لألول ّ
منها جتاه رجل ّ
الصحفيني وعموم املواطنني .لذلك جيب أن
وترصفاته من قبل
حتام وعن وعي إىل رصد دقيق ألفعاله
ّ
ّ
يكون أكثر تساحما» .264وأضافت املحكمة أن الطاعن اختار أسلوبا ساخرا  la satireهيدف بطبيعته عب
املبالغة وحتريف الواقع إىل اإلثارة واإلزعاج وهو ما يستوجب التّعامل بكثري من احلذر نظرا لتع ّلق األمر
ثمة خلصت املحكمة إىل
بحقوق الفنانني أو األشخاص العاديني يف اعتامد هذه الوسيلة يف التعبري .ومن ّ
لترصفات كتلك التي أتاها ال ّطاعن أن يكون هلا تأثري رادع عىل االنتقادات
أنّه «من شأن اإلدانة اجلزائ ّية ّ
الرأي وحرية التّعبري) 12 ،سبتمب/أيلول  ،CCPR/C/GC/34 ،2011فقرة
 261اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،34املادة (19حرية ّ
 ،38عىل الرابط:

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZswN%2b9bC7%2fEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8

262

« Casse-toi, pov’con ».

CEDH, Affaire Eon c. France, n° 26118/10, 14 mars 2013, §41, disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe. 263
}]int/fre#{%22itemid%22:[%22001-117137%22

 264نفسهّ .59 § ،
الرتمجة لنا.
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هتم املصلحة
الساخرة يف خصوص مواضيع جمتمع ّية يمكنها أن تلعب دورا حمور ّيا يف النقاش احلر ملسائل ّ
265
تم تنقيح القانون الفرنيس
العا ّمة والذي ال وجود بدونه ملجتمع ديمقراطي»  .وبناء عىل هذا القرارّ ،
الصحافة املذكور أعاله وإلغاء جنحة اإلساءة إىل رئيس اجلمهور ّية.266
حول حرية ّ
تبدو البوصلة مبدئ ّيا واضحة االجتاه نحو التّعامل مع تقييدات حرية التعبري لـ «رضورات رسم ّية»
بكثري من احلذر ،لكن يف املقابل ،جيب أن نواجه بشجاعة التساؤل املحرج حول إمكان ّية رفع احلامية
اجلزائ ّية للحريات واحلقوق التي تدخل يف صدام مع حرية التّعبري ،حتى ولو كان املتمتعون هبا مم ّثلني
للسلطةّ ،
الشطط املعاكس .ولع ّلنا نذكر اإلزعاج الذي س ّببه ّ
الصفة جيب أال تسقطنا يف ّ
مؤخرا
ألن هذه ّ
ّ
267
الرأي العام ترصيح أحد النواب يف عالقة برئيس اجلمهور ّية  .فهل تكفي مقارعة الفكرة
لدى ّ
متر اجلمهور ّية
بالفكرة أم هل يستوجب األمر محاية جزائ ّية خصوص ّية لرمز ّية الوظيفة ّ
خاصة عندما ّ
بأزمة كالتي تعرفها تونس يف فرتة االنتقال الدّ يمقراطي؟ ويبدو يف هذا اإلطار موقف األستاذ الفرنيس
القدير أوليفيي بو صاحب كتاب «اجلمهور ّية املهانة» 268من حذف هذه اجلنحة -التي تستهدف احلامية
اخلصوص ّية لرئيس اجلمهور ّية والذي مل يعد حمم ّيا سوى بجنحة القذف العلني أو ال ّثلب كالوزراء
269
والنواب واملو ّظفني
با عن د ّقة املسألة ،إذ اعتب أنّه «دون أن يصل يب األمر إىل
ّ
العموميني  -مع ّ
املتطرفة
ّحرس ،إالّ أنني أتساءل عن وجاهة جعل اجلمهور ّية دون وسائل دفاع يف مواجهة اخلطابات
ّ
الت ّ
 ...فعادة ما يكون العنف ال ّلفظي مقدّ مة للعنف اجلسدي».270
السلط العموم ّية كجرائم
يف النّهاية ،جيوز التّساؤل إن كان جيب التّعامل مع جتريم اإلساءة إىل مم ّثيل ّ
رأي أم كحامية لرموز الدّ ولة ّ
يتم إرسال رسالة خاطئة
تظل رضور ّية يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية حتى ال ّ
إىل املواطنني ُهت ّون من العنف وجتعله أمرا طبيع ّيا طاملا أمكن دون عقاب استباحة األشخاص الذين
يم ّثلون الدّ ولة ويتق ّلدون أعىل وظائفها.
 265نفسهّ .61 § ،
الرتمجة لنا.

L’article 21 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la 266
justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France, Chapitre XIII:
Dispositions abrogeant le délit d'offense au chef de l'Etat afin d'adapter la législation française à l'arrêt de la Cour
européenne des droits de l'homme du 14 mars 2013, disponible au lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/
id/JORFTEXT000027805521

أنظر أيضا :الغزواين (م) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص .97 .

األول .)2020
ذري عرشة» (يف  8ديسمب/كانون ّ
« 267كان عندك ريح ّ

ّ
الرتمجة لنا BEAUD (O.), La République injuriée, Paris, Presses Universitaires de France, 2019.

268

Article 31 de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, version consolidée au 24 mars 2020, disponible au 269
lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070722/2020-12-22/
« Peut-on insulter impunément le président de la République ? », Entretien avec Olivier Beaud, Propos recueillis par 270
Baudouin Eschapasse, 21 décembre 2019, publié sur le Point.fr, au lien suivant: https://www.lepoint.fr/politique/
الرتمجة لنا peut-on-insulter-impunement-le-president-de-la-republique-21-12-2019-2354368_20.php.
ّ
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تظل املسألة مرتبطة ال فقط بالتّجريم -الذي ّ
بحيث ّ
رشا ال بدّ منه -بل كذلك بدرجة
يظل ّ
الرضورة يف دولة مدن ّية
املسلطة وهي مسألة ال حتسم يف هذا املستوى ،إذ أنّنا نخرج من تقدير ّ
ّ
الزجر ّ
سنتعرض هلا
ديمقراط ّية _أي رضورة التّجريم -إىل تقدير التّناسب بني الفعلة والعقاب ،وهي مسألة
ّ
الحقا.
هل من فائدة يف التّش ّبث ّ
بالرضورات الدّ ين ّية لتقييد احلريات الفرد ّية؟

طاملا اعتبنا ّ
الرضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية هي مفتاح تأويل الفصل  49ومفتاح تقدير
أن ّ
الرشوط الدّ ين ّية .مع ذلك نجد
رضورة تقييد احلرية ،فال جمال مبدئ ّيا لتعليق ممارسة احلريات عىل ّ
«صحة االلتزامات إىل اعتبارات دين ّية» حسب تقرير جلنة احلريات الفرد ّية
أحكاما ترشيع ّية ختضع
ّ
272
واملساواة 271الذي أدرج بشأهنا قائمة كاملة واردة يف جملة االلتزامات والعقود واملج ّلة اجلزائ ّية
بخصوص جتريم مناولة مرشوبات كحولية للمسلمني 273ومنع املسلمني من استهالك اخلمر أيام
األعياد الدينية ورمضان واجلمعة ،274هذا فضال عن الفصلني  5و 88من جم ّلة األحوال ّ
الشخص ّية
275
تم تأويلهام ّأوال بطريقة متشدّ دة يف قرار مرجعي
اللذين وإن كانا مل ّ
يكرسا موانع دين ّية للزواج  ،فقد ّ
 271تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.72 .
 272يتعلق األمر بالفصول التالية من جم ّلة االلتزامات والعقود :الفصل « :369تتم املقاصة برضاء الفريقني أو بأمر احلاكم إذا كان كل منهام دائنا ومدينا
لآلخر وال تقع بني املسلمني مهام كان فيها ما خيالف ديانتهم»؛ الفصل « :575ال يصح بني املسلمني ما حجر الرشع بيعه إال ما رخصت التجارة فيه
تم البيع جاز للمشرتي
كالزبل ملصلحة الفالحة (وأيضا أمر  15ماي/أيار  1941املتعلق بتحجري بيع الكحول للتونسيني املسلمني)»؛ الفصل « :584إذا ّ
أن يفوت املبيع ولو قبل استالمه وللبائع أن حييل حقه يف الثمن قبل قبضه ما مل يتفقا عىل خالفه ويستثنى من ذلك الطعام عند املسلمني»؛ الفصل :720
«إذا كان أحد العوضني أكثر قيمة من اآلخر ،جاز للمتعاوضني أن يرتاضيا يف الفرق بامل عينا أو غريه نقدا أو إىل أجل وال جيري هذا احلكم بني املسلمني
إن كانت املعاوضة يف طعام»؛ الفصل « :834يبطل كل عقد موضوعه ما يأيت [...] :ثالثا :اإلجارة عىل عبادة عينيه واجبة عىل كل مسلم كالصالة
والصوم»؛ الفصل « :1107ال يصح التوكيل ] [...إذا كان عىل أمر خمالف للقانون أو لألصول الرشعية أو للنظام العام أو لألخالق احلميدة»؛ الفصل
« :1023ال عمل عىل كل رشط حيمل املستودع ما ينشأ عن األمر الطارئ والقوة القاهرة إال يف الصورة املقررة بالفصل  996والفصل  997وفيام إذا كان
املستودع مأجورا وكان الطرفان من غري املسلمني»؛
الفصل « :1253تبطل الرشكة بني املسلمني إن كان متعلقها ممنوعا رشعا كام تبطل بني سائر الناس إذا كان موضوعها مما ال تسوغ التجارة فيه»؛
الفصل « :1428تنعقد الرشكة يف كل حيوان صالح لإلنتاج أو للعمل يف الفالحة أو التجارة عدا ما منع التبايع فيه رشعا»؛ الفصل « :1255مناب
كل من الرشكاء يف رأس مال الرشكة يكون نقودا أو منقوالت أو غريها أو حقوقا ويكون أيضا عمل أحد الرشكاء أو مجيعهم ويستثنى الطعام فيام بني
املسلمني»؛ الفصل « :1463ما ال جيوز بيعه أو إجياره رشعا بني املسلمني ال جيوز فيه الصلح غري أنه جيوز الصلح وإن مل تكن قيمة املصالح عنه معينة
األول  ،1906نسخة حمينة ،تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية
بالنسبة للمتصاحلني» .أنظر جم ّلة االلتزامات والعقود الصادرة بأمر  15ديسمب/كانون ّ
للجمهور ّية التونس ّية.2020 ،
أنظر أيضا تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.74-72 .
 273ينص الفصل  317من املجلة اجلزائية يف باب املخالفات املتع ّلقة باآلداب العا ّمة عىل عقوبة سجنية ( 15يوم) وخطية لكل من «يناول مرشوبات كحولية
للمسلمني « أو «ألناس بحالة سكر» ،ولكل من وجد بحالة سكر واضح بالطريق العام وباألماكن العامة .املجلة اجلزائية ،النص سابق الذكر ،ص.90 .
انظر أيضا تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.74 .

 274األمر عدد  5لسنة  1968املؤرخ يف  9جانفي/كانون الثاين  1968املتعلق بضبط مواقيت فتح املقاهي واملحالت املامثلة هلا وحمالت جتارة املرشوبات
الكحولية املستهلكة خارج املحل ،الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  16 ،2جانفي/كانون الثاين  ،1968ص .36-35 .أنظر أيضا تقرير جلنة
احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.75-74 .
 275تنص جملة األحوال الشخصية يف فصلها اخلامس عىل ما ييل« :جيب أن يكون ّ
كل من الزوجني خلوا من املوانع الرشعية  »...ويف الفصل  88عىل
ّ
أن« :القتل العمد من موانع اإلرث .فال يرث القاتل سواء أكان فاعال أصليا أم رشيكا أو كان شاهد زور أدت شهادته إىل احلكم باإلعدام وتنفيذه»،
املؤرخ يف  13أوت/آب (1956نسخة حم ّينة) ،تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية،
العيل ّ
جملة األحوال الشخص ّية الصادرة باألمر ّ
 ،2020ص 6-5 .وص .20 .انظر أيضا تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.75 .
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ملحكمة التعقيب -قرار حورية -الصادر عن حمكمة التعقيب يف  31جانفي/كانون الثاين  1966التي
اعتبت فيه أنه «ال جدال ّ
أن تزوج املسلمة بغري املسلم هي من املعايص العظمى ،كام ال جدال أن
الرشيعة اإلسالمية تعتب الزواج باطال من أساسه» ،276قبل أن تراجع حمكمة التعقيب موقفها حتت
طائلة دستور  1959يف «قرار ثريا» الصادر بتاريخ  5فيفري/شباط  ،2009حيث اعتبت ّ
أن «ضامن
مبدأ املساواة املنصوص عليه بالفصل  6من الدستور والفصل  26من العهد الدويل اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية يوجب عدم التمييز بني األفراد العتبارات دينية مما يمنع تعليق احلق يف اإلرث عىل
وأقرت بشأن الزواج ّ
حـرية زواج الـمرأة عىل قدم
أن «ضـامن ّ
اعتبارات متعلقة بعقيدة الوارث»ّ .
املساواة مع الـرجل املكرسة بالـفـقرة -1ب من الفصل  16من اتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال
األول  1979املصادق عليها من اجلمهورية التونسية
التمييز ضد املرأة املؤرخة يف  18ديسمب/كانون ّ
بموجب القانون عدد  68لسنة  1985املؤرخ يف  12جويلية/متوز  1985يمنع من القول بوجود أي
حريتها فـي الزواج».277
تأثري ملعتقد املرأة عىل ّ
األول 2014
وأكّدت حمكمة التّعقيب موقفها يف قرار مادلني روسو الصادر يف  25أكتوبر/ترشين ّ

حيث اعتبت ّ
أن رجوع قضاة األصل إىل «أحكام الرشيعة اإلسالمية (للقول) بأن االختالف يف الدين
هو من موانع اإلرث ( )...هو خمالف إلرادة املرشع الذي جعل من جملة األحوال الشخصية قانونا
ضمنها قواعد اإلرث التي ارتآها واجبة االتباع والتطبيق» ،و«القول بخالف ذلك يؤدي إىل
وضعيا ّ
تقويض اختيارات املرشع التونيس التي انرصفت إىل عدم جعل الدين سببا للتمييز بني األشخاص
سواء من خالل انخراط تونس ومصادقتها عىل معاهدات واتفاقيات دولية ومنها خاصة العهد الدويل
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية القضاء عىل مجيع أشكال التمييز ضد املرأة املؤرخة يف 18
األول  ،)...( 1979أو من خالل منظومة القوانني الداخلية بدءا بام تضمنه الفصل 5
ديسمب/كانون ّ
من الدستور من أن اجلمهورية التونسية تضمن حرية املعتقد وما تعزز بالفصل  6من ذات الدستور
من أن كل املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات ( .278»)...ورغم هذا املوقف الداعم للحريات
ملحكمة التعقيب والذي يتامشى مع تكريس حرية املعتقد والضمري الذي وجبت مباركته ،أوصت جلنة
احلريات الفرد ّية واملساواة بـ «حتصني هذا املوقف اجلديد لفقه القضاء من خطر االرتداد عنه وذلك
بتنقيح الفصلني املشار إليهام وحذف ما ورد فيهام من عبارات وقع تأويلها تأويال يضع قيودا عىل حرية
الزواج واملرياث».279
 276قرار تعقيبي مدين عدد  3384مؤرخ يف  31جانفي/كانون الثاين  ،1966جملة القضاء والترشيع ،عدد  6لسنة  ،1967ص.38 .

 277قرار تعقيبي مدين عدد  31115مؤرخ يف  5فيفري/شباط  ،2009جملة القضاء والترشيع ،عدد  3لسنة  ،2009ص ،96-95 .تعليق مالك الغزواين.

األول  ،2014غري منشور .أنظر بشأن التعليق عىل هذا القرار الغزواين (م) « من فقه القضاء
 278القرار التعقيبي عدد  4266املؤرخ يف  25أكتوبر/ترشين ّ
حممد صالح بن عيسى ،سابق الذكر ،ص.193 .
حول احلقوق األساس ّية» ،ضمن جمموعة أعامل مهداة إىل العميد ّ
 279تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق الذكر ،ص.77-76 .
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املحصلة ،ال يمكن هلذه األحكام التّرشيع ّية املتصلة بالرضورات الدّ ينية أن تتجاوز بنجاح عقبة
يف
ّ
اختبار الرضورة يف دولة مدنية ديمقراط ّية ،فهي تعدّ «رضورة يف دولة دين ّية ال دولة مدن ّية ديمقراط ّية»،280
أقره يف تونس منشور
ونستعري هنا عبارة األستاذ سليم ال ّلغامين بشأن غلق املقاهي يف شهر رمضان -والذي ّ
«خفي» -281والذي خيضع لنفس املنطق .وليس من الغريب أن تكون أحكام جملة االلتزامات والعقود
ّ
تم هجرها وبعضها أي «حتجري
التي عدّ دها تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة واملذكورة أعاله أحكاما ّ
املؤرخ
بيع ما ّ
حجر الرشع بيعه بني املسلمني» كانت موضوع نسخ ضمني من القانون عدد  14لسنة ّ 1998
يف  18فيفري/شباط  1998واملتعلق بتنظيم تعاطي جتارة املرشوبات الكحولية املعدّ ة للحمل.282
ّ
حق الفرد يف ال مباالة الدّ ولة
الرضورات األخالقو ّية ،حاجز دون ّ

للزواج تط ّفال دائام عىل
أال يعادل التّجريم اآل ّيل للعالقات اجلنس ّية الرضائ ّية خارج اإلطار ّ
الرشعي ّ
ينص عىل ّ
احلرية ّ
أن الدّ ولة حتمي «احلياة اخلاصة،
الشخص ّية ينسف الفصل  24من الدّ ستور الذي ّ
وحرمة املسكن ،ورسية املراسالت واالتصاالت واملعطيات الشخصية»؟ أال ينسف ذلك نظر ّية
احلرية الفرد ّية التي تقتيض امتناع الدّ ولة قدر اإلمكان عن الت ّ
ّدخل يف الفضاء اخلاص للفرد وفيام يعتب
حق
ّرصف يف جسده؟ أي ّ
األكثر خصوص ّية فيه ،وهو حياته اجلنس ّية بام يفرتضه ذلك من ح ّقه يف الت ّ
الفرد يف ال مباالة الدّ ولة أمام ميوالته اجلنس ّية أو عالقاته اجلنس ّية الرضائ ّية بصفة عا ّمة طاملا متّت يف
مكونات احلياة
اخلاصة» 283؟
ّ
مكونا من ّ
الفضاء اخلاص أي «ظ ّلت ّ
الواضح ّ
احلق يف ال مباالة الدّ ولة ،ومها
أن هناك جريمتان يف التّرشيع اجلزائي حتوالن دون هذا ّ
ينم عنه هذا
تعرضنا بشأن هذه األخرية إىل ما ّ
جريمتا اللواط واملساحقة وجريمة اخلناء .وقد كنّا ّ
وجترم البغاء
التجريم يف الفصل  231من املج ّلة اجلزائ ّية من مفارقة يف سياسة جزائ ّية تبيح البغاء العلني ّ
الرسي بمعنى ّ
املرشع اجلزائي يقبل بالفعل يف حدّ ذاته لكن يزجر املجاهرة به عن طريق املراودة.
أن ّ
وقد يكون من املفيد التذكري ّ
تم يف تونس حتت االستعامر الفرنيس بمقتىض قرار
بأن تنظيم البغاء العلني ّ
 30أفريل/نيسان ّ 284 1942
وأن الفصول  231إىل  235من املج ّلة اجلزائ ّية املن ّظمة للتّحريض عىل فعل

 280ال ّلغامين (س) «الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة» ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.118 .

 281يبدو ّ
وتم
حممد مزايل يف ّ 1981
ينص عىل غلق املقاهي واملطاعم ومنع بيع املرشوبات الكحولية يف شهر رمضانّ .
السابق ّ
أن هناك منشور أصدره الوزير ّ
ثم إثر ال ّثورة ويف ّ 2012بررت وزارة الدّ اخل ّية غلق املقاهي باالستناد إىل «إجراءات» مط ّبقة منذ عهد بن عيل.
إلغائه عىل خلف ّية عريضة أمضاها مث ّقفونّ ،
السالبة
أنظر شقري (ح) «غلق املطاعم واملقاهي خالل شهر رمضان :هل هو انتهاك حلقوق االنسان؟» ،ضمن الفرشييش (و) (حتت إرشاف) ،املناشري ّ
للحريات :قانون «خفي» حيكم دولة القانون ،املرجع سابق ا لذكر ،ص.100-99 .

 282الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  20 ،15فيفري/شباط  ،1998ص .372 .أنظر يف هذا الشأن تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع
سابق الذكر ،ص.72 .
 283تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق الذكر ،ص.89 .

 284قرار من جناب الوايل الكاتب العام للحكومة التّونس ّية واملعتمد بإدارة األمن العام للمملكة التّونس ّية يتع ّلق بتنظيم الفجور باململكة التّونس ّية يف 30
أفريل/نيسان  ،1942الرائد الرسمي التونيس ،عدد  5 ،54ماي/أيار  ،1942ص.7-2 .
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اخلناء ألغيت بمقتىض أمر  26ماي/أيار  1949عىل أساس توجه نحو نزع جتريم البغاء الرسي قبل أن
كرس اجلرائم
يعاد تنظيمه بمقتىض القانون عدد  34لسنة ّ 1964
املؤرخ يف  2جويلية/متوز  1964الذي ّ
احلالية لتعريض النفس وتعاطي البغاء الرسي والتوسط يف البغاء وإفساد الشبيبة 285التي ال زالت تشكل
الفقرة الثالثة من القسم الثالث من الباب األول من اجلزء الثاين من املجلة اجلزائية املعنون «يف االعتداء
خمصص لالعتداء بالفواحش .ويمكن أن نستخلص من هذا الرت ّدد الترشيعي
عىل الناس» ،قسم ثالث ّ
الرؤيا بشأن رضورة التجريم من عدمه وشيئا من «االنفصام الترشيعي» يف عالقة باجلرائم
عدم وضوح ّ
أن املقصود من إباحة البغاء العلني «الضغط عىل أسباب اجلريمة  ...حيث ّ
الترشيع ّية إال إذا اعتبنا ّ
إن
السامح قانونا بمامرسة اجلنس يف إطار قانوين من ّظم يساعد عىل اإلحاطة بمن له هوس باجلنس ويكون
ّ
286
بالتايل عامال عىل التقليل من اجلرائم اجلنس ّية»  .وإذا كان األمر كذلك ،وجب العمل عىل حدّ أدنى
بر جتريمه إىل حدّ ما يف دولة
من التناسق بني تنظيم البغاء العلني وجتريم البغاء الرسي الذي يمكن أن ي ّ
ّعرض إىل املشاهد اجلنسية أو اإلحياء هبا.
القرص الت ّ
مدن ّية ديمقراطية يف إطار احلرص عىل جتنيب ّ

املجرمني يف الفصل  230من املج ّلة اجلزائ ّية ،فرضورة جتريمهام يف دولة
وأ ّما عن اللواط واملساحقة ّ
الر ّشد ويف الفضاء اخلاص
مدن ّية ديمقراط ّية من اهلشاشة بمكان نظرا لتع ّلق
الترصفات اجلنس ّية بني ّ
ّ
يتم جتريم العالقات اجلنس ّية
باخلصوص ّية املحم ّية بالفصل  24من الدّ ستور التّونيس .فمن الغريب أن ّ
اخلاصة» حسب اللجنة املعن ّية بحقوق
الرضائ ّية يف الفضاء اخلاص واحلال ّأهنا «مشمولة بمفهوم احلياة
ّ
287
اجلنسية املثل ّية
أقرت املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان أنّه ال جيوز جتريم العالقات
ّ
اإلنسان  .كام ّ
الرضائ ّية يف الفضاء اخلاص وزجرها جزائ ّيا حتّى «لو كانت صادمة أو مزعجة لبعض األشخاص
ّ
288
ترصفا ال أخالق ّيا» .
الذين يعتبون املثل ّية ّ

املكرس
كام أن جتريم العالقات املثل ّية يذهب بالتّمييز إىل منتهاه وهو ما يعدّ خرقا ملبدأ عدم التمييز ّ
بالفصل  21من الدّ ستور الذي ينص عىل ّ
أن املواطنني متساوون يف احلقوق والواجبات ،وهم سواء
أن ّ
أمام القانون من غري متييز» ،وهو ما يسمح لنا بالقول دون حرج ّ
كل متييز مهام كان سببه غري
دستوري بام يف ذلك التّمييز عىل أساس امليول اجلنس ّية.

الرسمي التونيس ،عدد  31 ،44ماي/أيار  ،1949ص-1276 .
الرائد ّ
ّوسط للخناءّ ،
 285أمر عيل بتاريخ  26ماي/أيار سنة  1949يتع ّلق بتدعيم مقاومة الت ّ
مؤرخ يف  2جويلية/متوز  1964يتع ّلق بتنقيح املج ّلة اجلنائ ّية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
 ،1277ألغي بمقتىض القانون عدد  34لسنة ّ 1964
عدد  7-3 ،33جويلية/متوز  ،1964ص .945-944 .أنظر كحلون (ع) ،التّعليق عىل املج ّلة اجلزائ ّية التونس ّية ،ال ّطبعة األوىل ،تونس ،جممع األطرش،
 ،2018ص.458-457 .
 286نفسه ،ص.457 .

Human Rights Committee, Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/C/50/D/488/1992 287
الرتمجة لنا(1994), 31 March 1994, § 8. 2, disponible au lien suivant: https://juris.ohchr.org/fr/Search/Details/702 .
ّ

CEDH, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, n°7525/76, 22 octobre 1981, §44, disponible au lien suivant: https:// 288
الرتمجة لناhudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62031%22] .
ّ
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ولع ّله من املفيد االستئناس بفقه قضاء املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان التي تصنّف التمييز عىل
برات التمييز «التي ال يمكن قبوهلا يف غياب اعتبارات قو ّية للغاية» بحيث
أساس امليول اجلنس ّية ضمن م ّ
يتق ّلص فيها اهلامش الوطني للتقدير للدّ ول األعضاء  289 la marge nationale d’appréciationمما
تقر التمييز يف الس ّن األدنى للعالقات
يفتح باب التناسب وهو ما سمح هلا بإدانة القوانني الوطنية التي ّ
اجلنس ّية بني املثل ّيني والغري ّيني جنس ّيا 290والترشيعات التي تقيص األزواج املثليني من التمتع بالتغطية
الصحية وتغطية حوادث املو ّظفني التي يتمتع هبا القرين أو من إمكانية التبنّي .291ويف نفس السياق
292
الرامية إىل اإلقصاء العام واملطلق لصنف معني عىل أساس امليول اجلنس ّية
تُدان السياسات الوطنية ّ
294
293
من ذلك احلرمان من احلضانة أو عزل العسكريني .
بقي أن نشري إىل ّ
أن املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان 295تقبل ّ
تدخل القانون لتحجري التّجاهر
القرص أو فاقدي األهل ّية من البالغني 296لكنها
بترصف مثيل حلامية الذين ال يعتدّ برضاهم مثل ّ
العلني ّ
تُدين ّ
تم تسجيلها
تدخل القانون لتحجري وزجر العالقات املثل ّية اجلنس ّية التي متارس مجاع ّيا والتي ّ
اخلاص .وقد أدانت املحكمة ما اعتبته «تط ّفال عىل حق
عىل أرشطة فيديو طاملا مورست يف الفضاء
ّ
حيجر العالقات اجلنس ّية الرضائ ّية يف
الطاعن يف احرتام حياته
اخلاصة من حيث ّأوال وجود ترشيع ّ
ّ
الفضاء اخلاص بني أكثر من رجلني بالغني وثانيا من أجل إدانته هلتك خطري للحياء».297
ويبدو إذن بوضوح ّ
أن جتريم اللواط واملساحقة اللذين يامرسان بصفة رضائ ّية بني ّ
رشد يف الفضاء
اخلاص جمانبا ألي رضورة يف الدّ ولة املدن ّية الدّ يمقراط ّية.
289

ّ
الرتمجة لنا SUDRE (F.), op. cit., p. 428.

CEDH, Affaire L. et V. c/ Autriche, n° 39392/98 et 39829/98, 9 janvier 2003, §50, disponible au lien suivant: https:// 290
hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-65434%22]}.
CEDH, Affaire P.B. et J.S. c. Autriche, n° 18984/02, 22/07/2010, disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe. 291
}]int/fre#{%22itemid%22:[%22001-100042%22
292

SUDRE (F.), op. cit., p. 698.

CEDH, Affaire Salgueiro Da Silva Mouta /Portugal, n° 33290/96, 21 décembre 1999, disponible au lien suivant: 293
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Salgueiro%20Da%20Si l va%20Mouta%20c.%20Portugal,%20
21%20d%C3%A9cembre%201 9 9 9 % 2 2 ] , % 2 2 d o c u m e n t c o l l e c t i o n i d 2 % 2 2: [ % 2 2 G R A N D C H A M
}]-BER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-63014%22
CEDH, Affaire Smith et Grady c. Royaume –Uni , n°33985/96 et 33986/96), 27 septembre 1999, §§88-89, disponible 294
au lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22docname%22:[%22smith%20et%20grady%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-62935%22]}.

 295أنظر يف هذا الشأن حتليل:
296

SUDRE (F.), op. cit., p. 697.
CEDH, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, §44, op. cit.

CEDH, Affaire A. D. T. c/Royaume-Uni, n° 35765/97, 31 juillet 2000,§10, disponible au lien suivant: https:// 297
hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22n%C2%B0%2035765/97,%20%20%2031%20juillet%20
2000%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22ite
الرتمجة لناmid%22:[%22001-63340%22]} .
ّ
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ال تبدو هذه النصوص إذن حمرتمة للنواة الصلبة ملعايري الدّ ولة املدن ّية الدّ يمقراط ّية ولذلك تبدو مراجعة
ترشيعاتنا املن ّظمة للحريات الفرد ّية عىل حمكّها أمرا عاجال ّ
مؤول الفصل  49مق ّيد بحدّ أدنى للمعنى un
ألن ّ
 seuil de significationبل يمكن أن نعتب ّ
أسس للمواطنني
أن الفصل  49يف وضعه هلذا احلدّ األدنى قد ّ
انتظارات مرشوعة  attentes légitimesأو آماال مرشوعة  espérances légitimesيف تأويل ض ّيق لألهداف
تم ختصيصها باحلامية يف الفصل  49سيكون يف خرقها انتهاك ملبدأ األمان القانوين .وهذا املبدأ الذي جيد
التي ّ
جراء «التّغيري
جذوره يف مبدأ ال ّثقة املرشوعة يف القانون اإلداري والذي جيعل مسؤول ّية اإلدارة منعقدة من ّ
ترصفاهتا بطريقة ختدع الثقة املرشوعة ملنظور اإلدارة يف استقرار وضع ّيته»298يعدّ أحد
املباغت غري امل ّ
بر يف ّ
املرشع ،ويشمل حق
أوجه مبدأ األمان القانوين .وقد سحبته املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية منذ  1949عىل ّ
الرجع ّية.)....
الفرد يف ال ّثقة املرشوعة يف تواصل النظام القانوين ويف استقرار الوضع ّيات القانون ّية (مبدأ عدم ّ
األول  2006بخصوص قانون اجلنس ّية أن مبدأ دولة القانون
الصادر يف  8ديسمب/كانون ّ
واعتبت يف قرارها ّ
املكرس يف الفصل  20من القانون األسايس األملاين «يشمل ال ّثقة املرشوعة .فاملواطن جيب أن يكون قادرا عىل
ّ
299
تو ّقع الت ّ
متسه وأن يستعدّ عىل أساسها» .
ّدخالت (بام يف ذلك التّرشيع ّية) املمكنة التي يمكن أن ّ
يؤسس الفصل  49يف تقديرنا النتظارات مرشوعة للمواطنني التونس ّيني يف مراجعة منظومة ترشيعية مل
وكام ّ
تعد متناسبة مع معايري الدّ ولة املدنية الدّ يمقراط ّيةّ ،
تؤسس يف املقابل النتظارات مرشوعة يف
فإن هذه األخرية ّ
ّ
املرشع اجلزائي حلامية الفرد يف ح ّقه يف قرينة الباءة برضب قيود رضور ّية عىل حرية اآلخرين يف التّعبري.
تدخل ّ
ّ
املؤجلة:
الرضورات ّ
قيود رضور ّية عىل حرية التّعبري

إذا ما اعتبنا الت ّ
ثمة هتديدا  -للحرية لكن أيضا محاية هلا ،300أصبح العقاب
ّدخل ّ
الزجري تقييدا  -ومن ّ
رضورة واحلامية اجلزائ ّية واجبا حمموال عىل الدّ ولة ،ال س ّيام إذا تع ّلق األمر هبتك قرينة الباءة التي ال تقترص
املتعهدة بالقض ّية ،بل تنسحب أيضا عىل السلط العموم ّية
محايتها عىل الضامنات اإلجرائية وعىل املحاكم
ّ
التي جيب أن حيجم مم ّثلوها عن القيام بترصحيات توحي بأن املظنون فيه متّهم وهو ما يعدّ هتكا لقرينة
الباءة ،301وهو ما دفع املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان إىل أن تدين فرنسا بشأن قض ّية Allenet de
 ،Ribemont c/Franceحيث «قام بعض كبار املسؤولني يف الرشطة الفرنس ّية الذين قاموا بترصحيات أعلنوا
املحرضني عىل جريمة قتل وبالتايل رشيكا
تورط(الطاعن ) واعتباره أحد ّ
فيها دون تنسيب أو حت ّفظ عن ّ
298

ّ
الرتمجة لنا CHAPUS (R.), op. cit., p. 106.

300

CHETARD (G.), op. cit., p. 57.

301

SUDRE (F.), op. cit., pp. 622-623.

BVerfG, Beschluss vom 8. 12. 2006 – 2 BvR 1339/06 (lexetius.com/2006,3388), disponible au lien : https://dejure. 299
org/dienste/vernetzung/rechtsprechung?Gericht=BVerfG&Datum=08.12.2006&Aktenzeichen=2%20BvR%20
الرتمجة لنا 1339%2F06.
ّ
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فيها .فيتعلق األمر دون ّ
شك بترصيح باإلدانة الذي من شأنه أن يدفع العموم إىل تصديقه ّأوال وثانيا يستبق
املختصني ممّا يعدّ خرقا للفصل  6فقرة ( 2من االتفاق ّية)».302
تقدير األفعال من قبل القضاة
ّ
الصحفيني ،ممّا يضعنا يف صدام بني حرية التعبري هلؤالء
كام تنسحب رضورة احرتام قرينة الباءة عىل
ّ
تعرضت
وحق العموم يف املعلومة من جهة ،ومن جهة أخرى حق املظنون فيه يف قرينة الباءة .وهو ما ّ
له املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان يف قرار  ،Worm c/Autricheحيث اعتبت أنّه «برشط عدم
جتاوز احلدود املضبوطة لغرض حسن تسيري مرفق القضاءّ ،
فإن ّ
امللخصات بشأن املرافعات اجلزائ ّية،
بام يف ذلك التّعليقات ،تساهم يف التّعريف هبا وبالتايل تعدّ متالئمة متاما مع مقتضيات علن ّية اجللسات
األول فقرة  1من االتّفاق ّية .فإضافة إىل وظيفة وسائل اإلعالم املتم ّثلة يف
نص عليها الفصل ّ
التي ّ
خاصة إذا ما تع ّلق األمر بشخص ّية عا ّمة معروفة
توفري املعلومات حوهلا ،هناك ّ
حق اجلمهور يف تل ّقيهاّ ،
يعرضون أنفسهم بطريقة حتم ّية وواعية
كوزير سابق كام هو األمر يف قض ّية احلال .فهؤالء األشخاص ّ
لتحركاهتم سواء من قبل الصحف ّيني أو من عموم املواطنني ...وبالتايل ّ
فإن حدود
إىل رصد دقيق
ّ
التّعليق أضيق بالنّسبة إىل رجل سياسة مستهدف بصفته تلك منها إىل شخص عادي .لكن تتمتّع
ّ
الشخص ّيات املعروفة كسائر النّاس باحلق يف التّمتّع بمحاكمة عادلة الذي يضمنه الفصل السادس
الصحف ّيون ذلك عند حتريرهم
وهو ما يشمل يف املا ّدة اجلزائ ّية احلق يف حمكمة حمايدة .فيجب أن يتذكّر ّ
ملقاالهتم حول اإلجراءات اجلزائية املثارة ّ
ألن حدود التّعليق املقبول يمكن أال تشمل ترصحيات من
شأهنا عن قصد أو دون قصد أن تق ّلص من حظوظ شخص يف التّمتّع بمحاكمة عادلة أو أن تنسف
ثقة العموم يف الدّ ور الذي تلعبه املحاكم يف تسيري العدالة اجلزائ ّية».303
يكرسه القانون
نفهم إذن أمه ّية قرينة الباءة ورضورة محايتها اجلزائية عب جتريم هتكها وهو ما ال ّ
التونيس رغم ما هلذه املسألة من أمهية حارقة يف تونس لتحديد طبيعة العالقة بني حرية تعبري الصحفيني
وحقوق الغري ،ومن ثمة من املفيد التذكري باقرتاح جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة جتريم هتك قرينة
الباءة عىل النّحو التايل -1« :يلغى عنوان القسم اخلامس من الباب األول من اجلزء الثاين من الكتاب
ويعوض بالعنوان التايل:
الثاين من املجلة اجلزائية ّ
«يف االعتداء عىل رشف اإلنسان وعرضه وهتك قرينة الباءة»

 -2يضاف إىل املجلة اجلزائية فصل  249مكرر كام ييل:
CEDH, Affaire Allenet de Ribemont c/France, n° 15175/89, 10 février 1995, § 41, disponible au lien suivant: https:// 302
hudoc.echr.coe.int/fre#{%22docname%22:[%22ALLENET%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDّ CHAMالرتمجة لنا BER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-62470%22]}.

CEDH, Affaire Worm c/Autriche, n°83/1996/702/894, 29 août 1997, §50, disponible au lien suivant: https://hudoc. 303
الرتمجة لنا echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62741%22]}.

149

اجلزء الثاين  -املبحث الثاين -املنهج :االمتحان ال ّثالثي

«يعاقب بخطية قدرها ألفا دينار من ينتهك قرينة الباءة بادعاء إدانة شخص أو تقديمه أو إظهاره
أو معاملته كمدان عن فعل مل تثبت إدانته ألجله بحكم.
ويضاعف العقاب مع اإلذن بنرش نص احلكم إذا وقعت اجلريمة بأحد وسائل النرش املشار إليها
بالفصل  50من املرسوم عدد  115املؤرخ يف  2نوفمب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة
والطباعة والنرش .وتنطبق يف هذه احلالة األحكام الواردة بالباب السادس من املرسوم املذكور».
 -3يضاف إىل املرسوم عدد  115املؤرخ يف  2نوفمب/ترشين الثاين  2011املتعلق بحرية الصحافة
والطباعة والنرش فصل  60مكرر كام ييل:
«يعاقب بخطية قدرها مخسة آالف دينار من يتوىل بأية وسيلة كانت نرش صورة ملشبوه فيه أو متهم،
معروفا أو ممكن التعرف عليه ،وهو مغلول أو بحالة احتفاظ أو إيقاف حتفظي».304
لكن وجب اإلقرار عىل ضوء ما سبق ّ
تؤول بمعزل عن
بأن ّ
الرضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية جيب أالّ ّ
احلق أي أساس مرشوع ّيته.
هدف التّقييد من ّ

الفقرة الثانية -االمتحان ال ّثاين :مرشوع ّية اهلدف بني رضورة
ال ّتوفيق وخطورة املفاضلة

تنص نصوصها األساس ّية عىل قائمة باألهداف املرشوعة والتي ّ
توىل
خالفا لألنظمة األملان ّية والكند ّية التي مل ّ
305
يسمى بـ«اخلطوة التّمهيد ّية» قبل اختبار التّناسب ،كان
فيها قضاء املحاكم العليا بيان هذه األهداف يف ما ّ
مرشعنا التأسييس وضع قائمة يف الفصل  49ألهداف ضوابط تنظيم احلريات من «محاية حقوق الغري أو
خيار ّ
املؤول أمام
مقتضيات األمن العام أو الدّ فاع الوطني أو
الصحة العا ّمة أو اآلداب العا ّمة» .لكن هذه القائمة تضع ّ
ّ
عدّ ة مآزق يتع ّلق ّأوهلا بتحديد طبيعة هذه املوجبات وثانيها بآثار «االمتحان» ال ّثاين .فأ ّما عن ال ّطبيعة ،فيمكن
أن نتّفق ّ
أسسها
أن األمر يتع ّلق بأهداف دستور ّية معلومة خالفا لصنف األهداف ذات القيمة الدّ ستورية التي ّ
306
املجلس الدّ ستوري الفرنيس واملوسومة بالغموض فيام يتع ّلق بأساسها الدّ ستوري ومسار إنشائها فقه القضائي
رغم ّ
الصنفني يشرتكان يف الوظيفة ،أال وهي حتديد أهداف الت ّ
ّدخل التّرشيعي عند احلدّ من احلريات.
أن ّ
 304تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.65-64 .
305

GRIMM (D.), op. cit., p. 387.

 306أنظر:

LUCHAIRE (F.) « Brèves remarques sur une création du Conseil constitutionnel: l'objectif de valeur constitutionnelle »,
Revue française de droit constitutionnel, 2005/4 (n° 64), pp. 675-684.
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وأ ّما املأزق ال ّثاين ،فيتم ّثل يف حتديد آثار إعامل هذه األهداف عىل منهج حتديد احلريات الفرد ّية بمعنى
أنّه جيب بصفة مبدئ ّية حتديد إن كان االمتحان ال ّثاين الذي يفرتض التّث ّبت من وجود هدف مرشوع سيؤ ّدي
احلق املضمون دستور ّيا وموجب التّحديد أم ّ
إن الفصل  49ال يقتيض املفاضلة بل
بالضورة إىل املفاضلة بني ّ
ّ
ّ
احلق املضمون دستور ّيا
التّوفيق الذي
ستتجل معامله عند إجراء اختبار التّناسب .فنحن هنا أمام صدام بني ّ
احلق املكفول
وبني حقوق وأهداف أخرى.
الصدام بني ّ
السؤال التّمييز بني وضع ّية ّ
ويتعي لإلجابة عن هذا ّ
ّ
احلق املكفول دستور ّيا وحقوق
الصدام بني ّ
دستور ّيا ّ
جيسده صنف حقوق الغري(أ) وبني وضع ّية ّ
وحق آخر ّ
املجموعة (ب).

وحق الفرد
حق الفرد ّ
أ-األهداف املرشوعة التي تؤ ّدي إىل البحث عن التّوازن بني ّ
اآلخر :حقوق الغري

حق
تضعنا اإلحالة إىل حقوق الغري يف الفصل  49أمام اجلدل ّية التي يفرتضها املجتمع الدّ يمقراطي بني ّ
يعب عنه الفصل  4من إعالن حقوق اإلنسان واملواطن « :تتم ّثل احلر ّية يف
الفرد وحقوق اآلخرين وهو ما ّ
يرض بالغري ،وبالتّايل ال حدود ملامرسة احلقوق ال ّطبيع ّية ّ
القدرة عىل القيام ّ
لكل إنسان إالّ تلك التي
بكل ما ال ّ
تضمن ّ
لكل أفراد املجتمع التّمتّع بنفس احلقوق .وهذه احلقوق ال يضعها إالّ القانون» .307وما تكريس هذه
310
309
308
والسياس ّية
ّ
الصياغة يف االتّفاق ّية األوروب ّية حلقوق اإلنسان والعهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية ّ
311
وبعض الدّ ساتري ّإال تأكيد عىل هذه اجلدل ّية .بقي أنّا حتيل يف تقديرنا إىل صورتني خمتلفتني إلعامل حقوق
الغري إحدامها تتّصل بالغري كذات حمم ّية يف سالمتها وأمنها بطريقة جتعلها جزءا من األمن العام ( ،)1وأخراها
احلق موضوع التّحديد .وهنا يستوجب إعامل حقوق الغري-
تتّصل بالغري كذات متمتّعة بحقوق صدام ّية مع ّ
ّ
مستقل
أي منهام األكثر مرشوع ّية ،وسنرى أنّه يف كلتا احلالتني ال تعدّ حقوق الغري هدفا
كهدف مرشوع -تقدير ّ
بذاته إذ تلقي املصلحة العا ّمة بطريقة أو بأخرى بظالهلا عىل املنظور إىل حقوق الغري كهدف مرشوع (.)2

 -1الغري كذات حمم ّية يف سالمتها وأمنها

تم فيها إعامل رضورة محاية سالمة الغري بطريقة تدجمها يف األمن
ال خيلو فقه القضاء املقارن من أمثلة ّ
تعرضت املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان إىل هذه املسألة بشأن قض ّية تتع ّلق
العام أو األخالق العا ّمة .وقد ّ
جيرم العالقات املثل ّية بني األشخاص دون س ّن الواحدة والعرشين لالتفاق ّية
بمدى خرق ترشيع جزائي وطني ّ
نص سابق ّ
الذكرّ ،
التمجة لنا.
ّ 307
308

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 73.

الصيغة يف االتّفاق ّية األوروب ّية حلقوق اإلنسان يف الفقرة  2من ّ
اخلاصة والعائل ّية والفصل  9املتّصل
كل من الفصل  8املتّصل باحرتام احلياة
ّ
 309وردت هذه ّ
الضامن حلرية التّعبري والفصل  11املتع ّلق بحر ّية االجتامع وحرية تكوين اجلمع ّيات.
بحرية الفكر والوجدان واملعتقد والفصل ّ 10
والسياس ّية يف املا ّدة  18فقرة  3املتّصلة بحر ّية الفكر والوجدان والدّ ين واملا ّدة  19فقرة  3أ
 310وردت هذه ّ
الصيغة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية ّ
السلمي واملا ّدة  22فقرة  2املتّصلة بحرية تكوين اجلمع ّيات.
املتّصلة بحرية التّعبري واملا ّدة  21املتع ّلقة ّ
ّجمع ّ
باحلق يف الت ّ
املؤرخ يف  18أفريل/نيسان  1999الذي ينص يف فقرته ال ّثانية عىل ما ييل" :كل تقييد حلق أسايس جيب أن
 311لنذكّر بالفصل  36من الدّ ستور السويرسي ّ
تربره املصلحة العامة أو محاية احلقوق األساسية لآلخرين" ،نص سابق ّ
الذكر.
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أقرت املحكمة أنّه يبدو من االصطناعي القيام بتمييز جامد بني محاية
األوروب ّية حلقوق اإلنسان ،حيث ّ
«حقوق وحريات الغري» وبني «األخالق» .فهذه األخرية يمكن أن تفرتض محاية القيم االخالق ّية ملجتمع
معي من املجتمع كالتّالميذ ...
بأكمله ،ولكن يمكن أن
والرفاه املعنوي جلزء ّ
تتضمن  ...الدّ فاع عن املصالح ّ
ّ
والرفاه املعنوي ألشخاص أو أصناف من األشخاص التي تستدعي
عندما يتع ّلق األمر بالدّ فاع عن املصالح ّ
خاصة ألسباب متّصلة بعدم النّضج والتّخ ّلف العقيل أو حالة تبع ّيةّ ،
فإن محاية «حقوق وحريات الغري»
محاية ّ
تصبح متع ّلقة بأحد أبعاد «األخالق» .312وتضيف املحكمة أنّه «ال يمكن احلديث عن «حاجة اجتامع ّية
ملحة» لتكييف هذه األفعال كجنايات يف غياب تربير كاف بالنّظر إىل خطورة اإلرضار بالفئات ّ
اهلشة التي
ّ
جتب محايتها أو باآلثار عىل املجموعة .وبالنّظر إىل التّناسبّ ،
فإن األرضار التي يمكن أن تنجم عن وجود
التّدابري التّرشيع ّية موضوع الدّ عوى بالنّسبة إىل حياة ّ
الشخص ذي امليوالت املثل ّية ،كاملدّ عي ،تغلب يف نظر
الساري املفعول .وقيام الغري بأفعال مثل ّية يف الفضاء اخلاص
املحكمة عىل احلجج املقدّ مة ضدّ تنقيح القانون ّ
قد يضايق أو يصدم أو يزعج أشخاصا يعتربون املثل ّية أمرا ال أخالق ّيا ،لكن هذا وحده ال يمكن أن يبيح
الشيكان بالغني راضيني» .313وأضافت املحكمة أنّه قد سبق هلا «أن
ال ّلجوء إىل عقوبات جزائ ّية عندما يكون ّ
ّرصف املثيل يف جمتمع ديمقراطي وذلك قصد مقاومة االستغالل
أقرت برضورة إقرار نوع من ّ
ّ
الرقابة عىل الت ّ
314
واإليقاع باألشخاص ال ّلذين يعتربون من الفئات ّ
خاصة بالنّظر مثال إىل صغر سنّهم (. »)...
اهلشة بصفة ّ
وخلصت املحكمة إىل ّ
اخلاصة بام خيرق الفصل
ربر حل ّقه يف احرتام حياته
ّ
تعرض إىل انتهاك غري م ّ
أن املدّ عي ّ
ال ّثامن من االتّفاق ّية .ويربز منهج املحكمة هنا تو ّقيا من االنزالق يف االعتبارات األخالقو ّية رغم أنّه نُظر إىل
السياسة احلامئ ّية التي جيب أن تنتهجها الدّ ولة جتاه بعض الفئات ّ
اهلشة.
حقوق الغري كجزء من ّ

احلق موضوع التّحديد
 -2الغري كذات متمتّعة بحقوق صدام ّية مع ّ

315
األول إلشكال ّية هرم ّية
مفر منه يرجعنا إىل املر ّبع ّ
هذا ّ
«الصدام بني احلقوق األساس ّية» الذي يبدو أمرا ال ّ
ويعب األستاذ كريستيان أوتكسيي Christian
احلقوق واحلريات وما يرتتّب عنها من إمكان ّية املفاضلة.
ّ
الصعوبة كالتّايل« :هناك تصادم بني احلقوق األساس ّية عندما تتمتّع بعض ّ
الذوات
 Autexierعن هذه ّ
(احلق يف احلياة) مقابل األ ّم التي تريد القيام
القانون ّية بحقوق أساس ّية غري متالئمة .وهذا هو شأن اجلنني
ّ
السمعة وأيضا
بإجهاض  .316»...ويمكن أن نضيف أمثلة التّنافر بني حرية التّعبري أو ّ
احلق يف املعلومة ومحاية ّ
بني حق اجلمعيات يف التداعي وحقوق الغري الذي نجد له صدى يف فقه القضاء التونيس.

312
تمجة لنا.
 313نفسه .60 § ،ال ّ

ّ
التمجة لنا CEDH, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, §47, op. cit.

تمجة لنا.
 314نفسه .62 § ،ال ّ

FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN (O.), 315
التمجة لنا PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., p. 168.
ّ

AUTEXIER (Ch.), cité par FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), 316
التمجة لنا PENA(A.), PFERSMANN (O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), op. cit., p. 168.
ّ
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اخلاصة يف مرسوم  24سبتمرب/
هل من صدام بني حق اجلمعيات يف التداعي وحق الغري يف احلياة
ّ
أيلول  2011املتع ّلق باجلمعيات؟
ينص الفصل  14من املرسوم عدد  88لسنة  2011املؤرخ يف  24سبتمب/أيلول  2011واملتع ّلق
باحلق ّ
الشخيص أو أن متارس الدعوى املتعلقة
بتنظيم اجلمعيات عىل أنّه «يمكن لكل مجعية أن تقوم ّ
317
بأفعال تدخل يف إطار موضوعها وأهدافها املنصوص عليها بنظامها األسايس» وهو ما استندت
إليه عدّ ة مجعيات لرفع دعاوى ترمي من ورائها إىل مصادرة حريات اآلخرين 318كام هو الشأن بالنسبة
إىل مجعية «مقاومة االمبيالية والصهيونية» التي رفعت قضايا قصد منع وكاالت أسفار من تنظيم
رحالت للقدس .وخالفا للمحكمة االبتدائية بسوسة التي اعرتفت هلا يف حكمها املؤرخ يف 13
مارس/آذار  2015بصفة القيام وقامت استنادا إىل ذلك بإلغاء رحلتني إىل القدس قامت الوكالة
ببجمتهام 319،حكمت املحكمة االبتدائية بتونس يف  15نوفمب/ترشين الثاين  2016بخالف ذلك
معتبة «أن الصفة املعرتف هبا للجمعيات لرفع الدعاوى املتصلة بموضوعها وأهدافها إنام ترمي
إىل متكينها من الدفاع عن املصالح اجلامعية التي ترمي لتحقيقها ،إال أن هذا احلق جيد حدوده يف
رضورة احرتام اختيارات الغري وواجب عدم التدخل يف ترصفاته من قبل غريه من اخلواص وإن كانوا
مجعيات وإال صارت الدعوى املرفوعة يف الغرض دعوى مساءلة فردية ال حق للجمعية يف تتبعها»
عبت املطلوبة
وبالتايل «ال صفة للطالبة ،بوصفها مجعية ،للتداعي قضائيا بقصد إلغاء الرحلة التي ّ
(وكالة األسفار) عن فكرة تنظيمها إىل مدينة القدس طاملا أن هذا النزاع حيمل عىل التدخل يف أعامل
الترصف املهني للمطلوبة وال يكتيس بالتايل إال صبغة فردية».320
ّ
للتدخل يف شؤون الغري ،قامت إحدى نقابات األئمة
وعىل نفس املنهج الرامي إىل استغالل حق التّداعي
برفع دعوى استعجالية ضد الدولة قصد حذف متارين نحو يف كتاب صادر عن وزارة الرتبية مقتبسة من
القرآن تطلب من التلميذ حتويل االسم املنقوص يف آية من سورة يوسف («وقال للذي ظ ّن أنه ناج منهام
أذكرين عند ربك») إىل املثنى واجلمع .ويف حكمها الصادر يف  5أفريل/نيسان  ،2017قضت املحكمة بحذف
التامرين املذكورة استنادا إىل الفصل  6من الدستور لتخلص إىل أنه «لئن مل تكن الغاية من اقتباس كتاب
اللغة بعض اآليات القرآنية السخرية أو االمتهان أو حتريف معناها إال أن من شأن إنجاز التامرين املدرجة به
وما يقتضيه ذلك من تغيري لأللفاظ استعامل للقرآن لغري ما أنزله اﷲ وبالتايل املس به كمقدّ س وحتريفه».321
 317املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.1998 .

 318تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق الذكر ،ص.83 .
مؤرخ يف  13مارس/آذار  ،2015غري منشور .أنظر تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق الذكر ،ص.84-83 .
 319املحكمة االبتدائ ّية بسوسة ،حكم ّ

مؤرخ يف  15نوفمب/ترشين الثاين ،2016غري منشور .أنظر تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق الذكر،
 320املحكمة االبتدائ ّية بتونس ،حكم ابتدائي ّ
ص.84 .

 321املحكمة االبتدائية بتونس ،حكم استعجايل مؤرخ يف  5أفريل/نيسان  ،2017غري منشور .أنظر الغزواين (م) «من فقه قضاء احلقوق األساس ّية» ،املرجع
سابق ّ
الذكر ،ص.226-225 .
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هذه القراءة للدّ ستور انتقائية مل يؤخذ منها من الدّ ستور إالّ الفصل  6يف تنصيصه عىل محاية
املقدّ سات دون اعتبار لرضورة إعامل معايري الفصل  49من الدّ ستور من حيث مقتضيات الرضورة
والتناسب ،322هذا إذا اعتبنا أن إعامل التناسب من صميم عمل القايض العديل دون أن يوقعه ذلك
يف مراقبة دستورية هي ليست من اختصاصه.323
وبقطع النظر عن هذه اإلشكالية الدّ قيقة ،فإن ترجيح الكفة كان لفائدة محاية املقدّ سات.
حق آخر احرتاما للمصلحة التي مت ّثلها محاية حقوق
حق عىل حساب ّ
فكيف إذن احلسم يف ّاجتاه تكريس ّ
الغري دون أن يؤ ّدي األمر إىل القيام بمفاضلة تدفع احلريات الفرد ّية ثمنها؟
يبدو األمر صعبا ّ
ألن املفاضلة تبدو أمرا حمتوما حتّى يف إطار غياب اهلرم ّية وذلك بالنّظر إىل خصوص ّية
ّ
هدف «محاية حقوق الغري» .إذ تبز التّطبيقات فقه القضائ ّية ّ
مستقل بذاته
أن هدف «محاية حقوق الغري» غري
وخاصة املصلحة العا ّمة التي من الواضح ّأهنا حتدّ د بطريقة أو بأخرى
يصعب فصله عن األهداف األخرى
ّ
األول عىل أساس
احلق املتصادم مع حقوق الغري فتكون الغلبة
ّ
املنظور إىل حقوق الغري ،فهي إ ّما تطبع ّ
للحق ّ
أنّه املصلحة األكثر أمه ّية ،أو أهنا تطبع بطريقة ما حقوق الغري ممّا يؤ ّدي إىل االنزالق إىل االعتبارات األخالقو ّية
ثمة حقوق الغري وجها من أوجه املصلحة العا ّمة ومط ّية
والدّ ين ّية فتختلط حقوق الغري باملقدّ س وتصبح من ّ
النحسار اخلصوص ّية.
الصدام بني حرية التّعبري وحقوق الغري يف احرتام احلياة ّ
الشخص ّية
الصورة األوىل ،فيشكّل ّ
فأ ّما بالنّسبة إىل ّ
معبا نجد صدى له يف تطبيقات فقه قضائ ّية
ويف ّ
احلق يف ّ
الصورة ( )droit à l’imageأويف الكرامة مثاال ّ
تونس ّية عجزت عن هيكلة املوازنة وفق معايري موضوع ّية.
وحق الغري يف محاية الكرامة
قضية «ولد  «XVأو املوازنة املخت ّلة بني حرية التعبري ّ
عىل إثر نرش أغنية «البوليسية كالب» لصاحبها «ولد  ،»xvصدر ضدّ ه حكم بالسجن ستة أشهر
مع تأجيل التنفيذ من أجل جرائم القذف العلني والتجاهر بام ينايف احلياء والتعدي عىل األخالق
احلميدة.
وعندما تعهدت حمكمة التعقيب بالقضية ،ذكّرت بـ»أنه ممّا ال جدال فيه أن الدستور التونيس
وكذلك الترشيعات الوطنية واملواثيق الدولية كفلت حرية التعبري وحرية الفكر والنظر لتنمية ملكة
 322الغزواين (م) «من فقه قضاء احلقوق األساس ّية» ،املرجع سابق الذكر ،ص.227 .

 323أنظر حول هذه املسألة الغزواين (م) ،دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور-رقابة القايض العديل للتناسب بني ضوابط احلقوق
واحلريات وموجباهتا ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.38-24 .
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احلرية يف النفس والسمو هبا تأصيال لكياهنا وحتقيقا لذاهتا يف كنف العزة والكرامة ( ،)..والدستور
فعال ال جييز ممارسة رقابة مسبقة عىل تلك احلريات الفكرية واملعرفية» .لكن «ليس ألي كان أن يقبل
بالتعسف يف استعامل احلق مهام يكن هذا احلق مباحا وجائزا» .كام ّ
أن «استقراء فحوى ذلك العمل حتت
عنوان « البوليسية كالب« يبز جتافيه ومبادئ دستور البالد التي تضمن حرية اإلبداع الفني وأن الدولة
تشجع اإلبداع الثقايف ( .324»)..وإن خلصت املحكمة إىل جتاوز األغنية حلدود حرية التّعبري فإهنّا مل تقم
باملوازنة الفعلية حلسم الصدام بني حرية التعبري واحلق يف الكرامة لغياب معيار عقالين يسمح بـ»متييز
اخليط الرفيع الفاصل بني حرية التعبري وحدودها» ،325معيار مستمدّ من منطق الفصل .49
ونوافق القايض مالك الغزواين يف ّ
أن هذا التّعليل يفتقد إىل الوجاهة بحيث أخطأت حمكمة التّعقيب مرمى
حسن املوازنة « ،فالقول باخلروج عن سياق حرية التعبري يف أغنية «البوليسية كالب» كان يكون أكثر إقناعا
لو تأسس عىل حتليل جمانية االعتداء» .326إذ تشكّل هذه األخرية حسب فقه قضاء املحكمة األوروب ّية حلقوق
اإلنسان املعيار الفاصل الذي يسمح بالتمييز بني املقبول وغري املقبول من املساس بحرية التّعبري .بل وأكثر من
هيمنا يف الواقع ،تقوم املحكمة بشبه عمل ّية قياس ملقدار املصلحة العا ّمة يف ممارسة حرية التّعبري
ذلك ،وهذا ما ّ
متس بحقوق الغري .ويف هذا اإلطار ،ذكّرت املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان «بالدّ ور اجلوهري الذي
التي ّ
الصحافة جيب أالّ تتخ ّطى بعض احلدود املتّصلة بحامية سمعة
الصحافة يف جمتمع ديمقراطي .فإذا كانت ّ
تلعبه ّ
فإهنا مطالبة يف إطار احرتام واجباهتا ومسؤول ّياهتا بنرش معلومات وأفكار حول مسائل متّصلة
وحقوق الغريّ ،
حق العموم يف
باملصلحة العا ّمة .وتضاف إىل وظيفتها املتم ّثلة يف نرش املعلومات واألفكار حول هذه املسائل ّ
الصحافة من لعب دورها األسايس كـ«كلب حراسة ...وتشمل حرية
تل ّقيها .ويف خالف ذلك ،لن تتمكّن ّ
خاصة ،بام ّ
أن
السمعة وحقوق الغري أمه ّية ّ
التّعبري نرش ّ
الصور ...لك ّن األمر يتع ّلق بمجال تكتيس فيه محاية ّ
327
تتضمن معلومات
الصور يمكن أن
أقرت املحكمة
ّ
ّ
ّ
شخصية للغاية حول شخص أو حول عائلته»  .وبالتّايل ّ
328
ستتم «املوازنة» وعىل رأسها «املسامهة يف حوار متّصل باملصلحة العا ّمة»،
قائمة من املعايري التي عىل أساسها ّ
حيث اعتبت املحكمة بالنّظر إىل فقه قضائها ّ
الصور أو املقاالت
«أول عنرص أسايس هو مسامهة ظهور ّ
أن ّ
الصحافة يف حوار ذي مصلحة عا ّمة  ...وتعريف ما له عالقة باملصلحة العا ّمة رهني ظروف ّ
كل قض ّية.
يف ّ
أقرت بوجود هذه املصلحة عندما تع ّلق املنشور بمسائل سياس ّية
بأهنا ّ
لكن املحكمة تعتب أنّه من املفيد التّذكري ّ
األول  ،2014غري منشور.
مؤرخ يف  15ديسمب/كانون ّ
 324قرار تعقيبي جزائي ّ
 325الغزواين (م) «من فقه قضاء احلقوق األساس ّية» ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.228 .
 326نفسه ،ص.228 .

CEDH, Affaire Von Hannover c. Allemagne (No 2), Requêtes nos 40660/08 et 60641/08, 7 février 2012, § 102-103, 327
الرتمجة لنا disponible au lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-109027%22]}.
ّ

 328تتم ّثل املعايري األخرى تباعا يف شهرة ّ
السابقة للمعني باألمر ،حمتوى املنشور وشكله وتبعاته وظروف التقاط
الشخص املعني باملنشور ،الت ّّرصفات ّ
الصور ،نفسه 110 § ،و 111و 112و.113
ّ
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تم ارتكاهبا  ...أو عندما اتصلت بمسائل رياض ّية أو فنية  ...لكن فرض ّية وجود مشاكل زوج ّية
أو جرائم ّ
لرئيس اجلمهور ّية أو مشاكل مال ّية لفنّان مشهور مل تعتب من قبيل احلوار ذي املصلحة العا ّمة» .329وهذا
يعني ّ
احلق يف اخلصوص ّية حيسمه اصطباغ حرية التّعبري
وحق الغري أي ّ
احلق يف حرية التّعبري ّ
الصدام بني ّ
أن ّ
باملصلحة العا ّمة أي ّ
أن وجود مصلحة عا ّمة ّ
والصدام الذي جيب
يتوىل «حتييد» حر ّية التّعبري وجيعل التّقابل ّ
احلق املراد حدّ ه وحقوق
حق
سيتم احلدّ منه وحقوق الغري بل بني املصلحة العا ّمة التي يرتبط هبا ّ
ح ّله ال بني ّ
ّ
أقرت بذلك حمكمة التّعقيب الفرنس ّية «نظرا لتمتّع احلقوق
الغري ،وبحسب احلالة تعطى الغلبة ألحدمها .فكام ّ
يف محاية احلياة
اخلاصة ويف حرية التّعبري بنفس القيمة القانون ّية (التّقعيد ّية) بالنّظر إىل الفصول  8و 10من
ّ
املتعهد بالقض ّية البحث عن التّوازن
فإهنا تفرض عىل القايض
ّ
االتّفاق ّية األوروب ّية والفصل  9من املج ّلة املدن ّيةّ ،
بينهام وذلك عند االقتضاء بانتهاج ّ
احلل األكثر محاية للمصلحة األكثر مرشوع ّية».330
ّ
املحك الذي
مرة أخرى رهني إطار املجتمع الدّ يمقراطي الذي يعدّ يف النّهاية
ويبقى حتديد هذه املرشوع ّية ّ
تُقدّ ر فيه حقوق الغري بام يمنع االنزالق من مقدّ س الغري إىل مقدّ س املجموعة ،مما يؤ ّدي إىل التّامهي بني حقوق
بالرضورة الغلبة عىل حرية التعبري ،وهو ما يعكسه اجلدل القائم يف
الغري واملصلحة العا ّمة التي سيكون هلا ّ
الصدام بني حرية التعبري وحقوق الغري «الدّ ين ّية».
تونس منذ الثورة يف ّ
معضلة التّوفيق بني حر ّية التّعبري وحقوق الغري «الدّ ين ّية» يف تونس :من نار غياب تنظيم املقدّ س يف
السادس من الدّ ستور
املج ّلة اجلزائ ّية إىل أتون الفصل ّ

ارتبط التعامل مع ّ
الشأن الدّ يني منذ ال ّثورة بكثري من التّشنّج الذي وجد صداه يف أروقة العدالة
ريب،
ومن املفيد التّذكري باجلدل ا ّلذي حصل يف تونس إثر عدّ ة أحداث منها منع ّ
السينامئي «ال ّ
الرشيط ّ
ال سيدي» يف  26جوان/حزيران  2011إثر تظاهر سلف ّيني أمام قاعة العرض عىل أساس انتهاكه
للمقدّ سات وعمدهم إىل اقتحام قاعة العرض واالعتداء عىل احلارضين علام ّ
الرشيط نادية
وأن خمرجة ّ
الرشيط اإليراين
الفاين كانت قد أعلنت إحلادها ،331أو يف أكتوبر/ترشين ّ
األول  2011إثر عرض ّ
تم فيه جتسيد ّ
الذات اإلاله ّية يف إحدى ال ّلقطات وهو ما
«برسيبولبيس» عىل قناة نسمة ،وهو رشيط ّ
أ ّدى إىل تنظيم مظاهرات للتّنديد بانتهاك املقدّ سات مع رفع قض ّية ضدّ مدير القناة التّلفز ّية ومثوله أمام
القضاء يف جانفي/كانون الثاين  2012وتنظيم مظاهرات موازية مع وضدّ حرية التّعبري ،أو يف جوان/
حزيران  2012مع أحداث قرص العبدل ّية حيث اقتحمه متشدّ دون دين ّيون للتّنديد بعرض أعامل فن ّية

 329نفسه.109 § ،

330

الرتمجة لنا Civ. 1ère, 9 juillet 2003, n°00-20.289. Voir HENNETTE-VAUCHEZ(S.), ROMAN (D.), op. cit., p. 490.
ّ

ZEGHIDI (M.) « Tunisie: la liberté inch’Allah ! », Jeune Afrique, 10 août 2011, disponible au lien suivant: https:// 331
www.jeuneafrique.com/190476/politique/tunisie-la-libert-inch-allah/
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النتهاكها للمقدّ سات رغم ّ
يتم يف النّهاية عرضه.332
تم عىل أساسه االقتحام مل ّ
أن العمل املنُتقد الذي ّ
وسنستعرض مآالت مقاضاة حرية التعبري التي شكّلت فيها حقوق الغري املختلطة باالعتبارات الدّ ين ّية
أساس تعليل القايض يف ترجيح الك ّفة حلقوق الغري.
قضية جابر املاجري وغازي الباجي :من محاية حقوق الغري إىل محاية «العام» من املقدّ س
إثر قيام هذين الشا ّبني عىل شبكة التواصل االجتامعي بنرش رسوم وكتابات من مؤلف «وهن
وجيسد الرسول يف شكل حيوان ويقدّ مه
اإلسالم» الذي يصف اإلسالم بأنّه دين عنف يد ّمر اإلنسان ّ
تم اإلخبار عنهام -عىل أساس اإلساءة لإلسالم -من قبل نفرين للنيابة
بأنه متحرش جنيس بالصبيةّ ،
العموم ّية التي قررت التّتبع من أجل هتم االعتداء عىل األخالق احلميدة ونرش كتابات من شأهنا تعكري
النظام العام واإلساءة إىل الغري عب شبكات االتصال .ثم أصدرت املحكمة االبتدائ ّية باملهد ّية يف
شأهنام حكام بتوقيع أقىص العقوبة (سبع سنوات وستة أشهر سجنا).333
ويف قرارها الصادر بتاريخ  18جوان/حزيران  ،2012أقرت حمكمة االستئناف باملنستري احلكم
االبتدائي بحيثيات مستندة إىل رضورة زجر التطاول عىل «مقدّ سات الناس» معتبة أنّه «لئن كان
حرا فيام يعتنقه من ديانة من عدم ذلك األمر الذي ال يمكن بحال أن يناله التجريم لتعلقه
املتهم ّ
بحريته الشخصية وبحرية املعتقد التي تكفلها املواثيق الدولية وخاصة اإلعالن العاملي حلقوق
األول  1948واملصادق عليه من قبل البالد التونسية والذي
اإلنسان الصادر يف  10ديسمب/كانون ّ
يكرسه أيضا دستور هذه البالد ،فإن حتقري اإلسالم وهو دين السواد األعظم من مواطني هذه البالد
ّ
واملنصوص عىل ذلك بالدستور « تونس دولة عربية لغتها العربية ودينها اإلسالم « وصوال إىل تكذيبه
وكذلك إىل استحقار رسول اﷲ خيرج عن نطاق ممارسة الفرد حلريته الشخصية يف إبداء الرأي والتعبري
أو املشاركة يف احلياة الثقافية واخللق واإلبداع الفكريني ،ذلك أهنا متس من مقدسات التونيس وأوكد
معتقداته وأن ما أتاه املتهم ليس خروجا عن كتاب اﷲ تعاىل وكفر باﷲ ورسوله فحسب لكنه خروج
أيضا عن دستور البالد وقوانينها ،ذلك أن اإلسالم دين الدولة والدولة ليست علامنية وال ملحدة
وهي ال تدين بدين آخر غري اإلسالم ،فيصبح االعتداء عىل دين الدولة اعتداء عىل الدولة يف كياهنا
ومقوماهتا وهو أيضا خروج عام جاء بالفصل  11من الدستور الذي ينص عىل حرية التعبري عن الرأي
وعن حرية املعتقد لكن يف نطاق احرتام القوانني التي تنظم حرية الرأي والتعبري عن الرأي التي يكفلها
الدستور رشيطة احرتام القوانني املنظمة هلا وهو ما مل يلتزم به املتهم إذ جتاوز ما قام به نطاق إبداء
BEN ACHOUR (Y.) « Religion, Révolution et Constitution: le cas de la Tunisie », Leaders, 13 novembre 2012, 332
disponible au lien suivant: https://www.leaders.com.tn/article/9831-religion-revolution-et-constitution-specialementd-apres-l-exemple-tunisien

 333حكم املحكمة االبتدائية باملهدية عدد  1395املؤرخ يف  28مارس/آذار  ،2012غري منشور .أنظر يف هذا ّ
الشأن :الغزواين (م) «من فقه قضاء احلقوق
األساس ّية» ،املرجع سابق الذكر ،ص.223.
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الرأي وحرية التفكري ليسقط يف مهامجة الغري واالستخفاف بمشاعرهم الدينية معتديا عىل معتقداهتم
وأخالقهم متناسيا أن حرية الرأي حمددة بحق الغري يف احرتام معتقداته ودينه ورأيه أيضا ،ولقد جاء
بالفصل اخلامس من املرسوم عدد  116لسنة  2011املؤرخ يف  2نوفمب/ترشين الثاين  2011املتعلق
بحرية االتصال السمعي والبرصي ،ولئن كانت حرية االتصال السمعي والبرصي مضمونة وفق
املعاهدات واملواثيق الدولية املصادق عليها من قبل اجلمهورية التونسية وعىل أساس احرتام احلريات
والتعددية يف التعبري عن األفكار واآلراء ،فإن ممارسة تلك املبادئ ختضع لضوابط تتعلق باحرتام
حقوق الغري خاصة احرتام حرية املعتقد ومحاية األمن الوطني والنظام العام» .وخلصت املحكمة
إىل أنه «بإمجاع علامء املسلمني ،فإن تكذيب الرسول واالستهزاء منه واالستخفاف بالقرآن الكريم إذا
أتاها املسلم وهو عامل هبا يكون مرتدا خارجا عن دين اإلسالم ،فإذا كان واعيا هلا يصبح زنديقا فيكون
أشد سوء من املقام يف املرتد] .وقد[ استغل املتهم موقعه االلكرتوين لبث سمومه وتروجيها غايته
تشويش الشباب يف أصول عقيدهتم لدفعهم عن املروق عن الدين ويف ذلك إفساد الشباب واملجتمع
تسول له نفسه االعتداء عىل
وبذلك يكون املتهم مستوجبا ألشد العقاب زجرا له وردعا لغريه مما ّ
مقدسات هذه األمة اإلسالمية».334
الصادم يف مرجعيته الدّ ينية املفرطة و«خوضـ(ه)» غري املفيد يف «متاهات الكفر
نخال هذا القرار ّ
والزندقة» 335فقد فيها القايض املسافة الرضور ّية مع النزاع ،ه ّبة للدّ فاع عن مقدّ سات القايض الذي
أصبح طرفا يف النزاع.
وال جيب أن يعزل هذا القرار عن املناخ الذي صدر فيه ،إذ تزامنت هذه القضايا مع املسار التّأسييس
والسيايس قبل أن ينتهي األمر إىل صياغة
ا ّلذي احت ّلت فيه املسألة الدّ ين ّية جانبا ها ّما من اجلدل القانوين ّ
السادس من الدّ ستور كام ييل« :الدّ ولة راعية للدّ ين ،كافلة حلرية املعتقد والضمري وممارسة
الفصل ّ
الشعائر الدينية ،ضامنة حلياد املساجد ودور العبادة عن التوظيف احلزيب.
تلتزم الدولة بنرش قيم االعتدال والتسامح وبحامية املقدّ سات ومنع النيل منها ،كام تلتزم بمنع
دعوات التكفري والتحريض عىل الكراهية والعنف وبالتّصدّ ي هلا».
الصدام بني محاية املقدّ سات وحرية التّعبري ُيعدّ فيه تأويل حقوق الغري
ُيعتب الفصل إذن يف قلب ّ
مفتاح ّ
حل ازدواج ّية املعنى ا ّلتي مت ّيزه ّ
ألن اخلطر يتم ّثل يف تأويل أخالقوي يغ ّلب محاية املقدّ سات عىل
املدونة آمنة الرشقي.
حرية التّعبري مثلام تب ّينه قض ّية متارين النحو املذكورة أعاله وقض ّية ّ

 334حمكمة االستئناف باملنستري ،القرار عدد  1056بتاريخ  18جوان/حزيران  ،2012غري منشور.
 335الغزواين (م) «من فقه قضاء احلقوق األساس ّية» ،املرجع سابق الذكر ،ص.228 .
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املدونة آمنة الرشقي:
قض ّية ّ

نصا يق ّلد شكل آية قرآنية
املدونة صورة عىل مواقع التواصل االجتامعي
تتضمن ّ
إثر تبادل هذه ّ
ّ
تم تتبعها وصدر يف ح ّقها
حول كوفيد 19-أثارت استياء شديدا عىل مواقع التّواصل االجتامعيّ ،
بالسجن مدة ستة ( )06أشهر من أجل الدّ عوة إىل
حكم ابتدائي بتاريخ  12جويلية/متوز ّ 2020
الكراهية بني األديان واألجناس والسكان وذلك بالتحريض عىل التمييز واستعامل الوسائل العدائية
وختطئتها بمبلغ الفي دينار ( 2000د) من أجل النّيل من إحدى الشعائر الدينية ّ
املرخص فيها ومحل
املصاريف القانونية عليها».336
بقطع النّظر عن وجاهة تكييف األفعال عىل أساس الفصلني  52و 53من املرسوم املتعلق بحرية
الصحافة والطباعة والنرشّ ،
فإن اإلدانة ترضب حرية التّعبري يف مقتل وتؤدي إىل انحسارها خوفا من
ّ
اإلدانة باسم حرية ّ
للحث عىل اتّباع قواعد
الشعائر الدّ ين ّية .فهل يمكن اعتبار حماكاة سورة قرآن ّية
النّظافة بشأن جائحة كورونا استفزازا جمانيا للمشاعر الدّ ين ّية لشعب أغلب ّيته مسلمة جتعل من تسليط
عقوبة سالبة للحرية عىل من نرشها عب حساب شخيص عىل مواقع االتّصال االجتامعي حاجة
السكينة بني األديان واألجناس؟
اجتامع ّية ّ
ملحة لتحقيق ّ
عىل ضوء فقه قضاء تونيس يصادر بصفة آل ّية حرية التعبري عند تصادمها مع حقوق الغري املصطبغة بصبغة
مرة أخرى أنّه من الرضوري االستلهام من فقه قضاء املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان الذي
دين ّية ،يبدو ّ
يعدّ مرجعيا لبيان اخليط األبيض من اخليط األسود يف جمال الصدام بني حرية التعبري واحلقوق الدّ ين ّية للغري،
إذ اعتبت يف قرارها ّ Otto-Preminger-Institut
أن منع عرض رشيط سينامئي جيرح ّ
الشعور الدّ يني لفئة يف
املجتمع بغرض هدف محاية حقوق الغري ال يعدّ انتهاكا لالتّفاق ّية طاملا ّ
أن الت ّ
ّدخل يف حرية التّعبري الذي تتمتّع
بر هبدف مرشوع هو محاية حقوق الغري مب ّينة ّ
به اجلمع ّية التي كانت تنوي ّ
أن «من خيتار
بث هذا ّ
الرشيط ي ّ
ممارسة حر ّية التّعبري عن معتقده سواء كان منتميا إىل أغلب ّية أو أقل ّية دين ّية ال يمكن أن يتو ّقع بصورة معقولة أن
يكون ذلك بمنأى عن ّ
كل نقد .فيجب أن يتسامح ويقبل رفض اآلخرين ملعتقداته الدّ ين ّية وأن ينرش اآلخرون
يتم هبا االعرتاض أو نفي املعتقدات واملذاهب الدّ ين ّية هي مسألة
مذاهب معادية إليامنه .لكن ال ّطريقة التي ّ
باحلق املكفول بالفصل التّاسع
السلمي
ّ
جتعل مسؤول ّية الدّ ولة منعقدة يف ضامن القيام بذلك يف إطار التّمتّع ّ
خاصة يف االعرتاض عىل معتقدات
(من االتّفاق ّية) .ذلك أنّه يف حاالت قصوى ،قد يؤ ّدي ال ّلجوء إىل طرق ّ
دين ّية أو نفيها إىل إثناء أصحاهبا عن ممارسة حريتهم يف التّمتّع هبا وممارستها» .337وأضافت املحكمة أنّه «يمكن
تم تداوله عب وسائل االتصال االجتامعي ومل نتمكّن بعد من احلصول عىل نسخة منه.
 336هو مقتطف من احلكم ّ

CEDH, Affaire Otto-Preminger-Institut c. Autriche, Requête n°13470/87, 20 septembre 1994, §47, disponible au 337
الرتمجة لنا lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62451%22]}.
ّ
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ّ
ّعرض بصورة
بكل مرشوعية أن نعترب احرتام املشاعر الدّ ين ّية للمؤمنني كام يكفله الفصل التّاسع قد انتهكه الت ّ
متعمدا لروح التّسامح الذي جيب أن يم ّيز أيضا
مستفزة للمقدّ سات الدّ ين ّية والذي يمكن أن يعترب انتهاكا
ّ
ّ
338
املجتمع الدّ يمقراطي» .
الصادر يف  7ديسمرب/
ولكن أمل تكن املحكمة قد اعتربت يف قرارها املبدئي ّ Handyside c/Royaume-Uni
األول ّ 1976
أن حر ّية التّعبري «تنطبق عىل «املعلومات» أو «األفكار» التي ...تعدّ غري هجوم ّية أو حمايدة
كانون ّ
كام تنطبق عىل املعلومات أو األفكار التي … تصدم أو تزعج الدّ ولة أو رشحية من ا ّلشعب .فهذا ما تقتضيه
التّعدّ د ّية وروح االنفتاح الذين ينعدم يف غياهبام «املجتمع الدّ يمقراطي»»339؟ أليست القدرة عىل تق ّبل استفزاز
مشاعر الغري بام يف ذلك الدّ ين ّية ُبعدا من أبعاد االنفتاح التي يفرتضها املجتمع الدّ يمقراطي؟ أليس القول
بعكس ذلك يعيل بالرضورة حرية املعتقد عىل حرية التّعبري ويؤ ّدي إىل اإلقرار هبرم ّية يف احلقوق واحلريات؟
تربز هذه األمثلة إذن صعوبة عمل ّية التّوفيق بني احلقوق واحلريات املكفولة دستور ّيا وحقوق الغري
والسلم االجتامعي وجتعلها رهينة التّقدير حالة بحالة.
الصطباغ هذه األخرية بمعايري املصلحة العا ّمة واألمن ّ
فإقرار املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان يف قرار  Otto-Preminger-Institutاملذكور أعاله ّ
بأن ممارسة
ربر إعطاء هامش من التّقدير للدّ ول األعضاء
حرية التّعبري ال يمكن أن جترح بطريقة جمان ّية املشاعر الدّ ين ّية ممّا ي ّ
فجة تواطؤ الث ّالوث املسيحي
للحدّ منها ،كان بشأن قضية تتع ّلق بمصادرة رشيط سينامئي يعرض بطريقة ّ
املقدّ س مع ّ
الزهري وذلك يف مدينة  %87من سكّاهنا من الكاثوليك ممّا جيعل من
الشيطان قصد نرش مرض ّ
للسلم االجتامعي.340
منع عرض ّ
الشيط أمرا رضور ّيا ّ
بقوة يف قرار  E.S. c/Autricheالصادر بتاريخ 25
بالسلم االجتامعي حارضا ّ
كام كان الشاغل املتصل ّ

األول  2018بشأن إدانة املحاكم النمساوية لترصحيات ناشطة حقوق ّية يف إحدى حمارضاهتا
أكتوبر/ترشين ّ
أقرت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف استنادها إىل
للرسول ،حيث ّ
حول امليل اجلنيس لألطفال ّ
اهلامش الوطني للتقدير ما ييل « :تعترب املحكمة ّ
أن املحاكم الداخلية التي نظرت يف القضية أخذت عىل
النّحو املالئم بعني االعتبار السياق الذي صدرت فيه الترصحيات وقامت بكل عناية باملوازنة بني حق
املدّ عية يف حرية التّعبري من جهة وحق اآلخرين يف محاية مشاعرهم الدينية واملحافظة عىل السلم الدّ يني يف
النّمسا من جهة أخرى ،فقد بحثت هذه املحاكم عن ضبط احلدود بني النقد املقبول للعقائد الدّ ينية وبني
ربرا لدى املسلمني .كام تعترب املحكمة
التّحقري واعتربت أن ترصحيات املدّ عية من شأهنا أن تثري سخطا م ّ
ّ
تتم صياغتها بطريقة حمايدة هبدف املسامهة املوضوع ّية يف نقاش عام حول
أن التّرصحيات موضوع النزاع مل ّ
زواج األطفال بل ّأنا تشكّل تعميام دون أساس واقعي .وبالتايل ،باعتبارها ّ
أن ترصحيات املدّ عية جتاوزت
 338نفسه.
339
340

ّ
التمجة لنا CEDH, Handyside c.Royaume-Uni, §49, op. cit.
GREER (S.), op. cit., p. 41.
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النقد املقبول يف إطار نقاش موضوعي وبتكييفها كاعتداءات مهينة لنبي اإلسالم من شأهنا هتييج األحكام
املس ّبقة وهتديد السلم الدّ ينيَ ،خ ُل َصت املحاكم إىل ّ
تتضمن عنارص حتريض عىل
أن الوقائع موضوع النزاع
ّ
ملحة والتي تعدّ متالئمة مع اهلدف
عدم التّسامح الدّ يني» ّبررت اإلدانة التي تستجيب « حلاجة اجتامعية ّ
املرشوع املتّبع» .341بحيث ركزت املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان يف تقدير مدى خرق اإلدانة اجلزائية
للترصحيات املسيئة للرسول حلرية التعبري عىل السلم الدّ يني الذي كان عنرصا حاسام يف تغليب محاية املشاعر
الدّ ينية عىل حرية التّعبري.
الصعب إذن استخالص مبادئ عا ّمة بشأن إعامل حقوق الغري ومن الواضح ّ
أن ما يشكّل بوصلة
من ّ
احلق يف
املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان مثال بشأهنا هو ّأوال قبول املساس بحقوق الغري يف خصوص ّ
السمعة أو يف شأن املشاعر الدّ ين ّية طاملا مل يكن ذلك جمان ّيا وارتبط بالنّقاش العا ّم قصد إثرائه
اخلصوص ّية ومحاية ّ
أو كان جزءا منه ،وثانيا حمور ّية هذا النّقاش العا ّم يف املجتمع الدّ يمقراطي ا ّلذي ّ
يظل املالذ األخري يف التّقدير
تستشهد به املحكمة يف عالقة بحقوق الغري سواء تع ّلق األمر باملشاعر الدّ ين ّية أو بخصوص ممارسة حرية
الصحافة جتاه ّ
السيايس
ّ
أقرت بذلك املحكمة يف قرار « Lingensحرية احلوار ّ
الشخص ّيات العموم ّية .فكام ّ
342
السياسة بصفته تلك»
هو يف صميم مفهوم املجتمع الدّ يمقراطي  ...فحدود النّقد املقبول أضيق جتاه رجل ّ
ويمكن أن يقبل املساس بحقوق الغري يف حدود ما يقتضيه هذا املجتمع الدّ يمقراطي من انفتاح واعتدال
وتعايش وتداول عا ّم حتّى بشأن احلريات واملقدّ سات .ويمكن أن نعترب ّ
أن حرية النّقاش تشكّل يف حدّ ذاهتا
هدفا مرشوعا غري مرئي حتدّ د به حقوق الغري يف إطار سلسلة مرتابطة من احلقوق والواجبات ،فـ«متطلبات
ّ
وتظل املجموعة إذن
السياس ّية».343
احلر للمسائل ّ
محاية» حقوق الغري جيب أن توازن مع «فوائد النّقاش ّ
حارضة بشكل ما يف تقدير حقوق الغري.

وحق املجموعة
حق الفرد ّ
ب -األهداف املرشوعة التي تؤ ّدي إىل البحث عن التّوازن بني ّ

مكونات ثالثة للنّظام العام
يتجسد ّ
حق املجموعة يف قائمة األهداف املرشوعة الواردة يف الفصل  49يف ّ
ّ
الذي يعترب احلارض بالغياب يف الفصل  )1( 49ويف الدّ فاع الوطني (.)2
 -1النّظام العام أو احلارض الغائب يف الفصل 49

ربرات التّقليد ّية ّ
ربر
لتدخل الدّ ولة للحدّ من احلريات ،فهو م ّ
يشكّل احلفاظ عىل النّظام العام أحد امل ّ
344
الضبط اإلداري وهو من هذا املنظار حسب الفقيه موريس هوريو «النّظام املا ّدي واخلارجي»
ممارسة سلطة ّ
341
342

CEDH, Affaire E.S. c. Autriche, Requête n°38450/12, 25 octobre 2018, §57, disponible au lien suivant : https://
التمجة لنا hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-187486%22]}.
ّ

 343نفسه.

CEDH, Lingens c. Autriche, n°9815/82, 8 juillet 1986, §42, disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/
التمجة لنا fre#{%22itemid%22:[%22001-62081%22]} .
ّ

ّ 344
التمجة لنا HAURIOU (M.), Précis de droit administratif et de droit public, 12ème édition, Paris, Dalloz, 2002, p. 549.
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تضمنه لعنرصين وردا يف
والراحة العا ّمة
ّ
والصحة العا ّمة ،وتسهل إذن مالحظة ّ
بثالث ّيته التّقليد ّية األمن العام ّ
املكونني املاد ّيني واخلارج ّيني
الفصل  49ومها األمن العام والصحة العا ّمة .لكن يمكن أن نضيف إىل هذين ّ
واملجرد» 345للنّظام العام أال وهو اآلداب العا ّمة التي ذكرها الفصل  49إىل جانب الصحة
العنرص «الالما ّدي
ّ
وتطوره
ّلون
ّ
العا ّمة واألمن العام .وخيار تفكيك املفهوم يف الفصل  49يعود ر ّبام «لسعة جماله وقابل ّيته للت ّ
الصادرة بمقتىض القانون عدد  29لسنة
امل ّطرد»346وهو أمر يعكسه الفصل  267من جم ّلة اجلامعات املحل ّية ّ
ينص عىل ّ
والصحة
الراحة
أن ّ
«التاتيب ّ
ّ
مؤرخ يف  9ماي/أيار  2018الذي ّ
الضبط ّية (ترمي) إىل حتقيق ّ
ّ 2018
347
تطور مفهوم النّظام العام الذي أصبح يشمل التّعمري
العا ّمة واملحافظة عىل إطار عيش سليم»
مكرسا بذلك ّ
ّ
واجلامل ّية 348إضافة إىل ال ّثالث ّية التّقليد ّية .كام ُأدرجت الكرامة البرش ّية كام ذكرنا أعاله يف النّظام العام349ويمكن
أن نعدّ ها من مقتضيات اآلداب العا ّمة.
للضبط اإلداري الذي هيدف إىل «محاية» النّظام العام ،فإنّنا
وإذ يتجاوز جمال الفصل  49اإلطار التّقليدي ّ
سنح ّلل املفهوم بالنّظر إىل «طبيعته الوظيف ّية يف القانون العام :جيب عىل الدّ ولة أن تؤ ّمن حدّ ا أدنى من النّظام
من أجل ضامن ممارسة ّ
كل فرد حلقوقه وحرياته يف سكينة» .350ونظ ّن ّ
أن هذا هو صميم الفصل  49من حيث
ّ
أن األهداف املرشوعة بام يف ذلك النّظام العام ليست «مقربة للحريات بل ملجأ هلا» .351ويف هذا اإلطار ،ورد
بأنا جمموع القواعد التي
يف مبادئ سرياكوزا أنّه «يمكن تعريف عبارة «النّظام العام» كام تستخدم يف العهد ّ
تضمن سري أمور املجتمع أو جمموعة املبادئ األساس ّية التي يقوم عليها املجتمع .فاحرتام حقوق اإلنسان جزء
من النّظام العام» .352وتضيف املبادئ ّ
املعي من حقوق اإلنسان
احلق
يفس يف سياق غرض ّ
ّ
أن «النّظام العام ّ
الذي يق ّيد عىل هذا األساس»ُ ،353مضيفة خضوع « ّ
كل من هيئات الدّ ولة أو مو ّظفيها املسؤولني عن حفظ
النّظام العام للمراقبة ،أثناء ممارسة ّ
كل منهام لسلطاته ،وذلك عن طريق الربملان أو املحاكم أو غريها من
األجهزة املستق ّلة األخرى ذات االختصاص».354
SAUVE (J-M.) « Introduction du colloque intitulé « L’ordre public-Regards croisés du Conseil d’Etat et de la Cour de 345
cassation » », 24 février 2017, disponible au lien : https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/lالتمجة لنا ordre-public-regards-croises-du-conseil-d-etat-et-de-la-cour-de-cassation.
ّ

 346املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.91 .

الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  15 ،39ماي/أيار  ،2018ص.1744 .
الرائد ّ
ّ 347

BEN ACHOUR (Y.), Droit administratif, 3ème édition, Tunis, CPU, 2010, p. 281.

348

 349أنظر أعاله ،ص.78 .

SAUVE (J-M.) « Introduction du colloque intitulé « L’ordre public - Regards croisés du Conseil d’Etat et de la Cour 350
التمجة لنا de cassation » », op. cit.
ّ
PICARD (E.) « Police », in. ALLAND (D.) et RIALS (S.), Dictionnaire de la culture juridique, Paris, PUF, 2003, note 351
4, p. 1168.

" 352مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التّق ّيد الواردة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياسية" ،سابق الذكر ،املبدأ  ،22ص.4 .
 353نفسه ،املبدأ عدد  ،23ص.4 .
 354نفسه ،املبدأ عدد  ،24ص.4 .
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

ّ
يظل التّحدّ ي إذن يف تأويل الفصل  49إعادة بناء مفهوم النّظام العام بطريقة تسمح بحامية احلريات وهو
هي بالنّظر إىل اتّساع مفهوم النّظام العام يف املنظومة القانون ّية التّونس ّية .وقد يكفي اال ّطالع عىل املج ّلة
أمر غري ّ
موزعة
املخصص لالعتداءات عىل النّظام العام
األول
يتضمن  140فصال ّ
ّ
اجلزائ ّية الستبيان ذلك ،فجزؤها ّ
ّ
بني االعتداءات عىل أمن الدّ ولة اخلارجي وأمن الدّ ولة الدّ اخيل واجلرائم املرتكبة من املو ّظفني العموم ّيني
السلطة العا ّمة الواقعة من أفراد النّاس .355ولتحليل أبعاد هذا التّحدّ ي ،وجب حتليل
واالعتداءات عىل ّ
والصحة العا ّمة ( )1-2واآلداب العا ّمة (.)1-3
متع ّلقات األمن العام ()1-1
ّ

 -1-1األمن العا ّم

يعكس القانون املقارن نظرة واسعة لألمن العام ،فهو يشمل يف القانون السويرسي «أمن الدّ ولة والنّظام
السلم املدين» .356وهو ما حدا باملحكمة الفدرال ّية إىل اعتبار ّ
أن منع
القانوين والدّ ستوري والقضاة (أي) ّ
أعضاء احلكومة من أداء وظيفتهم والتّعبري يعدّ إخالال باألمن العام.357
ويف تونس ،بتنصيص الفصل  49عىل «الدّ فاع الوطني» ضمن األهداف املرشوعة ،نزع عن األمن العام
األبعاد املتّصلة باألمن القومي وحرصه ،حسب اعتقادنا ،يف املدلول التّقليدي لألمن العام كعنرص من النّظام
خاصة مع بلورة
العام رغم أنّه من ّ
الضوري اإلقرار بتداخلهام -وهو ما سيربزه حتليل هدف الدّ فاع الوطنيّ -
مؤسسات ّية عىل ذلك ،358وهو مفهوم يتقاطع فيه األمن العام
مفهوم األمن القومي يف الدّ ستور وترتيب آثار ّ
بالدّ فاع الوطني وتك ّلف األسالك التّابعة لألمن والدّ فاع ّ
بالذود عنه ،خاصة مع املخاطر األمن ّية املستجدّ ة
كاإلرهاب.
ينص عىل
بقي أنّنا ال نجد يف الدّ ستور ،فيام عدا الفصل  ،49إحالة إىل األمن العام إالّ يف الفصل  19الذي ّ
واملؤسسات
قواته مك ّلفة بحفظ األمن والنّظام العام ومحاية األفراد
ما ييل« :األمن الوطني أمن مجهوريّ ،
ّ
 355املج ّلة اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.55-23 .
356

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 66.

ATF 91 I 321, 327, l'arrêt du 14 décembre 1965 dans la cause Rassemblement jurassien contre Conseil-exécutif du 357
canton de Berne, considérant n°4, disponible au lien suivant : http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.
php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F91-I-321%3Ade

السياسات العا ّمة يف جماالت الدّ فاع والعالقات
ينص الفصل  77من الدّ ستور التّونيس عىل ما ييل" :يتو ّل رئيس اجلمهورية متثيل الدّ ولة،
ّ
ّ 358
وخيتص بضبط ّ
والتاب الوطني من التّهديدات الدّ اخل ّية واخلارج ّية وذلك بعد استشارة رئيس احلكومة" .و بمقتىض
اخلارج ّية واألمن القومي املتع ّلق بحامية الدّ ولة ّ
تم إحداث جملس أمن قومي "يسهر عىل محاية املصالح
مؤرخ  19جانفي/كانون الثاين  2017يتع ّلق بمجلس األمن القوميّ ،
األمر عدد  70لسنة ّ 2017
احليوية للدولة يف إطار تصور اسرتاتيجي هيدف إىل صون سيادة الدولة واستقالهلا وضامن وحدة تراهبا وسالمة شعبها ومحاية ثرواهتا الطبيعية.
وللغرض يتوىل جملس األمن القومي:
/ 1التداول حول املسائل التالية- :السياسات العامة يف خمتلف املجاالت املتعلقة باألمن القومي- .االسرتاتيجيات الوطنية يف املجاالت املتعلقة باألمن
القومي- .اخليارات االسرتاتيجية يف جمال االستعالمات- .االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة التطرف واإلرهاب وحتيينها بصفة دورية وذلك بالتنسيق مع
اللجنة الوطنية ملكافحة اإلرهاب املحدثة بمقتىض القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤرخ يف  7أوت/آب  2015املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع
غسيل األموال - .الدراسات والتوصيات واملقرتحات الصادرة عن اللجان املنصوص عليها بالفصل  6من هذا األمر احلكومي.
/ 2تقييم التحديات الداخلية واخلارجية وتدابري التعامل مع التهديدات ولو كانت متوقعة احلصول.
الرائد الرسمي للجمهورية التّونس ّية ،عدد  20 ،6جانفي/كانون الثاين  ،2017ص.244 .
/ 3توجيه السياسة اخلارجية وفق أولويات األمن القومي"ّ ،
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مهمة
واملمتلكات وإنفاذ القانون ،يف كنف احرتام احلريات ويف إطار احلياد التام» .ويتوافق هذا مع حتديد ّ
قوات األمن الوطني الوارد يف الفصل ال ّثاين من األمر عدد  1160لسنة  2006املؤرخ يف  13أفريل/نيسان
ّ
ينص عىل
 2006واملتع ّلق بضبط النظام األسايس اخلاص بأعوان سلك األمن الوطني ّ
والشطة الوطن ّية الذي ّ
ما ييلّ « :
إن سلك األمن الوطني والرشطة الوطنية قوة عمومية مدنية مسلحة وهي وقائية وزجرية مسؤولة
بالدرجة األوىل بكامل تراب اجلمهورية عىل املحافظة عىل النظام العمومي وأمن الدّ ولة ومراقبة احلدود وحالة
السياس ّية واالقتصاد ّية
األجانب واملرور وأمن الطرقات ،وهي تتعاطى البحث يف كل ما يتّصل بميادين احلياة ّ
بالسهر عىل أمن األفراد واملمتلكات بصفة عامة وبمعاينة
واالجتامعية والثقافية واإلعالم عنها .كام ّأنا مك ّلفة ّ
اجلرائم والبحث عن مرتكبيها وإجراء األبحاث العدل ّية وفق ما تقتضيه اإلجراءات القانون ّية واملساعدة عىل
تنفيذ األحكام القضائ ّية والرتاتيب اإلدار ّية».359
وبالتّايلّ ،
فإن تعريف املها ّم املتّصلة باألمن العام يبدو واسعا للغاية وأكثر شمول ّية من التّعريف الوارد يف
السالمة العا ّمة ( )sûretéمحاية سالمة األشخاص وحياهتم
مبادئ سرياكوزا التي ّ
تنص عىل ما ييل« :تعني ّ
الضر» .360ويرتبط األمن العام يف االتّفاق ّية األوروب ّية
وسالمتهم اجلسد ّية من اخلطر أو محاية ممتلكاهتم من ّ
املكرسة إىل جانب األمن العام (sécurité publique et
حلقوق اإلنسان بحفظ النّظام والوقاية من اجلريمة ّ
اخلاصة والعائل ّية والفصل 10
احلق يف احرتام احلياة
 )sûreté publiqueيف الفصول  8فقرة  2بخصوص ّ
ّ
السلمي
احلق يف حرية التّعبري والفصل  11فقرة  2يف خصوص ّ
فقرة  2بخصوص ّ
احلق يف حرية االجتامع ّ
والضمري واملعتقد.361
وتكوين اجلمع ّيات والفصل  9فقرة  2املتع ّلق بحرية الفكر ّ
الت ّدد املفهومي يف االتفاق ّية األوروب ّية حلقوق اإلنسان الذي تعكسه ال ّلغة الفرنس ّية (بني sûreté
وهذا ّ

السهل استخالص مبادئ عا ّمة
 (sécurité publique/publiqueيربز مت ّطط مفهوم النّظام العام .وليس من ّ
يف التّعامل مع هذا اهلدف من فقه القضاء الغزير للمحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان ،362لكن يمكن يف
املقابل حتديد املجاالت الكربى التي متّت فيها إثارة هذا اهلدف املرشوع من قبل احلكومات يف عالقة باحلريات
اخلاصة للمساجني واحلدّ من احلريات يف إطار األبحاث االستقصائ ّية قبل
الفرد ّية وهي التّعامل مع احلياة
ّ
إثارة التت ّبعات.

أقرت املحكمة يف قرار ّ Golder
أن رفض وزير الدّ اخل ّية طلب
ففيام يتع ّلق باحلياة
ّ
اخلاصة للمساجنيّ ،
تعرض هلا يف السجن قبل رفع قض ّية يف التّعويض للغرض يعدّ
سجني توجيه رسالة إىل حماميه إلعالمه بمظلمة ّ
الضورة التي أثارهتا احلكومة الربيطان ّية وهدف فرض النّظام والوقاية
انتهاكا صارخا حلرية املراسلة يف غياب ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  28 ،34أفريل/نيسان  ،2006ص.1476 .
الرائد ّ
ّ 359
" 360مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التّق ّيد الواردة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياسية" ،سابق ّ
الذكر ،املبدأ  ،33ص.5 .

GREER (S.), op. cit., p. 30.

361

 362أنظر عرضا مسهبا لفقه قضاء املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان يف هذا املجال:
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خاصة ّ
أن هذه املراسلة كان من شأهنا أن تنريه حول
من اجلريمة واألمن العا ّم «كام تفهم يف جمتمع ديمقراطي» ّ
حق آخر تكفله له االتّفاق ّية.363
إمكان ّيات التّقايض وهو ما حرمه من ممارسة ّ
السجن ّية عىل املراسالت بني سجني وحماميه يف انتهاك لرسية
ويف قض ّية  Campbellبشأن اطالع اإلدارة ّ
أقرت املحكمة بوجود هذا اهلدف يف قض ّية احلال
املراسالت عىل أساس فرض النّظام والوقاية من اجلريمةّ ،
السجن ّية فتح رسالة
السجني بحيث يمكن «لإلدارة ّ
وبإمكان ّية تسليط رقابة معقولة عىل املراسالت يف اإلطار ّ
الرسالة ملمنوعات مل تتف ّطن هلا
تضمن ّ
من املحامي إىل سجني إذا كان لدهيا أسباب معقولة كفاية للشك يف ّ
ّقص .لكن جيب أن تكتفي بفتحها دون قراءهتا مع إمكان ّية توفري ضامنات مناسبة ملنع
الوسائل العادية للت ّ
السجني إىل املحامي
السجني .أ ّما بشأن قراءة مراسالت ّ
يوجهها ّ
القراءة من ذلك مثال فتح ال ّظرف بحضور ّ
أو يتل ّقاها منه ،فال يمكن أن يسمح هبا إالّ يف حاالت استثنائ ّية مرتبطة بوجود «هتديد ألمن املبنى أو للغري أو
أن هلا صبغة جنائ ّية بطريقة أخرى» .364وخلصت املحكمة إىل ّ
ّ
أن «احرتام الرسية املتّصلة بالعالقة بني املحامي
ّعسف يف االستعامل».365
جمرد احتامل الت ّ
واحلريف يعلو عىل ّ

وفيام يتع ّلق باحلدّ من احلريات يف إطار األبحاث االستقصائ ّية قبل إثارة التت ّبعات ،ومن بني عدّ ة قضايا
رفعت أمام املحكمة هبذا ّ
الشأن ،366يمكن أن نذكر قض ّية  Maloneاملتع ّلقة باعرتاض االتّصاالت اهلاتف ّية
يف إطار حتقيق عديل ،واعتربت املحكمة أنّه «بدون أدنى ّ
شك ،وجود ترشيع يسمح باعرتاض االتصاالت
الشطة العدل ّية عىل القيام بمها ّمها يمكن أن يكون «رضور ّيا يف جمتمع ديمقراطي» للحفاظ عىل
ملساعدة ّ
األمن والوقاية من اجلريمة حسب الفصل  8فقرة ( 2من االتّفاق ّية) .وتس ّلم املحكمة ّ
بأن  ...تزايد اجلريمة
ّنصت اهلاتفي يف
وخاصة اجلريمة املن ّظمة واالبتكار املتزايد للمجرمني وسهولة ورسعة تن ّقالهتم ،جعلت الت ّ
ّ
الصالح ّيات نظرا لطابعها
اململكة املتّحدة أمرا رضور ّيا للبحث عن اجلريمة ومقاومتها .لكن ممارسة هذه ّ
السهل الوقوع فيها يف بعض احلاالت الفرد ّية والتي من
الرسي خيلق خطر إساءة االستخدام التي من ّ
شأهنا أن تؤ ّدي إىل آثار سلب ّية عىل املجتمع الدّ يمقراطي بأكمله .وبالتّايل ،التّط ّفل الذي ينجم عن ذلك ال
بالضامنات الكافية ضدّ
يمكن أن ُيعدّ «رضور ّيا يف جمتمع ديمقراطي» إالّ إذا كان نظام املراقبة املعتمد حماطا ّ
ّ
الشطط».367
CEDH, Affaire Golder c. Royaume-Uni, n°4451/70, 21 février 1975, §45, disponible au lien suivant: https://hudoc. 363
التمجة لنا echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62054%22]}.
ّ
CEDH, Affaire Campbell c. Royaume-Uni, n°13590/88, 25 mars 1992, §48, disponible au lien suivant :
التمجة لنا https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62327%22]}.
ّ

364

 365نفسهّ .52 § ،
التمجة لنا.
 366أنظر مثال:

CEDH, Affaire Murray c. Royaume-Uni, n°14310/88, 28 octobre 1994, disponible au lien suivant : https://hudoc.echr.
}]coe.int/fre#{%22itemid%22: [%22001-62466%22

CEDH, Affaire Malone c. Royaume-Uni, n°8691/79, 2 août 1984, §81, disponible au lien suivant : https://hudoc. 367
التمجة لنا echr.coe.int/fre# {%22itemid%22: [%22001-62091%22]}.
ّ
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ربر رضورة محاية
ونجد إحالة إىل ّ
الضامنات يف املبدأ  34من مبادئ سرياكوزا الذي ّ
ينص عىل ما ييل« :ت ّ
الضورة لفرض تقييدات
ينص عليها القانون .وال جيوز استخدام هذه ّ
السالمة العا ّمة فرض تقييدات ّ
ّ
الضامنات الكافية وسبل االنتصاف الف ّعالة ضدّ
تعسف ّية .وال جيوز االحتجاج هبا إالّ عند تو ّفر ّ
غامضة أو ّ
إساءة االستعامل».368
ّذرع باملحافظة عىل األمن العام قصد احلدّ من احلريات
الصعب ّ
لكن يف النّهاية ،ليس من ّ
تصور إمكان ّية الت ّ
الفرد ّية ،وهنا تكمن صعوبة حتديد معايري تضبط إعامل هذا اهلدف املرشوع للحدّ من احلريات مما جيعل الرقابة
القضائية هي الدّ رع األخري ضدّ ّ
ّعسف.
الشطط والت ّ
بقوة يف تنظيم احلريات اجلامع ّية يف تونس ،من ذلك القانون عدد  4لسنة
يسجل األمن العام حضوره ّ
كام ّ
مؤرخ يف  24جانفي/كانون الثاين  1969يتع ّلق باالجتامعات العا ّمة واملواكب واالستعراضات
ّ 1969
369
«السلط املسؤولة عىل اتّاذ قرار يف منع ّ
كل
السابع منه ّ
واملظاهرات والتّجمهر الذي يمكّن يف الفصل ّ
اجتامع ُيتو ّقع منه إخالل باألمن أو بالنّظام العام ،ويقع إعالم املن ّظمني لالجتامع هبذا القرار بواسطة أعوان
للسلط املسؤولة ّاتاذ قرار يف منع ّ
كل مظاهرة ُيتو ّقع منها إخالل
األمن» .ويضيف الفصل  12أنّه «يمكن ّ
«بالسجن من ستّة أشهر إىل عامني وبخط ّية من  24دينارا إىل
باألمن أو بالنّظام العام» ويعاقب الفصل 28
ّ
 240دينار وبقطع النّظر إذا اقتىض احلال عن العقوبات األكثر شدّ ة املس ّلطة عىل التّجمهر ّ
كل شخص ُعثر عليه
جتمع
حامال سالحا ظاهرا أو خف ّيا أو آلة خطرية عىل األمن العام أثناء أو بمناسبة وقوع مظاهرة أو موكب أو ّ
بال ّطريق العام أو اجتامع» .بقي ّ
أن احلدّ من حرية التّظاهر وحتّى تعليقها للحفاظ عىل األمن العام قيد معهود
يف القانون املقارن ،إذ قبلت ال ّلجنة األوروب ّية حلقوق اإلنسان حتجري التّظاهر غري التّقليدي يف مدينة لندن مدّ ة
املتطرف نتجت عنها مظاهرات مضا ّدة ،370وهذا
شهرين يف سياق مت ّيز بقالقل ناجتة عن استعراضات لليمني
ّ
ما يعني ّ
أن حتديد مقتضيات األمن العام مرهتن إىل درجة كبرية بتقدير سلطة الـتّأويل.
كام يتّسم حتديد مقتضيات األمن العام بخصوص ّية وخطورة يف ال ّظروف االستثنائ ّية نظرا ملا متنحه من
صلوح ّيات خارقة للعادة ألصحاب سلطات االستثناء.

" 368مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التّق ّيد الواردة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياسية" ،سابق الذكر ،املبدأ رقم  ،34ص.5 .
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  31-28 ،4جانفي/كانون الثاين  ،1969ص.128-126 .
الرائد ّ
ّ 369

Requête à la Commission européenne des droits de l’homme no 8440/78, DR 21. Voir à ce propos SCHMIDT NOEL (A.), 370
op. cit., p. 270.
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املحافظة عىل األمن العام يف حالة ال ّطوارئ :بني إكراهات ّ
الرضورة وخطورة اإلرساف يف تقييد
احلريات الفرد ّية دون ضوابط

كنّا قد أرشنا إىل عدم احرتام التنظيم القانوين احلايل حلالة ال ّطوارئ يف تونس ملبدأ التّحفظ التّرشيعي
املؤرخ يف  26جانفي/كانون الثاين  1978املتع ّلق
عب مواصلة تطبيق األمر عدد  50لسنة ّ 1978
بتنظيم حالة ال ّطوارئ ،371وهو ما استوجب التّفكري يف تأطري ترشيعي للمسألة .ولنالحظ يف هذا
األول من األمر عدد  50لسنة  1978والفصل ال ّثاين من مرشوع القانون
الصدد اختالفا بني الفصل ّ
ّ
372
األسايس املتع ّلق بتنظيم حالة ال ّطوارئ الذي ّمتت مناقشته يف إطار الدّ ورة البملان ّية .2019-2018
ينص عىل أنّه «يمكن إعالن حالة ال ّطوارئ بكامل تراب اجلمهور ّية أو
فالفصل ّ
األول من أمر ّ 1978
ببعضه إ ّما يف حالة خطر داهم ناتج عن نيل خطري من النّظام العام ،وإ ّما يف حصول أحداث تكتيس
فينص عىل ما ييل:
بخطورهتا صبغة كارثة عا ّمة» .373أ ّما الفصل ال ّثاين من مرشوع القانون األسايسّ ،
«يمكن اإلعالن عن حالة ال ّطوارئ بكامل تراب اجلمهور ّية أو بجزء منه يف حالة حصول أحداث
تكتيس خطورهتا صبغة الكارثة أو يف حالة خطر وشيك هيدّ د األمن والنّظام العام وسالمة األفراد
ّ
يتعذر جماهبتها باالعتامد عىل التّدابري
واملؤسسات واملمتلكات واملصالح احليو ّية للدّ ولة بطريقة
ّ
عرف مرشوع القانون األسايس اخلطر
واإلجراءات العادية» .فخالفا للفصل ّ
األول من أمر ّ ،1978
ّ
«يتعذر جماهبتها باالعتامد عىل التّدابري واإلجراءات
بالصبغة االستثنائ ّية ألحداث
عىل األمن العام ّ
العادية» .بقي ّ
أن التّساؤل ُيطرح إن كان ذلك كافيا لتقدير وضع ّية تسمح للوايل حسب الفصل اخلامس
الرتايب ويف إطار ما تقتضيه رضورة املحافظة عىل
من مرشوع القانون األسايس «يف نطاق مرجع نظره ّ
األمن والنّظام العام أن يتّخذ خالل رسيان حالة ال ّطوارئ اإلجراءات التّالية:
 -1منع جوالن األشخاص والعربات يف أماكن وساعات حمدّ دة.
الرضور ّية حلسن سري املصالح اجلهو ّية.
-2ال ّلجوء إىل تسخري األشخاص واملمتلكات ّ
-3منع ّ
كل صدّ عن العمل.
املخصصة لالجتامعات العموم ّية واملحالّت
-4الغلق املؤ ّقت لقاعات العروض والقاعات
ّ
املفتوحة للعموم وإعالم املجالس البلد ّية املعن ّية بتلك القرارات.
ّجمعات واملواكب واالستعراضات واملظاهرات التي من شأهنا
-5منع أو تعليق االجتامعات والت ّ
374
أن تشكّل خطرا عىل األمن والنّظام العام» ؟
 371املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.219-218 .

 372جملس ّنواب ّ
الشعب ،تقرير جلنة احلقوق واحلريات والعالقات اخلارج ّية حول مرشوع القانون األسايس املتع ّلق بتنظيم حالة ال ّطوارئ عدد ،2018/91
املرجع سابق ّ
الذكر.

النص سابق ّ
الذكر ،ص.218 .
ّ 373
النص سابق ّ
الذكر.
374
ّ
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األول من مرشوع القانون األسايس عىل ما ييل« :هيدف هذا القانون إىل تنظيم
نص الفصل ّ
هذا وقد ّ
املقررة بالدّ ستور ووفق ضوابط الفصل 49
حالة ال ّطوارئ وفق مقتضيات حفظ األمن والنّظام العام ّ
منه» .وعىل قدر وجاهة اإلحالة إىل الفصل ّ ،49
املقررة
فإن «مقتضيات حفظ األمن والنّظام العام ّ
باملرة ّ
ألن اإلحالة إىل هذين األخريين واردة فقط يف الفصل  49ويف الفصل
بالدّ ستور» غري واضحة ّ
375
 19املذكور أعاله ،فهل ّ
أن هذا الفصل حييل إىل تكريس دستوري خافت
للـ«حق يف األمن» ّمما
ّ
بالرضورة عىل تطبيق الفصل 49؟
يلقي بظالله ّ
والواضح يف النّهاية ّ
الضابطة للحريات
أن الفصل  49جيب أن يكون البوصلة ال فقط يف وضع القوانني ّ
خاصة فيام يتع ّلق بتأطري عمل ّيات حفظ النّظام وتنفيذها« ،وهي
بل يف تطبيقها من قبل قوات األمن الدّ اخيل ّ
قوات األمن بمناسبة أنشطة من ّظمة أو تلقائ ّية ،معادية أو
عمل ّيات الضبط اإلداري والقضائي التي تن ّفذها ّ
متعاطفة ،عنيفة أو سلم ّية ،ذات طابع احتجاجي أو احتفايل ،والتي جتري يف ال ّطريق العام أو يف األماكن
القوة
العا ّمة» .376وتعدّ هذه العمل ّيات يف حدّ ذاهتا جتسيدا
للرصاع بني احلرية وتقييدها جيب أن يكون استعامل ّ
ّ
فيها خاضعا ملبادئ تذكّرنا بمقتضيات الفصل  ،49بحيث ختضعها املبادئ التّوجيه ّية ملن ّظمة العفو الدّ ول ّية إىل
الرضورة والتّناسب عند
والرضورة والتّناسب واملسؤول ّية .377كام نجد اإلحالة إىل مبدأي
مبادئ ّ
الرشع ّية ّ
ّ
السابق ّ
املؤرخ يف  24جانفي/
استعامل ّ
الذكر عدد  4لسنة ّ 1969
القوة يف الفصول  20و 21و 22من القانون ّ
378
كانون الثاين  1969واملتعلق باالجتامعات العا ّمة واملواكب واالستعراضات واملظاهرات والتّجمهر  .لكن
قوات األمن الدّ اخيل.
يبقى استبطان روح الفصل  49هو التّحدّ ي بالنّسبة إىل ّ

العامة
-2-1
ّ
الصحة ّ

أقره املبدأ  25من
يعدّ حفظ الصحة العا ّمة من بني األهداف املرشوعة التّقليد ّية لتقييد احلريات وهذا ما ّ
مبادئ سرياكوزا« :جيوز االحتجاج بالصحة العامة كأساس لتقييد حقوق مع ّينة هبدف متكني الدّ ولة من
صحة السكّان أو أفراد السكّان وينبغي أن هتدف هذه التّدابري
تتعرض له ّ
ّاختاذ تدابري للتّصدّ ي لتهديد خطري ّ
CHAALANE (R.) « Le contrôle démocratique des forces de police », mémoire en vue de l’obtention du diplôme de 375
mastère de recherche en Droit public, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2019-2020, pp.
45-51.
Rapport du défenseur des droits 2017, Le maintien de l’ordre au regard des règles de déontologie République 376
Française, p.5, [en ligne]: http://www.assemblee-nationale.fr/presidence/Rapport-MO-09-01-18.pdf

أنظر أيضا:

CHAALANE (R.), op. cit.,p. 62.

Amnesty International, section néerlandaise, L’usage de la force. Lignes directrices pour la mise en œuvre des principes de 377
base des Nations Unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, 2016,
pp. 13-15, [en ligne]: https://www.amnesty.nl/content/uploads/2015/09/usage_de_la_force_vc.pdf?x45368
CHAALANE (R.), op. cit., p. 64.
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خصيصا إىل منع املرض أو اإلصابة أو توفري العناية للمرىض واملصابني» .379وما واجهه العامل ّ
مؤخرا يف
ّ
ارتباط بجائحة كورونا ،نظرا التّساع رقعة الدّ ول التي اكتسحها ونظرا جلد ّية القيود عىل احلريات -بصنفيها
تم فرضها ،كشف بشكل مثري لالهتامم اخلطورة التي قد يشكّلها هذا اهلدف املرشوع
الفردي واجلامعي -التي ّ
السامية حلقوق اإلنسان يف بياهنا أمام جملس حقوق اإلنسان إىل اعتبار
عىل احلريات .وهو ما حدا
ّ
باملفوضة ّ
اجلائحة «اختبار(ا)قاسيـ(ا) يمتحن قياداتنا ،ويتطلب إجراءات حاسمة ومنسقة ومبتكرة من اجلميع ومن أجل
اجلميع».380
ّجمع وحرية
وهذه اجلائحة هي يف احلقيقة اختبار قاس للحقوق واحلريات من حرية للتنقل وحرية الت ّ
الشعائر الدّ ين ّية ومحاية املعطيات ّ
ممارسة ّ
الصناعة والتّجارة بل وأيضا احلقوق ال ّثقاف ّية .وهي
الشخص ّية وحرية ّ
أيضا اختبار للفصل  49ذاته مكّن من بيان األبعاد العميقة إلعامل هدف الصحة العا ّمة يف تقييد احلريات
بلغت حدّ إقرار نوع من «حالة استثناء» صح ّية ( )2- 2-1وهي حالة قصوى لعالقة «متشنّجة» بطبيعتها بني
الصحة العا ّمة واحلر ّيات(.)1- 2-1
ّ

العامة واحلريات ،عالقة متشنّجة بطبيعتها
 -1-2 –1الصحة ّ

الضوري اإلقرار ّ
بأن العالقة «املتشنّجة» -إن جاز التّعبري -للصحة العمومية باحلريات غري جديدة،
من ّ
الصحة العموم ّية دائام طريق التّحجري وااللتزامات .وجيب أن تتفادى
فـ «يف الدّ يمقراط ّيات تسلك محاية
ّ
السلطات الصح ّية عىل الدّ وام عقبتني .ذلك ّ
للصحة العموم ّية تؤ ّدي إىل التّشكيك يف
أن مقاربة امربيال ّية
ّ
ّ
احلريات األساس ّية أو تقييدها بطريقة غري مقبولة ،لك ّن رؤية تكتفي باحلدّ األدنى يمكن أن تؤ ّدي إىل مآيس
إنسان ّية ذات خطورة استثنائ ّية» .381لذلك تنعكس هذه األولو ّية عىل تنظيم قطاع الصحة املتم ّيز بكثرة
يفس إىل
التّحجريات وااللتزامات ،وهو ما يم ّيز منظومة ّ
الضبط الصحي القائمة عىل تفادي املخاطر وما ّ
حدّ كبري نظام التّلقيحات اإلجبار ّية واألحكام املتّصلة بمقاومة األوبئة التي ال ختلو منها األنظمة القانون ّية.
تم تطويره يف إطار قانون املحيط 382والذي
ولذلك تعدّ الصحة العا ّمة نطاقا متم ّيزا لتطبيق النّهج الوقائي الذي ّ
هيدف إىل درجة كبرية إىل تقليص املخاطر ،ممّا قد يؤ ّدي إىل فرض تقييدات جدية عىل احلريات قد تكتيس أبعادا
صحي».»Un Léviathan sanitaire« 383
جعلت الفقه يتحدّ ث عن «لفياتان ّ
" 379مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التّق ّيد الواردة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياسية" ،سابق ّ
الذكر ،ص.5 .

مفوضة األمم املتّحدة السامية حلقوق اإلنسان أمام جملس حقوق اإلنسان ،إحاطة غري رسم ّية بشأن وباء كوفيد 9 ،19-أبريل  ،2020يمكن حتميله
 380بيان ّ
الرابط التّايلhttps://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25785&LangID=A :
عىل ّ
381

ّ
التمجة لنا TABUTEAU (D.) « Santé et liberté », Pouvoirs, 2009/3, n°130, p. 99.

ينص عىل ما ييل" :من أجل محاية البيئة ،تأخذ الدّ ول ،عىل نطاق واسع،
تم تكريس النّهج الوقائي يف املبدأ  15من إعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي ّ
ّ 382
بالنّهج الوقائي ،حسب قدراهتا .ويف حال ظهور خطر حدوث رضر جسيم أو ال سبيل إىل عكس ّاتاهه ،ال يستخدم االفتقار إىل التّي ّقن العلمي الكامل
سببا لتأجيل ّاتاذ تدابري ف ّعالة من حيث التّكلفة ملنع تدهور البيئة" ،إعالن ريو بشأن البيئة والتّنمية ،تقرير مؤمتر األمم املتّحدة املعني بالبيئة والتّنمية ،ريو
الرابط التّايل:
دي جانريو 14-3 ،يونية  ،1992املج ّلد ّ
االول ،القرارات التي ّاتذها املؤمتر ،االمم املتّحدة ،نيويورك ،1993 ،ص ،5 .يمكن حتميله عىل ّ
https://undocs.org/ar/A/CONF.151/26/Rev.1%28Vol.I%29

383

ّ
التمجة لنا TABUTEAU(D.), op. cit.,p. 103.
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الضبط ّية العا ّمة .ويف
تعدّ إذن محاية الصحة العا ّمة من املوجبات التّقليد ّية لتقييد احلريات عرب التّدابري ّ
الصادرة بمقتىض القانون عدد  29لسنة 2018
ينص الفصل  267من جم ّلة اجلامعات املح ّلية ّ
هذا اإلطارّ ،
والصحة العا ّمة
الراحة
املؤرخ يف  9ماي/أيار  2018عىل ما ييل« :ترمي ّ
التاتيب ّ
ّ
الضبط ّية إىل حتقيق ّ
ّ
385
384
مستقر للمحكمة اإلدار ّية .
وجيسد هذا التّعريف فقه قضاء
واملحافظة عىل إطار عيش سليم ، »...
ّ
ّ
للسلطات الصحية يف إطار املنظومة الصحية
لكن محاية الصحة العا ّمة موضوع ضبط
ّ
خاص معرتف به ّ
املؤرخ يف  29جويلية/متوز
مهها القانون عدد  63لسنة ّ 1991
اخلاضعة إىل مجلة من النّصوص من أ ّ
1991املتع ّلق بالتّنظيم الصحي386والقانون عدد  71لسنة  1992املؤرخ يف  27جويلية/متوز 1992املتع ّلق
388
السارية 387كام ن ّقح ّ
ومتم بالقانون عدد  12لسنة  2007املؤرخ يف  12فيفري/شباط 2007
باألمراض ّ
املؤرخ يف  15ديسمرب/
والنّصوص املن ّظمة للتّلقيح اإلجباري
ّ
وخاصة األمر عدد  1097لسنة ّ 1976
املؤرخ يف  5ماي/أيار  1922املتع ّلق بالتّلقيحات اإلجبار ّية
كانون ّ
األول  1976واملتع ّلق بتنقيح األمر ّ
باجلمهور ّية التّونس ّية.389
ومن الوجيه إذن فحص هذه املنظومة عىل ضوء الفصل  49من الدّ ستور ،علام ّ
أن املجلس الدّ ستوري حتت
طائلة دستور  1959كان قد فحص دستور ّية القانون عدد  12لسنة  2007سابق ّ
الذكر .فبالنّسبة إىل التّرصيح
السارية ،أقر ّ
بصحته ليس ح ّقا مطلقا ويمكن
أن «حق الفرد يف صون املعلومات املتع ّلقة
ّ
الوجويب لألمراض ّ
للصحة ويف احلدود التي يفرضها هذا النّظام وبام ال يفرغ ضامن حرمة
احلدّ منه اعتبارا ملتط ّلبات النّظام العام
ّ
الفرد يف هذا ّ
الصدام بني احلريات والصحة العا ّمة التي جيب
الشأن من مضمونه» ،390وهو ما يربز إمكان ّيات ّ
ح ّلها عىل ضوء الفصل  49من الدّ ستور اجلديد.
ويف تكريسه هلدف الصحة العامة ،مل ّ
يشذ الدّ ستور التّونيس عن النّصوص الدّ ول ّية واملقارنة املن ّظمة لكيف ّية
والسياس ّية.
ضبط احلريات .فقد وردت مثال يف املواد  12و 18و 19و 21و 22من العهد الدّ ويل للحقوق املدن ّية ّ
وتعدّ يف سويرسا من متع ّلقات النّظام العام الوارد كهدف يف الفصل  36من الدّ ستور .وسبق للمحكمة
النص سابق ّ
الذكر ،ص.1744 .
384
ّ
أقرت املحكمة اإلدارية يف أحد قراراهتا " :حيث اقتضت الفصل  73من القانون األسايس للبلد ّيات ّ
أن رئيس البلد ّية مك ّلف حتت مراقبة اإلدارة العليا
ّ 385
التاتيب البلد ّية ترمي إىل حتقيق
رات
مقر
وبتنفيذ
ة
ي
البلد
اتيب
بالت
السلطة العليا املتع ّلقة هبا فيام اقتض الفقرة األوىل من الفصل  74من ذات القانون ان ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الراحة والصحة العموم ّية.
ّ
فإن رئيس البلد ّية ملزم ّ
باتاذ ّ
وحيث اقتضاء بأحكام الفصلني املومأ إليهامّ ،
السلطة،
الراحة
ّ
والصحة داخل منطقة البلد ّية" ،جتاوز ّ
كل ما من شأنه أن حي ّقق ّ
القض ّية عدد  25/1157أفريل/نيسان  ،1988توفيق بن قدر ّية  /رئيس بلد ّية محام األنف ،قرارات وفقه املحكمة االدارية ،1990/1989/1988
تونس ،منشورات مركز البحوث والدراسات االدارية ،1995 ،ص.54 .
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  6 ،55أوت/آب  ،1991ص.1145-1142 .
الرائد ّ
ّ 386
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  31 ،50جويلية/متوز  ،1992ص.925-924 .
ائد
الر
ّ
ّ 387

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  16 ،14فيفري/شباط  ،2007ص.429 .
الرائد ّ
ّ 388
األول  ،1976ص.3505-3504 .
ديسمرب/كانون
21
،
80
عدد
،
ة
ي
ّونس
ت
ال
ة
ي
للجمهور
سمي
الر
ائد
الر
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ 389
املؤرخ يف  27جويلية/متوز
الرأي عدد  2006-27للمجلس الدّ ستوري بخصوص مرشوع قانون يتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  71لسنة ّ 1992
ّ 390
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  16 ،14فيفري/شباط  ،2007ص.430 .
الرائد ّ
الساريةّ ،
 1992املتع ّلق باألمراض ّ
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تعرضت ملسألة التّلقيح اإلجباري واعتربته من موجبات الصحة العا ّمة .391ويف
الفدرالية السويرس ّية أن ّ
نفس ّ
االتاه ،اعتربت املحكمة الفدرال ّية ّ
أن مبادرة شعب ّية هتدف إىل حتجري التّدخني يف األماكن العموم ّية،
ّ
ورغم انتهاكها للحرية ّ
ربرة بحامية الصحة العا ّمة من مضار التّدخني
الشخص ّية
للمدخن ،فهي م ّ
السلبي.392
ّ
ينص فيها عهد احلقوق واحلريات عىل قائمة باألهداف -من
وتعدّ الصحة العا ّمة يف كندا  -التي مل ّ
ّ
مضخامت الصوت
املحجرة الستعامل
التاتيب
أقرته يف قض ّية أثريت فيها رشع ّية ّ
ّ
األهداف املقبولة ،وهو ما ّ
يف املحالّت التّجار ّية يف املناطق احلرضية وا ّلذي عدّ ه ال ّطاعن خرقا حلرية التّعبري ،يف حني قبلت املحكمة العليا
السمعي النّاجم عن الضجيج املخل بالصحة العا ّمة -هدفا
اعتبار اهلدف من ّ
التاتيب -أي مقاومة التّلوث ّ
مقبوال بالنّظر إىل العهد الكندي للحقوق واحلريات.393
بقي ّ
الصدام املحتمل بني الصحة العا ّمة واحلريات شهد عمقا غري مسبوق بمناسبة جائحة كورونا.
أن ّ

 -2-2- 1جائحة كورونا أو «حالة االستثناء» الصح ّية شبه املع ّلقة للحريات الفرد ّية

وللسري العادي
أ ّدت درجة خطورة جائحة كورونا واخلوف من انتشار الوباء إىل حالة شبه تعليق ّية للحريات ّ
ربر األساس القانوين األصيل يف تونس للحجر الصحي ّ
الشامل رغم ما شابه من
للمؤسسات .وهو ما ي ّ
ّ
394
غموض  ،أي ّ
صحي»  un état d’exception sanitaireأو «بحالة طوارئ
أن األمر تع ّلق بـ«حالة استثناء ّ
يفس إىل درجة ما «لغة احلرب» une sémantique de
صح ّية»  .un état d’urgence sanitaireوهذا ما ّ
تم ال ّلجوء ،كام يف
 guerreالتي استعملها املسؤولون أثناء األزمة سواء يف تونس أو يف الدّ ول األخرى أين ّ
خاصة بحالة ال ّطوارئ الصح ّية .395وهو ما يفتح إذن التّساؤل عن حدود تطبيق
فرنسا ،إىل إصدار قوانني ّ
بالضورة عىل
الفصل  49يف حالة طوارئ فعل ّية ويف وضع ّية تفرض فيها محاية الصحة نفسها كهدف يسمو ّ
ATF, 99 Ia 747, Arrêt du 7 novembre 1973 dans la cause Etienne contre Cour de cassation pénale du Tribunal 391
cantonal vaudois. Considérant n°3, p. 753, disponible au lien suivant: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/
_fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from
_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection
_clir=bge&query_words=vaccination+obligatoire&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it
_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F99-IA-747%3Afr&number_of
ranks=1150&azaclir=clir
ATF, 133 I 110, l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Slatkine et Pétroz contre Grand Conseil du canton de 392
Genève, 28 mars 2007, considérant n° 7.1.1, disponible au lien suivant : http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.
php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-110%3Ade
Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec Inc, [2005] 3 RCS 141, n°29413, 3-11-2005, §91, disponible au lien suivant : 393
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/2243/index.do

ألمثلة أخرى ،أنظر:

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 164.

 394أنظر أعاله ،ص.70-69 .

Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (1), disponible au lien suivant : 395
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746313&categorieLien=id
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املصالح األخرى بام فيها محاية احلريات الفرد ّية باألساس من حرية التنقل وحتى احلق يف األمان يف إطار العزل
االتقائي لألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بالفريوس.
سيتم التّعامل مع الفصل  49يف وضع ّية استثنائ ّية ينزل فيها سقف محاية احلريات
بمعنى آخر ،كيف
ّ
396
الرأي العام للتّدابري املق ّيدة للحريات الفرد ّية
إىل حدّ ه األدنى ويف سياق عام من القبول ّية التي أبداها ّ
باألساس ،بل وشكّلت هذه التّدابري (من ذلك غلق املساجد) مطلبا لرشائح واسعة من املجتمع عندما بلغت
األزمة ذروهتا؟
يف الواقع ،عكست األزمة الصحية تكثيفا خارقا للعادة للضوابط عىل احلريات الفرد ّية باألساس يف إطار
ّدخل ،إذ ال ننسى ّ
أن عدم الت ّ
السلطات العموم ّية للت ّ
ّدخل يعدّ «تقصريا جيعل مسؤول ّية
ضغط واضح عىل ّ
امللوث .397كام ّ
أن إدارة االنعكاسات
أقره جملس الدّ ولة الفرنيس بمناسبة قض ّية الدّ م ّ
اإلدارة منعقدة» ،وهذا ما ّ
الكبرية للتّدابري الوقائ ّية عىل مجيع األصعدة بام فيها احلريات ورضورهتا من جهة أخرى جعلت األزمة مناسبة
لتوارد ( )le concoursعدّ ة مستويات يف الت ّ
ّدخل:
ّأوال ،ما بني التّدابري الوطن ّية والتّأطري الدّ ويل لألزمة يف ّ
ظل الدّ ور اهلام الذي تقوم به من ّظمة الصحة
العامل ّية يف متابعة األزمة الصحية يف إطار النّظام العاملي لإلنذار واالستجابة ،398وهو دور تفرتضه مبادئ
تنص عىل رضورة أخذ األنظمة الصحية الدّ ولية للمن ّظمة العامل ّية للصحة بعني االعتبار عند
سرياكوزا التي ّ
399
فرض تقييدات عىل احلريات يف ارتباط بمقتضيات الصحة العامة ومقاومة األوبئة .
الساعة
السادسة ليال إىل ّ
الساعة ّ
 396كام ذكرنا أعاله ،وبعد إعالن رئيس اجلمهور ّية يف خطاب تلفزي بتاريخ  17مارس/آذار  2020حظر اجلوالن من ّ
مؤرخ يف  18مارس/آذار  2020يتع ّلق بمنع جوالن األشخاص والعربات بكامل تراب
الرئايس عدد  24لسنة ّ 2020
السادسة صباحا ،منع األمر ّ
ّ
الرئايس عدد  28لسنة  2020املؤرخ يف  22مارس/آذار  2020جوالن
األمر
ر
وحج
صباحا
ادسة
الس
اعة
الس
إىل
مساء
السادسة
ّ
ّ
ّ
ّ
الساعة ّ
اجلمهور ّية من ّ
وبالساحات العا ّمة.
جتمع يفوق ثالثة أشخاص بال ّطريق العام
ّ
األشخاص والعربات بكامل تراب اجلمهورية خارج أوقات منع اجلوالن ومنع كل ّ
ثم صدر األمر احلكومي عدد  156لسنة  2020مؤرخ يف  22مارس/آذار  2020يتعلق بضبط احلاجيات األساسية ومقتضيات ضامن استمرارية
ّ
األول عىل أنّه "خالل فرتة حتديد اجلوالن املنصوص عليها
نص يف فصله ّ
سري املرافق احليوية يف إطار تطبيق إجراءات احلجر الصحي الشامل والذي ّ
باألمر الرئايس عدد  28لسنة  2020املؤرخ يف  22مارس/آذار  2020املشار إليه أعاله ،وتطبيقا إلجراءات احلجر الصحي الشامل ،تضبط احلاجيات
األساسية للسكان خاصة عىل النحو التايل:
ـ اقتناء املواد األساسية واألدوية الرضورية،
ـ عالج احلاالت الصحية املستعجلة،
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  22 ،24مارس/آذار  ،2020ص.794 .
ائد
الر
تأجيلها"،
يمكن
ال
التي
ـ إجراء التحاليل الطبية الرضورية
ّ
ّ
Conseil d'Etat, Assemblée, du 9 avril 1993, 138653, disponible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/ 397
affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007839300

أنظر أيضا:

TABUTEAU (D.), op. cit., p. 99.

الرابط التّايل:
 398أنظر فيام يتع ّلق بالنّظام العاملي لإلنذار واالستجابة ملن ّظمة الصحة العامل ّية صفحة املن ّظمة عىل ّ
وبخصوص متابعة من ّظمة الصحة العاملية جلائحة كوفيد :19

https://www.who.int/ihr/alert_and_response/ar/

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

" 399مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التّق ّيد الواردة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياسية" ،سابق الذكر ،املبدأ  ،26ص.5 .
الرابط التّايل:
بالنّسبة إىل ال ّلوائح الصح ّية الدّ ول ّية ،أنظر :من ّظمة الصحة العامل ّية ،ال ّلوائح الصح ّية الدّ ول ّية ،الطبعة ال ّثانية ،2005 ،يمكن حتميله عىل ّ

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43883/9789246580415_ara.pdf;jsessionid=E815C019D18BF048666E45F9C8781110?sequence=2
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الرأي العلمي الذي تصدّ ر بطريقة الفتة
السيايس والعلمي حيث لوحظت مركز ّية ّ
ثانيا ،التّوارد ما بني ّ
السيايس حول حدود التّدابري من فرض للحجر الصحي الشامل وإمكان ّية رفعه وهذا حييلنا يف الواقع
النّقاش ّ
400
السيايس
السياسات العموم ّية وكيف ّية استعامل سلطة العلم إلضفاء املرشوع ّية عىل القرار ّ
إىل دور اخلرباء يف ّ
السيايس بلغت ذروهتا يف األزمة الصح ّية ،لكن وجب النّظر إليها أيضا
وهي حاجة إىل التّعليل العلمي للقرار ّ
الضورة لتقييد احلريات.
من ناحية تربير ّ
ثم العام
لكن كشفت متابعة أزمة كورونا مستويني آخرين ها ّمني توارد فيها العادي واالستثنائي ّأوالّ ،
واخلاص ثانيا.
أوال ،فقد كن ّا تبنّينا أعاله قراءة واسعة للفصل  49تقرتح تطبيقه حتّى
التّوارد بني العادي واالستثنائي ّ
يف حالة االستثناء الدّ ستوري التي ين ّظمها الفصل  80من الدّ ستور ،وهذا يشمل إذن األساس القانوين
األصيل للحجر الصحي ّ
الشامل أي خطاب رئيس اجلمهور ّية يف  17مارس/آذار  2020الذي مل يعلن
ثم متّت اإلحالة إىل
فيه رصاحة عن االستناد إىل الفصل  80من الدّ ستور املتع ّلق بالتّدابري االستثنائ ّيةّ ،
401
الرئاس ّية ّ
تغي
هذا األخري يف األوامر ّ
اللحقة  ،وإن كان األساس القانوين إلدارة األزمة الصحية ّ
تم اختاذها عىل أساس القانون عدد  19لسنة 2020
الحقا .وقد شكّل هذا الفصل مستندا للمراسيم التي ّ
املؤرخ يف  12أفريل/نيسان  2020املتع ّلق بالتفويض إىل رئيس احلكومة يف إصدار مراسيم لغرض
فوض إىل رئيس احلكومة إصدار مراسيم
جماهبة تداعيات انتشار فريوس كورونا (كوفيد )19-الذي ّ
ملدّ ة شهرين «لغرض جماهبة تداعيات انتشار فريوس كورونا (كوفيد )19-وتأمني السري العادي للمرافق
احليوية» .402ولنذكّر ّ
أن التفويض «يقترص عىل ()...ميادين ( )...أربعة» منها «ميدان احلقوق واحلريات
وضبط اجلنايات واجلنح واملخالفات والعقوبات واإلجراءات أمام املحاكم ويشمل التدابري اهلادفة إىل:
 -....تنظيم احلقوق واحلريات بام يتالءم مع التدابري الوقائية املستوجبة ملقاومة تفيش فريوس كورونا
403
وتم كام ذكرنا أعاله بناء عىل
وانتقال العدوى به وبام يتامشى مع مقتضيات الفصل  49من الدستور» ّ .
أوال املرسوم عدد  9لسنة 2020
ذلك ّاتاذ حزمة من املراسيم ،منها مرسومان ذي صبغة جزائ ّية ،أي ّ
الصحي ّ
الشامل
مؤرخ يف 17أفريل/نيسان  2020يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر
ّ
نص
والتّدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا «كوفيد »19-الذي ّ
404
ثم جاء فصله
يف فصله ال ّثالث عىل تدابري وقائية وعالج ّية تفرض قيودا استثنائ ّية عىل حرية التنّقل ّ ،
ENCINAS DE MUNAGORRI (R.) « Quel statut pour l'expert?», Revue française d’administration publique, 2002/3, 400
n°103, p. 380.

 401أنظر أعاله ،ص.70-69 .

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  12 ،31أفريل/نيسان  ،2020ص.894 .
الرائد ّ
ّ 402

 403القانون سابق ّ
الذكر ،ص.894 .

ينص الفصل ال ّثالث من مرسوم رئيس احلكومة عدد  9لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر
ّ 404
الصحي الشامل والتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا "كوفيد  "19 -عىل ما ييل " :يتوىل وزير الصحة باقرتاح من
جملس علمي حيدث للغرض بقرار منه ،وبعد التنسيق مع وزير الداخلية ،اختاذ تدابري ذات صبغة وقائية أو عالج ّية للتو ّقي من انتشار اإلصابة بفريوس
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ناصا عىل ما ييل« :يعاقب كل من ال يمتثل للتدابري املذكورة بالفصل  3من هذا املرسوم بخط ّية يرتاوح
اخلامس ّ
مقدارها بني  1000و 5000دينار.
وتضاعف اخلط ّية يف صورة العود.
وال حيول تطبيق العقوبة املنصوص عليها هبذا الفصل دون تطبيق العقوبات الواردة بالفصول 217

و 225و 312من املج ّلة اجلزائ ّية وبالفقرة الثانية من الفصل  18من القانون عدد  71لسنة  1992املؤرخ يف
 27جويلية/متوز  1992املشار إليه أعاله إذا اقرتن عدم االمتثال بشبهة نقل العدوى إىل الغري» .405وتفرض
الفصول املذكورة تباعا عقوبات سالبة للحرية أو خطايا يف حالة القتل بدون عمد (الفصل  )217واإلرضار
بالغري دون عمد (الفصل  )225وبالعقوبات املس ّلطة يف صورة خمالفة التّحجريات والتّدابري الوقائية ملواجهة
السارية.
األمراض الوقائ ّية (الفصل  )312وعقوبات سالبة للحرية يف صورة خرق القانون املتع ّلق باألمراض ّ
ونجد نفس التّوارد بني العادي واالستثنائي يف املرسوم عدد  10لسنة  2020مؤرخ يف 17أفريل/نيسان
خاصة لزجر خمالفة قواعد املنافسة واألسعار الذي تس ّلط فصوله  2و 3عقوبات
 2020يتع ّلق بضبط أحكام ّ
بالسجن (ترتاوح بني ثالثة أشهر وثالثة سنوات) وبخطايا مال ّية (ترتاوح بني الـ 3000و 300000د) عىل
ّ
املخالفات املتعلقة باملامرسات االحتكارية وعدم شفافية األسعار «بقطع النّظر عن أحكام القانون عدد36
لسنة  2015املؤرخ يف  15سبتمرب/أيلول  2015املتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار»  ،406ومتكّن يف
الفصل  4من ذات املرسوم بقطع النظر عن العقوبات الصادرة عن املحاكم الوزير املكلف بالتجارة أخذ قرار
يف غلق املحل ملدة من شهر إىل ستّة أشهر «من أجل الرتفيع غري القانوين يف األسعار أو من أجل تطبيق أسعار
غري قانونية أو من أجل البيع بطرق ختالف الرشوط املنصوص عليها بالرتاتيب اجلاري هبا العمل».407
ويعني هذا التّوارد بني التّرشيع العادي من أحكام املج ّلة اجلزائ ّية والقانون عدد  71لسنة  1992املؤرخ
السارية والقانون عدد 36لسنة  2015املؤرخ يف  15سبتمرب/
يف  27جويلية/متوز  1992املتع ّلق باألمراض ّ
أيلول  2015املتعلق بإعادة تنظيم املنافسة واألسعار والتّرشيع االستثنائي املتم ّثل يف العقوبات الواردة يف
سرتجح ك ّفة
بالصبغة املتأكّدة للوقاية من الوباء التي
ّ
ربر قطعا ّ
املراسيم ،تركيز ترسانة جزائ ّية خارقة للعادة ت ّ
الصحة العموم ّية إىل درجة كبرية عىل حساب احلريات وضامناهتا ،وهو أمر ال يمكن التّأكّد من دستور ّيته إالّ
بإجراء اختبار التناسب ال بطريقة إمجال ّية بل تدبريا بتدبري.
كورونا "كوفيد  ،"19 -وخاصة حتديد ومراقبة إقامة األشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بالفريوس طيلة املدّ ة ا ّلتي تستوجبها متابعة حالتهم الصح ّية
باملؤسسات االستشفائية أو بغريها من الفضاءات ا ّلتي تعدّ ها السلط العموم ّية املختصة للغرض .ويتمتّع هؤالء األشخاص يف هذه احلالة
وذلك سواء
ّ
بمجان ّية العالج واإلقامة واإلعاشة.
كام يمكن إلزام األشخاص املب ّينني بالفقرة األوىل من هذا الفصل بالعزل االتقائي بمنازهلم طيلة املدّ ة ا ّلتي تستوجبها متابعة حالتهم الصح ّية.
نص سابق ّ
الذكر ،ص.931-930 .
تشمل التدابري املنصوص عليها هبذا الفصل األشخاص الوافدين من مناطق أو بلدان موبوءة"ّ ،

نص سابق ّ
الذكر ،ص.931 .
ّ 405
 406نفسه ،ص.932 .
 407نفسه ،ص.932 .
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ويطرح األساس القانوين للتّدابري املق ّيدة للحريات والصحة العا ّمة كهدف مرشوع للتّقييد أيضا إشكال ّية
أسست هلا املراسيم –من ذلك مثال وزير الصحة
التّوارد بني العام واخلاص أي بني سلطة ّ
الضبط اخلاص التي ّ
بناء عىل الفصل ال ّثالث من مرسوم رئيس احلكومة عدد  9لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان -2020
السلط املحلية بناء عىل الفصل 267
وسلطة ّ
السلط اجلهو ّية بل كذلك ّ
الضبط العام التي ُز ّودت هبا ال فقط ّ
خاصة ّ
أن عدّ ة بلد ّيات عمدت إىل ّاتاذ تدابري مق ّيدة للحريات أو
من جم ّلة اجلامعات املح ّلية املذكور أعالهّ ،
يف عالقة هبا منذ انطالق األزمة يف مارس/آذار  2020قبل 408وبعد 409إعالن احلظر الصحي ّ
الشامل عىل
الصعيد الوطني.
ّ
والضبط
الضبط اإلداري العام
ّ
وحسب مبادئ القانون اإلداري ،تُطرح مسألة التّنافس بني سلطتي ّ
اإلداري اخلاص عندما يكون هلام نفس اهلدف وال حيول مبدئ ّيا وجود سلطة ضبط إداري خاص عن ممارسة
الضبط اإلداري العام ،410وهذا من ثوابت فقه قضاء املحكمة اإلدار ّية التي دأب عملها «يف صورة
سلطة ّ
الضبط اإلداري اخلاص دون منع
توارد سلطتي الضبط اإلداري العام واخلاص عىل إيالء األولو ّية لسلطة ّ
سلطة الضبط اإلداري العام من ممارسة اختصاصها رشيطة أ ن يتم ذلك لر ّد خطر حمدق وأن تقترص آثاره عىل
الضبط يف جمال مقاومة اجلائحة تبقى مق ّيدة هبذه
إيقاف النشاط وقتیا وليس هنائ ّيا» .411وبالتّايل توارد سلط ّ
املبادئ العا ّمة ،وهو موقف أكّده جملس الدّ ولة الفرنيس يف قرار صادر بتاريخ  17أفريل/نيسان  2020أ ّقر فيه
الصادر عن حمكمة إدار ّية دنيا
برفض دعوى اإللغاء املرفوعة من قبل بلد ّية  Seauxضدّ القرار االستعجايل ّ
للكممة يف األماكن العموم ّية ،حيث اعترب
والقايض بتوقيف تنفيذ قرار بلدي ّ
ينص عىل االرتداء الوجويب ّ
جملس الدّ ولة ّ
األول والوزير املك ّلف بالدّ ولة ومم ّثيل الدّ ولة يف اجلهات بسلطة ضبط
أن
زود الوزير ّ
«املرشع ّ
ّ
ختول هلم يف إطار حالة ال ّطوارئ الصح ّية اختصاص ّاتاذ التّدابري العا ّمة أو الفردية اهلادفة إىل وضع
خاص ّ
خاصة قصد ضامن تناسقها ونجاعتها عىل كامل اإلقليم املعني
حدّ لكارثة صحية كجائحة كوفيد  19وذلك ّ
ختول
تطور الوضع وأخذا بعني االعتبار للمعلومات العلم ّية املتو ّفرة .من ناحية أخرىّ ،
وملالءمتها حسب ّ
الرابط
 408أنظر مثال قرار رئيسة بلد ّية تونس شيخة املدينة يف  16مارس/آذار  2020القايض بمنع انتصاب األسواق البلد ّية األسبوع ّية ،يمكن حتميله عىل ّ
التّايلhttp://www.commune-tunis.gov.tn/publish/images/Avis-communiques/Fev043.pdf :
 409من بني األمثلة قرار رئيسة بلدية حلق الوادي إغالق مجيع املتاجر واملحالت املخصصة لبيع املرشوبات الكحولية املوجودة يف املنطقة وتعليق بدء العمل
بجميع الرخص االستثنائية املسندة يف الغرض .أنظر :الفرشييش (و) ،اجلاليص (م .أ) ،ز ّياين (و) ،احلريات يف زمن فريوس كورونا ،ما هي الدّ روس
املستفادة من ترابط حقوق اإلنسان وعدم قابل ّيتها للتّجزئة؟ خالصة التّقرير ،اجلمع ّية التّونس ّية للدّ فاع عن احلريات الفرد ّية ،2020 ،ص.16 .
410

CHAPUS (R.), op. cit., p. 721.

األول  ،1997سامل التاجوري ضد بلد ّية الساحلنی ،فقه قضاء املحكمة
 411املحكمة اإلدار ّية ،قرار يف جتاوز السلطة ،عدد  17 ،14102أكتوبر/ترشين ّ
أقرت املحكمة ّ
يقر اختصاص
"إن وجود ّ
نص خاص ّ
اإلدارية ،تونس ،منشورات مركز البحوث والدراسات االدارية ،2000 ،ص  .420ويف قرار آخر ّ
سلطة معن ّية يف ميدان ما ال حيول دون ّ
تدخل رئيس البلد ّية يف امليدان ذاته رشيطة أن تكون التّدابري املتّخذة من قبله ظرف ّية وأن يكون الوضع باملنطقة يتّسم
باخلطورة.
الراحة العا ّمةّ ،
خيول لرئيس البلد ّية إصدار القرار املطعون
فإن ذلك ال ّ
وحيث لئن كان استغالل العارض للمقطع من شأنه أن ّ
يمس باألمن العام وبصفو ّ
السهر عىل هذا األمن العام إىل وزير االقتصاد الوطني ك ّلام تع ّلق األمر بام ّدة املقاطع ّ
فيه طاملا ّ
وأن الوضع باملنطقة يكاد يكون عىل
مهمة ّ
املرشع أوكل ّ
أن ّ
ّ
السلطة ،القض ّية عدد  14/998جويلية/متوز  ،1986عبد املجيد الريادي/
جتاوز
يف
قرار
ة،
ي
اإلدار
املحكمة
ل"،
ّدخ
ت
ال
ذلك
ر
رب
ي
حتى
اخلطورة
نحو من
ّ
ّ
ّ
رئيس بلد ّية جربة ،قرارات وفقه املحكمة االدارية ،1987/1986/1985 ،تونس ،منشورات مركز البحوث والدراسات االدارية ،1994 ،ص.
.287
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التاب ّية لرئيس البلد ّية -بام يف ذلك أثناء حالة ال ّطوارئ الصحيةّ -اتاذ
أحكام  ...املج ّلة العا ّمة للجامعات ّ
والصحة العا ّمة يف بلد ّيته .ويمكنه عند
والسالمة واألمن
الضبط اإلداري العام ّ
تدابري ّ
ّ
الضور ّية حلفظ النّظام ّ
املختصة للدّ ولة يف
السلطات
االقتضاء وهبذا العنوان ّاتاذ التّدابري ّ
ّ
املقررة من ّ
الضور ّية حلسن تطبيق التّدابري ّ
جتمعات وذلك بالنّظر إىل
إقليم البلد ّية وذلك ّ
خاصة عرب حتجري الولوج إىل األماكن التي يمكن أن حتدث فيها ّ
املرشع خالل املدّ ة املحدّ دة لتطبيقها
ال ّظروف املحلية .لكن يف املقابل ،حتول سلطة ّ
الضبط اخلاص التي أنشأها ّ
موجهة ملقاومة الكارثة الصح ّية ،إالّ
دون أن يتّخذ رئيس البلد ّية عىل أساس سلطته ّ
الضبط ّية العا ّمة تدابري ّ
إذا كان ّاتاذها رضور ّيا بالنّظر إىل وجود أسباب قاهرة مرتبطة بظروف حملية وبرشط عدم تقويض التّناسق
املختصة للدّ ولة» .412ونقدّ ر ّ
أن هذا املبدأ جيب أن حيكم توارد
السلط
ّ
ونجاعة التّدابري ّ
الصادرة هلذه الغاية عن ّ
الصحة العا ّمة يف عالقة
والضبط اخلاص يف مواجهة جائحة كورونا وغريها من حتدّ يات
الضبط العام ّ
سلطة ّ
ّ
ّ
بتقييد احلريات يف تونس نظرا ّ
وألن مسألة مواجهته جيب
ألن الوباء يصيب خمتلف املناطق بطريقة متفاوتة
أن ّ
والضبط
للضبط العام ّ
الضوري ّ
تظل حمكومة بمبدأ التّناسب بني االنتهاك ورضوراته ،فال معنى للتّوارد ّ
اخلاص إذا كان هناك خطر حمدود يف رقعته اجلغراف ّية يقتيض فقط ممارسة حظر عىل منطقة دون غريها عرب
ممارسة سلطة الضبط العام املحلية الختصاصها وإالّ ُض ّيق عىل احلريات بطريقة خانقة.

العامة
 -1-3اآلداب ّ

الضبط
مؤسسة ّ
تعدّ اآلداب العا ّمة من العنارص التّقليد ّية للنّظام العام التي تستوجب محايتها إعامل ّ
أن الفقيه هوريو كان قد اعترب ّ
اإلداري ،رغم ّ
«الضبط ال يستهدف النّظام األخالقي فيام يتع ّلق باألفكار
أن ّ
الضامئر .هذا
واملشاعر ،فهو ال يطارد االنحرافات األخالق ّية وإذا حاول ذلك فسيسقط مبارشة يف اضطهاد ّ
ألن املجتمع ال حيتاج إىل نظام أخالقي ،بل هذا يعني ّ
ليس ّ
بمؤسسات
مدعو إىل الدّ فاع عن نفسه
أن املجتمع
ّ
ّ
بالضبط
الضبط» .413مع ذلك ،ورغم حمور ّية محاية اآلداب العا ّمة يف فقه القضاء اإلداري املتّصل ّ
أخرى غري ّ
أن األمر يتع ّلق يف إطار الفصل  49بالتّقييد التّرشيعي للحريات ،إالّ ّ
اإلداري ،ورغم ّ
أن قراءة الفقيه هوريو
للصبغة امل ّطاط ّية
تدعونا إىل التّساؤل عن مدى خطورة اآلداب العا ّمة عىل احلريات يف إطار الفصل  49نظرا ّ
الزمان واملكان ،414خطورة يؤكّدها
ملفهوم اآلداب العا ّمة املرتبط عضو ّيا باألخالق احلميدة
املتغية بحسب ّ
ّ
استعامل األخالق احلميدة يف فقه القضاء التونيس للتضييق عىل احلريات الفرد ّية.

CE, Port d’un masque de protection, Commune de Sceaux, Ordonnance du 17 avril 2020, N° 440057, disponible au 412
lien suivant : https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisions-contentieuses/dernieres-decisions-importantes/conseilالتمجة لنا d-etat-17-avril-2020-port-d-un-masque-de-protection-commune-de-de-sceaux,
ّ

ّ
التمجة لنا HAURIOU (M.), op. cit., pp. 549-550.

413

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 70.
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استدعاء األخالق احلميدة ملصادرة حرية اخليال :قض ّية Persépolis

إثر ّ
األول  2011رشيطا سينامئيا إيرانيا مدبلجا إىل اللهجة
بث قناة خاصة يف  7أكتوبر/ترشين ّ
التونسية واحتجاج بلغ حدّ العنف من بعض األشخاص الذين رأوا يف جتسيد الذات اإلاله ّية يف
تعهدها التلقائي باملسألةّ ،قررت النيابة
شكل شيخ تعاتبه وتنهره طفلة إساءة للذات اإلاله ّية ،وإثر ّ
العموم ّية التتبع اجلزائي ملدير القناة واملسؤول عن املشاهدة هبا ومن قام بدبلجة الرشيط من أجل
عرض رشيط أجنبي عىل العموم من شأنه تعكري صفو النظام العام عىل أساس الفصل  121ثالثا من
املجلة اجلزائية والنيل من األخالق احلميدة عىل أساس الفصل  226ثالثا من املجلة اجلزائية.415
وبتعهدها بالقض ّية ،اعتبت املحكمة االبتدائ ّية بتونس يف قرارها الصادر بتاريخ  3ماي/أيار
ّ
 2012ويف تعليل مبني بصفة مطلقة عىل األخالق احلميدة أنه «لئن كانت املواثيق الدولية والدساتري
والتشاريع الوطنية وإمجاع الفقه والتطبيقات القضائية قد اجتهت صوب التأكيد عىل أمهية رضورة
ضامن حرية التعبري عن الرأي من خالل وسائل اإلعالم أو غريها ،إال أهنا رسمت يف نفس الوقت
حدودا وقيودا تتمثل خاصة يف عدم املساس باألمن الوطني والنظام العام واألخالق احلميدة»
عرفتها كالتايل« :من املستقر فقها وقضاء أهنام قيد عىل إرادة األشخاص وصفة تلحق بالقواعد
التي ّ
اآلمرة التي ال جيوز االتفاق عىل خمالفتها ،فالنظام العام هو جمموعة من املبادئ األساسية يف التنظيم
ُكون املعتقد العام الذي يقوم
االجتامعي أو جمموعة األسس السياسية واالجتامعية واالقتصادية التي ت ّ
معني ،وبتعبري آخر ،هو جمموعة القواعد القانونية امللزمة للمجتمع والتي ال
معني يف وقت ّ
عليه جمتمع ّ
جيوز خمالفتها ،أما اآلداب العامة أو األخالق احلميدة فهي مشاعر الرشف ومبادئ االحتشام والذوق
العام الداخل بوجدان املجتمع ،أي جمموعة القواعد واألحكام املتعلقة باألخالق ،والقاسم املشرتك
بني املفهومني كوهنام مطاطيني وخيتلفان من جمتمع إىل آخر باختالف املقاييس يف كل منهام ،كام خيتلفان
يف املجتمع الواحد باختالف الزمان وحتى املكان ،وباختالف مراحل تفكريه .لكن ما يمكن التنويه
إليه يف هذا الصدد أن ّ
جل التشاريع والقوانني عملت عىل صيانة الشعور العام باحلياء واملحافظة
عىل األخالق احلميدة وذلك ألمهية األخالق يف تربية الناشئني وما متثله من أساس وجود كل أمة
وقوامها ،وأن تصدي القانون للعديد من االعتداءات التي من شأهنا أن تنال من حياء املجموعة يبز
يف حقيقة األمر دوره األسايس يف املحافظة عىل النظام العام» الذي يقوم بدوره عىل «قواعد أساسية
وخمزون ثقايف واجتامعي أو عقائدي ُأصبغت عليه صفة اإللزام». 416
وعىل أساس تعكري النظام العام بتقسيم املجتمع بني معارضني ومؤيدين والتسبب يف حصول
تم احلكم
أحداث شغب وعنف واإلخالل باألخالق احلميدة
ّ
خاصة عب جتسيده للذات اإلهليةّ ،
 415أنظر الغزواين (م) «من فقه قضاء احلقوق األساس ّية» ،املرجع سابق الذكر ،ص.222-221 .
 416املحكمة االبتدائية بتونس ،حكم جناحي ،عدد  3 ،15885ماي/أيار  ،2012غري منشور.
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بثبوت جريمتي تعكري الصفو العام والنيل من األخالق احلميدة .ورغم إقرارها بالطابع امل ّطاط
ملفهومي األخالق احلميدة والنظام العامّ ،
فإن املحكمة ذهبت يف التأويل الواسع ملفهوم األخالق
احلميدة إىل منتهاه معتبة أنّه يشمل املقدّ سات 417التي حتدّ د «حياء املجموعة» الذي يصبح بدوره
معيار احلسم يف حرية التعبري واحلرية الفنية.
اإلشكال إذن يتم ّثل يف صعوبة حترير اآلداب العا ّمة من التّقديرات ّ
الذات ّية ومن إعامهلا كمصقلة آل ّية ملصادرة
تنص عىل ما ييل« :نظرا ّ
ألن املبادئ األخالق ّية ختتلف
احلريات الفر ّدية ،وهذا ما تعكسه مبادئ سرياكوزا التي ّ
الزمن ومن ثقافة إىل أخرىّ ،
فإن عىل الدّ ولة التي حتتج باملبادئ األخالق ّية العا ّمة كأساس لتقييد حقوق
بمرور ّ
معني من حرية التّقدير ّ
أن التّقييد املذكور رضوري للحفاظ عىل احرتام
اإلنسان ،أن تبهن ،مع متتّعها بحدّ ّ
القيم األساس ّية للمجتمع».418
السياق ،تعكس القراءة املتقاطعة لفقه القضاء املقارن واألورويب ّ
أن اآلداب العا ّمة تُقبل كهدف
يف هذا ّ
خاصة يف عالقة بامليوالت اجلنس ّية وخمتلف تعبرياهتا ،من ذلك ّ
أن املحكمة الفدرال ّية
مرشوع لتقييد احلريات ّ
السويرس ّية سمحت بتحجري ممارسة اخلناء بالقرب من املدارس واملنشورات اإلباح ّية كعروض اخلناء وقاعات
التّدليك معتبة ّ
برا
أن رفض إسناد رشكات املتعة ّ
للرتاخيص يعدّ انتهاكا مقبوال حلرية ّ
الصناعة والتّجارة م ّ
باملصلحة العا ّمة .419كام اعتبت الومضات اإلشهارية للتّسويق لتطبيقات إباح ّية عب اهلواتف املحمولة ملا
فج وبدائي ّ
للذات البرش ّية يردهيا إىل يشء جنيس فاقد
والصوت من انتهاك للكرامة عب مت ّثل ّ
بالصورة ّ
مت ّثله ّ
ألي إنسان ّية ويتجاوز من زاوية محاية ّ
الشباب ما هو مسموح فيام يتع ّلق باإلثارة اجلنس ّية.420
ّ

ويف نفس ّ
للسلطات الوطن ّية نظرا «ملا
االجتاه ،تركت املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان مسألة التّقدير ّ
تطور رسيع وعميق لآلراء يف هذا املجال».421
يتم ّيز به عرصنا من ّ

 417الغزواين (م) « من فقه قضاء احلقوق األساس ّية» ،املرجع سابق الذكر ،ص.226 .
" 418مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التّق ّيد الواردة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياسية" ،سابق ّ
الذكر ،املبدأ  ،27ص.5 .

ATF, 108 IV 172, Arrêt du 25 juin 1982, S.Banziger gegen Kantonsrat des Kantons Zürich, considérant 5c bb, disponible 419
_au lien suivant : https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight
_simple_query&page=5&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion
date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=prostitution+-salon+de+massage_B%E4nziger.&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=48&highlight
docid=atf%3A%2F%2F108-IA-140%3Afr&number_of_ranks=114&azaclir=clir

ATF, 133 II 136, Arrêt du 3 mai 2007, S. Star TV AG gegen X. sowie Unabhängige Beschwerdeinstanzfür Radio und 420
Fernsehen, considérants n° 5 et 6, disponible au lien suivant : https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/
_http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to
_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&quer y
_words=Star+TV+AG&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight
docid=atf%3A%2F%2F133-II-136%3Afr&number_of_ranks=3992&azaclir=clir

ّ
الرتمجة لناCEDH, Affaire Handyside c./ Royaume-Uni, Requête n°5493/72, 7 décembre 1976, op. cit., §48 .

421
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تم التّأسيس هلا يف  ،1913ال
أ ّما يف تونس التي تعدّ فيها اآلداب العا ّمة عنرصا حمور ّيا يف منظومة جزائ ّية ّ
يبدو القول برضورة مراجعتها تكريسا للفصل  49بدهي ّيا طاملا ذكرت اآلداب العا ّمة ضمن األهداف املرشوعة
الزمن».422
بالضورة إىل إشكال «تقييم األهداف يف ّ
لتقييد احلريات ،وهذا حييل ّ
وبالرجوع إىل فقه القضاء املقارن ،ويف كندا حتديدا أين مل يذكر عهد احلقوق واحلريات قائمة باألهداف
ّ
وتم إقرار ثالث قواعدّ ،423أوهلا ّ
أن اهلدف املعارص
املرشوعة ،حسمت املحكمة العليا املسألة يف عدّ ة قرارات ّ
بالزمن وال ّظروف االجتامع ّية ،وعىل هذا
يتغي ّ
ال يمكن أن ّ
يعوض اهلدف األصيل للقانون .فاهلدف ال ّ
األساس اعتربت املحكمة العليا يف قرار  Big M Drug Martأنّه ال يمكن للحكومة أن تنسب هدفا الئك ّيا
املرشع  .424وأ ّما القاعدة ال ّثانية،
لقانون وضع يف  1906هلدف ديني ملا ينضوي عنه ذلك من حتريف لن ّية ّ
فتتم ّثل يف إقرار ّ
أن بعض األهداف التي كانت عند وضع القانون مرشوعة يمكن أن تصبح اليوم بالية ،حيث
أقرت املحكمة يف قرار ّ Edmonton Journal
بالزواج كانت
أن اهلدف من حتجري الكشف عن أخبار متع ّلقة ّ
ّ
هتدف إىل محاية األخالق يف  ،1935لك ّن هذا اهلدف ال يمكن أن يعدّ مرشوعا ووجيها يف جمتمع اليوم الذي مل
السوي من األمور الفاضحة واملثرية لالستهجان  .425وأ ّما القاعدة ال ّثالثة
تعد فيه ّاتامات ّ
والسلوك غري ّ
الزنا ّ
تم إقرارها يف قرار  ، Irwin Toyفتتم ّثل يف أنّه من املمكن إثبات ّ
أن مرشوع ّية اهلدف التّرشيعي لقانون ال
التي ّ
426
زالت قائمة استنادا إىل إحصائ ّيات الحقة عىل تاريخ دخوله ح ّيز النّفاذ  .وجيدر التّساؤل عن إمكانية تطبيق
هذا املنهج عىل الترشيع اجلزائي التونيس يف جتريمه ذي الدّ ستورية املشكوك فيها للعالقات اجلنس ّية الرضائ ّية.
لكن ،يف املقابل ،هل يمكن االتّفاق عىل نواة صلبة لآلداب العا ّمة وثوابت؟ هل يمكن اإلقرار بوجود
حقيقة أخالق ّية وحياء وذوق وقيم ثابتة ستشكّل حدودا ملامرسة احلريات من ذلك احلريات اجلنس ّية وحرية
التّعبري واحلريات الفنية؟ هل كان من الوجيه ترك املسألة للتقدير التّرشيعي وبالتّبع ّية لتق ّلبات األغلب ّيات
كرسه خيار الفصل  49من الدّ ستور ،أم ّأنا مسألة جيب أن ترتك للتّعديل االجتامعي؟
الربملان ّية ،مثلام ّ

ويف النّهاية ،إذا اعتربنا ّ
أن إطالق ّية قيمة احلرية قد تشكّل هتديدا للحرية نفسها ،ال بدّ من بوصلة ومن تقوية
بـ«الضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية» .فاآلداب العا ّمة جيب أن
مناعة املجتمع ،وتبدو هذه البوصلة حمدّ دة
ّ
الضورة وإىل قيمة احرتام حقوق الغري ،ونوافق اعتبار أنّه «من املتّجه فهم األخالق العا ّمة
حتدّ د بالنّظر إىل هذه ّ
422

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 167.

 423نفسه ،ص.167 .

R. c. Big M Drug Mart Ltd., [1985] 1 R.C.S. 295, n° 18125, 24 avril 1985, §91 et §93, disponible au lien suivant : 424
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/43/index.do?alternatelocale=fr
أنظر أيضا فيام يتع ّلق باملج ّلة اجلزائ ّية الكند ّية وجتريم الفحش قرار :Butter
R. c. Butler, [1992] 1 R.C.S. 452, n°22191, 27 février 1992, disponible au lien suivant : https://scc-csc.lexum.com/
scc-csc/scc-csc/fr/item/844/index.do
Edmonton Journal C. Alberta (P.G.), [1989] 2 R.C.S. 1326, n° 20608, 21 décembre 1998, disponible au lien suivant : 425
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/555/index.do?alternatelocale=fr
426

Irwin Toy Ltd c. Québec (Procureur général), op. cit.
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املؤسسة عىل
يف عالقة بقيم املجتمع الدّ يمقراطي ال باعتبارها أخالق جمتمع بذاته .وهي هبذا املعنى األخالق ّ
املساواة واحلرية والكرامة البرش ّية ،وهبذا يغدو احلدّ من احلريات حفاظا عىل مبادئها الكربى ال وسيلة لقمعها
حتججا بأخالق اجتامع ّية قد تكون عىل طرف نقيض مع قيم حقوق اإلنسان الكربى».427
ّ

 -2الدّ فاع الوطني

ّ
إن تكريس الفصل  49هلدف الدّ فاع الوطني إىل جانب األمن العام يرفع اهلدف إىل مستوى األمن القومي،
أي ّ
وخاصة التّهديدات اخلارج ّية أو األعامل التّخريب ّية باملعنى
أن األمر يتع ّلق بـ «املصالح العا ّمة للدّ ولة
ّ
السيايس .كام حييل لفظ «الوطني» إىل مستوى الدّ ولة بأكملها ال فقط املستوى اجلهوي أو ّ
املحل .ويتع ّلق هذا
ّ
428
اهلدف من التّقييد إذن بتهديد عىل قدر كبري من األمه ّية»  .وهذا ما ذهبت إليه مبادئ سرياكوزا معتربة ّ
أن
السيايس
األمن القومي يتع ّلق بمجموع التّدابري املتّخذة «حلامية بقاء الدّ ولة أو سالمتها اإلقليم ّية أو استقالهلا ّ
القوة  ...وال جيوز االحتجاج باألمن القومي كسبب لفرض
القوة أو التّهديد باستخدام ّ
ضدّ استخدام ّ
يتعرض هلا األمن والنّظام».429
ملجرد منع التّهديدات املح ّلية أو البعيدة نسب ّيا التي ّ
التّقييدات ّ
ويف سياق متم ّيز بجد ّية التّهديدات اإلرهاب ّية ،يكتيس هذا اهلدف أمه ّية استثنائ ّية للمرشوع ّية التي يضفيها
وضحت املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان أبعاد هذا اهلدف بمناسبة عدّ ة قضايا.
عىل تقييد احلريات .وقد ّ
الرقابة الرس ّية عىل االتّصاالت واملراسالت يف املجتمعات الدّ يمقراط ّية حتّى
فأقرت يف قرار  Klassمرشوع ّية ّ
ّ
430
تتمكّن الدّ ولة من مواجهة جدية هتديدات اجلوسسة واإلرهاب التي تشكّل «وضع ّية استثنائ ّية»  .ويف
الرقابة الرس ّية الذي أ ّدى إىل طرد املدّ عي من عمل مؤ ّقت يف متحف جماور
قض ّية  Leanderاملتع ّلقة بنظام ّ
ّ
مهم ،اعتربت املحكمة ّ
رسي
أن وجود
لقاعدة عسكر ّية وحرمانه من التّعيني يف منصب ّ
سجل بولييس ّ
يتضمن معلومات حول حياته ّ
الشخص ّية وحفظها وحرمانه من االعرتاض عىل ما ورد فيها يعدّ انتهاكا
ّ
حل ّقه يف احرتام حياته ّ
يفس
أقرت بوجود ّ
الضورة املرتبطة هبدف األمن القومي الذي ّ
الشخص ّية .لكنّها ّ
بالضامنات
الرقابة املعتمد ّ
السلطة التّقدير ّية للدّ ولة يف اختيار التّدابري املالئمة حلاميته طاملا أحاطت نظام ّ
اتّساع ّ
431
الكافية التي جتعل نظام الرقابة وما يشكّله من انتهاك للحياة ّ
الشخص ّية متناسبا مع اهلدف املرشوع  .كام
أقرت يف قض ّية  Hadjianastassiouمرشوع ّية املؤاخذة اجلزائ ّية لعسكري كشف أرسارا علم ّية يف جمال بحثي
ّ
 427املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.94 .
428

ّ
التمجة لنا SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 263.

" 429مبادئ سرياكوزا املتع ّلقة بأحكام التقييد وعدم التّق ّيد الواردة يف العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق املدن ّية والسياسية" ،سابق ّ
الذكر ،املبادئ  29و ،30ص.5 .
CEDH, Affaire Klass et autres c. Allemagne, n° 5029/71, 26 septembre 1978, §48, disponible au lien suivant : https:// 430
التمجة لنا hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62068%22]}.
ّ
CEDH, Affaire Leander c. Suède, n° 9248/81, 26 mars 1987, §§58-67, disponible au lien suivant : https://hudoc.echr. 431
}]coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62077%22

أنظر أيضا:

CEDH, Affaire Murray c/ Royaume-Uni, n° 14310/88 arrêt du 28 octobre 1994, disponible au lien suivant : https://
}]hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62466%22
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

كرس حريب وذلك ملا يشكّله من إرضار جسيم باألمن
دقيق يتع ّلق بتصنيع صواريخ ّ
موجهة عن بعد ومصنّفة ّ
القوات املس ّلحة الذين خيضعون إىل التزامات
القومي وإخالل بواجب التّح ّفظ املحمول عىل أعوان سلك ّ
خصوص ّية.432
من ناحية أخرى ،يربز فقه قضاء املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان أخذا بعني االعتبار للخصوص ّيات
أقرت يف
والسياس ّية للدّ ول عند تقدير انتهاك ترشيعاهتا للحريات يف عالقة بالدّ فاع الوطني .فقد ّ
التّارخي ّية ّ
قض ّية  Rekvényiبالتّالؤم مع االتّفاق ّية األوروب ّية حلقوق اإلنسان لتعديل دستوري يف املجر حيرم أعوان
والشطة واألمن من االنتامء إىل أحزاب سياس ّية حفاظا عىل حياد هذه األسالك ومحاية لألمن القومي
اجليش ّ
ومسامهة يف تدعيم الدّ يمقراط ّية التّعدّ د ّية واملحافظة عليها ،ذلك ّ
خاصة
أن «هذا اهلدف يكتيس أمهية تارخي ّية ّ
للشطة إىل
يف املجر بالنّظر إىل جتربة هذا البلد مع نظام كلياين كان يعتمد إىل حدّ كبري عىل االنخراط املبارش ّ
433
أقرت املحكمة يف قرار  Sidabras et Dziautasعدم مرشوع ّية
جانب احلزب احلاكم»  .لكن يف املقابلّ ،
السوفيات ّية ( )KGBمن االلتحاق يف ليتوانيا بالوظيفة العموم ّية وبعدّ ة
السابقني للمخابرات ّ
حرمان العمالء ّ
وظائف يف القطاع اخلاص ملدّ ة عرش سنوات من دخول القانون املطعون فيه ح ّيز النّفاذ ( )1999-2009ملا
يمس بسمعتهم وحياهتم ّ
الشخص ّية ويض ّيق من آفاق تشغيلهم .ورغم إقرار املحكمة
يرتبط به ذلك من وصم ّ
خلصوص ّية جتربة ليتوانيا كدولة عضو سابقة يف االحتاد السوفيايت تريد محاية ديمقراطيتها بعد استقالهلا عن
ّ
املعنيي إىل
االتاد السوفيايت ومرشوع ّية هدف محاية األمن القومي الذي ّبررته احلكومة استنادا ال إىل انتامء
ّ
املخابرات السوفيات ّية يف حدّ ذاته بل إىل ما ّ
يدل عليه ذلك من عدم والء إىل ليتوانيا ،فقد اعتربت املحكمة ّ
أن
اإلقصاء غري متناسب مع هدف محاية األمن القومي.434

األول
وتبني هذه األمثلة فقه القضائ ّية بعدين للدّ فاع الوطني يف عالقة بالقوانني ّ
ّ
هيم ّ
الضابطة للحريات ّ
وهيم الثاين التّقييدات
السلك العسكري يف حدّ ذاته وهامش احلريات املعرتف به ألعوانه من جهةّ ،
تنظيم ّ
بالضورة
املفروضة عىل املواطنني يف مواجهة هدف يتمتّع إىل حدّ ما بقرينة مرشوع ّية ،وهو ما سيلقي بظالله ّ
عىل تقدير التّناسب.
لكن للمحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان فقه قضاء حول التّصادم بني رضورات الدّ فاع الوطني واحلياة
العسكريي بسبب ميوهلم اجلنس ّية ،وهو
املسلحة فيام يتع ّلق عىل وجه اخلصوص بعزل
ّ
ّ
اخلاصة ألعوان القوات ّ
للسلطات الوطن ّية
ما أدانته املحكمة يف عالقة ّ
بالضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية معتربة ّأنا «تعرتف بأنّه يعود ّ
ربرات هذا التّط ّفل وجيهة
أن تقدّ ر ّأوال رضورة التّط ّفل وإن كان يعود للمحكمة أن حتسم يف ما إذا كانت م ّ
CEDH, Affaire Hadjanastassiou c. Grèce, n°12945/87, 16 décembre 1992, §§45-46, disponible au lien suivant: 432
}]https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62335%22
CEDH, Affaire Rekvénéyi c. Hongrie, n°25390/94, 20 mai 1999, §41, disponible au lien suivant : https://hudoc. echr. 433
التمجة لناcoe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62814%22]} .
ّ
CEDH, Affaire Sidabras et Dziautas c. Lituanie, n°55480/00 et n°59330/00, 27 octobre 2004, §§54-61, disponible 434
}]au lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22: [%22001-66502%22
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وكافية» ،وذكّرت بفقه قضائها معتبة ّ
أن « الدّ ول األعضاء حتتفظ يف هذا اإلطار هبامش يف التّقدير يرتبط
ثمة عندما تتعلق التّقييدات بـ«جانب من أكثر اجلوانب خصوص ّية
بطبيعة األنشطة وهدف التقييدات .ومن ّ
خاصة» حتّى يستجيب التّط ّفل ملقتضيات الفصل 8
يف احلياة
برات خطرية بصفة ّ
ّ
اخلاصة» ،جيب أن تتو ّفر «م ّ
فقرة  2من االتفاق ّية.
فعندما يكون هدف األمن القومي املنشود يتم ّثل يف النجاعة العمل ّيات ّية للجيش ،من املقبول أن تكون لكل
اخلاصة هبا فيام يتعلق باالنضباط العسكري وتتمتع يف هذا الشأن هبامش
دولة االختصاص يف وضع املنظومة
ّ
يف التّقدير .كام تعتب املحكمة ّ
اخلاصة
حق الفرد يف احرتام حياته
أن الدّ ولة يمكن أن تفرض تقييدات عىل ّ
ّ
تصور حسن سري اجليش
عندما يكون هناك هتديد حقيقي للنّجاعة العملي ّات ّية للقوات العسكر ّية ،فال يمكن ّ
للسلطات الوطن ّية أن تستند إىل هذه
دون قواعد قانون ّية ّ
حتجر عىل أعوان اجليش اإلرضار به .لكن ال يمكن ّ
اخلاصة الذي ينسحب عىل
القواعد لتحول دون ممارسة أعوان القوات العسكر ّية حلقهم يف احرتام احلياة
ّ
العسكريني كسائر األشخاص املوجودين حتت والية الدّ ولة».435
حمرمة عىل النقاش يف احلريات يف تونس؟
هل احلريات الفرد ّية
للعسكريني منطقة ّ
ّ

بر خصوص ّية املجال العسكري وخضوعه إىل تنظيم قانوين صارم التّساؤل إن كان ال يشكّل
قد ت ّ
حمرمة عىل احلريات والنّقاش فيها .والدّ ستور التّونيس حسم جزءا من النّقاش طاملا
يف النّهاية منطقة ّ
ّ
«القوة العسكر ّية املس ّلحة القائمة عىل االنضباط» واملضطلعة بـ«واجب الدّ فاع عن الوطن
أن هذه
ّ

واستقالله ووحدة ترابه» وامللزمة بـ«احلياد التام» (الفصل  )18حرمت من إحدى احلريات اجلامع ّية
اهلا ّمة
كاحلق النّقايب يف الفصل  36من الدّ ستور ،وكنّا قد حاولنا مناقشة هذه املسألة أعاله .436كام نفهم
ّ
السلك من حيث واجب التّح ّفظ الذي يكتيس أمهية
أمهية االلتزامات املحمولة عىل عاتق أعوان هذا ّ
أي اختالط
حتسبا من ّ
يفرس أنّه ألسباب متّصلة بضامن انضباط أعوان ّ
القوات العسكر ّية ّ
بالغة وهو ما ّ
قد يشكّل بطريقة أو بأخرى هتديدا للدّ فاع الوطني ،يشكّل انتهاك احلريات فرد ّية كانت أو مجاع ّية
األول من الباب ال ّثالث من القانون عدد  20لسنة
املبدأ واحلرية هي االستثناء وهذا ما يعكسه القسم ّ
437
للعسكريني وتنقيحاته
املؤرخ يف  31ماي/أيار  1967واملتع ّلق بضبط النّظام األسايس العام
ّ
ّ 1967
435

ويف نفس االجتاه أنظر:

ّ
الرتمجة لنا CEDH, Affaire Smith et Grady c. Royaume –Uni, §§88-89, op .cit.

CEDH, Affiaire Lustig-Prean et Beckett c. Royaume-Uni, n° s 31417/96 et 32377/96, 27 septembre 1999, disponible
}]au lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62937%22

 436أنظر أعاله ،ص.41-37 .

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية،
الرائد ّ
 437قانون عدد  20لسنة  1967مؤرخ يف  31ماي/أيار  1967يتعلق بضبط النظام األسايس العام للعسكريني ( ّ
الرسمي
الرائد ّ
املؤرخ يف  23ماي/أيار ّ ( 1980
عدد  9-6-2 ،24جوان/حزيران  ،1967ص )992-986 .كام ُن ّقح بالقانون عدد  25لسنة ّ 1980
الرائد
(
1985
أوت/آب
4
يف
خ
املؤر
1985
للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  30-27 ،32ماي/أيار  ،1980ص )1491-1490 .وبالقانون عدد  76لسنة
ّ
ّ
املؤرخ يف  28جويلية/متوز 2006
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  13 ،58أوت/آب  ،1985ص )1009 .ومتّم بالقانون عدد  58لسنة ّ 2006
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  4 ،62أوت/
الرائد ّ
واملتع ّلق بإحداث نظام خاص للعمل نصف الوقت مع االنتفاع بثلثي األجر لفائدة األمهات ( ّ
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احلق يف التّعبري 438وحرية
تم إخضاع احلريات الفرد ّية من ّ
ّ
املخصص للحقوق والواجبات ،حيث ّ
ّ 442
441
440
439
االنخراط يف اجلمع ّيات وممارسة األنشطة
الزواج وحرية التّنقل إىل تقييدات
ّ
واحلق يف ّ
صارمة.
السياق احلايل املتم ّيز بجدية اخلطر اإلرهايب ،وهو ما
يف املقابل ،يتمتّع الدّ فاع الوطني بقرينة مرشوع ّية يف ّ
يقتيض إخضاع التنظيم القانوين ملقاومة اإلرهاب -أي القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤرخ يف 7
أوت/آب  2015واملتع ّلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال 443-إىل «مسح مقطعي» عىل ضوء اختبار
خاصة منها الفرد ّية وذلك كام رأينا أعاله يف الفرع املتع ّلق بالتّحقيق
التّناسب نظرا جلد ّية انتهاكات احلريات ّ
السمع ّية
وخاصة األحكام املتّصلة باعرتاض االتّصاالت (الفصول  54و 55و ) 56واألحكام
ّ
ّ
اخلاصة باملراقبة ّ
والبرص ّية (الفصل  )61والتي تشكّل انتهاكا لرسية االتصاالت واحرتام احلياة ّ
الشخص ّية رغم املرشوع ّية
ّحري قصد مقاومة اإلرهاب.444
الثابتة للهدف الذي وضعت من أجله وهو إتقان طرق الت ّ

املسلحة
ويف نفس السياق ،يشكّل مرشوع القانون عدد  2015/25املتع ّلق بزجر االعتداء عىل ّ
القوات ّ
حتدّ يا لضبط احلريات بالنّظر إىل الدّ فاع الوطني ،وكذلك األمن العام يف الواقع ،ذلك أنّه يستهدف حسب
ترصف
الفصل ّ
األول يف فقرته ال ّثانية «زجر االعتداء عىل ّ
املقرات واملنشآت والتّجهيزات املوضوعة حتت ّ
القوات املسلحة أي األعوان احلاملني للسالح والتابعني للقوات املسلحة العسكرية وقوات األمن
(أعوان ّ
عرفها الفصل
الداخيل والديوانة) أو محايتهم أو رقابتهم ،وإىل زجر االعتداء عىل أرسار األمن الوطني» التي ّ
الرابع «كجميع املعلومات واملعطيات والوثائق املتعلقة باألمن الوطني مهام كانت الوسائل املعتمدة الستعامهلا
ّ
ومسكها وحفظها وتداوهلا والتي جيب أالّ تكون معلومة إالّ ممن له الصفة يف استعامهلا أو مسكها أو تداوهلا
أو حفظها» .وخيضع املرشوع إىل ترخيص مس ّبق ممارسة حرية الصحافة والنّرش والتّعبري بأنواعها وحتى
ينص الفصل  7من املرشوع عىل أنّه «خيضع لرتخيص مسبق من السلطة املختصة كل استعامل
االتّصال ،إذ ّ
آب  ،2006صُ )2652 .
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد ،55
الرائد ّ
املؤرخ يف  8جويلية/متوز ّ ( 2009
ومتّم و ُن ّقح بالقانون عدد  47لسنة ّ 2009
 10جويلية/متوز  ،2009ص.)2392-2391 .

ينص الفصل  28من القانون عدد  20لسنة  1967عىل ما ييل « :ال جيوز للعسكريني املبارشين قبل أن يتحصلوا عىل رخصة من كاتب الدولة للدفاع
ّ 438
الوطني نرش أي مقال أو إلقاء خطاب بني العموم أو إعطاء ترصحيات أو إلقاء حمارضات أو القيام بحق الرد والتتبع يف ميدان الصحافة».

ينص الفصل  29من القانون عدد  20لسنة  1967عىل ما ييل « ال جيوز للعسكريني املبارشين أن ينخرطوا بأي مجعية بدون أن يتحصلوا عىل رخصة من
ّ 439
كاتب الدولة للدفاع الوطني».
 440ينص الفصل  32من القانون عدد  20لسنة  1967عىل ما ييل « :الدخول إىل قاعات امليرس حمجر حتجريا عىل العسكريني من مجيع الرتب».

ينص الفصل  33من القانون عدد  20لسنة  1967عىل ما ييل « :ال يمكن للعسكريني املبارشين أن يتزوجوا إال بعد التحصيل عىل رخصة كتابية من
ّ 441
كاتب الدولة للدفاع الوطني».
ينص الفصل  34من القانون عدد  20لسنة  1967عىل ما ييل « :ال جيوز للعسكري املبارش اخلروج من احلامية املعني هبا إال برخصة كتابية حمررة من آمر
ّ 442
الوحدة أو رئيس املصلحة التابع هلا».
 443املرجع سابق الذكر ،ص.2184-2163 .
 444أنظر أعاله ص.165 .
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آالت التصوير والتصوير السينامئي واألجهزة اهلاتفية وآالت التسجيل وأجهزة االستقبال االذاعي أو التلفزي
داخل املنشآت املدنية أو العسكرية يف مواقع العمليات األمن ّية أو بالعربات أو عىل متن الوحدات البحرية أو
اجلوية التابعة للقوات املسلحة» .ويعاقب الفصل « 12بالسجن مدة عامني وبخطية قدرها عرشة آالف دينار
تطور الصيغة األصل ّية للمرشوع
تعمد حتقري القوات املسلحة بقصد اإلرضار باألمن العام»  .445ورغم ّ
كل من ّ
بعد مناقشتها يف جلنة التّرشيع العام بمجلس نواب ّ
الزجري
عم يبدو عليه هذا املرشوع ّ
الشعب ،وبقطع النّظر ّ
مكرر من للمج ّلة اجلزائ ّية حول
من خرق ملبدأ الرضورة -بالنّظر إىل وجود أحكام الفصول من  60إىل ّ 62
االعتداءات عىل أمن الدّ ولة اخلارجي وأحكام الفصول  127 125و 128من ذات املج ّلة حول هضم جانب
املو ّظفني العموميني ،هذا فضال عن أحكام جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكر ّية -وإىل عدم د ّقة املصطلحات
446
كمربر ألحكام املرشوع
كـ«مواقع العمل ّيات األمن ّية» أو «التّحقري»  ،ورغم وجود هدف الدّ فاع الوطني ّ
447
يتم إجراء اختبار التّناسب.
حسب رشح أسبابه ّ ،إال أنّه يصعب اجلزم باحرتام أحكامه للفصل  49طاملا مل ّ

الفقرة الثالثة -االختبار احلاسم :اختبار ال ّتناسب

خاصة ،وإن
«الرائجة» « 448»à la modeيف علم القانون ّ
ال نبالغ إن قلنا أن مفهوم التّناسب من املفاهيم ّ
كان ذا صبغة «شمول ّية»  449 universelleتستحرضه خمتلف العلوم ملا حييل إليه من منطق االعتدال والتّوازن
«يعب التّناسب
الذي حيمله جذره الالّتيني  propotionnaواستعامالته االصطالح ّية يف ال ّلغة الفرنس ّية أين ّ
عن احرتام نسبة األحجام بني عنرصين التي جيب أن ّ
تظل ثابتة ّ
وأن االنسجام الذي ينتج عن ذلك حتدّ ده
450
الرياض ّيات
يتغي العنرص املقابل يف نفس نسبة األحجام»  .واإلحالة إىل علم ّ
تغي عنرص ّ
ال ّظروف ،وأنّه إذا ّ
واضح يف هذا التّعريف ،إذ ّ
الرياض ّيات واهلندسة جتسيد للمثال ّية واجلامل عرب النّسبة
أن التّناسب يف علم ّ
ّ
الذهب ّية  451 le nombre d’orأو النّسبة اإلاله ّية التي تتح ّقق إذا كانت نسبة جمموع كميتني إىل الكمية األكرب
تساوي نسبة الكمية األكرب إىل الكمية األصغر ،ترتبط به عدّ ة معامل أثر ّية كبانثيون أثينا .بقي ّ
السؤال يتم ّثل
أن ّ

 445جملس نواب ّ
القوات املس ّلحة عدد  ،2015/25املدّ ة النّياب ّية الثانية
الشعب ،تقرير جلنة التّرشيع العام حول مرشوع القانون املتع ّلق بزجر االعتداء عىل ّ
الرابط
عىل
حتميله
يمكن
،
43
38
ص.
لة،
والصيغة
النص االصيل
املعدّ
 ،2024-2019الدّ ورة النياب ّية االوىل  ،2020-2019جويلية/متوز ّ ،2020
ّ
التّايلhttp://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=111206&code_exp=1&langue=1 :

CHAALANE (R.), op. cit., pp. 88-92.

446

الرابط:
 447رشح أسباب مرشوع القانون املتع ّلق بزجر االعتداء عىل ّ
القوات املس ّلحة عدد  ،2015/25ص ،3 .يمكن حتميله عىل ّ

http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89344&code_exp=1&langue=1

PRADEL (J.) « Du principe de proportionnalité en droit pénal », Les Cahiers de Droit, vol. 60 n°4, décembre 2019, 448
التمجة لنا p. 1129.
ّ

 449نفسه ،صّ .1129 .
التمجة لنا.
450
451

VANNES (V.), Le droit de grève: Principe de proportionnalité, droit international, européen et national, Bruxelles,
التمجة لنا Larcier, 2013, p. 47.
ّ
MEISNER (G. B.), Le nombre d'or. La divine beauté des mathématiques, Dervy, 2019.
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الرياض ّيات 452إىل «العلم النّوعي»
الكم أي ّ
يف مدى إمكان ّية «نقل» التّناسب من األحجام واألرقام يف علم ّ
أي القانون رغم ّ
الرياض ّية مثلام يب ّينه التّعريف املوايل:
أن تعريف التّناسب يف علم القانون يستبطن هذه اخللف ّية ّ
ّ
«يتجل التّناسب يف رضورة احرتام عالقة توازن بني عنرصين :القاعدة-املرجع والعمل (القانوين) أو الفعل
الذي يستوجب تقييمه».454

453

والواقع ّ
أن «عدوى» 455التّناسب أصابت القانون بمختلف فروعه ،ولذلك جذور نقدّ ر أنّه من الوجيه
مهها .ففي مقال متم ّيز عن «جين ّية» مبدأ التّناسب ،م ّيز صاحبه بني ثالث أزمنة من العرص ما قبل
عرض أ ّ
457
ثم التّناسب يف عرص ما بعد
احلديث ،زمن «الدّ فع» 456والتّناسب يف العرص احلديث ،زمن «التّل ّقي»
ّ
احلداثة ،زمن «النّرش».458
يف العرص ما قبل احلديث ،وجب التّمييز بني البوادر الفلسف ّية والبوادر التّقعيد ّية .459فأما بشأن البوادر
فإن التّناسب ّ
الفلسف ّيةّ ،
حيتل مكانة حمور ّية يف العدالة التّوزيع ّية ألرسطو التي ال تقوم عىل املساواة احلساب ّية
الشأن عند  Cicéronا ّلذي ن ّظر لالنسجام والوفاق يف إدارة ّ
بل عىل االستحقاق واإلنصاف ،460كام هو ّ
الشأن
العام واعترب ّ
السليم الذي يتوافق مع ال ّطبيعة الكامنة يف اجلميع والتي
أن القانون الفعيل يكمن يف العقل ّ
تتم ّثل يف النّسبة املثال ّية ،واعترب ّ
أن التّناسب جيب أن ّ
يتدخل دائام يف حتديد العقوبات ويف اختاذ القرار بخوض
461
جمسدا يف فكر القدّ يس توماس االكويني الذي وضع ثالث رشوط للحرب
احلروب العادلة  .وهو ما نجده ّ
ربر عادل خلوض احلرب التي تشرتط
السلطة العا ّمة ،ثانيا ال بدّ من م ّ
العادلةّ :أوال خوضها وهو قرار حتتكره ّ
العدو ،أي
العدو ،وثالثا جيب أن تقترص العمل ّيات عىل رفع ال ّظلم ال عىل معاقبة
بارتكاب خطأ فادح من قبل
ّ
ّ
أنّه جيب أن تكون متناسبة مع ال ّظلم املس ّلط.462
GUILMAIN (A.) « Sur les traces du principe de proportionnalité : une esquisse généalogique », Revue de droit de 452
McGill, 61 (1), Septembre 2015, p. 89, disponible au lien suivant : https://doi.org/10.7202/1035386ar
PHILIPPE (X.), Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative françaises, 453
التمجة لناParis, Économica, 1990, p. 17.
ّ

ّ
التمجة لنا VANNES (V.), op. cit., p. 51.

454

ّ
التمجة لنا PRADEL (J.), op. cit., p. 1132.

455

GUILMAIN (A.), op. cit., p. 94.

456

 457نفسه ،ص.105 .
 458نفسه ،ص.119 .

 459نفسه ،ص 95 .و ص.101 .

 460نفسه ،ص .96 .أنظر أيضا:
ENGLE (E.) « The General Principle of Proportionality and Aristotle », in. HUPPES-CLUYSENAR (L.), M.M.S. COELHO
(N.) (eds.), Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice, Dordrecht, Springer, 2013, p. 274.
461

أنظر أيضا:

GUILMAIN (A.), op. cit., pp. 99-100.

CICERON « Traité de la République », in. Œuvres complètes de Cicéron,avec la traduction en français, publiées sous la
direction de M. Nisard, Tome 4, Paris, Chez Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1869, pp. 319-320.

462

GUILMAIN (A.), op. cit., pp. 100-101.
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أ ّما تقعيد ّياّ ،
فإن التّناسب طبع أصول القانون اجلزائي عرب هنج القصاص يف رشيعة محورايب -463والذي
مدونة
يقوم عىل التّناسب التام بني اجلرم والعقاب مع األخذ بعني االعتبار أيضا ملرتبة ّ
الضح ّية -464وعرب ّ
465
الشعة الكربى
بالضورة والتّناسب
الروماين فيام يتع ّلق بالدّ فاع ّ
الشعي املرشوط ّ
ّ
القانون املدين ّ
ثم يف ّ
أقر تناسب العقوبات مع اجلرائم.466
) Magna Carta (1215يف فصلها  14الذي ّ

يف العرص احلديث ،عرص التّل ّقي ،وجد التّناسب جذوره كمبدأ للقانون العام يف فكر األنوار املتم ّيز بـ«العطش
467
رسخ كمبدأ للقانون اإلداري
ّطرف الذي يبدو حارضا ّ
ثم ّ
بقوة يف فكر روسو ومنتسكيوّ ،
لالعتدال» ونبذ الت ّ
نصت يف الفقرة  17من اجلزء
يف بروسيا مع الفقيه سافريز  Carl Gottlieb Svarezصائغ املج ّلة املدنية التي ّ
468
ال ّثاين عىل ّ
السلم العام واألمن والنّظام»
أن
«مهمة ّ
الشطة تتم ّثل يف اختاذ التّدابري ّ
الضور ّية للحفاظ عىل ّ
ّ
بالضبط اإلداري يف القرن التّاسع عرش قبل أن
ثم وجد التّناسب طريقه إىل الفقه اإلداري األملاين فيام يتع ّلق ّ
ّ
469
ثم بلغ
تتم منهجة التّناسب يف اختبار من قبل املحكمة العليا يف بروسيا ّ . Oberverwaltungsgericht
ّ
470
التّناسب مرحلة «النّضج» يف القرن العرشين بانفتاحه عىل خمتلف الدّ ول األوروب ّية وعىل خمتلف فروع
تم تكريسه يف القانون األورويب والقانون
القانون العام .وفضال عن القانون اإلداري والقانون الدّ ستوريّ ،
الشعي والقانون الدّ ويل اإلنساين .كام يعدّ التّناسب «ممارسة ضمن ّية» 471يف القانون اخلاص
الدّ ويل عرب الدّ فاع ّ
عرب عالقته الوطيدة بمبدأ «املعقول ّية»  le principe du raisonnableوعرب متظهره يف القانون املدين يف ما ّدة
احلق ومضار اجلوار وغريها.472
تعسف يف استعامل ّ
العقود ونظر ّيات القانون املدين من ّ

ّ
مستقل بذاته له معايريه ويستويف
وأ ّما حاليا ،يف عرص ما بعد احلداثة ،يعدّ مبدأ التّناسب مبدأ قانون ّيا
473
ويتم تطبيقها يف قواعد قانون ّية،
تطوره»
تعريف املبادئ القانون ّية التّي «حتكم القانون الوضعي
وتوجه ّ
ّ
ّ
أنظر أيضا:

LANDRY (B.) « L’analogie de proportionnalité chez Saint Thomas d’Aquin », Revue néo-scolastique de philosophie,
1922, 24ème année, n°96, p. 454.

 463مثال الفصل " 196إذا س ّيد فقأ عني ابن أحد األرشاف عليهم أن يفقؤوا عينه" والفصل " :200إذا س ّيد قلع س ّن س ّيد من طبقته فعليهم أن يقلعوا سنّه"،
رشيعة محورايب ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.57 .
464

GUILMAIN (A.), op. cit., p.102.

465

Ibid., p. 104; VANNES (V.), op. cit., p. 108.

La Grande Charte d'Henri III, 11 février 1225, disponible au lien suivant : https://mjp.univ-perp.fr/constit/uk1225.htm 466
467

 468نفسه ،ص.108 .

ّ
التمجة لنا GUILMAIN (A.), op. cit., p.106.

 469نفسه ،ص.109-108 .
 470نفسه ،ص.110 .
 471نفسه ،ص.112 .

 472نفسه ،ص.115-114 .

BOULANGER (J.) « Principes généraux du droit et droit positif », in. Le droit privé français au milieu du XXe siècle: 473
التمجة لنا Études offertes à Georges Ripert, t 1, Paris, LGDJ, 1950, p. 54.
ّ
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ّ
كامأن التّناسب «عامل للتّقارب القانوين» 474عرب اكتساحه ملختلف فروع القانون واألنظمة القانون ّية الدّ ول ّية
الرومان ّية اجلرمان ّية واألنقلوسكسون ّية.
والدّ اخل ّية بعائلتيها ّ
«الصعود الذي ال يقاوم» 476هلذا املبدأ
وهذا االستعراض لـ«جين ّية» 475مبدأ التّناسب يسمح بالوقوف عىل ّ
السليم» 477وثانيا ملرونته ،إذ يعتربه البعض «تقنية ترشيع ّية دون أدنى عناء» 478نظرا
ّأوال الرتباطه
ّ
بـ«احلس ّ
الرتباطه بالوقائع وصعوبة حرصه يف معايري ،وهو يف املقابل «منهج قضائي بحدّ أدنى من اإلفراط» 479يسمح
السليم.
بالتّحكيم بني املصالح املتعارضة وفقا للوقائع وإعامال
ّ
للحس ّ
ّعرض إىل اخلطوات
هذا النّجاح يفرض الوقوف عند نمذجة اختبار التّناسب كمنهج قضائي (أ) قبل الت ّ
السؤال املحوري وهو كيف ّية عقلنة مراقبة ممارسته من املخاطب ال ّطبيعي
التي يقتضيها (ب) واالنتهاء إىل ّ
للفصل  49أي القايض الدّ ستوري (ج).

أ -حتم ّية االختبار ال ّثالثي أو ثوابت املنهج القضائي :نحو نمذجة منهج التّناسب

قراءة يف الدّ راسات الفقه ّية التّونس ّية تربز تركيزا عىل االختبار ال ّثالثي للتّناسب كام متّت منهجته يف فقه
وخاصة منه الكندي واألملاين .فنجد األستاذ سليم ال ّلغامين قد اعترب ّ
أن «التّناسب واملوازنة
القضاء املقارن
ّ
480
وبي أنّه عمل خاضع لرشوط ثالثة
هي عمل القايض الذي يشبه يف ذلك هرقل من حيث صعوبة مهمته» ّ ،
481
من مالءمة ورضورة وتناسب باملعنى الض ّيق أي املواءمة كام استخلصت من فقه القضاء املقارن  ،وهذا هو
ّمش الذي اتّبعه األستاذ خالد املاجري عند استعراض فقه القضاء املقارن واإلقليمي بالنّظر إىل منهج
نفس الت ّ
املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان  ،482كام تربز دراسات فقه ّية مقارنة نفس هذه اهليمنة للمنهج فقه القضائي
ّ
كتمش حمتوم يف عالقة باملا ّدة اجلامعة.
ال ّثالثي 483الذي فرض نفسه إذن
كرست نصوصها الدّ ستور ّية املا ّدة اجلامعة -كسويرسا يف الفصل  36من دستورها
فسواء تع ّلق األمر بدول ّ

474

 475نفسه ،صّ .87 .
التمجة لنا.

ّ
التمجة لنا GUILMAIN (A.), op. cit., p.126.

MARTENS (P.) « L’irrésistible ascension du principe de proportionnalité » in. Présence du droit public et des droits de 476
التمجة لنا l’homme: Mélanges offerts à Jacques Velu, t 1, Bruxelles, Bruylant, 1992, p. 49.
ّ
DROOGHENBROECK (V.), La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des droits de l’Homme 477
التمجة لنا Prendre l’idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 16.
ّ
478

 479نفسه ،صّ .129 .
التمجة لنا.

ّ
التمجة لنا GUILMAIN (A.), op. cit., p.106.

 480ال ّلغامين (س) ،تقرير جلسات النظراء يف إطار مرشوع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات "العمل من أجل حقبة جديدة يف محاية احلقوق
األساسية بتونس" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.3 .
 481ال ّلغامين (س) " الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.119-118 .

 482املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.108-95 .
483

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., pp. 300-337.
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تكرسها كأملانيا وحتّى فرنسا ،فرض
أو كندا يف الفصل ّ
األول من عهد احلقوق واحلريات -أو تلك التي مل ّ
اختبار التّناسب نفسه بمراحله ال ّثالثة كمنهج قضائي.
484
كرسته
يف سويرسا التي ّ
ينص فيها الفصل  36من دستور  1999يف فقرته األوىل رصاحة عىل التّناسب ّ ،
485
أقرت ّ
أن الفصل 31
السابق للكنفدرال ّية منذ قرار  ، 1939حيث ّ
املحكمة الفدرال ّية حتت طائلة الدّ ستور ّ
حق الدّ ولة ّ
االتاد ّية والدّ ول األعضاء يف «إخضاع
يكر ّس ّ
من الدّ ستور املتع ّلق بحرية ّ
الصناعة والتّجارة ّ
الضبط بغرض ضامن اإلخالص يف املعامالت ومحاية املواطنني
الصناع ّية والتّجار ّية إىل سلطة ّ
ممارسة املهن ّ
واملرضة .وال تكون التّدابري متالئمة مع الفصل  31من الدّ ستور إذا كانت حتول دون
ضدّ الوسائل اخلداع ّية
ّ
احلر للمنافسة وتدعم بعض املتنافسني عىل حساب اآلخرين ،وكذلك عندما ال تكون رضور ّية حلامية
السري ّ
ّ
486
املصالح التي عىل الدّ ولة الدّ فاع عنهاّ .
تم
فتدخل ّ
ثم ّ
الضبط جيب أن يكون متناسبا مع اهلدف املنشود» ّ .
تأصيل مبدأ التّناسب كمنهج قضائي ،وهذا ما يثبته قرار حديث صادر بتاريخ  13فيفري/شباط  2019حول
الرحل ،حيث استعرضت املحكمة الفدرال ّية منهج
قانون مقاطعة نيوشاتيل حول أماكن وقوف املجتمعات ّ
ثم
التّناسب استنادا إىل االتّفاق ّية األوروب ّية حلقوق اإلنسان وفقه قضاء املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان ّ
الفصل  36من الدّ ستور السويرسي معتربة ّ
أن هذا األخري يسمح بتقييد احلريات األساس ّية و«يشرتط أن
ربرا بمصلحة عا ّمة وحيرتم مبدأ التّناسب الذي يقتيض أن يكون اإلجراء
يكون مستندا إىل أساس قانوين وم ّ
التّقييدي قادرا عىل توليد اآلثار املأمولة ( املالءمة ّ ) l’aptitude
وأن هذه األخرية ال يمكن حتقيقها بتدابري
حيجر الفصل ّ 36
ّ
كل تقييد يتجاوز اهلدف املحدّ د ويقتيض
أقل تط ّفال (قاعدة ّ
الضورة) .فضال عن ذلكّ ،

اخلاصة املنتهكة (التّناسب باملعنى الض ّيق) الذي يفرتض
رابطا معقوال بني هذا األخري وبني املصالح العا ّمة أو
ّ
موازنة بني املصالح».487

الصادر يف  1986قرارا مرجع ّيا يف منهجة اختبار التّناسب .فبخصوص قانون
ويف كندا ،يعدّ قرار ّ Oaks
كرست
يتع ّلق بحيازة املخدّ رات ،يقلب عبء اإلثبات ويعترب حائز املخدّ رات ّ
مروجا ما مل يثبت عكس ذلكّ ،
 484لنذكّر من أجل مقتضيات التّحليل بالفصل  36يف فقرته األوىل:
"ّ 1
ينصص عليها بقانون ،إال يف حالة خطر حقيقي ومبارش
كل حدّ من ّحق أسايس جيب أن يستند إىل أساس ترشيعي ،واحلدود اخلطرية جيب أن ّ
وداهم.
ّ 2
حق أسايس للغري.
ربرا بمصلحة عامة أو بحامية ّ
كل حدّ من ّحق أسايس جيب أن يكون م ّ
ّ 3
حق أسايس جيب أن يكون متناسبا مع اهلدف املراد حتقيقه.
كل حدّ من ّ-4ال جيوز املساس بجوهر احلقوق األساس ّية".
SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 76.

485

ّ 486
التمجة لنا ATF 65 I 65, Association fribourgeoise des agents immobiliers , cité par SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 76.

ATF 145 I 73, Arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause A., B., société C. et association D. contre Conseil d'Etat 487
du canton de Neuchâtel, 1C_188/2018 du 13 février 2019, S 100, disponible au lien suivant : https://www.bger.ch/
_ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to
_date=&from_year=2018&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection
_clir=bge&query_words=proportionnalit%E9+-+libert%E9s&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it
_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F145-I-73%3Afr&number
التمجة لنا of_ranks=20&azaclir=clir.
ّ
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املحكمة العليا يف حيث ّية مبدئ ّية اختبار التّناسب« :إلقرار ّ
أن تقييدا ما للحر ّية معقول ويمكن الدّ فاع عن تربيره
حر وديمقراطي ،وجب تلبية معيارين أساس ّينيّ .أوال اهلدف الذي تنشده التّدابري التّقييد ّية حلق أو
يف جمتمع ّ
حق أو حرية يضمنها الدّ ستور»Mart :
«مهم بام فيه الكفاية لتربير إلغاء ّ
حرية يضمنها العهد جيب أن يكون ّ
 ... Ltd R. c. Big M Drugالقاعدة جيب أن تكون صارمة حتّى ال حتظى األهداف غري اهلا ّمة أو املخالفة
ّ
األقل أن يتع ّلق
تكون جوهر املجتمع احلر والدّ يمقراطي بحامية املا ّدة األوىل ،فيجب عىل
للمبادئ التي ّ
بـ«املهم بام فيه الكفاية».
حر وديمقراطي حتّى نتمكّن من وصفه
ّ
اهلدف بمشاغل عاجلة وحقيق ّية يف جمتمع ّ
مهم بام فيه الكفاية ،جيب عىل ال ّطرف الذي يثري املا ّدة األوىل أن يثبت ّ
ثانيا ،بعد اإلقرار ّ
أن الوسائل
بأن اهلدف ّ
تم اختيارها معقولة ويمكن االستدالل عىل تربيرها .وهذا ما يقتيض تطبيق «نوع من التّناسب»R. c. .
التي ّ
 .Big M Mart Ltd Drugورغم ّ
تتغي بحسب ال ّظروف ،جيب عىل
أن طبيعة معيار التّناسب يمكن أن ّ
املحاكم يف ّ
كل حالة أن تقوم باملوازنة بني مصالح املجتمع ومصالح اخلواص واملجموعات .وحسب رأيي
تصورها بعناية لبلوغ
تم ّ
يتضمن معيار التّناسب ثالث عنارص ها ّمة .جيب أن تكون التّدابري املتّخذة قد ّ
ّ
ّ
اهلدف املعني ،فيجب أال تكون اعتباط ّية أو غري منصفة أو مبن ّية عىل اعتبارات غري معقولة .باختصار ،جيب
أن يكون هلا رابط عقالين مع اهلدف املعني .ثانيا ،وعىل فرض وجود رابط عقالين ،جيب أن تتمكّن الوسيلة
باحلق أو احلرية ّ
«بأقل قدر ممكن»  .R. c. Big M Mart Ltd Drugثالثا ،جيب أن يكون
املختارة من املساس ّ
تم اإلقرار بأنّه ها ّم
هناك تناسب ما بني آثار التّدابري التّقييد ّية للحق أو احلرية املضمونة بالعهد واهلدف الذي ّ
بام فيه الكفاية».488
الضبط ّية منذ القرن التّاسع عرش كام رأينا أعاله ،هاجر
أ ّما يف أملانيا ،وبعد أن ارتبط ظهور التّناسب بالتّدابري ّ
املؤرخ يف 1949
التّناسب إىل القانون الدّ ستوري رغم عدم التّنصيص عليه رصاحة يف القانون األسايس ّ
الصادر يف
بالصيدل ّيات ّ
كرسته رصاحة منذ قرارها املتع ّلق ّ
وذلك بفضل املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية التي ّ
خيص
الصادر يف  1952والذي ّ
الصيدل ّيات ّ
 11جوان/حزيران  1958واملتع ّلق بقانون مقاطعة بافاريا حول ّ
الصيدلة بفتح منشأة للغرض أو مواصلة ممارستها يف إطار صيدل ّية حمدثة مشرتطا رخصة مس ّبقة
ممارسة مهنة ّ
يكرس
تقتيض استيفاء بعض ّ
الشوط ممّا عدّ ه ال ّطاعن خرقا للفصل  12من القانون األسايس األملاين الذي ّ
حرية ممارسة املهنة .ويف هذا اإلطار ،أخضعت املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية بوضوح الت ّ
ّدخل التّرشيعي إىل
احلق األسايس إىل محاية حرية الفرد وهيدف التّح ّفظ التّرشيعي إىل
اختبار ثالثي للتّناسب معتربة أنّه« :هيدف ّ
ضامن محاية كافية للمصالح اجلامع ّية .ومن هذا املنطلق خيضع التّدخل التّرشيعي إىل املبادئ التّالية:
أ -يمكن تقييد حر ّية ممارسة مهنة يف احلدود التي تربز االعتبارات املعقولة للمصلحة العا ّمة مالءمتها.
فحامية احلقوق األساس ّية حمدودة بالتّو ّقي من املقتضيات التي تعترب ال دستورية طاملا كانت قاسية بدرجة
مفرطة وغري معقولة.
488

ّ
التمجة لنا R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 138 et 139, op. cit.
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ب -ال يمكن احلدّ من حرية اختيار مهنة إالّ يف حدود ما تربز محاية مصالح عا ّمة عالية األمه ّية رضورته
املرشع شكل الت ّ
املطلقة .وإذا كان هذا الت ّ
احلق األسايس
ّدخل الذي يق ّيد ّ
ّدخل حمتوما ،جيب أن خيتار ّ
ّ
بأقل قدر ممكن.
الشوط ّ
الذات ّية
يتم انتهاك حرية اختيار مهنة بضبط بعض رشوط الوصول إليها ،جيب التّمييز بني ّ
ج -عندما ّ
الشوط ّ
واملستمر) ،فهي خاضعة
(خاصة منها التّكوين املس ّبق
الذات ّية
والشوط املوضوع ّية .فأ ّما عن ّ
ّ
ّ
ّ
ملبدأ التّناسب بمعنى ّأنا جيب أالّ تكون غري متناسبة مع هدف حسن ممارسة النّشاط املهني .وجيب فرض
للشوط املوضوع ّية للقبول .وعموما ،وحده
الضور ّية ّ
الصبغة ّ
الصامة عىل إثبات ّ
مقتضيات شديدة ّ
التّو ّقي من أخطار جد ّية أو حمتملة الوقوع إىل حدّ كبري بالنّسبة إىل مصلحة عا ّمة شديدة األمه ّية يمكنه
والضورة والتّناسب بمعناه الض ّيق واضحة يف هذه احليث ّية.
تربير هذا التّدبري» .489وتربز رشوط املالءمة
ّ

ّ
الصادر عن جملس
أ ّما يف فرنسا ،فتقاليد التّناسب
متجذرة لدى القضاء اإلداري منذ قرار ّ Benjamin
املخولة لرئيس
الضبط اإلداري
ّجمع وسلطة ّ
ّ
الدّ ولة يف  19ماي/أيار  1933بخصوص التّوفيق بني حر ّية الت ّ
البلد ّية ،حيث اعترب جملس الدّ ولة ّ
أن «احتامل وقوع االضطرابات الذي استند إليه رئيس البلد ّية  ...ال يم ّثل
املزود هبا دون إلغاء
درجة من اخلطورة التي مل يكن ليتمكّن من املحافظة عىل النّظام باختاذ التّدابري ّ
الضبط ّية ّ
توضح تدرجي ّيا وصوال إىل قرار Association pour la promotion
املحارضة» .490وهذا االستبطان للتّناسب ّ
األول  ،2011حيث اعترب جملس الدّ ولة ّ
أن « الت ّ
ّدخل
الصادر يف  26ديسمرب /كانون ّ
ّ de l’image et autres
حق ّ
اخلاصة الذي يم ّثله مجع سلطة عموم ّية ملعطيات شخص ّية اسم ّية
كل شخص يف احرتام حياته
يف ممارسة ّ
ّ
واملحافظة عليها ومعاجلتها ،ال يمكن أن يكون مسموحا به قانون ّيا إالّ إذا استجاب ألهداف مرشوعة وإذا كان
تم بطريقة مالئمة ومتناسبة مع هذه األهداف».491
اختيار املعطيات ومجعها ومعاجلتها قد ّ

بقي ّ
أن عدوى التّناسب مل تصب بسهولة املجلس الدّ ستوري الفرنيس يف غياب ما ّدة جامعة يف دستور
اجلمهور ّية اخلامسة .لذلك نجد رقابة القايض الدّ ستوري الفرنيس يف غياب املا ّدة اجلامعة قد انحرست ّأوال
أقر املجلس مثال يف قرار صادر يف 15
يف «رقابة ثنائ ّية» 492عىل املالءمة
والضورة .فبخصوص رقابة املالءمةّ ،
ّ
األول  2006حول قانون متويل احليطة االجتامع ّية لسنة ّ 2006
أن إجراء التّجميع العائيل
ديسمرب/كانون ّ
BVerfGE 7, 377 - Apotheken-Urteil, 11 juin 1958, disponible au lien suivant : https://servat.unibe.ch/dfr/bv007377.html. 489
التمجة لنا
ّ
CE, Benjamin et syndicat d'initiative de Nevers, n°s 17413, 9 mai 1933, n°s 17413-17520, disponible au lien suivant : 490
التمجة لنا https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636694.
ّ
CE, Assemblée, 317827, 26 octobre 2011, Association pour la promotion de l'image et autres, disponible au lien suiva� 491
التمجة لنا nt : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000024736671.
ّ
GOESEL-LE BIHAN (V.) « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel », Cahier du Conseil 492
constitutionnel, n°22, Dossier: Le réalisme en droit constitutionnel, juin 2007, disponible au lien suivant : https://
-www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/le-controle-de-proportionnalite
التمجة لناexerce-par-le-conseil-constitutionnel .
ّ
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يقر «قواعد مالئمة ومتناسبة» 493دون أن يتع ّلق
ال خيرق توطئة دستور  1946وال مبدأ املساواة طاملا أنّه ّ
494
األمر بالبحث عن وسائل ّ
ّ
أقر مثال يف قراره املتّصل
أقل
تطفل ،وهنا كانت رقابته للرضورة ض ّيقة  .فقد ّ
باالقرتاع ّ
أن التّمديد جيب أن يكون «رضور ّيا للغاية لتحقيق هدف القانون» وأن تكون له «صبغة استثنائ ّية
الصادر يف 2008
الرقابة يف إطار التّناسب انطالقا من قراره ّ
وانتقال ّية» .495لكنّنا نالحظ ّ
تطورا يف مضمون ّ
مرة االختبار ال ّثالثي للمحكمة الدّ ستور ّية
بشأن االحتجاز األمني ،496حيث اعتمد القايض الدّ ستوري ّ
ألول ّ
وأصل مبدأ التّناسب يف الفصلني  66من الدّ ستور والفصل  9من إعالن حقوق االنسان واملواطن
األملان ّية ّ
وأقر بالتّايل ّ
أن «االنتهاكات املس ّلطة عىل ممارسة (هذه) احلريات جيب أن تكون موائمة ورضور ّية ومتناسبة مع
ّ
497
ّ
هدف التّوقي املتّبع»  ،بحيث يبدو تأثري فقه قضاء املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية واملحكمة األوروبية حلقوق
اإلنسان واضحا يف تغيري املنهج فقه القضائي للمجلس الدّ ستوري.
وبشأن املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،يعدّ االختبار ال ّثالثي للتناسب من ثوابت منهجها مع بعض
التّغيريات يف املضمون الذي تضفيه عىل ّ
خاصة منذ قرار
كل عنرص منذ التّطبيقات األوىل هلذا االختبار أي ّ
 ،498 Handysideحيث تث ّبتت املحكمة تباعا يف عالقة بحرية التّعبري من مدى استيفاء القيود املس ّلطة عىل
يتضمن
حرية التّعبري من قبل سلطات اململكة املتّحدة -من مؤاخذة جزائ ّية ومصادرة لنسخ من كتاب مدريس
ّ
للسلطات -لرشوط «احلاجة االجتامع ّية
نصائح جنسية للمراهقني وتشجيعا عىل استهالك احلشيش ونقدا ّ
500
499
وتربر بـ«أسباب وجيهة وكافية» 501والتّناسب مع
الضورة حلامية اآلداب العا ّمة
ّ
ّ
امللحة» التي تفرتضها ّ
503
502
اهلدف املرشوع  .بقي ّ
أن املحكمة ال تط ّبق بصف آل ّية هذا النّموذج كام تربزه بعض قراراهتا وال تقوم
Décision n° 2005-528 DC du 15 décembre 2005, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, considérant 493
التمجة لنا n°15, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2005/2005528DC.htm.
ّ
GOESEL-LE BIHAN (V.), op. cit.

494

Décision n° 2001-444 DC du 9 mai 2001, loi organique modifiant la date d'expiration des pouvoirs de 495
l'Assemblée nationale, considérant n°5, disponible au lien suivant : https://webview.conseil-constitutionnel.fr/
التمجة لنا decision/2001/2001444DC.htm.
ّ
BOUSTA (R.) « Contrôle constitutionnel de proportionnalité : la spécificité française à d’épreuve des évolutions 496
récentes », Revue française de droit constitutionnel, 2011/4, n° 88, p. 923.
Décision n° 2008-562 DC du 21 février 2008, Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité 497
pénale pour cause de trouble mental, considérant n°13, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.
fr/decision/2008/2008562DC.htm
CEDH, Affaire Handyside c./ Royaume-Uni, op. cit.

498

 499نفسه.48 § ،
 500نفسه.54 § ،
 501نفسه.50§ ،

 502نفسه.50§ ،

 503أنظر مثال بخصوص غياب "األسباب الوجيهة والكافية":

CEDH, Affaire Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie, Requêtes nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98,
}]13 février 2003, disponible au lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22: [%22001-65493%22

أنظر يف هذا اإلطار:

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 311.
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امللحة» و«األسباب الوجيهة والكافية» .504ومن الفقهاء من خلص
بصفة آل ّية بالتّمييز بني «احلاجة االجتامع ّية ّ
أن ال ّثابت يف فقه قضاء املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان هو ّ
إىل ّ
«الضورة يف جمتمع ديمقراطي» تفرتض
أن ّ
موازنة بني املصالح املتعارضة».505
وهذه التّجارب عىل تباينها يف املضمون الذي تضفيه عىل عنارص اختبار التّناسب واألمه ّية التي توليها
تطورا نحو نمذجة  modélisationأو تقييس  standardisationاختبار التّناسب
تبي ّ
لعنارص دون أخرى ّ
بام يم ّثله ذلك من نقاط إجياب ّية مرتبطة برتاكم التّجربة وعقلنة االختبار عرب تدقيق املعايري .لكن هذا ال خيفي
خاصة إذا تع ّلق األمر بتنزيل دستور جديد كدستور  2014يف منظومة قانون ّية هلا
بعض املزالق والفخاخ
ّ
خصوص ّياهتا .وهذا ال يعني ّ
أن اختبار التّناسب غريب عن املنظومة القانون ّية التّونس ّية ،فقد استبطنته املحكمة
الصادر يف  14مارس/آذار 1995
اإلدار ّية فيام يتع ّلق بمراقبة رشع ّية التّدابري ّ
الضبط ّية كام يثبته قرار كريشان ّ
وأن التّضييق منه هو االستثناء ّ
والصناعة هو احلرية ّ
حيث اعتربت ّ
وأن اإلدارة
أن «األصل يف ممارسة التّجارة ّ
الضبط املتّخذة
الضبط املتع ّلق هبا إىل رقابة قضائ ّية متتدّ إىل حدّ التّث ّبت من مدى تناسب تدابري ّ
خاضعة يف جمال ّ
يف إطارها مع ال ّظروف التي ح ّفت ّ
باتاذها واألهداف التي ترمي إىل حتقيقها.
تذرع رئيس بلد ّية القرصين من تس ّبب ّ
وحيث ّ
حمل املدّ عية ا ُملعدّ للتّجارة باجلملة يف تعطيل حركة املرور
أن ما ّ
لوجوده وسط املدينة ،ال يمكن أن ينتهي به يف ضوء مالبسات القض ّية إىل حدّ غلق ّ
املحل املذكور بل أنّه كان
عليه ّ
ّدرج يف ّاتاذ التّدابري التي تستلزمها رضورة التّوفيق بني املحافظة عىل النّظام العام وممارسة حر ّية
توخي الت ّ
506
ضمن املجلس الدّ ستوري بعض آرائه حتت طائلة دستور  1959اإلحالة إىل مبدأ
التّجارة ّ
والصناعة»  .كام ّ
الرأي عدد  2005-34بخصوص مرشوع قانون توجيهي يتعلق بالنّهوض باألشخاص
التّناسب ،من ذلك ّ
أقر املجلس الدّ ستوري أنّه «وإن اقتضت أحكام الفصل  6من الدّ ستور املساواة يف
املعوقني ومحايتهم ،حيث ّ
احلقوق والواجبات وأمام القانونّ ،
تضمن الفقرة األوىل من الفصل  5من الدّ ستور من شمول ّية حلقوق
فإن يف ّ
اإلنسان ما ال يمنع التّمييز اإلجيايب لفائدة بعض الفئات قصد تأمني املساواة الفعل ّية كاألشخاص احلاملني
إلعاقة يف صورة احلال طاملا ّ
أن هذا التّمييز اإلجيايب ال ينال من احلقوق األساس ّية التي يضمنها الدّ ستور
وكان خاضعا هلدف وحيد وهو حتقيق تكافؤ الفرص ومتّسام بالتّناسب بني االمتيازات واملنافع والتّسهيالت
واإلعفاءات من جهة واهلدف املنشود من جهة أخرى» ،507بحيث نجد إىل حدّ ما روح مبدأ التّناسب ،بل
 504أنظر مثال:

CEDH, Affaire Cumpana et Mazare c. Roumanie, Requête no 33348/96, 17 décembre 2004, disponible au lien suivant:
}]https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22: [%22001-67817%22

أنظر يف هذا اإلطار:

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 311.

ّ
التمجة لنا SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 311.

505

 506املحكمة اإلدار ّية ،جتاوز سلطة ،عدد  14 ،3879مارس/آذار  ،1995رشكة كريشان وأبناؤه ضدّ بلد ّية القرصين ،فقه قضاء املحكمة اإلدارية،1995 ،
تونس ،مركز البحوث والدراسات االدارية ،ص.132 .
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  19 ،66أوت/آب  ،2005ص.2284-2283 .
الرائد ّ
ّ 507
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ونكاد نجزم ّ
أن املجلس الدّ ستوري مل يكن أكثر تقريب ّية يف استحضار التّناسب من اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية
فإنا مل
مشاريع القوانني حتت طائلة دستور  2014والتي رغم تعدّ د قراراهتا ا ّلتي تستند فيها إىل الفصل ّ ،49
باملرة اختبار التّناسب واكتفت باستخالص النتّائج دون إجراء االختبار يف حدّ ذاته.508
تستعرض ّ
بقي ّ
السؤال الذي يطرح نفسه إن كانت ال ّطريق إىل تطبيق اختبار التناسب مع ّبدة أمام القايض الدّ ستوري
أن ّ
الدّ ائم يف تونس باالستناد إىل التّطبيقات املقارنة ال ّثر ّية له وتأسيسا عىل إمكان ّيات الفصل  49ذاته.

ب -بني خطوات االختبار واختبار اخلطوات يف دراسة القوانني املن ّظمة للحريات الفرد ّية

قد توحي نمذجة اختبار التّناسب بفكرة التّطبيق اآليل لالختبار رغم أنّه حمكوم كام سنرى بالوقائع .واإلشكال
املرشع
األسايس الذي سيطرحه يف تقديرنا هو درجة ّ
الرقابة التي سيامرسها القايض الدّ ستوري عىل خيارات ّ
وهذه هي بوصلتنا يف استعراض مراحل االختبار ويف حماولة تطبيقنا له عىل ترشيعنا املن ّظم للحريات الفرد ّية
ثم رضورة خارج ّية ( )2وأخريا تناسب باملعنى الضيق (.)3
من مالءمة أو قياس عقالن ّية (ّ )1

-1اخلطوة األوىل :املالءمة أو قياس العقالن ّية

سواء تع ّلق األمر بالقدرة عىل بلوغ اهلدف املتّصل باملصلحة العا ّمة  aptitudeيف املنظومة السويرس ّية
بالرابط العقالين بني الوسيلة واهلدف يف املنظومة الكند ّية
واألملان ّية  (suitability) Geeignetheitأو ّ
ّ ،le lien rationnel entre le moyen et l’objectif
فإن التّقدير الذي يقوم به القايض هو تقدير لعقالن ّية
تم
عبت عنه املحكمة العليا الكند ّية يف قرار « :Oaksجيب أن تكون التّدابري املتّخذة قد ّ
املرشع وهو ما ّ
ّ
أقرت اهليئة
 508نرضب كأمثلة عىل ذلك :القرار عدد  2016/05بتاريخ  2جويلية/متوز  2016املتعلق بمرشوع قانون البنوك واملؤسسات املالية حيث ّ
ّ
احلق ،ال سيام إذا كان التعويض
وحيق لذلك للسلطة الترشيع ّية يف نطاق اختصاصها تنظيم ذلك ّ
أن "مبدأ التّعويض الكامل ليست له قيمة دستور ّيةّ ،
آليا ورسيعا بام ال ينال من جوهره كام هو الشأن يف صورة احلال وال ّ
خيل بمبدأ التناسب بني الرضر والتعويض عىل معنى الفصل  49من الدستور،
ويبقى التحديد مرتبطا مع موضوع القانون" (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  15 ،58جويلية/متوز  ،2016ص )2515-2508 .و قرارها
مؤرخ يف  4سبتمرب/أيلول  2018يتع ّلق بالطعن يف دستورية مرشوع القانون عدد  2018/30املتعلق بإحداث السجل الوطني
عدد ّ 2018/04
ينص عىل تضمني السجل الوطني للمؤسسات كل البيانات
رصحت اهليئة بعدم دستور ّية الفصل  10من مرشوع القانون الذي ّ
ّ
للمؤسسات ،حيث ّ
املحددة هلوية خمتلف األشخاص الوارد ذكرهم به لوروده "عىل قدر واسع من العموم يقتيض مزيد التدقيق حتى ال يتعارض مع احلق يف محاية املعطيات
الشخصية املحمول ضامنه عىل الدولة طبق الفصل  24من الدستور وحتى حيقق مبدأ التناسب بني مقتضيات النظام العام ووجوب االضطالع هبذه
احلامية املنصوص عليه بالفصل  49من الدستور "( الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  14-11 ،74-73سبتمرب /أيلول  ،2018ص-3885 .
األول  2018املتع ّلق بالنّظر يف دستورية الصيغة املعدلة للفصل  10من
أقرت اهليئة يف قرارها عدد  2018/05بتاريخ  22أكتوبر/ترشين ّ
ثم ّ
ّ .)3887
مرشوع القانون املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات ّ
أن " الفصل  10املذكور يف صيغته املعدّ لة  -املصادق عليه من جملس ّنواب ّ
الشعب بتاريخ 2
تضمنه من تفصيل وتدقيق للبيانات املحدّ دة هلو ّية األشخاص املشمولني به دون أن يكون يف ذلك مساس باملعطيات
أكتوبر/ترشين ّ
األول  2018فيام ّ
الشخصية هلؤالء األشخاص أو إخالل بمبدأ التناسب بني مقتضيات النظام العام والواجب املحمول عىل الدّ ولة يف محاية هذه املعطيات  -أضحى ال
األول  ،2018ص .)4469 -4468 .ويف القرار عدد
أي إشكال دستوري" (الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  22 ،86أكتوبر/ترشين ّ
يثري ّ
مؤرخ يف 8جويلية/متوز  2018يتع ّلق بالطعن يف دستورية مرشوع القانون األسايس عدد  2018/63املتعلق بتنقيح القانون األسايس عدد
2019
/04
ّ
 16لسنة  2014املؤرخ يف  26ماي/أيار  2014املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام ن ّقح ومتّم بالقانون األسايس عدد  7لسنة  2017مؤرخ يف  14فيفري/
الت ّشح ،حيث اعتربت اهليئة " ّ
أن اشرتاط اإلدالء بالبطاقة عدد  3أو وصل االستالم وبام يفيد القيام بالتّرصيح باملكاسب
حق ّ
شباط  2017حول ّ
واملصالح وبام يفيد القيام بالتّرصيح السنوي بالرضيبة عىل الدّ خل عىل النحو املنصوص عليه بالفصل  40من املرشوع ال يعترب خمالفا للفصل  74من
احلق طبق الرشوط والرضورات التي اقتضاها الفصل  49من الدّ ستور ،وحيث ّ
الدّ ستور طاملا ّ
الشوط التي جاء
الشوط ال تنال من جوهر ّ
أن ّ
أن هذه ّ
احلق يف ّ
الرتشح لرئاسة اجلمهورية وال خترق مبدأ التناسب الوارد
هبا الفصل  40هي رشوط معقولة وضامنة حلرية ّ
التشح لنزاهة االنتخابات وال تع ّطل ّ
يف الفصل  49من الدّ ستور وعليه يتجه ر ّد هذا املطعن" ،غري منشور.
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تصورها بعناية لبلوغ اهلدف املعني ،فيجب أالّ تكون اعتباط ّية أو غري منصفة أو مبن ّية عىل اعتبارات غري
ّ
509
معقولة»  .وعىل هذا األساس ،ورغم وضوح اهلدف من قانون املخدّ رات الذي يستهدف مقاومة جتارة
املخدّ راتّ ،
فإن الوسيلة املتّبعة والتي تتم ّثل يف قلب عبء اإلثبات بمطالبة من ثبتت حيازته للمخدّ رات أن
باملرة .وبالتّايل أخفق قانون املخدّ رات يف اخلطوة األوىل متاما مثل قانون
يثبت أنّه مستهلك ال تاجر غري عقالنية ّ
املواطنة الكند ّية يف قرار  ،510Bennerذلك ّ
أن قانون املواطنة الكندي خيضع إسنادها إىل املولودين خارج كندا
قبل  15فيفري/شباط  1977من أ ّم كند ّية لبحث أمني وأداء القسم خالفا للمولودين من أب كندي الذين
بمجرد تقديم طلب ،ممّا يطرح إشكال خرق هذا التّمييز للفصل  15من عهد احلقوق
بإمكاهنم احلصول عليها
ّ
يكرس مبدأ املساواة .واعتربت املحكمة العليا الكند ّية ّ
ّ
املرتشحني لنيل
أن «التّأكّد من والء
واحلريات الذي ّ
املواطنة لكندا والتأكّد من ّأنم ال يشكّلون خطرا عىل البالد هي أهداف متأكّدة وحقيقية ولكن ليس من شأن
نظام متييزي يف طلب املواطنة أن يساعد عىل حتقيقها .فال يوجد رابط عقالين بني التّدابري التّرشيع ّية املطعون
فيها واألهداف التي ترمي إىل حتقيقها .ويف هذا اإلطار ،ال يتم ّثل اإلشكال يف حتديد ما إن كان اشرتاط إخضاع
ّ
الشط
املرتشحني للمواطنة ألداء القسم ولبحث أمني أمرا معقوال بل يف حتديد معقول ّية االقتصار عىل وضع ّ
للمولودين فقط أل ّم كند ّية دون املولودين ألب كندي .ومن الواضح أنّه ال يوجد رابط عقالين بني هذا التّمييز
وبني األهداف التّرشيع ّية املنشودة».511
هيم أحكاما ترشيع ّية
ونجد تقديرا ملالءمة التّدبري للهدف يف فقه قضاء املحكمة العليا الكند ّية من ذلك يف قرار ّ
حتجر محل األقنعة أثناء املظاهرات ،حيث اعتربت املحكمة ّ
«السؤال يتم ّثل يف معرفة إن كان التّقييد
جزائ ّية ّ
أن ّ
اخلاصة لل ّطاعنني  ...فلتحجري
ربرا باملصلحة العا ّمة ا ّلتي تعلو املصالح
ّ
املطعون فيه حلرية التّعبري واالجتامع م ّ
ّعرف عليهم هدفانّ :أوال هيدف التّحجري إىل املسامهة يف
محل املتظاهرين القناع أثناء املظاهرات بام ال يسمح بالت ّ
جتمع األشخاص أثناء املظاهرة .ثانيا ،هيدف
التّوقي من العنف أثناء املظاهرات أو تقليص اخلطر املحتمل عند ّ
للشطة .فإذا متّت أفعال عنف (من
التّحجري إىل منع ارتكاب جرائم بإخفاء اهلو ّية ممّا يع ّقد أنشطة التّحقيق ّ
ّجمعات يف الفضاءات العا ّمة ،فهذا ّ
خيل بالنّظام
رمي للحجارة أو ...لكوكتيل مولوتوف) أثناء املظاهرة أو الت ّ
واألمن العام ،ذلك ّ
أن هذه األفعال تشكّل خطرا جسيام عىل األشخاص واألمالك أي عىل املصالح القانون ّية
للحياة واحلرمة اجلسد ّية وحرمة األمالك .وبالتّايل ُيعدّ ّاتاذ تدابري تق ّلص من خطر العنف يف املظاهرات من
الشطة يف
يتم تعقيد عمل ّ
قبيل املصلحة العا ّمة .وهذا هو شأن اهلدف ال ّثاين ،فمن قبيل املصلحة العا ّمة أالّ ّ
ّجمع مشمول باملصلحة العا ّمة».512
التّحقيق ضدّ املجرمني ،وبالتّايل تقييد حرية التّعبري وحرية الت ّ
509

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 139, op. cit.

510

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 177.

Benner c. Canada, [1997] 1 R.C.S. 358, n°23811, 27 février 1997, disponible au lien suivant : https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc- 511
التمجة لنا csc/fr/item/1482/index.do.
ّ
ATF 117 Ia 472 S. 482, Arrêt du 14 novembre 1991, Sozialdemokratische Partei Baselstadt, disponible au 512
lien
suivant :
_https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight
_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

ويف سويرسا ،تعدّ خطوة تقدير املالءمة كام رأينا أعاله من ثوابت املنهج القضائي للمحكمة العليا .ففي
األول  2015حول تراتيب متنع التّلميذات من ارتداء احلجاب يف
قرار صادر بتاريخ  11ديسمرب/كانون ّ
أقرت املحكمة الفدرال ّية ّ
األول الذي يطرح نفسه يتع ّلق بتحديد إن كان حتجري
«السؤال ّ
أن ّ
املدارس العموم ّيةّ ،
والضمري الواجب املحمول
احلجاب عىل التّلميذات قادرا عىل ضامن حياد املدرسة ...
تتضمن حرية املعتقد ّ
ّ
املدرسني العاملني هبا عىل
عىل الدّ ولة بالتزام احلياد الدّ يني والعقائدي .لكن التزام املدارس العموم ّية بتشجيع ّ
احرتام احلياد واملساواة يف املعاملة الدّ ين ّية ال تفرتض التزاما مقابال جتاه مستعميل (املرفق العمومي) .فطاملا مل
يقم التّالميذ بانتهاك احلقوق األساس ّية للغري بطريقة غري مقبولة عند ممارسة حقوقهم األساس ّية ،فهم ليسوا
خاصة ،ال تفرتض املوافقة عىل محل تلميذة لرموز دين ّية اعتناق املدرسة
خاضعني لواجب احلياد .وبصفة
ّ
الرأس
السلطات باحلياد ليس مالئام لتربير التّحجري العام لغطاء ّ
العموم ّية أو الدّ ولة ملعتقد خاص  ...فالتزام ّ
بالنّسبة إىل التّالميذ».513
ونجد تقدير املالءمة يف فقه قضاء املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية كام يف قرار  Pharmaceriesاملذكور أعاله،
حيث اعتربت أن اشرتاط تكوين مس ّبق ملامرسة مهنة ما يعدّ كتقييد للحر ّية «وسيلة مالئمة للتّو ّقي من

بالرخصة املس ّبقة ملامرسة املهنة نظرا لعدم
السلب ّيات واملخاطر املحتملة» خالفا ّ
للشوط املوضوع ّية املتّصلة ّ
ّ
مؤهلني علم ّيا لكن مل يستوفوا
السلب ّيات واملخاطر املبارشة عىل العموم يف ممارسة املهنة من أشخاص ّ
وضوح ّ
الصناعة والتّجارة» واهلدف
السبب ّية بني تقييد حرية ّ
الرخصة «بحيث لن يكون ممكنا إثبات العالقة ّ
رشط ّ
املقدّ م ،514هذا فضال عن خطورة ّ
الصيادلة املامرسني من املنافسة
تدخل أهداف غري وجيهة متّصلة بحامية ّ
والذي يعدّ اهلدف احلقيقي الذي ال يمكن تربيره .ويعترب عنرص مالءمة اإلجراءات للغرض من ثوابت املنهج
القضائي للتّناسب يف أملانيا .فقد اعتربت املحكمة الدّ ستور ّية يف قرار الحق حول القانون املتّصل بتخزين
املواد البرتولية ّ
املرشع جيب أن تكون مالئمة ورضور ّية لبلوغ اهلدف املنشود.
أن «الوسائل التي يستعملها ّ
وتكون الوسيلة مالئمة إذا ساعدت عىل بلوغ النّجاح املأمول».515
بت املجلس الدّ ستوري الفرنيس يف مدى مالءمة تدابري ترشيع ّية للهدف املنشود من
السياقّ ،
ويف نفس ّ
_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=manifestation-masque&part=all&de
fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=2&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117IA-472%3Afr&number_of_ranks=23&azaclir=clir
ATF 142 I 49, Arrêt du 11 décembre 2015, S. Schulgemeinde St. Margrethengegen A.D. und B.D., 513
considérant n°9, disponible au lien suivant : https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.
_php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=2015&to
_year=2017&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query
_words=proportionnalit%E9-+droits+et+libert%E9s&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it
_fr=&orig=&translation=&rank=2&highlight_docid=atf%3A%2F%2F142-I-49%3Afr&number_of
التمجة لنا ranks=586&azaclir=clir.
ّ
514

BVerfGE 7, 377 - Apotheken-Urteil, op. cit.

BVerfGE 30, 292, Erdölbevorratung, 16 mars 1971, §69, disponible au lien suivant : https://www.servat.unibe.ch/ 515
التمجة لنا dfr/bv030292.html.
ّ
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بالس ّ
جل الوطني للبصامت اجلين ّية لألشخاص
القانون ،من ذلك أحكام جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية املتع ّلقة ّ
املحكوم عليهم من أجل إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف قائمة ،ورغم طول هذه القائمة التّي تعدّ «خليطا
516
تضم اجلرائم اجلنس ّية واجلرائم ضدّ اإلنسان ّية والتعذيب والعنف املقصود وجتارةغري متجانس العنارص»
ّ
ّ
ّسول واإلرضار
املخدّ رات وانتهاك احلريات
القص يف الت ّ
واالتار باألشخاص واستغالل البغاء واستغالل ّ
باملمتلكات واإلرضار باملصالح األساس ّية لأل ّمة واإلرهاب وتدليس العملة وخمالفة التّرشيع املتع ّلق باألسلحة
املرشع.517
ّ
واملتفجرات -اعترب املجلس الدّ ستوري ّأنا مالئمة للهدف الذي ينشده ّ
وعىل هدي ما سبق ،هناك سؤال حموري يفرض نفسه حسب تقديرنا :ما هو معيار املعقول ّية والعالقة
السبب ّية بني اإلجراء التّرشيعي املق ّيد للحر ّية والغرض من القانون؟ أال جيعل تقدير املالءمة للقايض مطلق
ّ
العنان يف قياسها؟ بعبارة أخرى ،كيف يمكن اجلزم بيقني بوجود عالقة سبب ّية مبارشة؟ هل هناك التزام حممول
املرشع بتقديم حجج وإثباتات علم ّية عن مالءمة اإلجراء التّرشيعي املتّخذ للغرض املنشود؟
عىل ّ

الصادر عن املحكمة العليا
تبدو اإلجابة صعبة عىل ضوء فقه القضاء ،ففي قرار ّ RJR-MacDonald
أقرت املحكمة ما ييل:
الكند ّية يف  21سبتمرب/أيلول  1995بشأن قانون ّ
حيجر اإلشهار بالنّسبة إىل التّبغّ ،
السبب ّية بني التّقييد من احلقوق والفائدة املنشودة بواسطة دليل علمي يربهن إثر
«يمكن أحيانا إثبات العالقة ّ
متكررة ّ
السلوك اإلنساين
أن الواحدة تؤ ّثر يف األخرى .لكن عندما يتع ّلق األمر بقانون يستهدف تغيري ّ
معاينة ّ
مثلام هو ّ
السبب ّية من النّاحية
الشأن بالنّسبة إىل القانون املن ّظم ملنتوجات التّبغ ،يمكن أالّ يكون قياس العالقة ّ
العلم ّية ممكنا .يف هذه احلالة ،أبدت حمكمتنا استعدادها لإلقرار بوجود عالقة سبب ّية بني اخلرق والفائدة
املنشودة عىل أساس العقل أو املنطق دون التّأكيد عىل رضورة وجود دليل مبارش لرابط بني اإلجراء التّقييدي
ألي دليل مبارش ذو طبيعة علم ّية عىل وجود عالقة سبب ّية بني
واهلدف التّرشيعي .يف قض ّية احلال ال وجود ّ
تم باالستناد إىل املوازنة بني االحتامالت إقرار وجود رابط
منع اإلشهار والتّقليص من استهالك التّبغ .فقد ّ
مستند إىل العقل بني بعض األشكال من اإلشهار والتحذيرات (املوجودة عىل املنتج) واستهالك التّبغ .لكن
ال يوجد عالقة سبب ّية مستندة إىل دليل مبارش أو إىل العقل واملنطق بني هدف التّقليص من استهالك التّبغ
والتّحجري املطلق الذي يفرضه الفصل  8الستعامل العالمات يف منتجات أخرى غري منتجات التّبغ».518
وهذا يعني ّ
للبت يف وجود رابط عقالين بني التّقييد والغرض
أن املحكمة استندت إىل «حدس» 519القايض ّ
السليم كام يثبته قرار آخر للمحكمة العليا الكند ّية حول حتجري
املنشود  .وتبقى املسألة إذن رهينة
ّ
احلس ّ
GOESEL-LE BIHAN (V.) « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, une technique de 516
protection des libertés publiques? », Jus Politicum, n° 7, mai 2012, p. 3, disponible au lien suivant : http://juspoliticum.
التمجة لنا com/uploads/pdf/JP7_Goesel_PDF_corr01-2.pdf.
ّ
Décision 2010-25 QPC du 16 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques], considérant n°22, 517
disponible au lien suivant https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201025QPC.htm
RJR-MacDonald Inc. c. Canada, [1995] 3 RCS 199, n°23460, 23490, 21 septembre 1995, disponible au lien suivant : 518
التمجة لنا https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1290/index.do.
ّ

ّ
التمجة لنا SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 177.

519

196

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

ّ
االتار باملوا ّد الفاضحة جنسيا ،واعتربت املحكمة أنّه «يوجد رابط عقالين بام فيه الكفاية بني اهلدف والعقاب
السلبي
اجلزائي الذي يثبت رفض جمتمعنا لنرش املعدّ ات التي قد تلحق أذى بالنّساء والذي حيدّ من التّأثري ّ
الصعب إثبات وجود عالقة مبارشة بني
والسلوك .ورغم أنّه من ّ
هلذا النّوع من املعدّ ات عىل تغيري املواقف ّ
الصور واملشاهد
الفجور ّ
ّعرض إىل ّ
والضر امللحق باملجتمع ،من املعقول افرتاض وجود عالقة سبب ّية بني الت ّ
520
ّرصفات واملعتقدات» .
(اجلنس ّية) والتّغيريات يف الت ّ
وال تعدّ املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية أكثر رصامة يف تقدير مالءمة االجراءات التّرشيع ّية للغرض املنشود
للمرشع ،وهو ما يستنتج رصاحة من بعض قراراهتا ،من ذلك
من القانون تاركة حسن تقدير الوسائل
ّ
أقرت املحكمة رصاحة ّ
السياسة
أن «أهداف ّ
القرار املذكور أعاله حول قانون ختزين املوا ّد البرتول ّية ،حيث ّ
املرشع يف التّقدير...
االقتصاد ّية
للمرشع ال غبار عليها .فمبدأ التّناسب يكتفي بضبط حدود قصوى حلرية ّ
ّ
وفيام يتع ّلق بالت ّ
يقرر استنادا إىل أفكاره وأهداف
ّدخالت التّرشيع ّية يف احلياة االقتصاد ّية ،يعود
للمرشع أن ّ
ّ
يقرر اإلجراءات التي يروم اختاذها
السياسة االقتصاد ّية ويف احرتام للقواعد املاد ّية املن ّظمة للمجال املعني أن ّ
ّ
السكان وتقييمها والتي يقدّ ر
من أجل املصلحة العا ّمة .حتّى فيام يتع ّلق بتشخيص بعض املخاطر التي هتدّ د ّ
ّدخل يف جمال احلريات الفرد ّيةّ ،
املرشع رضورة التّو ّقي منها والت ّ
للمرشع جماال للتّقدير ال
فإن الدّ ستور يمنح
ّ
ّ
مؤهلة بصفة معقولة ألن تصلح
يمكن جتاوزه إالّ إذا كانت اعتباراته من اخلطأ الواضح بمكان لتجعلها غري ّ
كأساس لإلجراءات التّرشيع ّية».521
من الواضح إذن ّ
للمرشع هناك نوع من قرينة مالءمة
والسلطة التّقدير ّية الواسعة
أن بني حدس القايض ّ
ّ
ّ
اإلجراءات التّرشيع ّية للغرض املنشود ،وال ّ
األقل بالنّسبة إىل التّجربتني األملان ّية
أدل عىل ذلك من أنّه عىل
والكند ّية ،ق ّلام ختفق القوانني يف اخلطوة األوىل .522وإذا كان القايض يامرس رقابة دنيا عىل املالءمة تكتفي
املرشع دون اشرتاط أد ّلة علم ّية مع االكتفاء باملنطق و«احلدس» ألن
بوجود حدّ أدنى من املعقول ّية يف خيارات ّ
يكون ذلك خطريا؟
لنعرتف ّ
البت يف النّزاعات ،بل أكثر من ذلك وحسب النّظر ّية الواقع ّية
أن احلدس غري غريب عن وظيفة ّ
ثم يقومون بتأسيسها عىل القانون،523
األمريك ّية ،يتّخذ القضاة قراراهتم عىل أسس غري قانون ّية منها احلدس ّ
520

ّ
التمجة لنا R. c. Butler, [1992] 1 RCS 452, op. cit.

521

BVerfGE 30, 292, op. cit., §72.

GRIMM (D.), op. cit., p. 389 ; SCHMIDT NOEL (A), op. cit., p. 179 ; UERPMANN-WITTZACK (R.) « Le 522
contrôle de proportionnalité exercé par la Cour Constitutionnelle fédérale », Etudes et réflexions 2018, Conférencedébat du CDPC – Le principe de la proportionnalité – le 8 février 2018 sous la présidence de Marie Goré, Revue
_générale du droit, p. 10, disponible au lien suivant : http://www.revuegeneraledudroit.eu/wp-content/uploads/coll
par2_20180208_Robert%20UERPMANN-WITTZACK.pdf
VAN MEERBEECK (J.) « Quelques réflexions sur le rôle de l’intuition et des émotions dans la fonction de juger », in. 523
)CARTUYVELS (Y.), BAILLEUX (A.), BERNARD (D.), DUMONT (H.), HACHEZ (I.) et MISONNE (D.) (dir.
Le droit malgré tout. Hommage à François Ost, Bruxelles, Publications de l’Université de Saint Louis, 2018, disponible
au lien suivant : https://books.openedition.org/pusl/23709
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الضامنات املتّصلة بالنّظام القانوين يف حدّ ذاته واملنظومة التّقعيد ّية
وهو أمر يستبطنه القايض وتسمح بتأطريه ّ
524
توجهه ومبدأ املواجهة
والصبغة اجلامع ّية للهيئات احلكم ّية ّ ،مما حيمي القايض من التّقديرات
ّ
التي ّ
حيق التّساؤل إن مل تكن قرينة مالءمة اإلجراءات
االعتباط ّية .لكن بقطع النّظر عن هذه االعتبارات «النّفس ّية»ّ ،
املرشع présomption de rationalité du
التّرشيع ّية للغرض املنشود هي وجه من وجوه قرينة عقالن ّية ّ
يعرفها أوست François
ّ législateur
الرضور ّية ملرشوع ّية استناد القايض -يف املطلق -إىل القانون ،والتي ّ
بأهنا تعني ّ
املرشع «متناسق واستباقي ومنصف وأنّه يالئم عىل أفضل وجه الوسائل للغايات وأنّه ال
ّ Ost
أن ّ
بأي يشء غري مفيد» ،525وهي تضاف إىل قائمة القرائن املرتبطة بالقانون من أنّه تعبري عن اإلرادة العا ّمة
يقوم ّ
املرشع يرتبط هبا مبدأ
تم التّصويت عليه وفق إجراءات سليمة وأنّه معلوم من اجلميع .526وقرينة عقالن ّية ّ
وأنّه ّ
توجيهي يف التّأويل ،فطاملا ّ
النص بطريقة جتعله متناسقا
املرشع متناسق وال يناقض نفسه ،ال بدّ من تأويل ّ
أن ّ
مكونات املنظومة التّقعيد ّية .527فمفرتض يف القانون أن يكون مطابقا للدّ ستور كام حتيل قرينة عقالن ّية
مع بق ّية ّ
املرشع إىل «تناسق التّرشيع الذي يعتب ّ
املؤ ّول يف صورة وجود عدّ ة
ككل منطقي ومتناسق ومن ّظم ويدعو ّ
ّ
528
تأويالت ممكنة إىل اختيار التأويل الذي حيافظ أكثر عىل هذا التّناسق»  .ورغم ّ
أن تأسيس منظومة مراقبة
ّ
األقل فيام يتع ّلق
املرشع قرينة بسيطة قابلة للدّ حض عىل
دستور ّية القوانني يقوم عىل اعتبار قرينة عقالن ّية ّ
باملطابقة مع الدّ ستور ،إالّ ّ
املرشع بالدّ رجة األوىل يعكس
أن تعامل املحاكم مع اخلطوة األوىل ومع أهداف ّ
املرشع ،وهي افرتاض عقالن ّية الت ّ
ّدخل التّرشيعي لضبط احلريات .وهي قرينة بسيطة
وجها من وجوه عقالن ّية ّ
الزجر ّية منها.
خاصة ّ
قابلة للدّ حض عىل ضوء القوانني الضابطة للحريات الفرد ّية يف تونسّ ،
تنص عليها القوانني املن ّظمة للحريات الفر ّدية يف تونس متالئمة مع الغرض منها؟
هل التدابري التي ّ
الضابطة للحريات الفرد ّية يف تونس ،تضع قيودا عىل شتّى احلريات
كثرية هي التّدابري التّرشيع ّية ّ
مقر اإلقامة لكنّها تتّفق فيام تستند
واحلقوق من ّ
حق األمان عىل النّفس وحرية التّن ّقل وحرية اختيار ّ
ّدخل الترشيعي .وسنم ّيز هنا بني صنفني من الت ّ
إليه من كثافة للت ّ
ثم فيام
ّدخلّ ،أوال يف املا ّدة اجلزائ ّية ّ
خيرج عنها.

 524نفسه.

OST (F.) « L’interprétation logique et systématique et le postulat de rationalité du législateur », in. VAN DE 525
KERCHOVE (M.) (dir.), L’interprétation en droit. Approche multidisciplinaire, Bruxelles, Publications de l’Université
الرتمجة لنا de Saint Louis, 1978, disponible au lien suivant : https://books.openedition.org/pusl/8900#ftn1.
ّ

 526نفسه.

 527نفسه.

LAUZIERE (L.), L’interprétation des lois, Chaire de rédaction juridique, Louis-Philippe Pigeon, Université Laval, 2012, 528
الرتمجة لنا p. 16.
ّ
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*التدابري اجلزائ ّية:

ّ
بأهنا
سبق أن م ّيزنا أعاله بني ثالث أبعاد
املرشع يف املجال اجلزائي مع إقرارانا مبدئ ّيا ّ
لتدخل ّ
ثم
لن ختضع بنفس ال ّطريقة إىل اختبار التناسب ،ويتع ّلق األمر بمبدأ التّجريم وإقرار العقوبات ّ
باإلجراءات اجلزائ ّية .529وسنقوم إذن بتناول «ثنائي اجلريمة والعقاب» 530قبل إخضاع اإلجراءات
اجلزائ ّية إىل اختبار اخلطوة األوىل.
« ثنائي اجلريمة والعقاب» :مدى مالءمة مبدأ التّجريم ورديفه من العقوبات
كنا قد دافعنا عن إمكان ّية التقاطع بني التناسب يف القانون اجلزائي وتناسب الفصل  49طاحمني يف
إمكان ّية تطويع االختبار الثالثي مع مقتضيات القانون اجلزائي يف ش ّقيه التجريمي والعقايب.

فأ ّما بالنّسبة إىل التّجريمّ ،
جيرم
السؤال املحوري التايل« :متى جيب أن ّ
فإن األمر يتع ّلق باإلجابة عن ّ
بر إجابة جزائ ّية مفرتض فيها
املرشع؟ ماهي األفعال التي تعتب اجتامع ّيا خطرية إىل حدّ ما حتّى ت ّ
ّ
أن تكون عقاب ّية؟ ويف املقابل ما هي األفعال التي ال تبدو له خطرية ويمكن االكتفاء بشأهنا بعقوبة
إدارية وحتى مدن ّية ذات طبيعة ردع ّية فقط؟ تقوم اإلجابة اجلزائ ّية باختصار عىل خطورة األفعال
531
السهل نسب ّيا ،عىل ّ
األقل ،القيام بخطوة املالءمة فيام
التي جتعل من التّجريم رضورة»  .وبالتايل من ّ
يتع ّلق بمبدأ التّجريم بام ّ
أن طريف املقابلة واضحني ،وسيلة -هي مبدأ التجريم ذاته -وهدف -هو
التوقي من األفعال اخلطرية أي التّوقي من اجلريمة ومحاية األمن العام .- 532فأهداف سلطة التجريم
والتت ّبع واضحة عموما وهو ما تبزه قرارات املجلس الدّ ستوري الفرنيس الذي اعتب ّ
ّوقي من
أن «الت ّ
وخاصة انتهاك احلرمة اجلسد ّية لألشخاص والبحث عن املخالفني وإدانتهم
انتهاكات النّظام العام
ّ
للمرشع التّوفيق بني هذه
تعدّ أساس ّية للحفاظ عىل مبادئ وحقوق ذات قيمة دستور ّية .ويعود
ّ
533
األهداف ذات القيمة الدّ ستور ّية وممارسة احلريات العا ّمة املضمونة دستور ّيا» .

خاصة ّ
أن مبدأ تناسب اجلرائم والعقوبات
لكن هذا اهلدف العام يصعب تطويعه بشأن العقوبات ّ
يفرتض موازنة بني اجلريمة والعقاب ،أي أنّه مبدأ قائم عىل موازنة داخلية ال تقبل مبدئ ّيا التّجزئة.
مع ذلك ،لو أمعنّا النّظر يف سلم العقوبات ذاته ،لالحظنا أنّه مرتّب ترتيبا تصاعد ّيا بحسب خطورة

 529أنظر أعاله ،ص.80 .

 530نستعري هذه العبارة من قيوم شيتار يف ترمجة لـ« .» le couple crime-peineأنظر:
531
532

CHETARD (G.), op. cit.,p. 69.

ّ
الرتمجة لنا PRADEL (J.), op. cit., p. 1133.
CHETARD (G.), op. cit., p. 55.

Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions 533
sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs, considérant n°2, disponible au lien suivant:
الرتمجة لنا https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1999/99411DC.htm.
ّ
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العقوبة عىل احلرية ومن املفرتض أن يقابل س ّلام للجرائم مرتب تصاعد ّيا بحسب خطورة األفعال عىل
الغري وعىل األمن العام .وهو ما يؤ ّدي إىل التصنيف التقليدي األسايس للجرائم عىل أساس اخلطورة
املرشع اجلزائي التونيس يف الفصل 6
بني خمالفات وجنح وجنايات يقابلها تقدير للعقوبات ترمجه ّ
من املج ّلة اجلزائ ّية بتنصيصه عىل ما ييل« :تضبط هذه املج ّلة أقىص العقوبة املستوجبة ّ
لكل جريمة
أ ّما أدناها فيضبطه الفصالن  14و 16منها» .534وهذا ما يعني ّ
املرشع حدّ د األدنى يف الفصلني
أن ّ
ينص الفصل
 14و 16وحدّ د األقىص يف خمتلف أحكام املج ّلة املن ّظمة للجرائم .وبخصوص األدنىّ ،
 14عىل أنّه «ضبطت بخمس أعوام أدنى عقوبة السجن يف اجلرائم التي يعتبها القانون جناية عىل
معنى الفصل  122من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية وبستّة عرش يوما يف ما ّدة اجلنح وبيوم واحد يف ما ّدة
535
املخالفات واليوم أربع وعرشون ساعة ّ
ينص الفصل  16من ذات املج ّلة
ثم ّ
والشهر ثالثون يوما» ّ .
عىل أنّه «ال يمكن أن ّ
يقل مقدار اخلط ّية عن دينار واحد يف ما ّدة املخالفات وال عن ستّني دينارا يف غري
املقررة بوجه
خاص بالقانون».536
ّ
ذلك من ّ
الصور عدا احلاالت ّ
الترصفات اإلنسان ّية،
هذا هو التّقسيم األسايس للعقوبات الذي من املفرتض أن يستوعب خمتلف
ّ
أن علم اهلندسة يمكنه التّأقلم مع ّ
وهو أمر مستحيل منطقا حسب بكاريا« ،فلو ّ
كل تشكيالت
الترصفات اإلنسان ّية الغامضة والتي ال حرص هلا ،لوجب إجياد س ّلم مالئم مقابل للعقوبات ينزل
ّ
للمرشع احلكيم أن حيدّ د النقاط األساس ّية وحيرتم الرتتيب مع
األخف .لكن يكفي
من األشدّ إىل
ّ
ّ
تفادي تطبيق عقوبات الدّ رجة األخرية عىل جرائم الدّ رجة األوىل» ،537وهو ما يستنتج منه غيوم شيتار
يف ظل استحالة القياس الدقيق لرضورة العقوبات التي سبق أن أرشنا إليهاّ 538
أن «تناسب اجلرائم
والعقوبات ّ
جمرد مسكّن «  »un simple palliatifيف استحالة قياس رضورة اجلزاء».539
يظل ّ
ولكي نخرج من مأزق صعوبة تقييس العقوبات خارج منطق مراقبة التناسب بينها وبني اجلرائم
بمعنى استحالة القيام برقابة مالءمة بينها وبني اهلدف -وهو ما تفرتضه اخلطوة األوىل يف اختبار
املرشع» يف استعادة لصيغة بكاريا يف عالقة
التناسب ،-علينا أن نعود إىل مبادئ املعقول ّية و«حكمة ّ
الرضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية يضع حدّ ا أدنى
بمنطق الفصل  49الذي قلنا أنّه عب اشرتاط ّ
للمعنى وتوجيها أدنى للمنهج .فإذا كان س ّلم العقوبات يقابل س ّلم اجلرائم الذي بدوره يقابل س ّلام
تم انتهاكها ،وجب التّأكّد ّ
مرة ّأوال من عدم اإلرساف يف احلدّ
كل ّ
لألهداف أو للمصالح املحم ّية التي ّ
 534املج ّلة اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.8 .
 535نفسه ،ص.9 .

 536نفسه ،ص.14 .
537

 538أنظر أعاله ،ص.82 .
539
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ّ
الرتمجة لنا BECCARIA (C.), Des délits et des peines, op. cit., Chap. VI, p. 161.
ّ
الرتمجة لنا CHETARD (G.), op. cit., p. 68.
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األدنى واحلدّ األقىص عند التّجريم وعند ترتيب العقوبات ،أي يف النهاية عدم اإلرساف يف تقدير
ثمة احرتام املعقول ّية يف ترتيب العقوبات حتى
الرضورات واملصالح التي ُيستوجب محايتها ومن ّ
تتالءم درجتها مع خطورة اجلرم.
وبالتايل ،يمكن أن نرتجم املالءمة بني اإلجراء وموجبه بالبحث عن عالقة سبب ّية أو رابط عقالين
بني التّجريم وموجبه عىل مستوى مبدأ التّجريم يف حدّ ذاته وبني خطورة اجلرم ودرجة العقوبة يف
س ّلم العقوبات بام سيسمح لنا بقياس غياب «الالتناسب الفادح»la disproportion manifeste 540
أسوة باملجلس الدّ ستوري الفرنيس 541وفقا ملعيار املعقول ّية واحلس السليم .فـ «ال ّثنائ ّيات» جريمة-
جمردة وشاملة ،جيب أالّ تشكّل خليطا غري متناسق».542
عقوبة« ،عندما تقارن بعضها ببعض بطريقة ّ
وهو منهج يعكسه فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس ،حيث اعتب أنّه «حسب الترشيع اجلاري به
الساعة عىل ّ
األقل ال يشكّل إال خمالفة من الدّ رجة اخلامسة
العمل ،جتاوز الرسعة القصوى بـ 50كم يف ّ
يتم بشأهنا إقرار جريمة العود ،وأنّه بإقرار جريمة العود بشأن هذه املخالفة وبزجرها بعقوبة
التي مل ّ
املرشع قد حدّ د عقوبة قصوى ّ
أقل
جناح ّية بثالثة أشهر سجنا وبخط ّية بـ 25000فرنك فرنيس يكون ّ
املجرمة تستجيب لرشوط الفصل 223-1
من مقدار العقوبة التي يمكن التّرصيح هبا إذا كانت الفعلة ّ
من املج ّلة اجلزائ ّية أخذا بعني االعتبار لدرجة اخلطورة
املجرمة».543
ّ
اخلاصة بمختلف األفعال ّ
الزجر ّية يف ترشيعنا
بحيث سيكون هذا منهجنا يف حماولة تطبيقنا الختبار التناسب عىل األحكام ّ
اجلزائي يف عالقة باحلريات الفرد ّية انطالقا من البحث عن هذه العقالن ّية يف «ثنائ ّيات اجلريمة
والعقاب».

 540نفسه ،ص.67 .

Décision n° 86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, considérant 541
الرتمجة لنا n°7, disponible au lien suivant: https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/86215DC.htm.
ّ

أنظر أيضا:

542
543

CHETARD (G.), op. cit., p. 67.

ّ
الرتمجة لنا CHETARD (G.), op. cit., p. 69.

ّ
الرتمجة لنا Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999, considérant n°14, op. cit.
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األحكام الترشيع ّية املعن ّية

الفصل  67من املج ّلة اجلزائ ّية :يعاقب عىل»إتيان أمر موحش» ضدّبالسجن ثالث أعوام وخط ّية بـ 240دينارا 544؛
رئيس اجلمهور ّية ّ
الفصل  125من املجلة اجلزائية :يعاقب عىل «هضم جانب موظفعمومي أو شبهه بالقول أو اإلشارة حال مبارشته لوظيفته أو بمناسبة
مبارشهتا» بالسجن عاما وخطية  120د545؛
الفصل  126من ذات املج ّلة :يعاقب عىل «هضم جانب موظف منبالسجن عامني546؛
النظام العديل باجللسة» ّ
الفصل  128من ذات املج ّلة :يعاقب عىل «نسبة أمر غري قانوين ملوظفعمومي أو شبهه يكون متعلقا بوظيفته دون اإلدالء بام يثبت صحة ذلك»
بالسجن عامني وبخط ّية  120دينار547؛
ّ
الفصل  129من ذات املج ّلة :يعاقب عىل «هتك العلم التّونيس أوبالسجن عامني548؛
األجنبي» ّ
الفصل  245من ذات املج ّلة :يعاقب عىل «نسبة أمر لدى العموم فيههتك اعتبار هيئة رسمية» بالسجن ستة أشهر وخطية  240د549؛
الفصل  87من جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكر ّية الذي يعاقبعىل «التحريض عىل النفرة من اخلدمة العسكرية» بالسجن إىل ثالث
ّ
سنوات550؛
الفصل  91من جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكرية يعاقب عىل «حتقريبالسجن إىل 3
العلم أو اجليش
ّ
واملس من كرامته أو سمعته أو معنويته» ّ
سنوات551؛

مالءمة مبدأ التّجريم :الرابط
العقالين بني التجريم وموجبه
اجلريمة
عم يمكن إيراده من حت ّفظات يف
بقطع النظر ّ
خصوص توفر الرضورة اخلارج ّية لتجريم
االنتهاكات املتصلة بحرية التعبري يف دولة
مدن ّية ديمقراط ّيةّ ،
فإن حزمة التّجريامت
الواردة يف عالقة بحرية التّعبري تبدو العالقة

السبب ّية بشأهنا بني التّدبري الترشيعي -أي
ّ
جتريم اإلساءة إىل رئيس اجلمهورية واملو ّظفني
ّ
العموميي واجليش والعلم-واهلدف منها
ّ
أي محاية حقوق الغري مبدئ ّيا من سمعةوكرامة ومحاية الوظيفة ثانيا -متو ّفرة إىل حدّ
ما.

مالءمة العقوبة :الرابط العقالين بني
خطورة اجلرم ودرجة العقوبة يف س ّلم
العقوبات
العقوبة
باستثناء الفصل  55من املرسوم عدد 115
املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلق
بحرية الصحافة والطباعة والنرش الذي يقر عقوبة
ّ
الرأي القائل بأنّه ألغى
اخلط ّية وبقطع النظر عن ّ
النصوص السابقة املخالفة له يف جمال الثلب
أي الفصل  128من املج ّلة اجلزائ ّيةّ -553فإن
خمتلف العقوبات املتّصلة بحرية التّعبري هي
السجن عاما إىل ثالث
عقوبات سجن ّية من ّ
سنوات إضافة إىل اخلطايا .وحتّى لو س ّلمنا
ّ
بأن التّفريد القضائي وسيلة ملالءمة العقوبة مع
ظروف اجلريمة ومقرتفهاّ ،
السجن إىل ثالث
فإن ّ
سنوات بخصوص اإلساءة إىل رئيس اجلمهور ّية
مثال وعىل هدي فقه قضاء املحكمة األوروب ّية
حلقوق اإلنسان الذي سبق بيانه يف قضية Eon c/
 Franceوما ترتب عنه من إلغاء جنحة اإلساءة
لرئيس اجلمهور ّية ،يربز أنّه حتى إذا أقررنا بوجاهة
التّجريم ،فإن السجن ثالث سنوات كنتيجة
املجرم.554
لذلك ال يتالءم مع الفعل ّ

اجلزء الثاين  -املبحث الثاين -املنهج :االمتحان ال ّثالثي
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 545نفسه ،ص.40 .

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

 الفصل  55من املرسوم عدد  115املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011املتعلقبحرية الصحافة والطباعة والنرش يعاقب عىل ال ّثلب بخطية تصل إىل  2000د ،وقد

عرف ال ّثلب بأنّه ّ
«كل ا ّدعاء أو نسبة يشء غري صحيح بصورة علن ّية من شأنه أن ينال من
ّ
رشف أو اعتبار شخص معي برشط أن يرتتّب عن ذلك رضر شخيص ومبارش ّ
للشخص
ّ
املعني».552

 544املج ّلة اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.27 .

 546نفسه ،ص.40 .

 547نفسه ،ص.41 .

 548نفسه ،ص.41 .

 549نفسه ،ص.71 .

 550جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكر ّية ونصوص ملحقة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.28 .

 551نفسه ،ص.29 .

 552املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.2565 .

 554أنظر أعاله ،ص.142-141 .

 553كحلون (ع) ،التّعليق عىل املج ّلة اجلزائ ّية التونس ّية ،املرجع سابق الذكر ،ص.341 .

مالءمة مبدأ التّجريم:
الرابط العقالين بني
التجريم وموجبه

مالءمة العقوبة :الرابط العقالين بني
خطورة اجلرم ودرجة العقوبة يف س ّلم
العقوبات
السجن
ويمكن يف س ّلم تنازيل أن نعترب مالءمة ّ
املجرمة مشكوكا فيها.
اآليل ومدّ ته مع األفعال ّ
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احلق املعني

التجريم
املتصل
باحلياة
اخلاصة
ّ

مالءمة مبدأ التّجريم :الرابط
العقالين بني التجريم وموجبه
من الصعب تقدير العالقة السبب ّية بني طرفني
أحدمها -أي األخالق احلميدة  -مستحيل
التّحديد وهو ما حاولنا إثباته يف عالقة
الشع ّية اجلزائ ّية.558
بانتهاك ّ

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

مالءمة العقوبة :الرابط العقالين بني
خطورة اجلرم ودرجة العقوبة يف س ّلم
العقوبات
نورد نفس املالحظة بالنّسبة إىل عقوبة الست
أشهر سجنا وخطية األلف دينار ألن املالءمة
ال يمكن أن تتم بني جرم غري واضح األركان
ّ
املقررة له.
والعقوبة ّ

الفصل  226مكرر من املج ّلة اجلزائ ّية يف جتريمه لالعتداء العلني عىلاألخالق احلميدة أو اآلداب العامة باإلشارة أو القول أو ملن يعمد علنا
إىل مضايقة الغري بوجه خيل باحلياء بالسجن مدّ ة ستّة أشهر وبخط ّية قدرها
ألف دينار« :يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل
من يعتدي علنا عىل األخالق احلميدة.
ويستوجب نفس العقوبات املذكورة بالفقرة املتقدمة كل من يلفت النظر
علنا إىل وجود فرصة الرتكاب فجور وذلك بكتابات أو تسجيالت أو
إرساليات سمعية أو برصية أو الكرتونية أو ضوئية ».555

 الفصل  230من املج ّلة اجلزائ ّية« :اللواط أو املساحقة إذا مل يكن داخالاملقررة بالفصول املتقدّ مة يعاقب مرتكبه بالسجن
يف أي صورة من الصور ّ
مدة ثالثة أعوام».556

طاملا كانت العالقة السبب ّية بني جتريم التّرصفات
ّ
الرشد واهلدف منه ّ
اجلنس ّية الرضائية بني ّ
هشة
لعدم تأكّد هذا اهلدف ،فمن باب أوىل يعترب عقاب
الثالث سنوات عقابا مش ّطا للغاية غري متالئم مع
الفعلة.

الرابط بني التّجريم وبني اهلدف منهّ
للصبغة غري الثابتة لوجود أحد
هشّ ،أوال ّ
ترصف
األهداف إذ ال آداب عامة بالنسبة إىل ّ
محيمي يف فضاء خاص وال نخال الصحة
العامة أو األمن العام أو الدّ فاع الوطني
مهدّ دة بالتّرصفات احلميمية ما مل متارس
ّ
قص وهو ما يعكسه فقه قضاء املحكمة
عىل ّ
السابق ّ
الذكر،
األوروب ّية حلقوق اإلنسان ّ
إذ عندها تتصادم حرية الترصف املثيل مع
حقوق الغري من الفئات ّ
اهلشة يف احلامية.559
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 557نفسه ،ص.67 .

الفصل  231من املج ّلة اجلزائ ّية« :النساء الاليت يف غري الصور املنصوصعليها بالرتاتيب اجلاري هبا العمل يعرضن أنفسهن باإلشارة أو بالقول
أو يتعاطني اخلناء ولو صدفة ،يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إىل عامني
وبخطية من عرشين دينارا إىل مائتي دينار.
يعترب مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك
النساء جنسيا».557

 555املج ّلة اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.64-63 .
 556نفسه ،ص.67 .

 558أنظر أعاله ،ص.122-119 .

 559أنظر أعاله ،ص.152-151 .

 560تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.94 .
 561الفرشييش(و) ،القصاب(إ) ،املاجري (خ) ،مذكّرات الـ(لّ)دستور ّية ،املرجع سابق الذكر ،ص.52 .

الواضح أنّه يمكن إجياد عالقة سبب ّيةبني جتريم البغاء الرسي يف دولة مدن ّية
ديمقراط ّية واهلدف منه أي موجبات الصحة
العا ّمة .فاملشكل يف الفصل  231ليس
باألساس يف تقديرنا مشكال يف التّجريم ّ
ألن
الترشيع التونيس كام رأينا ين ّظم البغاء العلني
حيجره حسب قرار  30أفريل/نيسان
وال ّ
 ،1942كام ّ
أن هدف محاية الصحة العا ّمة
فيه قدر من الوجاهة ،وإنّام هو مشكل جتريم
«الصدفة» الذي له كام رأينا آثار عكس ّية.
ونفهم إذن ملاذا اقرتح تقرير جلنة احلريات
الفر ّدية واملساواة «إعادة النّظر يف الفصل
( )231بتحديد أركان تعاطي اخلناء».560

العقاب السجني الذي يصل إىل سنتني سيس ّلطيف النهاية ال عىل فعل البغاء طاملا أنّه مباح وفق
الرتاتيب اجلاري هبا العمل وإنّام عىل خمالفة هذه
األخرية .وهذان مها طرفا العالقة اللذان جيب
تقدير مدى مالءمتهام .ونوافق إذن ّ
االتاه الذي
يذهب إىل القول بأنّه «ليس الفعل يف حد ذاته
املجرم بل عدم القيام به بموجب رخصة.
هو
ّ
فليست اآلداب العامة وال األخالق احلميدة
هي التي وقع املس هبا بل االعتداء عىل الرتاتيب
وعدم احرتامها ،وحتديدا القرار الصادر يف 30
أفريل/نيسان  )...( 1942واملحني بمنشور
وزير الداخلية املؤرخ يف  12جانفي/كانون
الثاين  .1977ولذا ال يكون العقاب املقرر هلذه
«اجلريمة » متناسبا معها  ...فليس من املنطقي
قانونا أن تكون عقوبة خمالفة الرتاتيب السجن من
 6أشهر اىل سنتني».561
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انتهاك
حق احلياة
ّ

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

ينص عىل أنّه «إذا كان هضم اجلانب واقعا
الفصل  126من املج ّلة اجلزائ ّية ّ
باجللسة ملوظف من النظام العديل فالعقاب يكون بالسجن مدة عامني.
ويكون العقاب باإلعدام إذا وقع االعتداء بالعنف باستعامل السالح أو
التهديد به ضد قاض باجللسة».562
ينص عىل أنّه «يعاقب
 الفصل  93من املجلة التأديبية واجلزائية البحرية ّباإلعدام كل ربان أو ضابط يفتك سفينة بالعنف أو بالتّحيل»،563

ينص الفصل  54من القانون عدد  74لسنة  1998املؤرخ يف  19أوت/ّ
آب  1998واملتعلق بالسكك احلديدية عىل أنّه يعاقب باإلعدام «كل من
اخلاصة
السالمة
ّ
يتعمد اإلرضار أو تشغيل بدون إذن أجهزة منشآت ّ
بالسكة».564

 562املج ّلة اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.40 .
 563املجلة التأديبية واجلزائية البحرية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.30 .

 564املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.1822 .

مالءمة العقوبة :الرابط العقالين بني
خطورة اجلرم ودرجة العقوبة يف س ّلم
العقوبات
طاملا كان اهلدف من عقوبة اإلعدام هو باألساس
االقتصاص من مرتكبي اجلرائم اخلطريةّ ،
فإن
تسليط عقوبة اإلعدام عىل جرائم ال تؤدي إىل
ّ
الرابط بني خطورة
القتل ينتهك عقالن ّية هذا ّ
اجلرم ودرجة العقوبة ،ناهيك ّ
أن الفصل 22
من الدّ ستور وضع معيار «األقىص» يف إباحة
اإلعدام .ونوافق إذن القايض مالك الغزواين
يف قوله أنّه «من الواضح أنه يوجد انعدام يف
التناسب بني الغاية (محاية األمن العام وحقوق
الغري) والوسيلة (اإلعدام) .فحفظ سلطة القضاء
والذود عن هيبته وحرمة القايض بدنيا ومعنويا
هي اعتبارات من األمهية بمكان لكنها ال حتتاج
لتحقيقها إلعدام املعتدي».565

مالءمة مبدأ التّجريم :الرابط
العقالين بني التجريم وموجبه
تصفات
السبب ّية بني مبدأ جتريم ّ
العالقة ّ
خطرية فيها اعتداء عىل األشخاص واهلدف
من التّجريم أي محاية حقوق الغري وسالمته
واألمن العام ثابتة.

 565الغزواين (م) ،دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور  -رقابة القايض العديل للتناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات وموجباهتا ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.110 .
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ولنعرتف ّ
أن حماولة قياس مدى مالءمة التجريم يف الترشيع التونيس تؤ ّدي بنا عموما إىل معاينة
األول كام بينا ذلك أعاله.
«رخاوة» التمرين الذي يبزه فقه قضاء املحاكم العليا فيام يتع ّلق باالختبار ّ
ّعرض له
ّرصفات يف عالقة بام سبق الت ّ
إذ عادة ما يوجد حدّ أدنى ي ّ
بر النّزعة التجريم ّية لبعض الت ّ
الرضورات أين تساءلنا إذا كانت هناك رضورة للتّجريم يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية ،أي إذا
يف باب ّ
كان هناك تالؤم بني الفعلة وجتريمها من منظور القيم الدّ يمقراط ّية؟ فإذا س ّلمنا بذلك بوضوح ،هان
بر ّ
املرشع من
إىل حدّ ما االختبار ّ
األول يف منهج التّناسب طاملا أنّه عادة ما يكون هناك م ّ
لتدخل ّ
أجل محاية أحد األهداف املرشوعة .وهو ما يبزه فقه القضاء الذي ذكرناه أعاله ،إذ نادرا ما «ختفق»
التّدابري التّرشيع ّية يف اختبار املالءمة .لكن خيتلف األمر إذا تع ّلق االختبار بتقييدات مل حيسم بشأن
الترصفات
الرضور ّية يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية أي يف الصبغة الثابتة للمالءمة اخلارج ّية بني
صبغتها ّ
ّ
املعن ّية بالنّظر ومبدأ جتريمها ،وهذا هو شأن بعض اجلرائم يف تونس لعدم احلسم يف بعض الرضورات
خاصة األخالق ّية منها.
ّ
مدى مالءمة اإلجراءات اجلزائ ّية

تصور العالقات بني الدّ ولة
تعدّ اإلجراءات اجلزائ ّية «االنعكاس احلقيقي يف دولة ما لرشوط
ّ
ّ
والذات اإلنسان ّية» ، 566وهذا ما يفرض إخضاعها إىل اختبار التناسب انطالقا من اخلطوة األوىل -أي
سنتعرض إىل
اختبار املالءمة -مع هدفها األكب وهو الكشف عن احلقيقة ونجاعة البحث .ومن هنا
ّ
خمتلف اإلجراءات اجلزائ ّية من منظومة اإليقاف قبل املحاكمة وإجراءات التّحقيق وطرق التّحري
ثم التّدابري االحرتاز ّية.
ّ
اخلاصة ّ

ّ 566
الرتمجة لنا MERLE (R.) et VITU (A.), Traité de droit criminel, Tome II, Procédure pénale, 5e éd., Paris, Cujas, 2001, n° 4, p. 16.
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احلرية املعن ّية

احلق يف احلرية ويف
األمان عىل النّفس

االحتفاظ

567

اإلجراءات اجلزائ ّية
اإليقاف قبل املحاكمة

هي وسيلة معتمدة لدى مأموري الضابطة العدلية خالل البحث
ّ
األويل يف:
ّ
الفصل  12جم ّلة اإلجراءات اجلزائية (م.ا.ج) بالنسبة إىل حاكمّ
الناحية 568؛
الفصل  13مكرر م.إ.ج بالنسبة إىل أعوان الرشطة واحلرس569؛الفصل  15بالنسبة إىل العمدة570؛-الفصل  34من م.إ.ج بالنسبة إىل وكيل اجلمهورية.571

الرابط العقالين بني التّدبري واهلدف منه
ّ

هتدف إجراءات االحتفاظ إىل ضامن بقاء ذي ّ
الشبهة عىل ذ ّمة العدالة أثناء طور البحث األويل يف إطار
مكرر من املج ّلة اجلزائ ّية ،من ذلك تفادي هرب
رضورات البحث حسب ما ينص عليه الفصل ّ 13
املظنون فيه أو إتالفه لألد ّلة ،وبالتّايل هو رضوري ملتابعة املجرمني والتوقي من انتهاكات األمن العام.
بالضورة.
فهناك رابط عقالين بني هذا اإلجراء االحرتازي واهلدف منه املرتبط يف النهاية ّ
الضورة ،وإنّام يف إحاطته بالضامنات من حيث
وبالتايل ليس املشكل يف اإلجراء نفسه الذي حيرتم مبدأ ّ
تدقيق احلاالت التي يتم فيها اللجوء إليه واملدّ ة التي جيب أن تكون قصرية لضامن رسعة التّحقيق والرقابة
القضائ ّية للتّأكّد من رشع ّية االحتفاظ ،وهذا ما سنتث ّبت فيه الحقا.
وتربز اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان أمهية هذه العالقة السبب ّية بني اإلجراء واهلدف منه قائلة أنّه «ال ينبغي
أن يكون احتجاز املتهمني قبل املحاكمة ممارسة سائدة .وجيب أن يستند االحتجاز رهن املحاكمة إىل قرار
بشأن احلالة الفردية يؤكد معقولية االحتجاز ورضورته من أجل منع فرار املتهم أو التالعب باألدلة أو
تكرار اجلريمة ،عىل سبيل املثال ،مع أخذ مجيع الظروف يف االعتبار .وينبغي أن حيدد القانون العوامل ذات
الصلة ،وجيب أال تتضمن تلك العوامل معايري غامضة وفضفاضة مثل «األمن العام» .وجيب أال يكون
االحتجاز السابق للمحاكمة إلزاميا بحق مجيع املتهمني الذين يواجهون هتام حمددة دون مراعاة للظروف
الفردية؛ كام ال ينبغي حتديد فرتة االحتجاز السابق للمحاكمة عىل أساس العقوبة املحتملة عىل اجلريمة
املنسوبة إىل املتهم ،بل جيب حتديد املدة بناء عىل الرضورة».572

 567أنظر يف هذا الشأن الغزواين (م) ،دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور -رقابة القايض العديل للتناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات وموجباهتا ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.84-83 .

املؤرخ يف  24جويلية/متوز  1968واملتع ّلق بإعادة تنظيم قانون املرافعات اجلنائي ،نسخة حمينّة ،تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية،
 568جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية الصادرة بمقتىض القانون عدد  23لسنة ّ 1968
 ،2020ص.10 .

 569نفسه ،ص.11-10 .

 571نفسه ،ص.19 .

 570نفسه ،ص.15 .

األول  ،CCPR/C/GC/35 ،2014فقرة  ،38عىل الرابط:
 572اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،35املادة ( 9حق الفرد يف احلرية وىف األمان عىل شخصه) 16 ،ديسمرب/كانون ّ
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXjdnG1mwFFfPYGIlNfb%2f6T%2fKgVJHw%2bnchc0ZBQsAMK97HK%2bB77UpkDfbQrno5SAzSwo7Qb2edmC3d8OrET25158
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 574نفسه ،ص.84-83 .

اإليقاف التّحفظي املضبوط يف الفصلني  84و 85من جم ّلة
اإلجراءات اجلزائ ّية واملوكول لـحاكم التحقيق (الفصول 78
و 80و 84م.ا.ج).

573
اإليقاف
موكل هليئات التّحقيق أي دائرة االهتام :الفصل  117م.ا.ج 574؛
وللهيئات احلكمية :حاكم الناحية بالنسبة إىل اإليقاف يف مادةاملخالفات (الفصل  202م.ا.ج ) 575واملحكمة االبتدائ ّية يف ما ّدة
اجلنح (الفصل  206م.ا.ج).576

حسب الفصل  84من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية« ،اإليقاف التّح ّفظي وسيلة استثنائ ّية وجيب عند ّاتاذها
ينص يف فقرته األوىل عىل أنّه
مراعاة القواعد الواردة بالفصل  85من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية» 577الذي ّ
«يمكن إيقاف املظنون فيه إيقافا حت ّفظ ّيا يف اجلنايات واجلنح املتل ّبس هبا وكذلك ك ّلام ظهرت قرائن قو ّية
تستلزم اإليقاف باعتباره وسيلة أمن يتالىف هبا اقرتاف جرائم جديدة أو ضامنا لتنفيذ العقوبة أو طريقة
تو ّفر سالمة سري البحث».578
وهذا يعني وجود عالقة سبب ّية مبدئ ّية بني إجراء اإليقاف التحفظي و»سالمة سري البحث» الرضور ّية لنجاعة
العدالة اجلزائية اهلامة بدورها لضامن األمن العام ،يف حدود ما تم بيانه بالنظر للتّعليق العام للجنة املعن ّية
ّ
بحقوق اإلنسان املذكور أعاله يف خصوص االحتفاظ قبل احلكم.
إذا كان االحتفاظ واإليقاف التّح ّفظي يرتبطان باألساس بسالمة البحث ويربران بالرضورة بام جيعل منهام
ّ
وسيلة حرمان من احلرية مرتبطة عقالنيا باهلدفّ ،
فإن اإليقاف قبل احلكم سواء من قبل دائرة االهتام أو
حمكمتي الناحية أو املحكمة االبتدائ ّية مل تردفه جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية بالصبغة االستثنائية واملتأكّدة مما قد
الساح إىل مبدأ.
يقلب اإليقاف كاستثناء حلالة ّ
ورغم تنصيص الفصل  85من ذات املج ّلة يف فقرته اخلامسة عىل أنّه «ال يمكن أن يرتتّب عن قرار
امللف إىل قايض التّحقيق ملواصلة بعض األعامل التي تقتضيها هتيئة القض ّية للفصل
دائرة االهتام بإحالة
ّ
جتاوز املدّ ة القصوى لإليقاف التّح ّفظي للمتّهم الذي يتحتّم ،يف هذه احلالة عىل قايض التّحقيق أو دائرة
االهتام ،حسب األحوال اإلذن باإلفراج عنه مؤ ّقتا دون أن يمنع ذلك من اختاذ التّدابري ّ
اللزمة بضامن
حضوره»ّ ،579
فإن متكني دائرة االهتام «دائام أن تصدر بطاقة إيداع ضدّ املظنون فيه» وحاكم الناحية من
إبقاء املظنون فيه حتت طلبه بمقتىض بطاقة إيداع أو املحكمة االبتدائ ّية من تأييد بطاقة اإليداع حسب
ّحري ،من شأهنا أن تطيل فرتة اإليقاف قبل إصدار احلكم.
الفصل  206يف جمال اجلنح ملزيد الت ّ
(الـ)صادمة بمرونتها
وقد الحظ القايض مالك الغزواين بشأن الفصل  117ذي «الصياغة
ّ
أن «املعلوم ّ
وعموميتها» ّ
تتعهد بأصل القضية تكون أعامل البحث
أن دائرة االهتام عندما
ّ
فيها قد استكملت من طرف قايض التحقيق ،وهو ما يعني انتفاء ركن التل ّبس ملرور زمن

الشأن الغزواين (م) ،دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور– رقابة القايض العديل للتناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات وموجباهتا ،املرجع سابق ّ
 573أنظر يف هذا ّ
الذكر ،ص.83 .

 575نفسه ،ص.59 .

 576نفسه ،ص.61 .

 578نفسه ،ص.32-31 .

 577جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.31 .
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 579نفسه ،ص.32-31 .

السفن
اإليقاف من أجل اجلرائم املرتكبة عىل متن ّ
متيز املج ّلة التّأديب ّية واجلزائ ّية البحرية املذكورة أعاله بني:
اجلرائم املرتكبة من الطاقم واملسافرين :ويعود فيها مرجع النظر
السلطة البحرية.
إىل الربان وإىل ّ
ينص الفصل  19من املجلة التأديبية واجلزائية البحرية عىل إمكانية
اعتقال الربان «عند احلاجة» للمظنون فيه «بصفة وقائية» 581بعد فتح
بحث للغرض .ويضيف الفصل  20رضورة رفع األمر للسلطة
العدل ّية إذا كان أول ميناء تريس به السفينة تونسيا وإذا مل يكن كذلك
يتم البت يف مصريه من قبل السلطة البحرية (مدير البحرية التجارية)
أو الربان ،خاصة عرب إيداعه حتفظيا بالسجن .582
اجلرائم التي يرتكبها الربان خارج البالد التونسية:
يمكّن الفصل  22من ذات املج ّلة السلطة البحرية (مدير البحرية
التجارية) من سجنه مؤقتا أو إرجاعه إىل ميناء تونيس إذا اقتضت
ذلك «خطورة األفعال أو سالمة السفينة أو الركاب».583

عن ارتكاب اجلريمة وكذلك عدم وجود خشية عىل سالمة البحث الذي انتهى مبدئيا ،ففي كثري من
األحيان يكون قرار اإليقاف من طرف دائرة االهتام قرارا مبنيا فقط عىل عدم مشاطرة موقف حاكم
التحقيق بإبقاء املظنون فيه بحالة رساح رغم تو ّفر أد ّلة جدية عىل ارتكابه جريمة خطرية .وأكثر من هذا،
فقد ُفهم الفصل  117املذكور عىل أنه جييز لدائرة االهتام إيقاف املظنون قبل تعهدها باألصل وحتى
بمناسبة طعن صادر عن املظنون فيه ذاته يف قرار احرتازي اختذه ضده قايض التحقيق مثل جتميد أمواله
وحتجري السفر عنه فيقصد املظنون فيه دائرة االهتام حرا وخيرج منها مغلول األيدي».580
السفن واهلدف
تبدو العالقة السبب ّية مبدئ ّيا متو ّفرة بني منظومة اإليقاف من أجل اجلرائم املرتكبة عىل ظهر ّ
منها وهو الصبغة الوقائ ّية ورضورة البحث ،وهي صبغة استثنائ ّية أكّد عليها الفصل  19باإلحالة إىل
ربر اعتقال املظنون فيه من قبل الربان بوصفه يقوم «بوظائف مأمور الضابطة العدل ّية
«احلاجة» التي ت ّ
السفينة» حسب الفصل  59من جم ّلة التّجارة البحر ّية
بالنسبة إىل مجيع اجلنايات واجلنح املرتكبة عىل متن ّ
584
ثم الفصل  22بالتنصيص يف خصوص السجن املؤقت للربان يف صورة ارتكابه جلرائم خارج البالد
ّ ،
التونس ّية عىل الطابع االستثنائي يف ارتباط بخطورة األفعال وبسالمة السفينة والركاب ،أي أن اهلدف
ربر إىل حدّ ما الت ّ
ّدخل ،وإن كان تقرير جلنة احلريات الفرديةّ
العام للتّو ّقي والسالمة واألمن العام متوفر ي ّ
السفن ،واعترب أنّه قد «جتاوزه الزمن»،585
واملساواة قد أشار إىل الطابع البايل لتنظيم االعتقال عىل ظهر ّ
فضال عن عدم مالءمة العبارات املستعملة من «اعتقال» و«سجن حتفظي» و«سجن مؤقت» 586وهي
عبارات ال تتوافق مع القاموس اجلزائي التونيس ومع منظومة اإليقاف قبل احلكم.
لكن هذا اإليقاف يطرح إشكالية أخرى تتمثل يف غياب الضامنات القانونية للمظنون فيهم وهي إشكالية
تتجاوز اختبار اخلطوة األوىل للمالءمة.

 580الغزواين (م) ،دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور -رقابة القايض العديل للتناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات وموجباهتا ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.84 .

 581املج ّلة التّأديب ّية واجلزائية البحرية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.14 .
ّ
ّ
 582نفسه ،ص.14 .

 583نفسه ،ص.15 .

 585تقرير جلنة احلريات الفردية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.70 .

مؤرخ يف  24أفريل/نيسان  ،1962نسخة حم ّينة ،تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية ،2016 ،ص.20 .
 584جم ّلة التجارة البحر ّية املدرجة بالقانون عدد  13لسنة ّ 1962

 586نفسه ،ص.70 .
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احلرية املعن ّية

حرمة املسكن

 588نفسه ،ص.36-35 .

اإلجراءات اجلزائ ّية
إجراءات التّحقيق

التّفتيش
الفصل  94من م .إ.ج :قايض التّحقيق دون سواه ،مع إمكانية مبارشة التّفتيش
ّ
ّ
السكنى من قبل:
بمحلت ّ
الضابطة العدل ّية يف صورة اجلناية أو اجلنحة املتل ّبس هبا؛
مأموري ّ حكّام النواحي وضباط احلرس الوطني املك ّلفني بمقتىض إنابة من حاكم التّحقيق؛مو ّظفي اإلدارة وأعواهنا املرخص هلم ذلك بمقتىض نص خاص .587احلجز
الفصل  97من م.إ .ج« :عىل حاكم التّحقيق أن يبحث عن األوراق واألشياء التي من
شأهنا اإلعانة عىل كشف احلقيقة وأن حيجزها».588
أن «حلاكم التّحقيق أن يأذن بحجز ّ
ينص عىل ّ
كل ما كان
الفصل  99من م .إ .ج ّ
من قبيل املراسالت وغريها من األشياء املبعوث هبا إن رأى يف ذلك فائدة لكشف
احلقيقية .ولوكيل اجلمهور ّية ولو يف غري صورة اجلناية أو اجلنحة املتلبس هبا أن يصدر
ّ
املوجهة لذي ّ
الصادرة عنه ويف حجزها
قرارا يف التّفتيش عىل املكاتبات
الشبهة أو ّ
ّ
ملم».589
وجيب عليه أالّ ي ّطلع عليها ما مل يكن هناك خطر ّ

 587جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.35 .

590

 589نفسه ،ص.36 .

الرابط العقالين بني التّدبري واهلدف منه
ّ

السبب ّية بني إجراءي التفتيش واحلجز -كتقييد حلرمة املسكن ورسية
تعدّ العالقة ّ
املراسالت -واهلدف منهام -وهو التمكّن من مجع أكثر ما يمكن من وسائل اإلثبات
ثمة حتقيق األمن العام -أمرا ثابتا.
بام يضمن كشف احلقيقة ومن ّ
بحيث ال يطرح التفتيش واحلجز إشكاال من حيث ارتباطهام العقالين باهلدف ،بل
بارتباطه برضورة إحاطة هذين اإلجراءين اخلطريين عىل حرمة املسكن الذي يعدّ «
قلعة الفرد» 590بضامنات ضدّ التّفتيش االعتباطي وهو ما سنراه الحقا.

ّ
التمجة لنا CARBONNIER(J.), Droit civil, Vol. 1, Paris, PUF, collection « Quadrige », 2004, p. 514.
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احلرية املعن ّية

حرمة احلياة
اخلاصة
(رسية املراسالت
واالتّصاالت)...

اإلجراءات اجلزائ ّية
اخلاصة
ّحري
ّ
طرق الت ّ

التنصت واعرتاض االتصاالت
كرسه الفصل  54من القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤرخ يف  7أوت/آب 2015
 ّاملتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال 591كام ُن ّقح ُ
وتّم بالقانون األسايس عدد 9
لسنة  2019مؤرخ يف  23جانفي/كانون الثاين « :2019يف احلاالت التي تقتضيها رضورة
البحث يمكن اللجوء إىل اعرتاض اتصاالت ذوي الشبهة بمقتىض قرار كتايب معلل من وكيل
اجلمهورية أو قايض التحقيق بالقطب القضائي ملكافحة اإلرهاب .كام يمكن يف نفس تلك
احلاالت ،وبناء عىل تقرير مع ّلل من مأمور الضابطة العدلية املكلف بمعاينة اجلرائم اإلرهابية،
اللجوء إىل اعرتاض اتصاالت ذوي الشبهة بمقتىض قرار كتايب معلل من وكيل اجلمهورية أو
قايض التحقيق بالقطب القضائي ملكافحة اإلرهاب.592».
 الفصل  32من القانون األسايس عدد  61لسنة  2016مؤرخ يف  3أوت/آب 2016املتعلق بمنع االجتار باألشخاص« :يف احلاالت التي تقتضيها رضورة البحث ،يمكن اللجوء
إىل اعرتاض اتصاالت ذوي الشبهة بمقتىض قرار كتايب معلل من وكيل اجلمهورية أو قايض
التحقيق.
يشمل اعرتاض االتصاالت احلصول عىل بيانات املرور والتنصت أو االطالع عىل حمتوى
االتصاالت وكذلك نسخها أو تسجيلها باستعامل الوسائل الفنية املناسبة واالستعانة يف ذلك،
عند االقتضاء ،بالوكالة الفنية لالتصاالت ومشغيل الشبكات العمومية لالتصاالت ومشغّيل
مزودي خدمات االتّصاالت كل حسب نوع اخلدمة التي يسدهيا».593
شبكات النّفاذ و ّ

 594النص سابق ّ
الذكر ،ص.237 .

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  7 ،63أوت/آب  ،2015ص.2173-2172 .
الرائد ّ
ّ 591
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  29 ،9جانفي/كانون الثاين  ،2019ص.236 .
الرائد ّ
ّ 592
 593الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  12 ،66أوت/آب  ،2016ص.2856 .

 595النص سابق الذكر ،ص.2857 .

الرابط العقالين بني التّدبري واهلدف منه
ّ

يشكّل ّ
كل من االعرتاض عىل االتصاالت واملراقبة السمعية البرص ّية انتهاكا
خطريا للخصوص ّية واحلياة اخلاصة املضمونة بالفصل  24من الدّ ستور.
وقد سبق للمجلس الدّ ستوري الفرنيس أن ن ّبه هلذه اخلطورة كالتايل« :إذا
خاصة ملعاينة اجلنايات واجلنح ذات
تقص ّ
املرشع إقرار تدابري ّ
كان بإمكان ّ
التّعقيد اخلاص ومجع األد ّلة واالثباتات والبحث عن مرتكبيها ،فيجب أن
السلطة القضائ ّية،
يتم القيام هبذه العمل ّيات يف إطار احرتام صالحيات ّ
ّ
الضامنة للحريات الفرد ّية ،وأن تكون تقييدات احلرية التي ترضهبا عىل
احلقوق املضمونة دستور ّيا رضور ّية لكشف احلقيقة ومتناسبة مع خطورة
ربر» ،وهو ما ذكّر به يف القرار
اجلرائم وتعقيدها وأالّ حتدث متييزا غري م ّ
الس ّ
جل الوطني للبصامت اجلين ّية لألشخاص املحكوم
املذكور أعاله بشأن ّ
عليهم من أجل إحدى اجلرائم املنصوص عليها يف قائمة .596
كام ذكّر جملس حقوق اإلنسان التابع ملن ّظمة األمم املتّحدة يف قرار اختذه
«احلق يف اخلصوص ّية يف العرص
بتاريخ 26سبتمرب/أيلول  2019حول
ّ
الرقمي» ّ
بأن «مراقبة االتصاالت و/أو اعرتاضها عىل نحو غري قانوين
ّ
تعسفي ،أو استخدام
تعسفي ،أو مجع البيانات عىل نحو غري قانوين أو ّ
أو ّ
تعسفي ،باعتبارها عىل
التكنولوج ّية البيومرت ّية عىل نحو غري قانوين او ّ
احلق يف اخلصوص ّية ويمكن أن تنال
درجة عالية من التّقحم ،إنّام تنتهك ّ
احلق يف حرية التّعبري ويف اعتناق اآلراء
من حقوق إنسان أخرى ،بام فيها ّ
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املراقبة السمع ّية البرص ّية
يف جمال مكافحة اإلرهاب :الفصل  61من القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤرخ يف
 7أوت/آب  2015املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال كام ُن ّقح ُ
وتّم بالقانون
األسايس عدد  9لسنة  2019مؤرخ يف  23جانفي/كانون الثاين « :2019يف احلاالت التي
تقتضيها رضورة البحث ،يمكن لوكيل اجلمهورية أو لقايض التحقيق بالقطب القضائي ملكافحة
اإلرهاب بحسب األحوال أن يأذن بمقتىض قرار كتايب مع ّلل ملأموري الضابطة العدلية املكلفني
بمعاينة اجلرائم اإلرهابية املنصوص عليها هبذا القانون بوضع عُدة تقنية باألغراض الشخصية
لذوي الشبهة أو بأماكن أو حمالت أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل
وتسجيل كالمهم وصورهم بصفة رسية وحتديد أماكنهم .كام يمكن يف نفس تلك احلاالت،
وبناء عىل تقرير معلل من مأمور الضابطة العدلية املكلف بمعاينة اجلرائم اإلرهابية ،لوكيل
اجلمهورية أو لقايض التحقيق بالقطب القضائي ملكافحة اإلرهاب أن يأذن بمقتىض قرار كتايب
مع ّلل ملأموري الضابطة العدلية املذكورين بوضع عُدة تقنية باألغراض الشخصية لذوي الشبهة
أو بأماكن أو حمالت أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كالمهم
وصورهم بصفة رسية وحتديد أماكنهم».594

دون ّ
السلمي وتكوين اجلمع ّيات ،وقد
تدخل ،واحلق يف حرية
التجمع ّ
ّ
تتعارض مع مبادئ املجتمع الديمقراطي بام يف ذلك عند االضطالع هبا
خارج إقليم الدّ ولة أو عىل إقليم واسع» 597مهيبا بالدّ ول «أن تضمن يف
سياق ّ
ّطرف العنيف املفيض
كل التّدابري التي تتخذ ملكافحة اإلرهاب والت ّ
باحلق يف اخلصوص ّية اتّساق هذه التّدابري مع مبادئ
متس ّ
إىل اإلرهاب والتي ّ
والضورة والتّناسب وتوافقها مع االلتزامات امللقاة عىل عاتقها
ّ
الشع ّية ّ
بموجب القانون الدّ ويل «.598
مع ذلك قد يعدّ اعرتاض االتصاالت واملراقبة السمعية البرصية كوسائل
حتري خاصة واستثنائية يف الترشيع اجلزائي التونيس وسائل ناجعة يف
التحقيق للحفاظ عىل األمن والوقاية من اجلريمة خاصة يف اجلرائم املع ّقدة
أقرت ذلك
واخلطرية كاجلرائم اإلرهابية أو جريمة االجتار باألشخاص مثلام ّ
املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان يف قرار  Maloneاملذكور أعاله 599وهو
ما جيعل العالقة السبب ّية بني هذين اإلجراءين واهلدف منهام ثابتة.

Décision 2010-25 QPC du 15 septembre 2010, M. Jean-Victor C. [Fichier empreintes génétiques], considérant n°22, op. cit.

https://undocs.org/du/A/HRC/RES/42/15

 597اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،جملس حقوق اإلنسان ،احلق يف اخلصوص ّية يف العرص الرقمي ،قرار اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26سبتمرب /أيلول  ،2019الدورة الثانية واألربعون ،A/ 15/42/HRC/RES ،ص،4 .
يمكن حتميله عىل الرابط التايل:

599

 598نفسه ،ص.6 .
CEDH, Affaire Malone c. Royaume-Uni, n°8691/79, 2 août 1984, op. cit.
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يف جمال مقاومة االجتار باألشخاص :الفصل 39من القانون األسايس عدد  61لسنة 2016
مؤرخ يف  3أوت/آب  2016املتعلق بمنع االجتار باألشخاص « :يف احلاالت التي تقتضيها
رضورة البحث ،يمكن لوكيل اجلمهورية أو لقايض التحقيق بحسب األحوال أن يأذن بمقتىض
قرار كتايب معلل ملأموري الضابطة العدلية بوضع عُدة تقنية باألغراض الشخصية لذوي الشبهة
أو بأماكن أو حمالت أو عربات خاصة أو عمومية بغاية التقاط وتثبيت ونقل وتسجيل كالمهم
وصورهم بصفة رسية وحتديد أماكنهم».595
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احلرية املعن ّية

حرية التنقل

اإلجراءات اجلزائ ّية

الرابط العقالين بني التّدبري واهلدف منه
ّ

تعترب هذه التّدابري االحرتاز ّية من فرض عدم مغادرة حدود تراب ّية حيدّ دها القايض أو منع املظنون فيه
من ال ّظهور يف أماكن مع ّينة أو إعالم قايض التّحقيق بتن ّقالته تقييدات جد ّية حلرية التن ّقل للمظنون
يتم ضامن بقائه عىل ذ ّمة العدالة والتوقي من إمكانية فرار املظنون فيه أو العود وذلك إىل حني
فيه حتى ّ
استكامل البحث ،مع عدم إيقافه بام يضمن عدم حرمانه التام من احلرية .وبالتايل ّ
فإن العالقة السبب ّية
ثابتة بني هذه التّدابري االحرتاز ّية واهلدف منها الذي يتم ّثل يف النهاية يف احلرص عىل سالمة البحث
يف إطار كشف احلقيقة وتتبع املجرمني.

التدابري االحرتاز ّية

اإلفراج املؤ ّقت
يقرر قايض التّحقيق
الفصل  86من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية :يمكن أن ّ
من تلقاء نفسه أو يف أي وقت بناء عىل طلب من وكيل اجلمهور ّية أو
املظنون فيه أو حماميه اإلفراج املؤ ّقت مقابل تعهد املظنون فيه بـاحرتام
ّ
التدابري التي تشمل:
الوضع حتت املراقبة االلكرتون ّية الذي متت إضافته إىل قائمة التّدابرياالحرتاز ّية بمقتىض املرسوم الصادر عن رئيس احلكومة عدد  29لسنة
 2020املتع ّلق بنظام املراقبة االلكرتون ّية يف املا ّدة اجلزائية 600وذلك
ملدّ ة أقصاها  6أشهر غري قابلة للتمديد مع تويل قايض التحقيق متابعة
تنفيذ هذا التدبري بمساعدة مكتب املصاحبة الراجع له بالنظر؛
مقر له بدائرة املحكمة؛
اختاذ ّعدم مغادرة حدود تراب ّية حيدّ دها القايض إالّ برشوط معينة؛ّ
منعه من ال ّظهور يف أماكن مع ّينة؛-إعالمه لقايض التّحقيق بتن ّقالته ألماكن مع ّينة. 601

 600الرائد الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  10 ،54جوان/حزيران  ،2020ص.1405 .
 601جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية ،املرجع سابق الذكر ،ص.33-32 .
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*التّدابري غري اجلزائ ّية:

سنم ّيز يف هذا اإلطار بني األعامل الوالئ ّية واألعامل اإلدار ّية.
األعامل الوالئ ّية:

السارية واإليواء
يطرح تصنيف االستشفاء الوجويب لغرض العزل االتقائي املتع ّلق باألمراض ّ
الوجويب لألشخاص املصابني باضطرابات عقل ّية إشكاال بالنّظر إىل ّأهنا تدابري تتّخذ بإذن قضائي
بناء عىل طلب من اإلدارة ،بحيث ّأهنا تُتخذ حلامية املريض من نفسه ومحاية الغري أو اتقاء من انتشار
العدوى ،فهي ليست عمال قضائ ّيا رصفا .فرغم صدورها عن قايض ،فإنّه ال يوجد نزاع وال يوجد
طرفان باملعنى التقليديّ ،
صحة عموم ّية.
ألن إثارة اإلذن القضائي تكون
خاصة بطلب من سلطة ّ
ّ
الشكيل 602طاملا ّ
وفضال عن اختالل املعيار املوضوعي ،فهناك أيضا اختالل للمعيار ّ
أن القرارات
خمتصة بالوظيفة القضائ ّية
املتصلة باإليواء الوجويب أو االستشفاء الوجويب ورغم صدورها عن هيئات ّ
ال ختضع إىل إجراءات املواجهة ويمكن بناء عىل ذلك إدراجها يف صنف العمل الوالئي الذي يمكن
ترصفه
ّرصف الذي يصدره القايض بحكم ما له من والية عا ّمة عىل الذين يتع ّلق هبم ّ
تعريفه بأنّه «الت ّ
هبدف إعانتهم عىل حتقيق مصاحلهم املرشوعة«. 603
ورغم ما أثارته طبيعة الت ّ
سيتم
ّدخل القضائي من نقاش ، 604نحسب أنّه يتو ّفر يف التّدبريين الذين
ّ
حتليلهام رشطا «انعدام الفصل يف نزاع» و»غياب مبدأ املواجهة« 605املم ّيزين للعمل الوالئي الذي ال
صبغة قضائ ّية فيه حسب حمكمة التّعقيب «باعتبار ّ
أن رئيس املحكمة عندما يعمل بسلطته الوالئ ّية
جمرد تدبري وإجراء حتفظي
فهو ال يقيض وال يصدر حكام قضائ ّيا وإنّام يصدر أمرا والئ ّيا ،وهو بذلك ّ
للبت إجيابا وسلبا عىل
املرشع «باعتباره رخصة ّ
ال يكسب ح ّقا وال هيدره« .606فالعمل الوالئي يمنحه ّ
ضوء ما يرتأى له من جدية املطلب واألسباب اخلطرية«.607

 602أنظر بالنّسبة إىل معايري العمل القضائي بن سليمة (ح) «األذون عىل عرائض يف قانون املرافعات املدن ّية» ،جم ّلة القضاء والترشيع ،عدد  ،4أفريل/نيسان
 ،2009ص.14 .
 603اللبيدي (ح ص) ،أصول املرافعات الوالئ ّية ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،1984 ،ص.20 .
الصادر يف  03أوت  ،»1992جم ّلة القضاء والترشيع ،عدد  ،7جويلية/متوز  ،2003ص.73 .
 604كريفة (م) «قانون الصحة العقلية واإليواء الوجويب ّ
 605بن سليمة (ح) ،املرجع سابق الذكر ،ص.19-18 .

 606قرار تعقيبي عدد  29 ،64611سبتمب/أيلول  ،2011ضمن حلمر (ع) ،اجلديد يف فقه القضاء  ،2016تونس ،منشورات جممع األطرش للكتاب
املختص ،2016 ،ص.598 .
 607قرار تعقيبي مدين عدد  03 ،13437مارس/آذار  ،1986نرش ّية حمكمة التّعقيب ،عدد  ،1986 ،1ص.148 .
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احلرية املعن ّية

احلق يف احلرية ويف
األمان عىل النّفس

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

الرابط العقالين بني اإلجراء واهلدف منه

تبدو العالقة بني إجراء االستشفاء الوجويب واهلدف منه وهو احلامية من خطر
العدوى -محاية للصحة العامة ولسالمة الغري -ثابتة رغم ما يف هذا القرار من تضييق
وتعمدهم
عىل حرية الفرد خاصة يف صورة رفض األفراد املعنيني مبارشة العالج
ّ
نقل املرض إىل الغري ،وهذا ما أقره املجلس الدّ ستوري التونيس حتت طائلة دستور
 1959معتربا أنّه ولئن كانت حرمة الفرد «تقتيض أن يكون عالج الشخص متوقفا
يقر مجلة من التّدابري اإلجبارية يف صورة ما
عىل رضائه» فإنّه «يسوغ
ّ
للمرشع  ...أن ّ
ّ
السارية خطرا بالصحة العمومية أو
إذا شكّل سلوك املريض املصاب بأحد األمراض ّ
بصحة الغري».610
ّ

االستشفاء الوجويب لغرض العزل االتّقائي

ينص الفصل  11من القانون عدد  71لسنة  1992املؤرخ يف  27جويلية/متوز
السارية كام ن ّقح بالقانون عدد  12لسنة  2007مؤرخ يف
 1992املتعلق باألمراض ّ
 12فيفري/شباط « :2007يمكن إصدار قرار االستشفاء الوجويب لغرض العزل
االتقائي ضد األشخاص املصابني بأحد األمراض املنصوص عليها بامللحق املرفق
هبذا القانون وذلك يف احلاالت التالية:
-1إذا رفضوا مبارشة أو متابعة العالج املحدد هلم رغم إلزامهم بذلك مع إثباته ...
-2إذا سعوا عمدا من خالل سلوكهم إىل انتقال املرض املصابني به إىل أشخاص
آخرين».608
ويصدر قرار االستشفاء الوجويب حسب الفصل  12من ذات القانون فورا يف حجرة
ّ
املختصة تراب ّيا واملنتصبة للقضاء استعجال ّيا .609
الشورى من املحكمة االبتدائ ّية
ّ

األول
الرسمي للجمهورية التّونسية ،عدد  31 ،50جويلية/متوز  ،1992ص )925 .بمقتىض الفصل ّ
الرائد ّ
السارية ( ّ
 608ن ّقح الفصل  11من القانون عدد  71لسنة  1992املؤرخ يف  27جويلية/متوز  1992املتعلق باألمراض ّ
الرسمي للجمهورية التّونسية ،عدد
الرائد ّ
من القانون عدد  12لسنة  2007مؤرخ يف  12فيفري/شباط  2007يتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  71لسنة  1992املؤرخ يف  27جويلية/متوز  1992املتعلق باألمراض السارية ( ّ
 16 ،14فيفري/شباط  ،2007ص.) 429 .

 609املرجع سابق الذكر ،ص.925 .

السارية ،سابق الذكر ،ص.434 .
املؤرخ يف  27جويلية/متوز  1992املتع ّلق باألمراض ّ
الرأي عدد  2006-27للمجلس الدّ ستوري بخصوص مرشوع قانون يتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  71لسنة ّ 1992
ّ 610
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احلرية املعن ّية

احلق يف احلرية ويف
األمان عىل النّفس

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

الرابط العقالين بني اإلجراء واهلدف منه

يعدّ اإليواء الوجويب كام رأينا أعاله حرمانا من احلرية اجلسد ّية  une rétentionال
فقط حدّ ا من حرية التّن ّقل.
عم أحيط به هذا اإلجراء من ضامنات ،وهو ما سيسمح باحلسم يف مدى
وبقطع النّظر ّ
احرتامه الختبار التّناسب يف النّهايةّ ،
فإن العالقة السببية بني إجراء احلرمان من احلرية
ّ
ّ
تقرره واهلدف منه أي محاية ّ
خاصة عرب احلرص
الشخص من نفسه واألمن العام ّ
الذي ّ
عىل سالمة الغري تبدو ثابتة.
بحيث يبدو احلرص عىل األمن العام بارزا يف إجراء اإليواء الوجويب.612
وكان املجلس الدستوري الفرنيس قد أكّد عىل رضورة تو ّفر عنرص املالءمة وغريها
من عنارص اختبار التّناسب يف قرار صادر بخصوص مسألة ذات أولو ّية دستور ّية
معتربا أنّه جيب أن يكون اإليواء الوجويب « hospitalisation d’officeمقترصا
عىل احلاالت التي يكون فيها اإلجراء مالئام ورضور ّيا ومتناسبا مع حالة املريض
وأمن األشخاص أو احلفاظ عىل النظام العام».613

اإليواء الوجويب لألشخاص املصابني باضطرابات عقل ّية

يضبط القانون عدد  83لسنة  1992املؤرخ يف  3أوت/آب  1992املتعلق بالصحة
العقلية كام ن ّقح بالقانون عدد  40لسنة  2004مؤرخ يف  3ماي/أيار  2004رشوط
اإليواء يف املستشفى بسبب اضطرابات عقلية كام يمكّن يف الفصل  11فقرة ثالثة من
إيواء الشخص املصاب باضطرابات عقل ّية دون رضاه إذا «كانت حالته الصحية مت ّثل
هتديدا لسالمته أو سالمة غريه» مع اشرتاط الفصل  12إبقاء «القيود املسلطة عىل
ويكرس يف الفصل  24إجراء
حريته يف حدود ما تستلزمه صحته ومتط ّلبات عالجه»
ّ
االيواء الوجويب الذي يعود إىل «اختصاص رئيس املحكمة االبتدائ ّية ا ّلتي يوجد
بدائرهتا ّ
حمل إقامة ّ
الشخص ا ّلذي سيقع إيواؤه .ويرفع األمر لرئيس املحكمة بطلب
أي سلطة صح ّية عموم ّية أو من وكيل اجلمهور ّية ويكون ال ّطلب
كتايب صادر عن ّ
مشفوعا برأي ط ّبي كتايب.
(فقرة ثانية جديدة) ويأذن رئيس املحكمة االبتدائية باإليواء الوجويب لألشخاص
الذين تشكل اضطراباهتم العقلية خطرا عىل سالمتهم أو عىل سالمة غريهم وذلك
بأقرب مؤسسة استشفائية عمومية من مقر إقامة الشخص الذي سيخضع لإليواء
يتوفر هبا قسم خمتص يف األمراض العقلية ويتم ذلك بعد سامع املريض باجللسة من
قبل رئيس املحكمة االبتدائية أو من ينوبه وإن ّ
تعذر ذلك فيتم سامعه بمقر إقامته.
وال يتم اإليواء يف هذه احلالة إال بعد اإلدالء بقرار رئيس املحكمة املعنية يف هذا
الغرض».611

التونس ّية ،عدد  7 ،52أوت/آب  ،1992ص )992 .كام
الرسمي للجمهور ّية ّ
الرائد ّ
 611قانون عدد  83لسنة  1992مؤرخ يف  3أوت/آب  1992يتعلق بالصحة العقلية وبرشوط اإليواء يف املستشفى بسبب اضطرابات عقلية ( ّ
ن ّقح بالقانون عدد  40لسنة  2004مؤرخ يف  3ماي/أيار  2004يتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  83لسنة  1992املؤرخ يف  3أوت/آب  1992املتعلق بالصحة العقل ّية وبرشوط اإليواء يف املستشفى بسبب اضطرابات عقلية
التونس ّية ،عدد  7 ،37ماي/أيار  ،2004ص.)1267 .
الرسمي للجمهور ّية ّ
الرائد ّ
( ّ
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احلرية املعن ّية

احلق يف احلرية ويف
ّ
األمان عىل النّفس
حرية التن ّقل

*األعامل اإلدار ّية:
سيتم التّمييز بني التّدابري التأديب ّية والتدابري الضبط ّية:
ّ

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

اإليقاف كعقوبة تأديبيةّ
العسكريي:
 بالنّسبة إىلّ
ينص الفصل ( 37جديد) من القانون عدد  20لسنة  1967مؤرخ يف  31ماي/
ّ
ّ
للعسكريي كام ن ّقح بمقتىض القانون
أيار  1967املتعلق بضبط النظام األسايس العام
ّ
عدد  47لسنة  2009املؤرخ يف  8جويلية/متوز  2009يف إطار العقوبات التأديب ّية
التي يمكن أن تسلطها السلطات العسكرية -أي وزير الدفاع الوطني أو السلطات
العسكرية املؤهلة التي يمكن أن يفوض هلا سلطته التأديبية -عىل عقوبات الدّ رجة
األوىل بالنسبة لإليقاف البسيط واإليقاف الشديد (إضافة للحرمان من اإلجازة
والتنبيه واإلنذار والتوبيخ واحلذف من جدول الرتقية).614
قوات األمن الدّ اخيل:
 بالنسبة إىل ّحسب الفصل  50من القانون عدد  70لسنة  1982مؤرخ يف  6أوت/آب  1982يتعلق
بضبط القانون األسايس العام لقوات األمن الداخيل كام نقح بمقتىض القانون عدد 58
لسنة  2000املؤرخ يف  13جوان/حزيران  ،2000تشمل العقوبات التأديبية  -التي يمكن
أن تتخذ ضد أعوان قوات األمن الداخيل والتي ترجع إىل وزير الداخلية أو اإلطارات
يفوض هلا سلطته التأديبية  -عقوبات من الدرجة األوىل
السامية بالوزارة التي يمكن أن ّ
واإليقاف البسيط واإليقاف الشديد (إضافة إىل اإلنذار والتوبيخ والنقلة الوجوبية).615

التدابري التأديب ّية
الرابط العقالين بني اخلطأ التّأديبي وطبيعة العقوبة
طاملا تع ّلق األمر بعقوبة حتى ولو كانت تأديبية ،ينطبق عليها نفس املسار الذي تبيناه
أقره املجلس الدّ ستوري الفرنيس عندما اعترب ّ
أن
يف جمال مالءمة العقوبات .وهذا ما ّ
املبادئ العامة يف جمال العقوبات-بام يف ذلك مبدأ عدم الرجعية -ال «تنطبق فقط عىل
ّ
املقررة من قبل اهليئات القضائية اجلزائ ّية ،بل تنسحب بالرضورة عىل أي
العقوبات ّ
املرشع ترك الترصيح هبا لسلطة غري قضائية» ،617
ّ
جزاء له طابع عقايب حتى لو ارتأى ّ
بام ينسحب بالرضورة عىل العقوبات التأديب ّية.
لكن االنخرام هنا عىل مستوى العالقة السبب ّية بني اإلجراء واهلدف منه أعمق من
غياب الرابط العقالين بني خطورة الفعلة ودرجة العقوبة ألنه يمس طبيعة اخلطأ
استقر عليه فقه قضاء املحكمة اإلدار ّية
وطبيعة العقوبة .فاخلطأ التّأديبي حسب ما
ّ
يندرج يف إطار «الدّ عوى التّأديب ّية (التي)  ...تبحث يف سلوك املو ّظف ومدى إخالله
بواجبات الوظيفة»  .618وال ّ
أدل عىل ذلك من ّ
يكرس الفصل
أن فقه القضاء اإلداري ّ
بني هذه الدّ عوى التأديب ّية والدّ عوى اجلزائ ّية التي «تنحرص يف البحث عن قيام آثار
جرم من جرائم احلق العام».619
وبالتّايل من غري املعقول أن يعاقب عىل اخلطأ التأديبي بعقوبة سالبة للحرية
كام هو الشأن بالنسبة إىل اإليقاف الشديد  .620فهناك إذن عدم تالؤم واضح
بني اخلطأ والعقوبة ال يقتيض «اجتهادا غري معهود قصد استجالئه» ونستشهد

ُ 614ألغيت أحكام الفصل  37من القانون عدد ّ 20لسنة  1967وع ُّوضت بمقتىض الفصل األول من القانون عدد  47لسنة  2009املؤرخ يف  8جويلية/متوز  2009واملتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  20لسنة  1967املؤرخ يف
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  10 ،55جويلية/متوز  ،2009ص.2391 .
الرائد ّ
 31ماي/أيار  1967املتعلق بضبط القانون األسايس العام للعسكرينيّ ،
األول من القانون عدد  58لسنة  2000املؤرخ يف  13جوان/حزيران  2000واملتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  70لسنة  1982املؤرخ
ُ 615ألغيت أحكام الفصل  50من القانون عدد  70لسنة  1982وع ُّوضت بمقتىض الفصل ّ
يف  6أوت/آب  1982املتعلـق بضبط النظـام األسايس العــام لقـــوات األمــن الداخيل ،الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  16 ،48جوان/حزيران  ،2000ص.1487 .
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617

هنا ،رغم ّ
أن األمر يتع ّلق بمناقشة خيارات ترشيع ّية ،بفقه قضاء املحكمة اإلدار ّية يف
جمال العقوبات التأديب ّية ،حيث دأبت عىل اعتبار ّ
«أن اإلدارة تتمتّع بسلطة تقدير ّية
يف اختيارها للعقاب التّأديبي الذي تراه متالئام مع األفعال املقرتفة من قبل العون
العمومي ،وال رقابة عليها يف ذلك من قبل القايض اإلداري إالّ يف حدود اخلطأ الفادح
يف التّقدير الذي يفرتض عدم وجود تالؤم واضح وبدهيي وغري مستوجب الجتهاد
غري معهود قصد استجالئه».621
انطالقا مما تبيناه أعاله من رضورة البحث بشأن العقوبات التأديبية كغريها من
العقوبات عن العالقة السبب ّية بني العقوبة كوسيلة واهلدف منها ،أي ضامن االنضباط
يف إطار املنظومة التأديبية ،فإننا نورد نفس املالحظة بخصوص انخرام السبب ّية بني
الطبيعة التأديبية للخطأ والطبيعة الزجر ّية للعقوبة ،ال فيام يتعلق بتحجري اخلروج من
هتم سلكا شبه عسكري
السفينة طاملا أنه تضييق حلرية التنقل ُيفهم يف منظومة تأديب ّية ّ
كطاقم السفن التجارية ،بل فيام يتعلق باالعتقال والسجن التأديبي .وهذا ما أقرته
ّ
جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة معتربة ّ
أن «فيهام انتهاك للحرية والكرامة ألن فيهام
حرمان من حرية التنقل من أجل فعل ال يشكّل جريمة ،فضال عن انعدام التناسب
جمرد خطأ تأديبي».626
بني اخلطأ والعقاب ،إذ ال يعقل احلرمان من احلرية من أجل ّ

ويف غياب تعريف اإليقاف البسيط وااليقاف الشديد ،يمكن االستشهاد بتقرير جلنة
احلريات الفرد ّية واملساواة يف عودهتا إىل ما هو«معمول به يف األعراف العسكرية :...
وبمجرد االنتهاء منها جيب عليه
* اإليقاف البسيط :يواصل العسكري القيام باخلدمة
ّ
االلتحاق بغرفته وعدم مغادرهتا  Consigné dans sa chambreإال الستئناف
العمل.
* اإليقاف الشديد :يوقف العسكري عن مواصلة اخلدمة وحيبس يف مكان خاص
يف الثكنة».616

السفن:
بالنّسبة إىل املخالفات التأديب ّية املرتكبة عىل ظهر ّ
متيز املجلة التأديبية واجلزائية البحرية املذكورة أعاله بني نوعني من املخالفات تُرتب
عليهام أنواعا خمتلفة من العقوبات:
السكر خارج أوقات العمل ودون تشويش؛
*خمالفات تأديبية خفيفة (الفصل ّ :6
التغيب غري املرشوع عن السفينة؛ اخلصومات واملشاجرات دون عنف .622 )...
وتتم ّثل العقوبات املرتتبة عنها (الفصالن  7و )8يف:
التوبيخ؛حتجري النزول إىل األرض ملدّ ة أقصاها أربع أيام؛االعتقال أي إلزام الضباط وأعضاء الطاقم عىل املكوث بغرفهم خارج أوقاتالعمل دون أن يغلق عليهم ونفس اليشء بالنسبة إىل املسافرين املعاقبني باالعتقال
والذين هلم غرف شخصية ويف صورة غياب غرف شخصية للصنفني املكوث بمركز
تأديب دون أن يغلق عليهم .623
*خمالفات تأديب ّية خطرية (الفصل ( )9املساس بسالمة السفينة؛ السكر مع التشويش؛
عدم االمتثال ألوامر تتعلق بالعمل صادرة عن رئيس؛ ق ّلة االحرتام إزاء رئيس
املوجه نحو مرؤوس .624)...
والشتم ّ

Décision n° 82-155 DC du 30 décembre 1982, Loi de finances rectificative pour 1982, considérant n°33, disponible au lien suivant:
الرتمجة لنا https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82155DC.htm.

 616تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق الذكر ،ص.66 .

 619نفسه ،ص.320 .

 618املحكمة اإلدارية ،قرار يف جتاوز السلطة ،عدد  12 ،3213جويلية/متوز  ،1995ف .الع/ .وزير املالية ،فقه قضاء املحكمة اإلدارية ،1995 ،تونس ،منشورات مركز البحوث والدّ راسات اإلدارية ،2000 ،ص.320 .
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وتُرتب عنها املج ّلة العقوبات التالية (الفصل :)10
بالنسبة إىل الضباط وأعضاء الطاقم: حتجري اخلروج من السفينة أو االعتقال يف حدود  15يوما. السجن التأديبي ملدة أقصاها  15يوما «وال يقع تنفيذ السجن التّأديبي إالّ بالرب يفاملخصصة للمحكوم عليهم من أجل جنايات
ميناء تونيس وبأمكنة خمتلفة عن األمكنة
ّ
وجنح احلق العام وجيب أن تكون األمكنة خمتلفة بالنسبة للضباط وأعضاء الطاقم
والبحريني التالمذة واملبتدئني».
بالنسبة إىل املسافرين :االعتقال يف حدود  15يوما .625
620
621

 620تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق الذكر ،ص.68 .
تبية ،فقه قضاء املحكمة اإلدارية لسنة  ، ،2010تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية ،2013 ،ص.
 621املحكمة اإلدار ّية ،حكم ابتدائي عدد  22 ،1/17033ديسمرب/كانون ّ
األول  ،2010صالح/وزير ال ّ
.460

 622املج ّلة التّأديب ّية واجلزائ ّية البحرية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.7 .
 623نفسه ،ص.8-7 .

 624نفسه ،ص.10-9 .

 625نفسه ،ص.10 .

 626تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.68 .
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األحكام الترشيع ّية

احلرية املعن ّية

التّدابري الضبط ّية
الرابط العقالين بني اإلجراء واهلدف منه
يبدو يف منطق مماثل إلجراء االستشفاء الوجويب حسب قانون األمراض السارية لسنة  1992املذكور
أعاله توفر العالقة السبب ّية بني طبيعة اإلجراء -وهو حتديد إقامة األشخاص املصابني بالفريوس
أو املشتبه بإصابتهم  -واهلدف منه وهو اتقاء انتشار العدوى بام يضمن انحسار الوباء لرضورات
الصحة العا ّمة.

حرية التنقل
مقر
واختيار ّ
اإلقامة
(الفصل  24من
الدّ ستور)

الشع ّية .وقد ذكّر
يتم فيها ختفيف طوق ّ
كنا قد حل ّلنا أعاله الصبغة االستثنائية حلالة ال ّطوارئ التي ّ
الضبط اإلداري ال
املجلس الدّ ستوري الفرنيس بأن الوضع حتت اإلقامة اجلرب ّية بوصفه من تدابري ّ
يمكن أن يتّخذ إال حلامية النظام العام والتوقي من اجلريمة وأنّه بوصفه تقييدا للحرية الفرد ّية جيب أن
والضورة والتناسب .629
خيضع إىل رشوط املالءمة ّ
وتبدو املالءمة أي العالقة السببية بني إجراء الوضع حتت اإلقامة اجلرب ّية واهلدف منه ثابتا ،إذ رغم
ما فيه من تقييد حاد للحرية الفردية ،فإن ذلك يربر بحدّ ة الظرف االستثنائي حلالة الطوارئ .وهذا
ّ
ّ
ّ
ربر إمكانية اختاذ تدبري ضبط إداري يتمثل يف الوضع حتت اإلقامة اجلرب ّية بالنسبة إىل األشخاص
ما ي ّ
تعمد ممارستهم لنشاط هيدّ د األمن العام الذي تزداد رضورة املحافظة عليه عند إعالن
الذين ثبت ّ
حالة الطوارئ.

مقر اإلقامة ألسباب صحية
تقييد حرية اختيار ّ
احلظر الصحي الشامل:
نص الفصل  3من املرسوم عدد  9املؤرخ يف  17أفريل/نيسان 2020
املتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر الصحي الشامل
والتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس
كورونا «كوفيد  »19-السابق ّ
الذكر أنّه يمكن لوزير الصحة «حتديد
ومراقبة إقامة األشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بالفريوس طيلة
املدة ا ّلتي تستوجبها متابعة حالتهم الصحية وذلك سواء باملؤسسات
االستشفائية أو بغريها من الفضاءات ا ّلتي تعدّ ها السلط العموم ّية
املختصة للغرض».627
تقييد حرية اختيار مقر اإلقامة ألسباب أمن ّية
الفصل  7من مرشوع القانون األسايس املتع ّلق بتنظيم حالة ال ّطوارئ

السابق ّ
ينص عىل أن «لوزير الدّ اخل ّية خالل رسيان حالة
الذكر الذي ّ
ال ّطوارئ أن يضع حتت اإلقامة اجلربية بمقتىض قرار مع ّلل ّ
كل شخص
ّ
يتعمد ممارسة نشاط هيدّ د األمن والنّظام العام مع ضامن ح ّقه يف التّن ّقل
ّ
داخل الدّ ائرة البلد ّية الراجع إليها بالنّظر لغرض الدّ راسة أو العمل أو
الفحص الطبي».628

 627النص سابق الذكر ،ص.930 .

 628املرشوع سابق الذكر ،ص.54 .

629

Décision n°2015-527 QPC du 22 décembre 2015 décembre 2015 - M. Cédric D. [Assignations à résidence dans le cadre de l›état d›urgence], considérant n°4, disponible
au lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000031761486/
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الرابط العقالين بني التّدبري واهلدف منه
ّ
بقطع النّظر عن إشكالية متتع األجنبي باحلقوق الواردة يف الباب الثاين من الدّ ستور
خص املواطنني واملواطنات بضامن احلريات الفرد ّية والعا ّمةّ ،
فإن حتديد مكان
الذي ّ
املربرة «بالبحث عن
إقامة األجنبي يعدّ من وسائل الضبط اإلداري املق ّيدة للحرية
ّ
الشع ّية بام يسمح بضامن تنفيذ قرارات األجانب غري
نجاعة مقاومة اهلجرة غري ّ
املرغوب فيهم ،بحيث أن حرماهنم من احلرية لغرض التّأكّد من وجودهم تنتج عنه
فائدة مزدوجة تتم ّثل يف إبقائهم حتت رقابة الرشطة ،عالوة عىل متكني هذه األخرية
من وضع الوسائل الكفيلة للتّح ّقق من مغادرهتم الفعل ّية لرتاب البالد».631
وإذا ما اعتربنا ّ
أن مقاومة اهلجرة غري النظام ّية من متع ّلقات األمن العام ،جاز اعتبار
هذا اإلجراء وسيلة معقولة مبدئيا لتحقيقها أي ّ
أن هناك رابط عقالين واضح بني
الوسيلة واهلدف.

األحكام التّرشيع ّية

«االحتفاظ» اإلداري باألجنبي:
ينص الفصل  19من القانون عدد  7لسنة  1968املؤرخ يف  8مارس/آذار 1968
املتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية عىل ما ييل« :يعني كاتب الدّ ولة للدّ اخل ّية
لألجنبي املطرود الذي استحال عليه مغادرة البالد التونس ّية مكانا يقيم به ويتحتّم
الشطة أو احلرس الوطني
عىل األجنبي يف هذه احلالة احلضور بصورة منتظمة بمركز ّ
التابع له ّ
حمل إقامته ريثام يتمكّن من مغادرة البالد».630

احلرية املعن ّية

حرية اختيار
اإلقامة

 630الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  12- 8 ،11مارس/آذار  ،1968ص.297 .

FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.), PFERSMANN (O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), 631
الرتمجة لنا op. cit., p. 211.
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 -2اخلطوة ال ّثانيةّ :
الضورة
بالضورة يف دولة مدن ّية
ال يتع ّلق األمر هنا
بـ«الضورة اخلارج ّية» الواردة يف الفصل  49والتي تتع ّلق ّ
ّ
املقرر جيب
ديمقراط ّية ،بل كام سبق أن ذكرنا استشهادا باألستاذ سليم ال ّلغامين «هي رضورة داخلية» ،فاحلد ّ
632
بت عنه املحكمة
أن يكون رضوريا لتحقيق الغاية دون جتاوزها  ،nécessaire et suffisantوهو ما ع ّ
باحلق أو احلرية ّ
بأقل
العليا الكند ّية يف قرار  Oaksاملرجعي بأنّه «جيب أن تتمكّن الوسيلة املختارة من املساس ّ
قدر ممكن 633واملحكمة العليا األملان ّية يف قرار  Pharmaceriesبأنّه «إذا كان هذا الت ّ
ّدخل حمتوما ،جيب أن خيتار
احلق األسايس ّ
بأقل قدر ممكن» .وهذا يعني ّ
املرشع شكل الت ّ
املرشع مق ّيد برضورة
ّدخل الذي يق ّيد ّ
أن خيار ّ
ّ
634
اعتامد اإلجراء ّ
األقل تط ّفال ،فيجب «أالّ يتو ّفر إجراء أكثر احرتاما للحريات وبنجاعة مماثلة» .
يتغي املنظور عن اخلطوة األوىل ويصبح االختبار أكثر تط ّلبا ورصامة من اخلطوة األوىلّ ،
ألن جمال
وهنا ّ
للضوابط .وللمحكمة العليا السويرس ّية قرار
السلطة التّقدير ّية
للمرشع يصبح أكثر ضيقا يف إطار س ّلم ّ
ّ
ّ
حيجر عىل عامالت اجلنس ممارسة
مثري لالنتباه يعكس هذه املقاربة .فبشأن قانون صادر عن مقاطعة جنيف ّ
الصناعة والتّجارة املكفولة بالفصل 31
مهنته ّن يف ال ّطريق العام طيلة اليوم ،مم ّا يطرح إشكال انتهاك حرية ّ
خاصة جتنيب سكّان
أقرت املحكمة الفدرال ّية ما ييل« :يستهدف حتجري ممارسة البغاء طيلة اليوم ّ
من الدّ ستورّ ،
السكينة
احلي
ّ
وخاصة منهم األطفال مشاهد نساء يامرسن البغاء .فهو هيدف إذن فعال إىل املحافظة عىل ّ
للسلطات ببلوغ اهلدف املنشود.
تم ّاتاذها كان يمكن أن تسمح ّ
والنّظام العا ّمني .لكن هناك تدابري غري التي ّ
الصدد ،يعدّ ترشيع مماثل ل ّلذي ّاتذته سلطات زيوريخ مع أقلمته ألخذ ال ّظروف املحل ّية بعني االعتبار
يف هذا ّ
ناجعا بام فيه الكفاية .يف املقابل ،خيرق التّحجري العام يف ّ
كل إقليم مقاطعة جنيف مبدأ التّناسب» .635وتتم ّثل
والساحات
التّدابري التي ّاتذهتا سلطات زيوريخ والتي عدّ دهتا املحكمة يف حتجري املراودة فقط يف األحياء ّ
العا ّمة املحاطة بمساكن ومواقف النّقل العمومي يف أوقات االستغالل وداخل املنتزهات املتاحة للعموم أو
بجوارها وقرب الكنائس واملدارس واملستشفيات ،ممّا يرتك للعامالت باجلنس قسام كبريا من إقليم املقاطعة
حمدّ دا بخطط حرض ّية.636
 632ال ّلغامين (س) ،تقرير جلسات النظراء يف إطار مرشوع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات «العمل من أجل حقبة جديدة يف محاية احلقوق
األساسية بتونس" ،جلسة  13جويلية/متوز  ،2019املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.3 .

ّ
التمجة لنا R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 138 et 139, op. cit.

633

ّ
التمجة لنا SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 79.

634

ATF 101 Ia 473, Arrêt du 08 octobre 1975 en la cause R. et Consorts contre le conseil d’Etat du Canton de Genève, p. 384, 635
disponible au lien suivant :
_https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple
_query&page=2&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion
_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=prostitution+&part=all&de_fr=&de
it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=12&highlight_docid=atf%3A%2F%2F101-IAالتمجة لنا 473%3Afr&number_of_ranks=54&azaclir=clir.
ّ
 636نفسه ،ص.482 .
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الضورة يف قرارها املذكور أعاله حول حتجري احلجاب
ويف مقاربة مماثلة ،عمدت املحكمة الفدرال ّية إىل قياس ّ
ّ
األقل تقييدا حلرية املعتقد ،حيث اعتربت املحكمة أنّه «عىل
يف املدارس العموم ّية بعرض الوسائل األخرى
الرأس من متابعة الدّ روس .فنقل املعرفة غري مرتبط
ال ّطاعن أن يثبت إىل ّ
أي مدى يمكّن التّحجري العام لغطاء ّ
يتم إقامة الدّ ليل عىل ّ
أن املشاركة يف خم ّيم مدريس لن يكون ممكنا
الرموز الدّ ين ّية من قبل املتع ّلمني .كام مل ّ
برفض ّ
السباحة ،يمكن تأمينها باستعامل مالبس دين ّية أو تدابري أكثر رفقا من
للرأس .فحتّى دروس ّ
ّإل دون غطاء ديني ّ
الرأس  ...يف هذا اإلطار ،ليس من البدهيي ّ
أن التّلميذة ليس بوسعها أن تشارك يف الدّ روس
التّحجري العام لغطاء ّ
للرأس ّ
وإن هذا لن يكون ممكن التّحقيق بوسائل أكثر مالءمة طبقا
إالّ باحرتام التّحجري العام للغطاء الدّ يني ّ
للفصل  15من الدّ ستور .فال يمكن أن نفرتض ّ
أن تأمني الدّ رس يقتيض املنع املطلق الرتداء رموز دين ّية».637
ويف نفس املنطق ،وعىل هدي منهج قرار  ،Oaksدأبت املحكمة العليا يف كندا عىل اشرتاط «االنتهاك األدنى»
 .l’atteinte minimaleومن بني األمثلة الكثرية التي يوردها الفقه يف هذا املضامر ،638قرار .Devine c. Québec
الضوري ل ّلغة الفرنس ّية مع لغة أخرى يف اإلشهار
فبشأن تدابري فرضتها مقاطعة الكيبيك حول االستعامل ّ
التّجاري ،وبعد أن تث ّبتت املحكمة العليا من وجود «رابط عقالين بني اشرتاط استعامل ال ّلغة الفرنس ّية
ّ
والشاغل املتأكّد واحلقيقي للمجلس التّرشيعي يف تأمني هو ّية لغو ّية للكيبيك تعكس هيمنة ال ّلغة الفرنس ّية،
واحلق يف املساواة
احلق يف املساواة أمام القانون
ّ
وجب التّساؤل إن كانت هذه املقتضيات تنتهك بالقدر األدنى ّ
احلق بصورة يغلب فيها التّقييد من
تصورها بطريقة ال خترق هذا ّ
يف التّمتّع بحامية قانون ّية متساوية؟ هل وقع ّ
احلقوق عىل اهلدف التّرشيعي؟ باحلرص عىل أن يتمكّن السكان غري الفرنكوفوني ّيني من صياغة استامرات
طلب ّ
الشاء والفواتري ووصول االستالم واإليصاالت يف ال ّلغة التي خيتاروهنا إضافة إىل
الشغل وطلبات ّ
I 49, considérant n°9, op. cit. 142

637

 638أنظر مثال:

Code Criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, disponible au lien suivant: https://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/C-46.pdf ;R.
c. Vaillancourt, [1987] 2 R.C.S. 636, 660, n°18963, 03 décembre 1987, disponible au lien suivant: https://decisions.
scc-csc.ca/scc-csc/scc-csc/fr/item/272/index.do
R. c. Martineau, [1990] 2. R.C.S. 633, 647, n° 21122, 13 septembre 1990, disponible au lien suivant: https://scc-csc.
lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/646/index.do; Ford c. Québec, [1988] 2 R.C.S. 712, 780, n° 20306, 15 décembre
1988, disponible au lien suivant: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/384/index.do ; Black c. Law Society
of Alberta, [1989] 1. R.C.S. 591, 634, n° 19889, 20 avril 1989, disponible au lien suivant: https://scc-csc.lexum.com/
scc-csc/scc-csc/fr/item/432/index.do; Le Collège royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario c. Rocket, [1990] 2 R.C.S.
232, 250, n° 21019, 21 juin 1990, disponible au lien suivant: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/628/
index.do; RJR-MacDonald, [1995] 3 R.C.S. 199, §160 ss . op. cit.; Ross c. New Brunswick School District No. 15,
[1996] 1. R.C.S. 1130, § 106 , n° 24002, 03 avril 1996, disponible au lien suivant: https://scc-csc.lexum.com/scccsc/scc-csc/fr/item/1367/index.do; Thomson Newspapers Co. c. Canada, [1998] 1 R.C.S. 877, § 111ss n° 25593, 29
mai 1998, disponible au lien suivant: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1621/index.do; Ramsden
c. Peterborough, [1993] 2 R.C.S. 1084, 1105 ss n° 22787, 2 septembre 1993, disponible au lien suivant: https://
§ scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1038/index.do ; T.U.A.C. c. KMart Canada, [1999] 2 R.C.S. 1083,
71 ss. , n° 26209, 09 septembre 1999, disponible au lien suivant: https://scc-csc.lexum.com/scccsc/scc-csc/fr/
item/1722/index.do

مفصل هلذه القرارات أنظر:
من أجل حتليل ّ

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., pp. 179-181.
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ال ّلغة الفرنس ّية (تكون التّدابري املطعون فيها) قد أنشأت يف أقىص األحوال انتهاكا أدنى للحق يف املساواة.
فرغم ّ
أن  ...اشرتاط استعامل ال ّلغة الفرنس ّية إىل جانب لغة أخرى خيلق عبئا إضاف ّيا ُيمل عىل عاتق التّجار
غري الفرنكوفون ّيني ،ال يشء ينتهك قدرهتم عىل استعامل لغة أخرى أيضا».639
الضورة كخطوة ثانية بحثا عن خيارات
السياق ،دأبت املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية عىل قياس ّ
ويف نفس ّ
ترشيع ّية ّ
أقل تط ّفال وتقييدا للحر ّية وبنجاعة مماثلة يف بلوغ اهلدف املنشود .ففي القرار املذكور أعاله حول ختزين
الضورة واعتربت ّ
أن
مرت املحكمة إىل قياس ّ
املوا ّد البرتول ّية ،وبعد نجاحه يف اخلطوة األوىل املتم ّثلة يف املالءمةّ ،
«خيارا آخر ّ
مؤهال لبلوغ نفس اهلدف حتّى يتمكّن القايض أن
أقل تقييدا حلر ّية األشخاص
املعنيي جيب أن يكون ّ
ّ
السياق ،جيب أن نأخذ بعني االعتبار ّ
املرشع يتمتّع بسلطة تقدير ّية واسعة فيام
املرشع .يف هذا ّ
أن ّ
حياجج به خيار ّ
تصورها التّقنيّ .
فكل
يتع ّلق باختيار التّدابري االقتصاد ّية التي حتدّ من حرية األشخاص النّاشطني اقتصاد ّيا ويف ّ
فائدة فرد ّية خليار آخر غري اخليار التّرشيعي جيب ّأل يقود آل ّيا لإلقرار بعدم دستور ّيته .يف املقابل ،جيب إقامة الدّ ليل
بوضوح عىل التّكافؤ الواقعي يف القدرة عىل بلوغ اهلدف عىل مجيع األصعدة يف صورة وجود خيار ّ
أقل ّ
تدخال»،640
وهو ما دفعها إىل مناقشة خيارات أخرى اقرتحها ال ّطاعنون كال ّلجوء إىل ّجتار اجلملة ورشكات التّخزين.641
املرشع،
وتثري املحكمة هنا مسألة حمور ّية يف قياس ّ
الضورة أال وهي حدود رقابة القايض عىل خيارات ّ
املرشع،
وهنا ختتلف املدارس فقه القضائ ّية .فاملحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية متارس رقابة ض ّيقة عىل خيارات ّ
حيث تعترب دائام ّ
السيايس يف اختيار الوسائل التي من شأهنا أن تسمح
املرشع يتمتّع بدرجة من التّقدير ّ
أن ّ
642
أقرت املحكمة أنّه «يف
السجن مدى احلياةّ ،
ببلوغ اهلدف التّرشيعي  .ففي قرار  Luthاملذكور أعاله حول ّ
املرشع هبامش يف التّقدير .من وجهة نظر القانون اجلزائي يف املجتمع احلديث،
حدود مبدأ التّناسب ،يتمتّع ّ
643
البت فيها» .
بالسياسة اجلزائ ّية يعود
للمرشع ّ
السجن املؤ ّبد إشكاالت قانون ّية وإشكاالت مرتبطة ّ
يطرح ّ
ّ
حيل ّ
بأن القايض ال يمكن أن ّ
تقر املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية ّ
املرشع يف حتديد اخليارات واختيار
وإذ ّ
حمل ّ
تظل املسألة مرتبطة بتحديد قدرة اخليار ّ
األقل تط ّفال وانتهاكا للحرياتّ ،
ّ
األقل تط ّفال عىل حتقيق آثار مماثلة.
فقياس النّجاعة يف بلوغ اهلدف املنشود ّ
خاصة إذا كان رهني تشخيص
بأقل انتهاك ممكن للحريات غري بدهيي ّ

الصعوبة بمكان الرتباطه بمسائل تكنولوج ّية وعلم ّية ال يمكن احلسم بصفة مس ّبقة
للوضع ّية قد يكون من ّ
تطورها .644ويذكر األستاذ غريم 645يف هذا املجال قض ّية  kalkarاملتع ّلقة بقانون ال ّطاقة النّوو ّية الذي
يف مآل ّ
Devine c. Québec, [1988] 2 R.C.S. 790, 814, n°20297, 15 décembre 1988, §36, disponible au lien suivant : https:// 639
التمجة لنا scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/386/index.do.
ّ
BVerfGE 30, 292, op. cit., §78.

640

 641نفسه.82 § ،
642

GRIMM (D.), op. cit., p. 390.

ّ
التمجة لنا BVerfGE 45, 187, §136 op. cit..

643

GRIMM (D.), op. cit., p. 390.

644
 645نفسه ،ص.391-390 .
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والصحة واملمتلكات،
يسمح بإسناد رخص إلنشاء حم ّطات نوو ّية .وأمام اخلطر الذي تشكّله عىل احلياة
ّ
املرشع صياغة قانون يقيص بيقني مطلق التّهديدات بالنّسبة إىل
رصحت املحكمة بام ييل« :أن يشرتط من ّ
ّ
احلقوق األساس ّية التي يمكن أن تتو ّلد عن اعتامد منظومات تقن ّية وتشغيلها ،فهذا يعني إغفاال حلدود املعرفة
وحيجر بصفة كبرية موافقة الدّ ولة عىل استعامل التكنولوجيا .لتشكيل النّظام االجتامعي ،جيب أن
البرش ّية
ّ
املرشع عىل تقييامت مبن ّية عىل اعتبارات عمل ّية.
يقترص ّ

املرشع قاعدة مبن ّية عىل مبادئ التّو ّقي األمثل
وفيام يتع ّلق بانتهاكات احلياة
ّ
والصحة واملمتلكات ،وضع ّ
من التهديدات واملخاطر يف الفصول  ...1و ...7من القانون حول ال ّطاقة النّوو ّية الذي ال يسمح بإسناد
ّطور
ّ
التاخيص ّإل إذا كان من املستحيل تقريبا أن تقع هذه األحداث الضارة وفق ما يوحي به مستوى الت ّ
العلمي والتّكنولوجي .وإذا جتاوزنا هذه العتبة من االعتبارات العمل ّيةّ ،
فإن ّ
الشكوك مرتبطة بحدود املعرفة
البرش ّية وهي حتم ّية  ...ويف ّ
الشكل احلايل للقانون النّووي ،ال يمكن إقرار وجود خرق اللتزامات احلامية
املرشع».646
املحمولة عىل ّ
وبالتّايل َح ْسم القايض يف وجاهة اخليار التّرشيعي ويف مدى وجود خيارات ّ
أقل انتهاكا جيب أالّ يعدم
خاصة يف املجاالت التي يصعب اليقني يف شأهنا ،وهو ما حدا باملحكمة العليا الكند ّية
سلطة التّقدير
للمرشع ّ
ّ
أقرت يف القرار املتّصل هبذا األخري أنّه «نظرا ألنّه متّت
مثال إىل أن تدخل مرونة عىل اختبار  .Oaksفقد كانت ّ
األول لتربير انتهاك حقوق وحريات دستور ّية هيدف العهد إىل محايتهاّ ،
فإن درجة مرتفعة جدّ ا
إثارة الفصل ّ
املكونة للتّحليل حسب
من االحتامل ّية ستكون « ...متناسبة مع ال ّظروف» .عندما يكون الدّ ليل حول العنارص ّ
األول رضور ّيا ،وهذا ما حيصل عادة ،فإنّه جيب أن يكون قو ّيا ومقنعا ويربز للمحكمة بوضوح آثار
الفصل ّ
املرشع
فرض التّقييد أو عدم فرضه ...وجيب أن ت ّطلع املحكمة عىل الوسائل األخرى التي كانت يف حوزة ّ
املرشع خليارهّ ،مما يق ّلص جمال سلطته
عند ّاتاذ قراره لتحقيق اهلدف املعني» .647وهذا يعني رضورة تعليل ّ
التّقدير ّية إىل حدّ كبري .لكن قامت املحكمة العليا إىل حدّ ما بمراجعة موقفها يف قرار  Edwards Booksحول
أقرت األحد كيوم عطلة ،ممّا يشكّل تقييدا
قانون مقاطعة أونتاريو بالنّسبة أل ّيام العطل ّ
لتجار التّفصيل والتي ّ
يكرس يف إطار املساواة
السبت ويعتربونه يوم عطلة ،ولكنّه ّ
حلرية املعتقد بالنسبة إىل اليهود الذين يقدّ سون يوم ّ
الصغرية التي تش ّغل ّ
أقل
موحدا للعطلة جلميع العاملني هبذه املتاجر ،مع تكريس استثناء خاص باملتاجر ّ
يوما ّ
السبت ،بحيث طرحت مسألة االنتهاك
من سبع عاملني والتي بإمكاهنا فتح أبواهبا يوم األحد إذا أغلقت يوم ّ
الصدد .و ُيربز تباين مواقف قضاة هذه املحكمة هبذا الشأن
األدنى وإن كانت االستثناءات كافية يف هذا ّ
املرشع .فالقايض  ،Dicksonوبعد عرض أحد اخليارات األخرى املتم ّثل يف القيام
حساس ّية تقييم خيارات ّ
بتحقيقات حول نزاهة املعتقدات الدّ ين ّية لألفراد املعن ّيني ،ممّا يشكّل أيضا تقييدا حلر ّية املعتقد ،خلص إىل أنّه
«يوجد ّ
السبت مع تفادي حتقيق
حيرر متاما ّجتار التّفصيل الذين ستق ّيد حريتهم الدّ ين ّية يوم ّ
حل وسط بني نظام ّ
646

BVerfGE 49, 89, 116-117, Kalkar I, op. cit.

647

R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 139, §68, op. cit.
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حيرر إىل حدّ كبري ّ
السبت.
كل ّجتار التّفصيل الذين ستق ّيد حريتهم الدّ ين ّية يوم ّ
كريه ،ومن ناحية أخرى نظام ّ
فكال النّظامني يو ّفران تنظيام منقوصا ّ
الصبغة املنقوصة هي نتيجة رضور ّية
لكل صنف ّجتار التّجزئة ،لكن هذه ّ
موحدا للعطلة .وكال النّظامني يشكّالن حماولة
يقر يوما ّ
العامل بقانون ّ
إذا أردنا أن يستفيد أكب عدد ممكن من ّ
موحدا للعطلة عىل ّجتار التّجزئة الذين ستق ّيد حريتهم
جدية فعال لتقليص اآلثار الضارة لقانون يفرض يوما ّ
السبت .وليس من الواضح البتّة ّأهيام أفضل يف جوهره» .وانتهى إىل أنّه ال «يعود للمحكمة أن
الدّ ين ّية يوم ّ
تصوغ قانونا سليام من النّاحية الدّ ستور ّية وال أن تفحص ما هي التّدابري التّرشيع ّية األفضل وإنّام ما قمت به
من حتليل لألنظمة التّرشيع ّية األخرى هيدف فقط إىل معرفة ما إذا كان النّظام ح ّيز النّفاذ مستجيبا ملقتضيات
للمرشع
األول من العهد املذكور يف قرار  ،648»Oaksمذكّرا أنّه يعود ّ
اخلطوة ال ّثانية من معيار تطبيق الفصل ّ
املرشع باآلراء
حتديد «احلدّ املعقول» وفق الفصل ّ
األول من العهد وأنّه «ال يعود للمحاكم أن تستبدل آراء ّ
القضائ ّية يف حتديد مكان رسم احلدّ الفاصل» .649واعتب قاض آخر أنّه «إذا ما اعتبنا أنّه جيب بلوغ اهلدف
بالرضورة عىل حساب البعض .فضال عن ذلكّ ،
كل حماولة حلامية حقوق جمموعة
املنشود ،فسيكون ذلك ّ
مرضة بحقوق جمموعات أخرى ،فال يوجد سيناريو مثايل يمكن فيه محاية حقوق اجلميع عىل قدم
ستلحق ّ
حر وديمقراطي ،وجب أن يتمتّع
بر يف جمتمع ّ
املساواة .وبالتّايل يف إطار البحث عن حتقيق هدف ثبت أنّه م ّ
الضغوطات املتضا ّدة».650
املرشع هبامش مناورة معقول ليجيب عن هذه ّ
ّ
الرقابة القضائ ّية
تعكس هذه األمثلة فقه القضائ ّية إذن مسألة احلدود الفاصلة بني وظيفة التّرشيع ووظيفة ّ
أن يف تقدير اخليارات ّ
ّعرض هلا الحقا ،651ذلك ّ
التي
األقل تط ّفال ،يقوم القايض نفسه بخيارات ال
سيتم الت ّ
ّ
الرضورة الدّ اخل ّية بخصوص األمثلة
ختلو من هامش كبري يف التّقدير .وهو استنتاج يسمح به اختبار خطوة ّ
من القوانني املن ّظمة للحريات الفرد ّية يف تونس التي سبق أن اختبنا بشأهنا اخلطوة األوىل.
الرضورة الداخلية لﻺجراءات الترشيع ّية :هل هناك بدائل ّ
أقل انتهاكا للحرية وبنجاعة مماثلة؟

تم إخضاعها إىل اخلطوة األوىل باعتامد
سنحاول إجراء اختبار اخلطوة الثانية عىل نفس التّدابري التي ّ
نفس التمييز بني التدابري اجلزائ ّية والتّدابري غري اجلزائ ّية.
*التّدابري اجلزائ ّية :الرضورة الدّ اخل ّية أو رهان املراجعة

تفرتض اخلطوة الثانية يف قياس الرضورة الدّ اخل ّية التساؤل إن كان ال يوجد إجراء آخر ّ
أقل انتهاكا
للحرية وبنجاعة مماثلة ،وهي تضعنا أمام مأزق جدّ ي حول تقدير املصالح التي تستوجب احلامية
R. c. Edwards Books, [1986] 2 R.C.S.713, n°s 19046, 19053, 19054 et 19069, 18 décembre 1986, disponible au lien 648
suivant: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/189/index.do

 649نفسه.
 650نفسه.

 651أنظر أدناه ،ص.280-274 .
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اجلزائ ّية وإمكانية االستغناء عن اعتبار بعضها مصلحة وبالتبع ّية إلغاء ما كان يوافقها من عقوبة أو
التّساؤل عن إمكان ّية هتوين املصلحة وبالتبع ّية التساؤل عن إمكان ّية هتوين العقوبة التي تقابلها.
نحن إذن أمام دراسة البدائل ال يف اجتاه التّشديد بل يف اجتاه ختفيف ال ّطوق عىل احلريات .وهذا ال
خيلو من حماذير ّأوال أمام اخلشية عىل منظومة احلامية اجلزائ ّية الرضور ّية للمجتمع وللحرية ذاهتا ،وثانيا

أمام الت ّ
املرشع يف جمال تقدير العقوبات
ّدخل الذي يفرتضه هذا االختبار كام ذكرنا أعاله يف خيارات ّ
عب عنه املجلس الدّ ستوري الفرنيس برشاقة عندما اعتب أنّه «يف غياب عدم تناسب فادح
والذي ّ
بني اجلرم والعقاب املستوجب ال يعود له أن جيعل سلطة تقديره ّ
حتل حمل سلطة تقدير البملان حول
رضورة العقوبات املوافقة للجرائم التي حيدّ دها هذا األخري».652

األول مردود عليه طاملا ّ
أن األمر ال يتع ّلق بإعادة النظر يف ثوابت العقد االجتامعي
لكن االحرتاز ّ
األصيل من جتريم للعنف واالعتداء عىل حرمة احلياة واجلسد واحلرية وامللك ّية ومتع ّلقاهتم وإنّام هو نقاش
حول جتريم وعقوبات مشكوك يف وجاهتها بالنظر إىل بوصلة الدولة املدن ّية الدّ يمقراط ّية .وأ ّما االحرتاز
املرشع ،فهذا هو حمتوى اختبار التناسب وسبب وجوده طاملا اعتبنا أنّه
الثاين حول التدخل يف خيارات ّ
املرشع أن يراجع أحيانا تعريفه للجرائم
املرشع والقايض الدّ ستوري .وأن ُي ْطلب من ّ
آلية للحوار بني ّ
ولوظيفتها ولوظيفة املنظومة اجلزائ ّية برمتها هلو سمة املجتمعات احل ّية املستبطنة لثقافة حقوق اإلنسان.
من هذا املنظور ،يتم ّثل تطويع اخلطوة الثانية من اختبار التناسب يف جمال اجلرائم والعقوبات
املتّصلة باحلريات الفرد ّية يف البحث عن البدائل األقل انتهاكا للحرية وبنجاعة مماثلة ممّا سيدخلنا
بداهة يف منظومة رفع الصبغة اجلزائ ّية  dépénalisationواملرتبطة بطبيعتها باجلرائم األخالق ّية.
يتكون من عدّ ة أنواع» 653حسب األستاذ جورج لوفاسور فهو حييل
ويشكّل املفهوم املرتبط هبا «قسام ّ
تتخىل تارة عن ّ
إىل «التّخفيف من ر ّدة الفعل االجتامعية التي ّ
احلل اجلزائي الرصف وتارة أخرى تعدّ له
تعوضه بحلول أخرى ّ
أقل إيالما وأكثر نجاعة» .654
أو ّ
ففي املعنى الواسع ،يشمل رفع الصبغة اجلزائ ّية حسب األستاذ لوفاسور نزع التجريم
 décriminalisationالذي يشمل بدوره إ ّما احلذف الكيل للجرم بحيث يصبح الفعل مباحا وال يمكن أن
يتع ّلق األمر بقيمة اجتامع ّية أساس ّية أو إعادة التكييف  ،disqualificationبحيث ّ
جمرما لكن
يظل الفعل ّ
Décision n°86-215 DC du 3 septembre 1986, Loi relative à la lutte contre la criminalité et la délinquance, considérant 652
الرتمجة لنا n°7, op. cit.
LEVASSEUR(G.) « Le problème de la dépénalisation », Rapport de synthèse présenté aux Troisièmes Journées franco- 653
italo-espagnoles de politique criminelle d’Aix-en-Provence en septembre 1982, disponible au lien suivant: https://
ledroitcriminel.fr/la_science_criminelle/penalistes/la_loi_penale/generalites/levasseur_depenalisation.htm

 654نفسه.
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ينزل
ينزل تكييفه إىل الدّ رجة األدنى يف س ّلم اجلرائم ويعاقب عليه بالتبع ّية بعقوبة أدنى (كالتّجنيح أي أن ّ
ّ
من جناية إىل جنحة أو من اجلنحة إىل املخالفة) أو اإلبقاء عىل التّكييف مع إقرار عقوبات ّ
أقل تشدّ دا.655
الزجر الذي
أ ّما رفع الصبغة اجلزائ ّية يف املعنى الضيق ،فيعني املحافظة عىل التّجريم مع ختفيف ّ
يصبح استثنائيا ويمر ذلك عب ختيل الرشطة عن البحث اآليل عىل املخالفات املقبولة من الرأي العام
خمولة إلخضاع حتريك
وتقوم النيابة العمومية بحفظ أوراق القض ّية يف احلاالت التي تكون فيها ّ
الدّ عوى العموم ّية إىل مبدأ مالءمة التت ّبع656؛ أو عب اكتفاء القايض بالترصيح بعقوبات أصل ّية أو عب
استعامل هياكل تنفيذ العقوبات لصالحياهتا من ّ
املرشع ذاته
حط من العقوبات أو رساح رشطي أو عب ّ
جيسد قانونيا املرونة التي أصبحت أمرا واقعا.657
الذي يمكنه عب العفو الترشيعي أو إلغاء التجريم أن ّ
بالسجن «La
ويشمل رفع الصبغة اجلزائ ّية أيضا التخفيف من اللجوء إىل اإليداع
ّ

 »déprisonalisationملا له من آثار جانبية عب اللجوء إىل املخالفات أو توقيف التنفيذ.658

كام يشمل رفع الصبغة اجلزائ ّية جلوء القايض إىل العقوبات البديلة عوضا عن العقوبات األصل ّية
كالعمل ألجل املصلحة العا ّمة يف إطار التعويض اجلزائي أو متكني القايض من الترصيح بالعقوبات
التكميلية (كاحلرمان من بعض احلقوق أو مصادرة األمالك أو املنع من ممارسة بعض الوظائف أو
سحب رخصة السياقة) عوضا عن العقوبات األصل ّية.659
ويشمل رفع الصبغة اجلزائ ّية أخريا البدائل غري القضائ ّية « »déjudiciarisationعب ختفيف العبء
عىل العدالة اجلزائ ّية بتكريس آليات التحكيم يف املا ّدة اجلزائ ّية وإسناد االختصاص يف البت يف قضايا
الرضر للقايض املدين.660
التعويض عن ّ
وبالتايل ،وإذا نظرنا من الزاوية الترشيعية فحسب ،يمكّن هذا العرض الرسيع ملنظومة رفع الصبغة
والزجر بحيث يمكن
اجلزائ ّية من حتديد آليات ترشيعية بديلة متكن من تفادي اإلرساف يف التجريم ّ
أن نسلك إحدى الطرق التالية:
 655نفسه.

أن مبدأ مالءمة التت ّبع «(الـ) مستمدّ من املدرسة النّفع ّية التي تعتب ّ
 656نفسه .ونذكّر ّ
أن العقوبة جيب أن تكون مفيدة اجتامع ّيا وجيب أن يكون هلا أثر وقائي،
وهذا املبدأ يضفي عىل إجراءات إقامة الدّ عوى العموم ّية مرونة ملحوظة بام خيوله لسلطة اال ّدعاء من صالحيات تقدير ّية واسعة يف إقامة الدعوى العامة
من عدمه ،وتكمن أمهيته يف كونه يسمح بتحقق مصلحة املجتمع ويمكّن من تفادي تكديس القضايا أمام القضاء اجلزائي ،هذا عالوة عىل نجاعته من زاوية
بالقوة
اإلثبات اجلزائي إذ ال معنى مطلقا يف تقرير التت ّبع اآليل يف مجيع اجلرائم حال أن وسائل اإلثبات الواقع جتميعها -بخصوص عدد منها -ال تتمتع ّ
الكافية لإلثبات الذي من شأنه أن يدحض قرينة الباءة  .وقوام مبدأ املالءمة الذي أخذت به العديد من النظم القانونية ومن بينها القانون التونيس صلب
بمجرد وقوع اجلريمة يكون للنّيابة العمومية حرية الترصف يف الدعوى» ،العبيدي (ع م) ،املرجع سابق الذكر ،ص.402 .
الفصل  30م إ ج يتم ّثل يف أنّه
ّ

LEVASSEUR (G.), op. cit.

657

 658نفسه.
 659نفسه.
 660نفسه.
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إ ّما موضوعيا بنزع التجريم سواء بطريقة كلية عب تقليص قائمة اجلرائم إىل احلد الرضوري حلاميةالقيم األساس ّية والتخيل خاصة عن اجلرائم اجلنس ّية؛
أو نزع التّجريم جزئ ّيا عب إعادة تكييف األفعال وتنزيلها إىل املرتبة األدنى يف س ّلم اجلرائم أوختفيف العقوبات القصوى661؛

للضح ّية
أو إجرائيا بالتفكري يف توسيع قائمة اجلرائم التي يرتك حتريك الدّ عوى العمومية بشأهنا ّالتي متلك احلق يف عدم إثارة التتبع أو إيقافه (يف الزنا مثال) أو تكريس تعويض الضحية كبديل
للعقوبة أو تكريس إمكانية التفاوض بني النيابة العمومية وا ُملدان لالتفاق عىل تعويض الزجر بعقوبة
662
بديلة كام هو الشأن يف القانون اجلزائي اإليطايل الذي يعتمد آل ّية املصاحلة اجلزائ ّية condanna a
 ، pena concordataوهو ما يذكّر باآللية املعتمدة يف األنظمة األنكلوسكسون ّية القائمة عىل «اعرتاف
663
يتم
بالتهمة تسبقه مساومة عىل العقوبة»  le plea bargaining ou le negotiated pleaحيث ّ
التفاوض يف إطار البحث عن نجاعة العقوبة.664
ورغم ما قد توحي به هذه اآلل ّيات من نزعة ثورية يف نظام املحاكمة اجلزائ ّية وتدعيم جرعته
اخلاصة ،إالّ ّأهنا ال تتعارض مع التعديالت التدرجي ّية التي
االدعائية املوسومة بالبحث عن املصلحة
ّ
املرشع بالعقوبة البديلة عب تكريس عقوبة العمل
السياسة العقابية التّونس ّية ،665حيث أخذ ّ
عرفتها ّ
املؤرخ يف  2أوت/آب  1999مضيفا
من أجل املصلحة العا ّمة بمقتىض القانون عدد  89لسنة ّ 1999
مكرر 666و 15ثالثا و 17و 18و 18مكرر إىل املج ّلة اجلزائ ّية ومعدّ ال فصلها اخلامس
الفصول ّ 15
ليضيف العمل لفائدة املصلحة العا ّمة جلدول العقوبات األصل ّية .كام عدّ ل هذا األخري بمقتىض
املؤرخ يف  12أوت/آب  2009املتع ّلق بإرساء عقوبة التّعويض اجلزائي
القانون عدد  68لسنة ّ 2009
للسجن 667ليضيف التّعويض اجلزائي إىل جدول العقوبات الوارد يف الفصل
وبتطوير اآلل ّيات البديلة ّ
 661نفسه.

 662الفصل  448من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية اإليطالية .أنظر:

Articolo 448 Codice di procedura penale (D.P.R. 22 settembre 1988, n. 477), [Aggiornato al 30/10/2020], https://
www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-sesto/titolo-ii/art448.html

NIANG(B.) « Qu’est-ce que le Plea Bargaining ? », Chroniques « Juger ailleurs, juger autrement », Les Cahiers de la 663
Justice, 2012/3, p. 91.
664

LEVASSEUR(G.), op. cit.

 665كحلون (ع) ،التّعليق عىل املج ّلة اجلزائ ّية التونس ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.72 .
 666هتم العقوبات البديلة عدّ ة جنح متع ّلقة بأصناف جرائم االعتداء عىل األشخاص وجرائم حوادث ال ّطرقات واجلرائم الرياض ّية وجرائم االعتداء عىل
االموال واألمالك وجرائم االعتداء عىل االخالق احلميدة واجلرائم االجتامع ّية واجلرائم االقتصاد ّية واملال ّية وجرائم البيئة واجلرائم العمران ّية واجلرائم
العسكر ّية .أنظر املج ّلة اجلزائ ّية (نسخة حم ّينة) ،املرجع سابق الذكر ،ص .12-9 .أنظر أيضا :كحلون (ع) ،التّعليق عىل املج ّلة اجلزائ ّية التونس ّية ،املرجع
سابق ّ
الذكر ،ص.113-112 .
 667الرائد الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  14 ،65أوت/آب  ،2009ص.2899-2898 .
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 ،5وهو يتم ّثل حسب الفصل  15رابعا من املج ّلة اجلزائية كام عدّ لت يف  2009يف«استبدال عقوبة
السجن املحكوم هبا بتعويض مايل يلزم املحكوم عليه بأدائه ملن ترتّب له رضر شخيص ومبارش من
ّ
668
اجلريمة»  .ولنضف ّ
املرشع اجلزائي أضاف إىل جدول العقوبات يف باب العقوبات األص ّلية يف
أن ّ
الفصل اخلامس عقوبة املراقبة االلكرتون ّية بمقتىض املرسوم عدد  29لسنة  2020مؤرخ يف  10جوان/
669
مكرر
حزيران  2020املتعلق بنظام املراقبة االلكرتونية يف املادة اجلزائية  ،حيث أصبح الفصل ّ 15
ينص يف فقرته األوىل عىل ّ
أن «للمحكمة إذا قضت بالسجن النافذ ملدّ ة أقصاها عام واحد أن تستبدل
ّ
بنفس احلكم تلك العقوبة بعقوبة العمل لفائدة املصلحة العامة وذلك دون أجر وملدة ال تتجاوز
ستامئة ساعة بحساب ساعتني عن ّ
كل يوم سجن أو بعقوبة املراقبة االلكرتونية».670
األول
املؤرخ يف  29أكتوبر/ترشين ّ
املرشع اجلزائي بمقتىض القانون عدد  93لسنة ّ 2002
كام ّ
كرس ّ
671
 2002املتعلق بإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية بإرساء الصلح بالوساطة يف املادة اجلزائية
مؤسسة
ّ
مكرر من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية
الصلح بالوساطة يف املا ّدة اجلزائ ّية،672
ّ
ّ
وينص بمقتضاه الفصل ّ 335
للمترضر من
الصلح بالوساطة يف املا ّدة اجلزائ ّية إىل ضامن جب األرضار احلاصلة
عىل ما ييل« :هيدف ّ
ّ
األفعال املنسوبة إىل املشتكي به مع إذكاء ّ
الشعور لديه باملسؤول ّية واحلفاظ عىل إدماجه يف احلياة
االجتامع ّية» .673ويمكن حسب الفصل  335ثالثا من ذات املجلة لوكيل اجلمهور ّية أن يعرض الصلح
بالوساطة يف املا ّدة اجلزائ ّية عىل ال ّطرفني قبل إثارة الدّ عوى العموم ّية إ ّما من تلقاء نفسه أو بطلب من
املترضر أو من حمامي أحدمها يف املخالفات أو بعض اجلنح املذكورة حرصا ويف
املشتكى به أو من
ّ
جريمة الرسقة املنصوص عليها بالفصل  264من املجلة اجلزائ ّية «إذا كان املشتكى به غري عائد وتبني
له ّ
متأصلة فيه بناء عىل بحث اجتامعي يأذن مصالح العمل االجتامعي بإجرائه
أن النّزعة اإلجرام ّية غري ّ
حول احلالة العائل ّية املاد ّية واألدب ّية للمشتكى به».674
هذا يعني أن املرشع اجلزائي قد انخرط بعد يف هذا املسار الذي حيتاج إىل التدعيم واملراجعة
العميقة عىل ضوء الفصل  49مما تسمح بالتفكري فيه اخلطوة الثانية الختبار التناسب وهي التث ّبت
من عدم وجود بدائل ّ
أقل انتهاكا للحرية فيام يتع ّلق ّأوال بـ«ثنائي اجلريمة والعقاب» وثانيا فيام يتع ّلق
باإلجراءات اجلزائ ّية.
 668املج ّلة اجلزائ ّية (نسخة حم ّينة) ،املرجع سابق الذكر ،ص.8 .

 669الرائد الرسمي للجمهورية التونس ّية ،عدد  10 ،54جوان/حزيران  ،2020ص.1407-1405 .
 670نفسه ،ص.1406 .

 671الرائد الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  1 ،89نوفمب/ترشين الثاين  ،2002ص.2751-2750 .
املؤسسة كحلون (ع) ،التعليق عىل املج ّلة اجلزائ ّية التونس ّية ،املرجع سابق الذكر ،ص.124-119 .
 672أنظر حول هذه ّ
 673جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.87 .
 674نفسه ،ص.87 .
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مدى تو ّفر إجراء أقل انتهاكا للحرية من
التّجريم وبنجاعة مماثلة يف حتقيق اهلدف

675

مدى تو ّفر عقوبة ّ
أقل يف س ّلم العقوبات
وبنجاعة مماثلة يف حتقيق اهلدف

الفصل  67من املج ّلة اجلزائ ّية :يعاقب عىل«إتيان أمر موحش ضدّ رئيس اجلمهور ّية»
بالسجن ثالث أعوام وخط ّية بـ 240دينارا؛
ّ

676

إذا كان إتيان أمر موحش عىل معنى الفصل  67وبالنظر إىل
سلم اجلرائم جنحة فيمكن إ ّما إلغاؤها عىل هدي القانون
الفرنيس كام ذكرنا أعاله أو إعادة تكييفها لتصبح خمالفة مع
رضورة التساؤل إن كان هذا اإللغاء يف التجريم أو إعادة
التكييف سيحمي اهلدف املقصود من التجريم.
يمكن وفقا لنفس املسار الذهني إ ّما إلغاء اجلنحة أوإعادة تكييفها لتصبح خمالفة مع رضورة التساؤل إن كان
هذا اإللغاء يف التجريم أو إعادة التكييف سيحمي اهلدف
املقصود من التجريم.

الفصل  125من املجلة اجلزائية يعاقبعىل هضم جانب موظف عمومي أو شبهه
بالقول أو اإلشارة حال مبارشته لوظيفته
أو بمناسبة مبارشهتا» بالسجن عاما وخطية
 120د؛

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

حول ّ
الضورة الدّ اخل ّية لـ»ثنائي اجلريمة والعقاب»

احلرية /احلق
املعني

جتريم حرية التعبري

هناك خياران يف النهاية يف صورة عدم إلغاء التجريم :إماّ
ّ
واحلط من العقوبة السجن ّية مع
اجلنحة
اإلبقاء عىل تكييف
الرتفيع يف اخلط ّية أو ّ
احلط يف التكييف لتصبح خمالفة يمكن
السجن بـ15
أن يعاقب عليها باحلدّ األقىص للمخالفة أي ّ
يوما ومع ترفيع هام يف اخلط ّية لردع االستهتار بالفعلة.
يمكن وفقا لنفس املسار الذهني ويف صورة عدم إلغاء
ّ
واحلط يف العقوبة
التجريم إ ّما اإلبقاء عىل تكييف اجلنحة
السجن ّية مع الرتفيع يف اخلط ّية أو إعادة التكييف لتصبح
خمالفة يمكن أن يعاقب عليها باحلدّ األقىص للمخالفة
سجنا بـ 15يوما ومع ترفيع هام يف اخلط ّية لردع االستهتار
بالفعلة.

الفصل  126من ذات املج ّلة :يعاقب عىل«هضم جانب موظف من النظام العديل
بالسجن عامني؛
باجللسة» ّ

يمكن وفقا لنفس املسار الذهني ويف صورة عدم إلغاءّ
واحلط يف العقوبة
التجريم إ ّما اإلبقاء عىل تكييف اجلنحة
السجن ّية مع الرتفيع يف اخلط ّية أو إعادة التكييف لتصبح
خمالفة يمكن أن يعاقب عليها باحلدّ األقىص للمخالفة
سجنا بـ 15يوما ومع ترفيع هام يف اخلطية لردع االستهتار
ّ
بالفعلة.

 يمكن وفقا لنفس املسار الذهني إ ّما إلغاء اجلنحة أوإعادة تكييفها لتصبح خمالفة مع رضورة التساؤل إن كان
هذا اإللغاء يف التجريم او إعادة التكييف سيحمي اهلدف
املقصود من التجريم.

ّ
باحلط من تكييف اجلريمة (بالنزول من اجلناية للجنحة ومن اجلنحة إىل املخالفة).
 675يتع ّلق األمر بالتّث ّبت من وجود بدائل عن التـجريم بإلغاء اجلريمة أو
 676يتع ّلق األمر بالتثبت من وجود بدائل ّ
أقل انتهاكا للحرية باحلط من العقوبة يف س ّلم العقوبات املمكنة.
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يمكن وفقا لنفس املسار الذهني ويف صورة عدم إلغاءّ
واحلط يف العقوبة
التجريم إ ّما اإلبقاء عىل تكييف اجلنحة
السجن ّية مع الرتفيع يف اخلط ّية أو إعادة التكييف لتصبح
خمالفة يمكن أن يعاقب عليها باحلدّ األقىص للمخالفة سجنا
بـ 15يوما ومع ترفيع هام يف اخلط ّية لردع االستهتار بالفعلة.
 يمكن وفقا لنفس املسار الذهني ويف صورة عدم إلغاءّ
واحلط يف العقوبة
التجريم إ ّما اإلبقاء عىل تكييف اجلنحة
السجن ّية مع الرتفيع يف اخلط ّية أو إعادة التكييف لتصبح
خمالفة يمكن أن يعاقب عليها باحلدّ األقىص للمخالفة سجنا
بـ  15يوما ومع ترفيع هام يف اخلط ّية لردع االستهتار بالفعلة.
يمكن وفقا لنفس املسار الذهني ويف صورة عدم إلغاء
ّ
واحلط يف العقوبة
التجريم إ ّما اإلبقاء عىل تكييف اجلنحة
السجن ّية مع الرتفيع يف اخلط ّية أو إعادة التكييف لتصبح
خمالفة يمكن أن يعاقب عليها باحلدّ األقىص للمخالفة سجنا
بـ  15يوما ومع ترفيع هام يف اخلط ّية لردع االستهتار بالفعلة.
 يمكن وفقا لنفس املسار الذهني ويف صورة عدم إلغاءّ
واحلط يف العقوبة
التجريم إ ّما اإلبقاء عىل تكييف اجلنحة
السجن ّية مع الرتفيع يف اخلط ّية أو إعادة التكييف لتصبح
خمالفة يمكن أن يعاقب عليها باحلدّ األقىص للمخالفة
أي بالسجن بـ 15يوما ومع ترفيع هام يف اخلط ّية لردع
االستهتار بالفعلة.

يمكن وفقا لنفس املسار الذهني إ ّما إلغاء اجلنحة أو إعادةتكييفها لتصبح خمالفة مع رضورة التساؤل إن كان هذا
اإللغاء يف التجريم أو احلط من التكييف سيحمي اهلدف
املقصود من التجريم.
 يمكن وفقا لنفس املسار الذهني إ ّما إلغاء اجلنحة أو إعادةتكييفها لتصبح خمالفة مع رضورة التساؤل إن كان هذا
ّ
احلط من التكييف سيحمي اهلدف
اإللغاء يف التجريم أو
املقصود من التجريم.
 يمكن وفقا لنفس املسار الذهني إ ّما إلغاء اجلنحة أوإعادة تكييفها لتصبح خمالفة .مع رضورة التّساؤل إن كان
هذا اإللغاء يف التجريم أو إعادة التكييف سيحمي اهلدف
املقصود من التجريم.
 يمكن وفقا لنفس املسار الذهني إ ّما إلغاء اجلنحة أوإعادة تكييفها لتصبح خمالفة .مع رضورة التساؤل إن كان
هذا اإللغاء يف التجريم أو إعادة التكييف سيحمي اهلدف
املقصود من التجريم خاصة يف ظل االحرتام اخلاص الذي
مؤسسة اجليش.
حتظى به ّ

الفصل  128من ذات املج ّلة يعاقب «نسبة أمر غري قانوين ملوظف عمومي أو شبهه
يكون متعلقا بوظيفته دون اإلدالء بام يثبت
بالسجن عامني وبخط ّية 120
صحة ذلك» ّ
دينار؛

الفصل  129من ذات املج ّلة يعاقب عىلبالسجن
«هتك العلم التّونيس أو األجنبي» ّ
عامني ؛

الفصل  245من ذات املج ّلة يعاقب عىل «نسبة أمر لدى العموم فيه هتك اعتبار هيئة
رسمية» بالسجن ستة أشهر وخطية  240د؛

 الفصل  87من جم ّلة املرافعات والعقوباتالعسكر ّية الذي يعاقب عىل التحريض عىل
النفرة من اخلدمة العسكرية» بالسجن إىل
ّ
ثالث سنوات ؛
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يمكن وفقا لنفس املسار الذهني ويف صورة عدم إلغاء
ّ
واحلط يف العقوبة
التجريم إ ّما اإلبقاء عىل تكييف اجلنحة
السجن ّية مع الرتفيع يف اخلط ّية أو إعادة التكييف لتصبح
خمالفة يمكن أن يعاقب عليها باحلدّ األقىص للمخالفة
أي بالسجن بـ 15يوما ومع ترفيع هام يف اخلط ّية لردع
االستهتار بالفعلة.
يمكن وفقا لنفس املسار الذهني ويف صورة عدم إلغاءالتجريم واإلبقاء عىل تكييف املخالفة التخفيض يف مقدار
اخلط ّية.

 يمكن وفقا لنفس املسار الذهني إ ّما إلغاء اجلنحة أوإعادة تكييفها لتصبح خمالفة .مع رضورة التساؤل إن كان
هذا اإللغاء يف التجريم أو إعادة التكييف سيحمي اهلدف
املقصود من التجريم.

 يمكن وفقا لنفس املسار الذهني إلغاء املخالفة مع رضورةالتّساؤل إن كان هذا اإللغاء سيحمي اهلدف املقصود من
التجريم يف األصل.

 الفصل  91من جم ّلة املرافعات والعقوباتالعسكرية يعاقب عىل «حتقري العلم أو اجليش
واملس من كرامته أو سمعته أو معنويته»
ّ
بالسجن إىل  3سنوات؛
ّ

 الفصل  55من املرسوم عدد 115املؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين 2011
املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرش
يعاقب عىل «ال ّثلب (ا ّدعاء أو نسبة يشء
غري صحيح بصورة علن ّية من شأنه أن ينال
من رشف أو اعتبار شخص معني)» بخطية
تصل إىل  2000د.

الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟
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احلرية /احلق
املعني

التجريم املتصل
اخلاصة
باحلياة
ّ

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

الفصل  226مكرر يف جتريمهلالعتداء العلني عىل األخالق
احلميدة أو اآلداب العامة
باإلشارة أو القول أو ملن يعمد
علنا إىل مضايقة الغري بوجه خيل
باحلياء بالسجن مدّ ة ستّة أشهر
وبخط ّية قدرها ألف دينار.
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر
وبخطية قدرها ألف دينار كل من
يعتدي علنا عىل األخالق احلميدة
ويستوجب نفس العقوبات
املذكورة بالفقرة املتقدمة كل من
يلفت النظر علنا إىل وجود فرصة
الرتكاب فجور وذلك بكتابات
أو تسجيالت أو إرساليات سمعية
أو برصية أو الكرتونية أو ضوئية.

مدى تو ّفر عقوبة ّ
أقل
يف س ّلم العقوبات
وبنجاعة مماثلة يف
حتقيق اهلدف
بحذف جريمة االعتداء
عىل األخالق احلميدة يزول
بالسجن ستّة
سبب العقاب ّ
أشهر وباخلط ّية.
ولنالحظ ّ
أن جلنة احلريات
أقرت يف مقرتحها
الفرد ّية ّ
عقابا بخط ّية تعدّ هامة
لتفادي اإلرساف يف
العقوبات السجن ّية.

مدى تو ّفر إجراء أقل انتهاكا للحرية من التّجريم وبنجاعة مماثلة يف حتقيق
اهلدف

نظرا ملا تطرحه هذه اجلريمة من إشكال حقيقي عىل مستوى حتديد مفهوم االعتداء عىل األخالق احلميدة،
نفهم اقرتاح جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة بحذف اجلريمة وتعويضها كالتايل:
«إحداث جريمة السب عىل النحو التايل« :حيصل السب بكل قول أو إشارة فيهام هتك لكرامة أو
رشف شخص ويعاقب مرتكبه بخطية قدرها  500دينار».
جريمة االعتداء عىل املقدسات
«يعاقب بخطية قدرها ألفا دينار من يعمد إىل حتقري ديانة الغري يف معتقداهتا أو رموزها أو شعائرها أو
مبانيها ومواقعها بغاية التحريض عىل العنف أو الكراهية أو التمييز مهام كان شكله».
وجريمة التكفري
«يعاقب بخطية قدرها ألف دينار مع احلرمان من مبارشة الوظائف العمومية وحق االقرتاع كل من
معي أو عدم انتامئهم إليه أو
يدعي عىل شخص أو جمموعة أشخاص أمرا خيص انتامءهم إىل دين ّ
معتقداهتم فيه أو امتثاهلم ألحكامه أو ممارستهم لشعائره وذلك بقصد اإلساءة إليهم أو للتحريض
عىل عدم التسامح أو الكراهية أو العنف أو التمييز مهام كان سببه».
«وإذا تعلق االدعاء بشخص متوىف فإن إثارة التتبع تتوقف عىل تقديم شكاية ممن له صفة».
«وتضاعف العقوبة إذا وقع االدعاء أمام العموم».
ونالحظ أن هذا االقرتاح ك ّيف أفعال السب والتكفري واالعتداء عىل املقدّ سات كمخالفات.677
الضوري
وليس يف ذكرنا هلذا املقرتح تعارض مع مقرتح التخفيف يف السياسة العقابية طاملا أنّه من ّ
أن ّ
املرشع ملعاقبة هذه األفعال التي تشكل اعتداء عىل حرية الضمري.
يتدخل ّ

 677تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.88-87 .
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طاملا ّأن العالقة السببية بني الترصف اجلنيس كعنرص من عنارص اخلصوصية وجتريمه محاية لآلداب
العام منتفية ،زال موجب التجريم وأمكن حذف اجلريمة.
لكن يمكن بالنظر إىل نسق تطور العقليات واجلدل الذي ال زال مفتوحا يف تونس بشأن العالقات
املثل ّية إعادة تكييفها كجريمة لتصبح خمالفة وهذا ما ذهب إليه تقرير جلنة احلريات الفرد ّية
واملساواة.678

السبب ّية بني التجريم وهدفه مما يستوجب بالرضورة إعادة تكييف البغاء
كنا قد رأينا غياب العالقة ّ
الرسي كمخالفة حتى توافق منطق خمالفة الرتاتيب املتصلة بالصحة العموم ّية.

 الفصل  230من املج ّلةاجلزائ ّية :اللواط أو املساحقة إذا
مل يكن داخال يف أي صورة من
املقررة بالفصول املتقدّ مة
الصور ّ
يعاقب مرتكبه بالسجن مدة ثالثة
أعوام.

الفصل  231من املج ّلة اجلزائ ّية:«النساء الاليت يف غري الصور
املنصوص عليها بالرتاتيب اجلاري
هبا العمل يعرضن أنفسهن
باإلشارة أو بالقول أو يتعاطني
اخلناء ولو صدفة ،يعاقبن بالسجن
من ستة أشهر إىل عامني وبخطية
من عرشين دينارا إىل مائتي دينار.
يعترب مشاركا ويعاقب بنفس
العقوبات كل شخص اتصل
بإحدى تلك النساء جنسيا».

 678تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.89 .

 680نفسه ،ص.94 .

 679نفسه ،ص.89 .

تم حذف اجلريمة ،فال
إذا ّ
حاجة إىل العقاب .أما إذا
تم تكييفها كمخالفة فيمكن
ّ
معاقبتها بخطية وهذا ما ذهب
له تقرير جلنة احلريات الفردية
واملساواة الذي اقرتح معاقبة
مرتكبه بخطية قدرها 500
دينار.679
كنتيجة منطقية إلعادةالتكييف ،يمكن تكريس
عقوبة بخط ّية مالية وهو ما
اقرتحته جلنة احلريات الفرد ّية
واملساواة ( 500دينار).680
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احلرية /احلق
املعني

حق احلياة
انتهاك ّ

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

حق احلياة :الفصل  126من املج ّلة اجلزائ ّية
انتهاك ّ
ينص عىل أنّه إذا كان هضم اجلانب واقعا باجللسة
ّ
ملوظف من النظام العديل ،فالعقاب يكون بالسجن
مدة عامني .ويكون العقاب باإلعدام إذا وقع االعتداء
بالعنف باستعامل السالح أو التهديد به ضد قاض
باجللسة».
 الفصل  93من املجلة التأديبية واجلزائية البحريةينص عىل أنه «يعاقب باإلعدام كل ربان أو ضابط
ّ
يفتك سفينة بالعنف أو بالتّحيل.

ينص الفصل  54من القانون عدد  74لسنة 1998ّ
املؤرخ يف  19أوت/آب  1998واملتعلق بالسكك
احلديدية عىل عقوبة اإلعدام لــ»كل من يتعمد
السالمة
اإلرضار أو تشغيل بدون إذن أجهزة منشآت ّ
اخلاصة بالسكة».
ّ

 681نفسه ،املرجع سابق الذكر ،ص.56 .

مدى تو ّفر عقوبة ّ
أقل يف س ّلم
العقوبات وبنجاعة مماثلة يف حتقيق
اهلدف
طاملا كان االختالل يف املالءمة بني التكييف
والعقوبة ،جاز البحث عن عقوبة أقل انتهاكا
للحرية وأكثر معقولية ،إذ جيب أن تكون
تم اإلبقاء عليها
عقوبة اإلعدام يف حال ّ
مقترصة عىل جرائم القتل دون غريها وهي
األقىص يف س ّلم اخلطورة.
ّ
احلط من العقوبة بالنسبة
وبالتايل وجب
إىل الفصول املذكورة .وقد اقرتحت جلنة
احلريات الفرد ّية واملساواة إ ّما إلغاء عقوبة
اإلعدام أو «إلغاء عقوبة اإلعدام فيام خيص
اجلرائم التي مل يرتتّب عنها موت إنسان
وإقرار عقوبات غري قابلة للحط منها بالنسبة
إىل أخطر اجلرائم».681

مدى تو ّفر إجراء أقل انتهاكا للحرية من التّجريم
وبنجاعة مماثلة يف حتقيق اهلدف
ال يتع ّلق األمر هنا بإعادة تكييف جلرائم فيها اعتداء جدّ ي عىل
األفراد واملمتلكات بحيث ال يوجد اختالل مالءمة بني الفعل
وتكييفه وإنّام بني التكييف والعقوبة.
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االحتفاظاإليقاف التحفظي -اإليقاف

منظومة اإليقاف
(أو االحتفاظ) قبل
املحاكمة

املرشع عىل أعوان الضابطة العدل ّية وهيئات
يضعنا هذا ّ
السؤال أمام مأزق التّعامل التّرشيعي مع مسألة التت ّبعات ،فهل من الوجيه أن يض ّيق ّ
ثمة
التحقيق واهليئات احلكم ّية إمكانيات االحتفاظ باملظنون فيه قبل إصدار احلكم مع ما قد يشكله ذلك من خطر عىل سالمة البحث ومن ّ
عىل كشف احلقيقة؟
املرشع فيام يتع ّلق بإمكان ّية البحث عن بدائل ّ
تتحرك فيه
أقل تط ّفال إذا كان دوره يف هناية األمر وضع إطار عام ّ
هل جيوز إذن طرح ّ
السؤال عىل ّ
هياكل العدالة اجلزائ ّية التي جيب ّأل يتم التضييق عليها وترتك هلا حرية التقدير يف ال ّلجوء إىل اإليقاف قبل احلكم حالة بحالة؟
يبدو ّ
ّ
التخل عن إجراءات أثبتت إىل حدّ ما نجاعتها بل يف تضييق حاالت اللجوء إليها وتدقيقها وتدعيم
يف
التفكري
أن املحك هنا ليس
صبغتها االستثنائية حتى ّ
يظل اللجوء إىل االحتفاظ بأنواعه استثناء والرساح هو املبدأ ،وهو ما يقتيض مراجعة صيغة الفصل  117من جم ّلة
ّ
اإلجراءات اجلزائ ّية للت ّ
التخيص املفتوح لدائرة االهتام يف إيقاف املظنون فيه يف عالقة ببطاقة اإليداع بمراجعة عبارة «دائام».
ّخل عن ّ
لكن اقرتاح التضييق يف حاالت اللجوء إىل اإليقاف قبل احلكم يقابله التزام حممول عىل املرشع بالتوسيع يف اآلل ّيات البديلة ،وهذا ما أكّدت
ّ
35متوجهة إىل القايض وذلك بدعوة املحاكم إىل النظر « يف ما إذا كانت بدائل
عليه اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان يف تعليقها العام عدد
ّ
االحتجاز السابق للمحاكمة ،مثل الكفالة واألساور اإللكرتونية أو غريها من الرشوط  ،كفيلة بأن جتعل االحتجاز غري رضوري يف احلالة
املعنية ( .)...ويف حالة كون املتهم أجنبيا ،جيب أال يؤخذ ذلك عىل أنه سبب كاف للداللة عىل أن املتهم قد هيرب من العدالة ( .)...وإذا
تقرر بصفة مبدئية أن االحتجاز السابق للمحاكمة أمر رضوري ،يتعني إجراء استعراض دوري للحالة للتأكد ممّا إذا كان االحتجاز ال يزال
معقوالورضوريا يف ضوء البدائل املمكنة (.682»)...
ولكن كي يتمكّن القايض من تطبيق هذه التدابري ،ال بدّ من تكريس ترشيعي هلذه اآللية البديلة عن اإليقاف قبل احلكم .ولنعترب ّ
املرشع
أن ّ
أضاع هذه الفرصة بمناسبة تعديل جملة اإلجراءات اجلزائية بمقتىض املرسوم عدد  29لسنة  2020مؤرخ يف  10جوان/حزيران 2020
املتعلق بنظام املراقبة االلكرتونية يف املادة اجلزائية 683الذي أدرج كام رأينا أعاله نظام الرقابة االلكرتون ّية لكن ضمن التّدابري االحرتاز ّية يف
إطار اإلفراج املؤ ّقت دون أن يسحبه عىل بقية حاالت االحتفاظ املمكنة.

هل يمكن إخضاع إجراءات اإليقاف قبل املحاكمة إىل خطوة البحث عن تدابري أقل انتهاكا للحرية؟

اإلجراءات اجلزائ ّية :هل من بدائل ممكنة ّ
أقل انتهاكا للحرية؟

احلرية/احلق
املعني

احلق يف احلرية ويف
ّ
األمان عىل النّفس

 683النص سابق الذكر ،ص.1406-1405 .

 682اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،35املادة ( 9حق الفرد يف احلرية وىف األمان عىل شخصه) ،الفقرة  ،38نص سابق ّ
الذكر.
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اإليقاف بالنّسبة إىل اجلرائم
السفن
عىل متن ّ

السفن منطقة رماد ّية يف منظومة اإليقاف قبل احلكم .فبالنظر إىل مكان وقوع اجلرائم خاصة إذا
يشكّل اإليقاف بالنسبة إىل اجلرائم عىل متن ّ
حصلت بحرا ،قد يبدو من الصعب إخضاعها إىل نفس املسار الذهني بشأن اإليقاف.
مع ذلك ،وعىل هدي تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،يربز القانون املقارن إمكان ّية التفكري يف تدابري أقل انتهاكا للحرية بالنّسبة إىل
ينص الفصل
اإليقاف عىل متن السفن من ذلك يف فرنسا اإليقاف يف مكان مغلق  ،684 la consignation dans un lieu ferméحيث ّ
 L5531-19من جم ّلة النّقل الفرنس ّية عىل ما ييل« :يمكن للربان بموافقة مس ّبقة لوكيل اجلمهور ّية املختص تراب ّيا  ...اإلذن باإليقاف يف مكان
مغلق طيلة املدّ ة الرضورية متاما ضدّ ّ
كل شخص يشكّل خطرا عىل سالمة السفينة أو محولتها أو سالمة األشخاص املوجودين عىل متن
مؤهلة لذلك... .
السفينة إذا كانت السفينة ّ
ّ
يف حالة التّأكّد ،يأذن الربان حاال باإليقاف مع إعالم وكيل اجلمهورية فورا بذلك ألخذ موافقته».685

 684مقرتح تقرير جلنة احلريات الفرد ّية و واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.69-68 .

Code des transports, Version consolidée au 18 décembre 2020, disponible au lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGIT� 685
EXT000023086525.pdf&size=4,7%20Mo&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/23/08/65/25/LEGITEXT000023086525/LEGITEXT000023086525.pdf&title=Code%20
الرتمجة لنا des%20transports.
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احلرية/احلق
املعني

حرمة املسكن

 687نفسه ،ص.93-89 .

منظومة اإليقاف (أو االحتفاظ) قبل املحاكمة

هل يمكن إخضاع إجراءات اإليقاف قبل املحاكمة إىل خطوة البحث عن
تدابري أقل انتهاكا للحرية؟

قد يبدو التساؤل عن وجود إجراءات أقل انتهاكا للحرية من التفتيش سؤاال ال يطرح عىل
املرشع ألمهية التّفتيش كإجراء يف تقيص احلقيقة ومجع وسائل اإلثبات ،686بل يطرح السؤال عىل
ّ
هيئات التّحقيق وهو ما سيحمل مفارقة طاملا ّ
أن الفصل  93من املج ّلة ينص عىل أن التفتيش
«جيري  ...يف مجيع األماكن التي قد توجد هبا أشياء يساعد اكتشافها عىل إظهار احلقيقة».
ويردفها الفصل  97بحمل االلتزام عىل «حاكم التّحقيق أن يبحث عن األوراق واألشياء التي
من شأهنا اإلعانة عىل كشف احلقيقة وأن حيجزها».
فال يمكن إذن التخيل عن هذه الوسيلة اهلا ّمة يف التّحقيق رغم خطورهتا عىل حرمة املسكن ،بل
أن الرهان يتم ّثل يف املحافظة عليها كالوسيلة املبدئ ّية يف جمال التّحقيق une procédure de droit
 communيف ظل أصوات تنادي بتحديث التفتيش يف ظل التطور التكنولوجي وتطور أشكال
اجلريمة أي تعميم وسائل التحري املعلوماتية من التقاط الكرتوين للمراسالت ومراقبة سمعية
برص ّية .687

إجراءات التّحقيق

التّفتيش (الفصل  94من م إج) واحلجز (الفصالن  97و 99من م إ ج)

 686كحلون (ع) ،دروس يف اإلجراءات اجلزائ ّية ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.258 .
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احلرية/احلق
املعني

حرمة احلياة

اخلاصة
ّ
(رسية املراسالت
)...

منظومة اإليقاف (أو االحتفاظ) قبل املحاكمة

هل يمكن إخضاع إجراءات اإليقاف قبل املحاكمة إىل خطوة البحث عن
تدابري أقل انتهاكا للحرية؟

يف إطار نفس املسار ّ
الذهني ،يضعنا التساؤل عن وجود وسائل أقل انتهاكا للحرية بشأن
وسائل التّحري اخلاصة أمام مأزق رضورات البحث يف اجلرائم املعقدة كاالجتار باألشخاص
واإلرهاب خاصة يف ظل التطور التكنولوجي الذي يعقد عملية البحث عن احلقيقة بالوسائل
التقليدية من تفتيش وحجز ،وهذا ما يربر اعتامدها يف القانونني املتصلني هبام واللذان أكّدا عىل
ّ
ّ
يتم لرضورة البحث
أن اللجوء إىل التنصت واعرتاض االتصاالت واملراقبة السمعية البرص ّية ّ
فضال عن الضامنات القضائية التي تم تكريسها ،وهذا ما حيمل التزاما عىل هيئات التحقيق
كرش ال بدّ منه.
باللجوء إليها ّ
لكن املثري لالهتامم كام ذكرنا أعاله التوجه نحو تعميم هذه اإلجراءات يف جمال اإلجراءات
اجلزائ ّية ،وهو ما يستوجب التوقف عنده عىل ضوء مرشوع مراجعة جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية
اخلاصة (الباب احلادي عرش) مع تنصيصه يف الفصل
ّحري
ّ
الذي ّ
خصص بابا كامال لطرق الت ّ
 236عىل ما ييل« :هتدف طرق التحري اخلاصة إىل املساعدة عىل الكشف عن اجلرائم ومرتكبيها
وتيسري أعامل التحقيق للوصول إىل احلقيقة وذلك بالنسبة للجنايات فقط.
وتشمل اعرتاض االتصاالت واملراقبة السمعية البرصية واالخرتاق.
وال يمكن اإلذن هبا إالّ من قبل اجلهة القضائية املختصة طبق هذا القانون مع مراعاة أحكام
الترشيع اجلاري به العمل يف جمال محاية املعطيات الشخصية».688
وجيوز التّساؤل إن كان هذا التعميم لطرق التحري اخلاصة عىل ّ
كل اجلنايات لن يؤدي إىل نوع
ّ
من استسهال ال ّلجوء إىل آليات تقيص عالية التّط ّفل عىل حرمة الفرد.

اخلاصة
ّحري
ّ
طرق الت ّ

التنصت واعرتاض االتصاالت:
ّ
يف جمال مكافحة اإلرهاب:
الفصل  54من القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤرخ يف 7أوت/آب  2015املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال كام ن ّقح
ُ
ُ
وتّم بالقانون األسايس عدد  9لسنة  2019مؤرخ يف  23جانفي/كانون
الثاين .2019
يف جمال مقاومة االجتار باألشخاص:
الفصل  32من القانون األسايس عدد  61لسنة  2016مؤرخ يف 3أوت/آب  2016املتعلق بمنع االجتار باألشخاص.
املراقبة السمع ّية البرص ّية:
يف جمال مكافحة اإلرهاب:
الفصل  61من القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤرخ يف  7أوت/
آب  2015املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموال كام ُن ّقح ُ
وتّم
بالقانون األسايس عدد  9لسنة  2019مؤرخ يف  23جانفي/كانون الثاين
.2019
يف جمال مقاومة االجتار باألشخاص:
الفصل 39من القانون األسايس عدد  61لسنة  2016مؤرخ يف  3أوت/
آب  2016املتعلق بمنع االجتار باألشخاص.

 688مرشوع مراجعة جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية ،ص ،85 .يمكن حتميله عىل موقع وزارة العدل:
http://formation.e-justice.tn/sondage/sondageadd.php
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احلرية/احلق
املعني

حرية التنقل

هل يمكن إخضاع إجراءات اإليقاف قبل املحاكمة إىل خطوة البحث عن
تدابري أقل انتهاكا للحرية؟
التدابري االحرتاز ّية

منظومة اإليقاف (أو االحتفاظ) قبل املحاكمة

يف إطار اإلفراج املؤ ّقت:
الفصل  86من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية:
وضع املظنون فيه حتت املراقبة االلكرتون ّية؛مقر له بدائرة املحكمة؛
اختاذ ّعدم مغادرة حدود تراب ّية حيدّ دها القايض إالّ برشوط مع ّينة؛منعه من ال ّظهور يف أماكن مع ّينة؛-إعالمه لقايض التّحقيق بتن ّقالته ألماكن مع ّينة .

مرة أخرى يضعنا التساؤل عن وجود تدابري أقل انتهاكا للحرية بشأن التّدابري االحرتاز ّية أمام
ّ
مأزق السلطة التقدير ّية التي جيب أن ترتك هليئات التّحقيق ناهيك أنا تندرج يف إطار اإلفراج
ّ
املؤ ّقت الذي يعترب يف حدّ ذاته بديال عن االحتفاظ بأنواعه ّ
وأقل انتهاكا منه للحرية.
باملرشع وعن دور هذا
مع ذلك يبدو من املرشوع التساؤل عن التّدابري االحرتاز ّية يف عالقة
ّ
أقل تطفال وبنجاعة مماثلة عىل ّ
األخري يف إقرار بدائل ّ
األقل منها الوضع حتت املراقبة االلكرتون ّية،
وما إدراجه ّ
املؤرخ
مؤخرا يف جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية بمقتىض املرسوم عدد  29لسنة ّ 2020
يف  10جوان/حزيران  2020املذكور أعاله يف عالقة بفريوس كورونا إالّ دليل عىل استعداد
املنظومة اجلزائ ّية التونس ّية للدّ خول إىل عرص العدالة اجلزائية الرقمية مع ما حتمله هذه األخرية
ّ
ّ
ّ
من حماذير مرتبطة بحامية املعطيات ّ
الشخص ّية.
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األحكام التّرشيع ّية املعن ّية

الفصل  24من القانون عدد  83لسنة  1992املؤرخ يف 3
أوت/آب  1992املتعلق بالصحة العقلية كام ن ّقح بالقانون
عدد  40لسنة  2004مؤرخ يف  3ماي/أيار .2004

الفصالن  11و 12من القانون عدد  71لسنة  1992املؤرخ
يف  27جويلية/متوز  1992املتعلق باألمراض السارية كام
نقح بالقانون عدد  12لسنة  2007مؤرخ يف  12فيفري/
شباط  ،2007املذكور أعاله.

*التدابري غري اجلزائ ّية:
األعامل الوالئ ّية:

احلرية/احلق
املعني

احلق يف احلرية ويف
األمان عىل النفس

احلق يف احلرية ويف
ّ
األمان عىل النفس

هل يوجد إجراء ّ
أقل انتهاكا للحرية وبنجاعة مماثلة؟
االستشفاء الوجويب
أمام خطر كبري لعدوى وبائ ّية ال يبدو البحث عن بدائل أقل انتهاكا للحرية من االستشفاء الوجويب أمرا ه ّينا
باملرة ،فاألمر يتع ّلق برضورة متأكدة حلامية الصحة العامة ،وهو ما يرجعنا إىل مر ّبع التّشنّج يف العالقة بني
ّ
ّ
ّعرض هلا ألن األمر يتع ّلق يف النّهاية بصدام بني حق املصاب يف احلرية
الصحة العا ّمة واحلريات التي سبق الت ّ
وحق املجموعة يف التوقي من املرض ،لكن ّ
يظل العزل االتّقائي الوسيلة األكثر نجاعة للتحقق من انحسار
األمراض السارية.

اإليواء الوجويب
جمرد حدّ من حرية
يعدّ اإليواء الوجويب يف حالة االضطرابات العقل ّية وجها من وجوه سلب احلرية ال ّ
التنقل يدخل حسب اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان حتت طائلة الفصل  9من العهد الدّ ويل اخلاص باحلقوق
املدن ّية والسياس ّية املتصل بحامية األمان عىل النفس وتنطبق عليه إذن نفس املقتضيات املتصلة باالحتفاظ مع
اخلصوصية املرتبطة باإلعاقة الذهن ّية ،وهو ما أكّدت عليه اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان يف تعليقها العام عدد
 35معتربة أنّه «ينبغي أن تن ّقح الدول األطراف القوانني واملامرسات التي عفا عليها الزمن يف جمال الصحة
العقلية من أجل جتنب االحتجاز التعسفي  .وتؤكد اللجنة عىل الرضر الكامن يف أي إجراء لسلب احلرية،
وكذلك األرضار التي قد تلحق باألشخاص بوجه خاص يف حاالت العالج القرسي .وينبغي أن تكفل الدول
األطراف تقديم خدمات الرعاية االجتامعية املناسبة أو خدمات بديلة يف مرافق جمتمعية لألشخاص ذوي
اإلعاقة النفسية ،بغرض إتاحة بدائل أقل تقييدا من احلبس .وال يشكل العجز يف حد ذاته مربرا لسلب احلرية،
بل جيب أن يكون أي إجراء لسلب احلرية رضوريا ومتناسبا ،بغرض محاية الشخص املعني من أي رضر جسيم
أو منع إصابة اآلخرين .وجيب تطبيقه فقط كإجراء أخري وألقرص فرتة زمنية مناسبة». 689

 689اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،35املادة  ( 9حق الفرد يف احلرية وىف األمان عىل شخصه ) ،الفقرة  ،19نص سابق ّ
الذكر.
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690

وبالرجوع إىل تنظيم اإليواء الوجويب يف القانون عدد  83لسنة  1992املؤرخ يف  3أوت/آب  1992املتعلق
يتبي ّ
أن اإليواء الوجويب هو إحدى آل ّيات اإليواء دون رضا املعني باألمر-التي تشمل مثال
بالصحة العقليةّ ،
الصور التي تصبح فيها االضطرابات العقل ّية خطرا حقيق ّيا عىل
يتم اللجوء إليها يف ّ
اإليواء بطلب من الغريّ -
أقرها الفصل  26من ذات القانون ملدّ ة ال تتجاوز ثالثة أشهر ويمكن جتديدها
املعني باألمر وعىل الغري وقد ّ
لذات املدّ ة ك ّلام اقتضت الرضورة ذلك بعد أخذ رأي مع ّلل من ال ّطبيب النّفساين.
وهذا يعني ّ
أن تقدير الرضورة يعود للطبيب النّفساين ويستند إليه القايض.
ورغم ما تبدو عليه اإلجابة عن سؤال مدى تو ّفر بدائل ّ
أقل انتهاكا للحرية بالنسبة لالضطرابات العقل ّية من
بداهة ،إالّ ّ
الرعاية الصحية للمصابني باضطرابات عقل ّية
أن التجارب املقارنة تربز وجود هذه البدائل يف إطار ّ
دون رضاهم ،من ذلك العيادات العقل ّية اخلارجية  soins ambulatoires sans consentementالتي يتم تأمينها
ملتابعة حالة املرىض العقليني يف عدّ ة دول كزيالندا اجلديدة والواليات املتحدة األمريك ّية .690

VELPRY(L.) « De l'hospitalisation aux soins sans consentement en psychiatrie », Journal français de psychiatrie, 2010/3 (n° 38), pp. 16-18.
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*األعامل اإلدار ّية
التّدابري التأديب ّية

احلرية/احلق
املعني

احلق يف احلرية ويف
األمان عىل النفس

األحكام التّرشيع ّية

اإليقاف كعقوبة تأديب ّية:
اإليقاف البسيط وااليقاف ّ
املشدد

العسكريي:
بالنّسبة إىلّ
الفصل ( 37جديد) من القانون عدد  20لسنة 1967

مؤرخ يف  31ماي/أيار  1967املتعلق بضبط النظام
ّ
للعسكريي كام ن ّقح بمقتىض القانون عدد
األسايس العام
ّ
 47لسنة  2009املؤرخ يف  8جويلية/متوز .2009
قوات األمن الدّ اخيل:
بالنسبة إىل ّالفصل  50من القانون عدد  70لسنة  1982مؤرخ يف
 6أوت/آب  1982يتعلق بضبط القانون األسايس العام
لقوات األمن الداخيل كام نقح بمقتىض القانون عدد 58
لسنة  2000املؤرخ يف  13جوان/حزيران .2000

 691تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.67-66 .

هل يوجد إجراء ّ
أقل انتهاكا للحرية وبنجاعة مماثلة؟
كنا قد ح ّللنا أعاله ما يشكّله اإليقاف الشديد من تقييد للحرية بام أنّه يتم ّثل يف احتجاز مرتكب اخلطأ التأديبي
يف مكان خاص بال ّثكنة.
وبالتايل فضال عن عدم مالءمة املنطق الزجري للطبيعة التأديب ّية للخطأ ومن ثمة عدم مالءمة العقوبة ،من
الواضح أنّه توجد بدائل أخرى عن اإليقاف الشديد ّ
أقل انتهاكا للحرية كام يعكسه ذلك تقرير جلنة احلريات
الفرد ّية واملساواة  691عىل هدي القانون الفرنيس الذي ّ
وينص الفصل L 311-13
ختل عن اإليقاف املشدّ د.
ّ
السلطة
من جم ّلة القضاء العسكري عىل ما ييل« :خمالفة الرتاتيب املتصلة باالنضباط مرتوكة للزّ جر من قبل ّ
العسكر ّية ويعاقب عليها بعقوبات تأديب ّية ال يمكن أن تتجاوز ستني يوما إذا اقرتن بحرمان من احلرية .وحدّ د
س ّلم العقوبات التأديبية بمقتىض القانون عدد  270-2005املؤرخ يف  24مارس/آذار  2005الذي يضبط
ّ
النظام األسايس
للعسكريي».692
ّ

Code de la justice militaire, Version consolidée au 24 mars 2020, disponible au lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006071360. 692
pdf&size=354,7%20Ko&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/60/LEGITEXT000006071360/LEGITEXT000006071360.pdf&title=Code%20de%20justice%20
الرتمجة لنا militaire%20(nouveau.
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السفن
بالنّسبة إىل املخالفات التأديب ّية املرتكبة عىل ظهر ّ
حسب املجلة التأديبية واجلزائية البحرية ،التمييز بني:
خمالفات تأديبية خفيفة:
حتجري النزول إىل األرض ملدّ ة أقصاها أربعة أيام؛االعتقال أي إلزام الضباط وأعضاء الطاقم باملكوثبغرفهم خارج أوقات العمل دون أن يغلق عليهم ونفس
اليشء بالنسبة إىل املسافرين؛
خمالفات تأديب ّية خطرية يعاقب عليها (الفصل :)10
بالنسبة إىل الضباط وأعضاء الطاقم:
 حتجري اخلروج من السفينة أو االعتقال يف حدود 15يوما؛
 السجن التأديبي ملدة أقصاها  15يوما؛بالنسبة إىل املسافرين :االعتقال يف حدود  15يوما.

 693تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.69-68 .

الغلو بام ّأنا تسلب احلرية وخاصة منها
تتضمن املجلة التأديب ّية عدة أنواع من العقوبات التأديبية فيها يشء من
ّ
االعتقال والسجن التأديبي واحلال أنّه توجد بدائل أخرى أقل انتهاكا للحرية عىل هدي القانون الفرنيس وعمال
تم يف فرنسا االستغناء عن االعتقال والسجن التأديبي واخلطية
بتوصيات جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،إذ ّ
مع تعويضها كام رأينا أعاله باإليقاف يف مكان مغلق يف حق كل شخص يم ّثل خطرا عىل سالمة السفينة أو
السفينة وذلك بعد موافقة مس ّبقة لوكيل اجلمهور ّية املختص
محولتها أو سالمة األشخاص املوجودين عىل متن ّ
تراب ّيا حسب الفصل  L5531-19من جم ّلة النّقل الفرنس ّية املذكور أعاله.693
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التدابري الضبط ّية
احلرية املعن ّية

حرية التن ّقل
مقر
واختيار ّ
اإلقامة
(الفصل  24من
الدّ ستور)

حرية اختيار
اإلقامة

األحكام التّرشيع ّية

مقر اإلقامة ألسباب صحية:
تقييد حرية اختيار ّ
احلظر الصحي الشامل:
الفصل  3من املرسوم عدد  9املؤرخ يف  17أفريل/نيسان
 2020املتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده واحلجر
الصحي الشامل والتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني
أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا «كوفيد »19-السابق
ّ
الذكر :حتديد ومراقبة إقامة األشخاص املصابني أو املشتبه
بإصابتهم بالفريوس.

تقييد حرية اختيار مقر اإلقامة ألسباب أمن ّية:
الفصل  7من مرشوع القانون األسايس املتع ّلق بتنظيم حالة
ال ّطوارئ السابق ّ
ينص عىل وضع وزير الدّ اخل ّية
الذكر الذي ّ
خالل رسيان حالة ال ّطوارئ حتت اإلقامة اجلرب ّية بمقتىض
قرار مع ّلل ّ
كل شخص يتعمد ممارسة نشاط هيدّ د األمن
ّ
والنّظام العام.

«االحتفاظ» اإلداري باألجنبي:
الفصل  19من القانون عدد  7لسنة  1968املؤرخ يف
 8مارس/آذار  1968املتعلق بحالة األجانب بالبالد
التونسية :تعيني مكان إقامة األجنبي املطرود الذي استحال
عليه مغادرة البالد التونس ّية واحلضور بصورة منتظمة
الشطة أو احلرس الوطني التابع له ّ
حمل إقامته.
بمركز ّ

هل يوجد إجراء ّ
أقل انتهاكا للحرية وبنجاعة مماثلة؟
من الصعب بالنظر إىل خطر تفيش العدوى إجياد طريقة أخرى أقل انتهاكا للحرية وبنفس نجاعة حتديد إقامة
املصابني أو املشتبه بإصابتهم.

رغم ما يف الوضع حتت اإلقامة اجلربية من تقييد جدي للحرية إىل درجة تسمح بتشبيهه إىل حدّ ما باحتفاظ مقنّع،
ّ
ّ
فإن هناك املراقبة اإلدار ّية.

ليس البحث عن بدائل أقل انتهاكا للحرية وبنجاعة مماثلة أمرا سهال ،إذ أثبتت التجارب املقارنة وجود بدائل
أكثر تضييقا للحرية أو أكثر امتهانا للكرامة كام هو احلال بالنّسبة إىل آليات اإلبعاد الفرنس ّية التي تنص عليها جملة
دخول األجانب وإقامتهم وحق اللجوء يف إطار البحث عن مزيد من النجاعة كاالحتفاظ اإلداري la rétention
( administrativeالفصل L551-1 .من املج ّلة) يف ّ
حملت مغلقة حترسها الرشطة centres de rétention
أو يف مناطق انتظار  zones d’attenteيف املطارات أو املوانئ أو حمطات القطار بالنسبة إىل األجانب القادمني برا
أو بحرا أو جوا دون أن ّ
يرخص هلم الدّ خول (الفصل  L 221-1 .من املجلة) ،694وهي قرارات تتخذها سلطات
الضبط اإلداري حتت رقابة قايض احلريات واالحتفاظ.
بقي أن املراقبة االلكرتونية تبدو بديال جديا.
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

 -3اخلطوة ال ّثالثة :التّناسب باملعنى الض ّيق

ال تبدو أطراف املوازنة هي نفسها يف خمتلف النّامذج فقه القضائ ّية .695ففي كندا وبعد أن اشرتط اختبار
 Oaksأنّه «جيب أن يكون هناك تناسب ما بني آثار التّدابري التّقييد ّية للحق أو احلرية املضمونة بالعهد واهلدف
تم اإلقرار بأنّه ها ّم بام فيه الكفاية»ّ ،696متت إعادة صياغته 697يف قرار  Dagenaisعىل النّحو التّايل« :جيب
الذي ّ
أن يكون اهلدف الذي يشكّل أساسا لإلجراء وآثاره االجياب ّية التي تتو ّلد يف الواقع من تطبيقه متناسبة مع
698
الصيغة للمرحلة ال ّثالثة من االختبار
تم انتقاد هذه ّ
السلب ّية عىل احلريات واحلقوق األساس ّية»  .وقد ّ
آثاره ّ
عىل أساس ّأنا تعدّ من باب التّز ّيد طاملا ّ
السلب ّية
أن املرحلتني األوليني تسمحان بتحديد التّناسب بني اآلثار ّ
واإلجياب ّية وبقياس تناسق اإلجراء مع اهلدف ونجاعته .وال ّ
أدل عىل ذلك من أنّه حسب فقه قضاء املحكمة
699
تم تدقيق هذه املوازنة يف قرار
العليا ال ختفق القوانني التي تتخ ّطى املرحلتني بنجاح يف املرحلة الث ّالثة  .لذلك ّ
هتم املرحلة األوىل وال ّثانية من فحص التّناسب
 Newspapers Thomson c. Canadaعىل النّحو التّايل « :ال ّ
واحلق املعني املكفول بالعهد بل العالقة بني أهداف القانون والوسائل املستعملة .حتّى
العالقة بني التّدابري
ّ
ولو كانت مرحلة االنتهاك األدنى ملعيار التّناسب تأخذ بعني االعتبار باألساس اإلجراء الذي ينتهك قيمة
للحق املكفول
مكرسة يف العهد ،تتم ّثل القاعدة يف هناية األمر يف التّساؤل إن كان االنتهاك باحلدّ األدنى
ّ
ّ
لصحة اهلدف التّرشيعي .أ ّما املرحلة ال ّثالثة الختبار التّناسب ،فهي متكّن عىل ضوء
بالعهد أخذا بعني االعتبار
ّ
تم استخالصها يف املرحلتني األوليني من تقدير مدى إن كانت
بالسياق التي ّ
اجلزئ ّيات العمل ّية واملرتبطة ّ
املكرسة يف العهد».700
يتم قياسها بالنّظر إىل القيم ّ
السلب ّية التي ّ
الفوائد املرتتّبة من التّقييد متناسبة مع اآلثار ّ
وتتع ّلق قض ّية  Newspapers Thomson c. Canadaبال ّطعن يف الفصل  322فقرة  1من القانون االنتخايب
حيجر اإلعالن أو نرش ّ
وبث نتائج سرب اآلراء لنوايا التّصويت خالل الثالث أي ّام األخرية من احلملة
الكندي الذي ّ
وحق االقرتاع املكفول بالعهد .وبعد أن ثبت تأكّد اهلدف من القانون أال وهو
االنتخابية ممّا خيرق حرية التّعبري ّ
منع استعامل نتائج مغلوطة لسرب اآلراء من قبل النّاخبني نظرا لغياب املسافة والوقت الكافيني للقيام بتحاليل تنري
ربر احلظر مدّ ة ثالث أ ّيام ،وثبوت الرابط العقالين بني التّحذير واهلدف ،وبعد أن قدّ مت املحكمة
النّاخبني ،مما ي ّ
حتليال مستفيضا حول غياب األد ّلة الكافية عىل ّ
مرت املحكمة إىل اخلطوة
أن حظر النّرش يعدّ االنتهاك األدنىّ ،
الضر بالنّسبة إىل حرية التّعبري .واعتربت ّ
أن التّأثري عميق للغاية
ربرة وحجم ّ
ال ّثالثة لقياس العالقة بني التّدابري امل ّ
عىل حرية التّعبري بام ّ
أن األمر يتع ّلق بحجب كامل للمعلومة السياس ّية يف مرحلة مفصل ّية من املسار االنتخايب
695

GRIMM (D.), op. cit., p. 393.

696

ّ
التمجة لنا R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103, 138 et 139, op. cit.

697

GRIMM (D.), op. cit., p. 393.

Dagenais c. Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835, n° 23403, 8 décembre 1994, p. 887, disponible au lien suivant: 698
التمجة لنا https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1204/index.do
ّ
Thomson Newspapers Co. c. Canada, [1998] 1 RCS 877, n° 25593, 29 mai 1998, §123, disponible au lien suivant : 699
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1621/index.do
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ّ
ومؤسسات سرب اآلراء
وحق وسائل اإلعالم
حلق النّاخبني يف املعلومة املرتبطة باختيار احلكّام ّ
وأن هناك انتهاك ّ
ّ
الرأي العام مفادها ّ
أن احلكومة بإمكاهنا جلم
عم
يتضمنه هذا املنع من رسالة خطرية إىل ّ
ّ
يف نرش املعلومة فضال ّ
أن اخلشية من التّالعب برأي النّاخبني تفرتض عدم قدرهتم عىل التّحليل والتّمييز بني ّ
وسائل اإلعالم .كام ّ
الغث
والسمني من نتائج سرب اآلراء .ويعترب النّاخب البسيط غري القادر عىل التّمييز هو مقياس الدّ ستور ّية ،بحيث
ّ
ّ
أن حتريف رأي النّاخبني يعدّ فرض ّية ذات احتامل ضعيف ممّا جيعل فوائد احلظر ضعيفة االحتامل للغاية مقابل
701
مرت
السلب ّية الثابتة والوخيمة عىل حرية التّعبري  .وهذا يعني أنّه رغم إخفاق القانون يف اخلطوة ال ّثانيةّ ،
آثاره ّ
املحكمة إىل اخلطوة ال ّثالثة ،ويبدو ّ
تصور املحكمة العليا الكند ّية يتقاطع إىل حدّ كبري مع النّموذج األملاين.
أن ّ
عبت املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية بوضوح عن طريف املوازنة« :جيب أن حيرتم التّوازن ّ
الشامل
ففي أملانياّ ،
ربرها وتأكّدها أيضا حدود املعقول .فك ّلام كان انتهاك احلر ّية ...
بني خطورة االنتهاك ووزن األسباب التي ت ّ
702
خطريا ،جيب أن تكون فوائد املصلحة العا ّمة التي هيدف اإلجراء إىل ضامهنا قو ّية»  ،وبالتّايل مل تعد املسألة
«تتغي هنا مواضيع املقارنة ويتّسع
فس األستاذ غريم هذه املقاربة كام ييل:
ّ
متع ّلقة باألهداف والوسائل .وقد ّ
حق أسايس من جهة والفائدة بالنّسبة إىل املصلحة
تتم من هنا وصاعدا بني فقدان ّ
جمال التّحليل .فاملقارنة ّ
ّمش.
املحم ّية بالقانون من جهة أخرى»،703
ويبي قرار  704 Cannabisهذا الت ّ
ّ
ينص عىل إمكان ّية معاقبة
املؤرخ يف - 1981الذي ّ
فقد طرحت هذه القض ّية إشكال خرق قانون املخدّ رات ّ
ّ
كل معاجلة أو استغالل غري ّ
مرخص للقنّب اهلندي -للفصل  2من القانون األسايس األملاين الذي يكفل
احلق يف األمان .واعتربت املحكمة الدّ ستور ّية بالنّظر إىل اختبار التّناسب ّ
املرشع يف التّهديد بتسليط
ّ
أن «خيار ّ
العقوبات عىل االستغالل غري الرشعي ملنتجات القنّب اهلندي جيب أن يعترب وسيلة مالئمة ورضور ّية لتطبيق
تم إقرار مالءمتها وصبغتها
احلامية القانون ّية املنشودة .يف املقابل ،هتدف املرحلة ال ّثالثة إىل إخضاع التّدابري التي ّ
الضور ّية إىل رقابة مضا ّدة لتحديد ما إن كانت الوسائل املعتمدة بالنّظر إىل تقييدات احلقوق األساس ّية التي
ّ
تتو ّلد عنها بقيت متناسبة مع احلامية القانون ّية .فاالختبارات املتّصلة بتحجري اإلفراط يمكن أن ختلص إىل ّ
أن
وسيلة مالئمة ورضور ّية يف جوهرها حلامية املصالح القانون ّية ال يمكن اعتامدها ّ
ألن انتهاك احلقوق األساس ّية
ّ
يتفوق بوضوح عىل تعزيز محاية املصالح القانون ّية ممّا جيعل استعامل وسائل
للشخص املعني الذي يتو ّلد عنها ّ
احلامية تبدو غري موائمة .وهو ما يؤ ّدي يف بعض احلاالت إىل رضورة جتاهل احلامية املرشوعة املنشودة إذا كانت
الوسائل املستعملة ستؤ ّدي إىل انتهاك غري معقول حلقوق ّ
الشخص املعني».705

 701نفسه.130-127 §§ ،
702

ّ
التمجة لنا GRIMM(D.), op. cit., p. 393.

703
704

BVerfGE 30, 292, op. cit., §70.

BVerfGE 90, 145, Cannabis, 09 Mars1994, disponible au lien suivant : https://servat.unibe.ch/dfr/bv090145.html
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الضور ّية،
الردعي للقانون وبصبغته ّ
أقرت املحكمة بمالءمة أحكام قانون املخدّ رات للهدف ّ
وبعد أن ّ
انتقلت إىل اخلطوة ال ّثالثة التي تشكّل «حتجريا لإلفراط» ِ
موازنة بني املصالح املتعارضة ،واعتربت ّ
أن فرض
العرضيي لكميات صغرية من القنّب اهلندي يمكن أن تؤ ّدي
املتذوقني واملستهلكني
عقوبات جزائ ّية عىل
ّ
ّ
إىل نتائج غري مالئمة وضارة للمنحرف الفردي ،من ذلك انخراطه يف جتارة املخدّ رات وخلق تعاطف معه،
وهو ما يعني ّ
جراء املؤاخذة اجلزائ ّية اآلل ّية ضعيفة .وهو ما سمح بإقرار
أن املصلحة العا ّمة التي ستحصل من ّ
الصورة وحتّى االمتناع عن إثارة
احرتام أحكام قانون املخدّ رات -يف متكينه تسليط العقوبة األدنى يف هذه ّ
التّت ّبعات -للتّناسب باملعنى الض ّيق.706
تعكس هذه املقتطفات جمهودا واضحا يف التّعليل وتقديم احلجج ،وهو من ثوابت املنهج فقه القضائي
هيم طعنا أمام املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية يف قرارات صادرة عن حمكمة
األملاين ،كام نالحظه يف قرار آخر ّ
السائل النّخاعي ّ
الشعي يف وجود مرض يف
الشوكي الشتباه ال ّطبيب ّ
مونيخ بإخضاع ال ّطاعن إىل استخالص ّ
صحته العقل ّية وذلك يف إطار دعوى رفعت ضدّ ه لغرابة التّرصحيات
يفس تراجع ّ
اجلهاز العصبي املركزي قد ّ
التي أدىل هبا كمدير لرشكة ومم ّثلها القانوين لغرفة املهن وعدم جد ّيتها .707ويتم ّثل املطعن األسايس يف انتهاك
خاصة ّ
السائل النّخاعي ّ
أن املحكمة تركت اخليار
الشوكي ّ
حرمته اجلسد ّية نظرا ّ
للصبغة املؤملة الستخالص ّ
لألط ّباء بني ثقب القطن ّية  ponction lombaireوثقب ّ
الرأس  ponction occipitaleالتي تعدّ
مؤخرة ّ
توصلت املحكمة العليا بتقرير خبري يف الطب الذي انتهى إىل ّ
السائل
أشدّ إيالما .وبعد أن ّ
أن آل ّيتي استخراج ّ
النّخاعي ّ
الشوكي متساويتا األثر وليست هلام مضار عىل املريض ،نظرت املحكمة يف دستور ّية الفصل 81
من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية الذي يسمح بالقيام بأخذ ع ّينات من الدّ م أو ّ
تدخالت جسد ّية أخرى من قبل
مقرة بمرشوعية اهلدف من
طبيب وفق القواعد الصحية يف إطار التّحقيقات .وأخضعته الختبار التّناسب ّ
ربر جوهر ّيا الت ّ
ّدخل يف احلريات وجيعل يف
السلطات من التّحقيق يف اجلرائم مم ّا ي ّ
أخذ الع ّينات ،وهو متكني ّ
السائل ّ
الشوكي عمل ّية مؤملة وخطرية
حدّ ذاته أخذ الع ّينات رضور ّيا لألبحاث .لكن التدّ خل باستخالص ّ
وجيب تفادهيا يف املخالفات الدّ نيا التي ال أثر وال رضر فيها كام يف قض ّية احلال .وطاملا ّ
أن املوازنة يف التّناسب
جيب أن تأخذ بعني االعتبار خطورة اجلرم ،فيجب االكتفاء باللجوء إليه يف اجلرائم اخلطرية ،وخلصت إىل
ّ
أن «إخضاع املتّهم إىل ّ
ربر» .708فاملسألة يف النّهاية موازنة
تدخل ثقيل من أجل مسألة بسيطة دون رضاه غري م ّ
ربره .يعني ّ
السليم الذي حتاول املحكمة
أن األمر يف النّهاية يتع ّلق باحلس ّ
بني خطورة انتهاك احلرية وأمه ّية م ّ
التّعبري عنه يف بناء منطقي.

 706نفسه.167-163 §§ ،
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ونجد ّ
تعرف بطريقة مغايرة إىل حدّ ما التّناسب باملعنى الض ّيق وذلك يف
أن املحكمة الفدرال ّية السويرس ّية ّ
الشطة ملقاطعة زوريخ تتع ّلق باالستقصاء الرسي الوقائي من
قرار صادر يف  2014حول تنقيحات قانون ّ
الشطة دون وجود إجراءات تت ّبع أو جريمة وما تسمح به من
قبل حم ّققني ّأول ّيني متخ ّفني يف إطار حتقيقات ّ
املنصات االفرتاض ّية وحول انتهاكها للفضاء اخلاص ولرسية االتّصاالت .وقبل أن
مراقبة االتصاالت عىل ّ
تبت يف املسألة ،ذكّرت املحكمة بتعريف التّناسب بأنّه «يقتيض أن يكون اإلجراء التّقييدي قادرا عىل بلوغ
ّ
وأن هذه األخرية ال يمكن الوصول إليها بإجراء ّ
النّتائج املنشودة (ّ )règle de l'aptitude
أقل تط ّفال (règle
أي تقييد يتجاوز اهلدف املنشود ويقتيض تناسبا معقوال بني هذا
حيجر ّ
 ،)de la nécessitéفضال عن ذلكّ ،
اخلاصة املنتهكة (مبدأ التّناسب باملعنى الضيق الذي يفرتض القيام بموازنة بني
األخري واملصالح العا ّمة أو
ّ
املصالح» .)709وخلصت املحكمة إىل ّ
هتم
أن ولوج ّ
املنصات االفرتاض ّية ،سيسمح باالطالع عىل معلومات ّ
أي دليل عىل اشتباه يف إمكان ّية اقرتافهم لسلوكات تشكّل هتديدا
طيفا واسعا من املستعملني دون وجود ّ
خطريا للنّظام العام .وبالتّايل ،يعدّ انتهاك رسية االتصاالت خطريا مقارنة بضآلة األرضار واملخاطر .وحسمت
املحكمة يف عدم احرتام مبدأ التّناسب عىل أساس عدم تكريس القانون لضامنات منها آل ّية اإلشعار ّ
اللحق
ّجسس عىل اتصاالهتم ممّا حيرمهم من وسائل االنتصاف.710
تم الت ّ
للمستعملني الذين ّ

ولنالحظ إذن ّ
الضامنات التّرشيع ّية املالئمة متاما كام
أن رقابة التّناسب باملعنى الض ّيق أصبحت تشمل رقابة ّ
السلبي،711
هو احلال يف فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس الذي يعدّ ه أحيانا من قبيل عيب االختصاص ّ
الصادر بتاريخ  25فيفري/شباط  2010املتع ّلق بقانون تعزيز مقاومة عنف املجموعات ومحاية
كام يف قراره ّ
بمهمة مرفق عام ،حيث اعترب ّ
«املرشع سمح بنقل الصور التي تلتقطها أنظمة املراقبة
أن
األشخاص املك ّلفني
ّ
ّ
الشطة الوطن ّية والبلد ّية دون إقرار
السكن ّية غري املفتوحة للعموم إىل مصالح ّ
بالفيديو يف أجزاء من العامرات ّ
اخلاصة لألشخاص القاطنني هبذه العامرات أو الذين يرتادوهنا .وبالنّظر
الضور ّية حلامية احلياة
الضامنات ّ
ّ
ّ
املرشع عن االلتزام املحمول عىل عاتقه بالتّوفيق بني املقتضيات الدّ ستور ّية ( بني
إىل هذه الوضع ّية ،تغافل ّ
اخلاصة) واملقتضيات الدّ ستور ّية األخرى من البحث عن مقرتيف املخالفات والتو ّقي من
احرتام احلياة
ّ
712
تطورات أ ّدت
اإلخالل بالنّظام العام»  .ويف قرار آخر متع ّلق باإليقاف التّح ّفظي ،وبعد أن عاين املجلس ّ

ATF 140 I 353, l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Parti socialiste genevois et consorts contre Conseil 709
d'Etat de la République et canton de Genève, 1er octobre 2014,§4.5, disponible au lien suivant : https://www.bger.ch/
_ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to
_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection
_clir=bge&query_words=stationnement+des+communaut%E9s+nomades&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr
_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F140-I-381%3Afr&number
التمجة لنا of_ranks=0&azaclir=clir#page381.
ّ
 710نفسه.8 § ،

GOESEL-LE BIHAN (V.) « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, une technique de 711
protection des libertés publiques ? », op. cit., p. 4.
Décision n° 2010-604 DC du 25 février 2010, Loi renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des 712
personnes chargées d'une mission de service public, considérant n°23, disponible au lien suivant : https://www.conseil-
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إىل «التّهوين من شأنه ،بام يف ذلك يف املخالفات البسيطة ،وإىل تعزيز أمهية مرحلة التّحقيق البولييس يف جتميع
713
ّطورات مصاحبة
أقر برضورة أن«تكون هذه الت ّ
العنارص التي تتأسس عليها مقاضاة األشخاص املتّهمني» ّ ،
بالضامنات املالئمة لتأطري اإليقاف التّح ّفظي وكيف ّية سريه ومع ضامن محاية حقوق الدّ فاع» ،714ويف غياب هذه
ّ
الضامنات يف فصول جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية املعن ّية ،ال يمكن اعتبار«التّوفيق بني التّو ّقي من اإلخالل بالنظام
ّ
715
العام وممارسة احلريات املحمية متوازنا دستور ّيا» .
الضامنات التّرشيع ّية واعتبارها جزءا من رقابة التّناسب باملعنى الض ّيق ،تتّخذ
هبذا املعنى ،وعند مراقبة ّ
الصبغة ّ
يوسع إىل حدّ كبري
الرقابة طابعا عقالن ّيا يق ّلص من ّ
الرقابة غري آل ّية ،وهو ما ّ
الذات ّية .لكن هذه ّ
ّ
بحسب التّقاليد فقه القضائ ّية يف جمال تقدير القايض وبالتّبع ّية يف رقابة التّناسب .وملزيد توضيح هذا األمر،
بالبت يف طعن ضدّ قرار قضائي برفض طلب
نستشهد بقرار آخر للمحكمة الفدرال ّية السويرس ّية يتع ّلق
ّ
صحته التي تدهورت إثر قيامه بإرضاب جوع .ويف إطار
املدّ عي تعليق تنفيذ عقوبة سجنه إىل أن
تتحسن ّ
ّ
املستمر وغري املنقطع
املوازنة بني املصالح ،ح ّللت املحكمة املصلحة العا ّمة املنشودة من وراء مبدأ التّنفيذ
ّ
تكرسه املج ّلة اجلزائ ّية وا ّلذي هيدف إىل محاية املجتمع وضامن نجاعة العقوبات وتأديتها
للعقوبات الذي ّ
السجني ورضورة أخذ طبيعة اجلرائم بعني االعتبار واملساواة
لوظيفتها اإلصالح ّية وضامن مصداق ّية النّظام ّ
يف املعاملة بني خمتلف املساجني .يف املقابل ،تتم ّثل مصلحة املدان يف تعليق العقوبة يف تفادي املخاطر عىل
صحته التي يشكّلها استمرار تنفيذ العقوبة ،وهي مصلحة ال يمكن أن تتغ ّلب عىل املصلحة العا ّمة إالّ إذا كان
ّ
716
السجن ّية أو يف القسم االستشفائي املغلق .
املؤسسات ّ
من غري املمكن القيام باملتابعة العالج ّية أو املسكّنة يف ّ
وتعرضت املحكمة إىل احللول املمكنة ّ
حلل النّزاع بني احلرمة اجلسد ّية للفرد وااللتزام اإلجيايب باملحافظة عىل
ّ
بالرجوع إىل القانون املقارن .وخلصت املحكمة إىل ّ
أن
ّ
صحة املساجني وحياهتم ،من ذلك اإلطعام القرسي ّ
ترصف واسعة أمام إرضاب جوع
هناك «مصلحة عا ّمة ها ّمة يف متكني سلطات تنفيذ العقوبات من إمكان ّيات ّ
جمرد اخليار بني إطالق رساحه وتركه يفقد احلياة وذلك بإقرار إمكان ّية فرض اإلطعام القرسي
لسجني تتجاوز ّ
مضطرة إىل التّضحية إ ّما بمصداق ّية العدالة
السلطة
ّ
انطالقا من وجود خماطر خطرية وجسيمة وإالّ ستكون ّ
اجلزائ ّية أو بأولو ّية احلياة عىل املوت» .وبالتّايل ،اعتربت املحكمة ّ
أن «اإلطعام القرسي ال يشكّل انتهاكا غري
التمجة لنا constitutionnel.fr/decision/2010/2010604DC.htm.
ّ

Décision 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, M. Daniel W. et autres [Garde à vue], 30 juillet 2010, considérant 713
n°18, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201014_22QPC.htm
 714نفسه.25 § ،
 715نفسه.29 § ،

ATF 136 IV 97, l’arrêt de la Cour de droit pénal dans la cause Rappaz contre Département de la sécurité, des affaires 716
sociales et de l'intégration du canton du Valais , 26 août 2010, §5.2.2, disponible au lien suivant : https://www.bger.ch/
_ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to
_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection
_clir=bge&query_words=stationnement+des+communaut%E9s+nomades&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr
_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-97%3Afr&number
of_ranks=0&azaclir=clir#page97
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متناسب حلرية التّعبري واحلرية ّ
تم القيام هبا
للسجني وال خترق حتجري املعاملة الالإنسان ّية واملهينة إذا ّ
الشخص ّية ّ
بكرامة وطبقا للقواعد الطب ّية».717
تعرضنا
يو ّفر إذن فقه القضاء منهجا يف تقدير الكلفة واملنفعة سيكون منهجنا يف دراسة األمثلة التي سبق أن ّ
هلا من ترشيعنا التّونيس يف جمال احلريات الفرد ّية عىل حمك التناسب باملعنى الض ّيق.
أن القوانني املن ّظمة حلرياتنا الفرد ّية متناسبة باملعنى الضيق مع موجباهتا؟
هل ّ

يسمح عرض فقه قضاء التناسب باملعنى الضيق باستخالص مجلة من املعايري عند القيام باملوازنة
تتم ّثل يف تقدير الكلفة بالنسبة إىل احلرية واملنفعة بالنّسبة إىل املصلحة املحم ّية ،أي ّ
أن األمر يتع ّلق
بموازنة بني الفائدة بالنّسبة إىل املصلحة املحم ّية وحجم اخلطر عىل احلق أو احلرية موضوع التّقييد.
فال جيب أن يكون انتهاك احلرية خطريا مقارنة بضآلة املصلحة التي ستحصل من انتهاك هذه احلرية.
تتضمن رقابة التناسب باملعنى الضيق التث ّبت من وجود ضامنات ترشيع ّية خاصة يف املجال اجلزائي
كام
ّ
حتى ال تغلب املصلحة من الزجر عىل حقوق املظنون فيهم .فوجود ضامنات ترشيع ّية قضائ ّية وسبل
أصح تعديلها بطريقة تسمح بتق ّبل انتهاك احلرية وحتييد
انتصاف ناجعة تسمح برتجيح الك ّفة أو بصفة ّ
ما يف هذا التقييد من تط ّفل عىل احلريات ،وهذا ما سنحاول اختباره بالنّسبة إىل عدّ ة أحكام ترشيع ّية
تن ّظم احلريات الفرد ّية يف تونس والتي سبق أن أخضعناها إىل اخلطوتني األوليني معتمدين نفس
التقسيم بني التّدابري اجلزائ ّية والتّدابري غري اجلزائ ّية.
*التدابري اجلزائ ّية:
«ثنائي اجلريمة والعقوبة»:
جيب أن تكون البوصلة يف جمال التّجريم وحتديد العقوبات ّ
أن التّناسب «يف حتديد العقاب عند سنّه
املرشع تالؤمه مع اجلريمة كفعل ومع املجرم كفاعل ،وهذا التّناسب هو الذي من
يعني (أن) يراعي ّ
ّ
وبكل بساطة ّ
ألن اخلروج عن هذا املبدأ عند
شأنه أن حي ّقق نجاعة العقوبة اجلزائ ّية وفعاليتها ،فقط
يفوت ال حمالة األهداف التي تتغيا العقوبة اجلزائ ّية حتقيقها ،فلو غاىل
سن النص العقايب سوف ال ّ
املرشع مثال يف تقرير العقاب عىل إتيان فعل ما ،ملا حت ّقق الردع اخلاص من ناحية ،ومن ناحية أخرى
ّ
السليم ،وهو ما من شأنه أن يؤ ّدي بالتّبع ّية إىل
الرأي ّ
حاسة العدالة لدى اإلنسان العادي ذي ّ
ألذى ّ
حتول تقدير الناس ملن خيالف ذلك النص من االستنكار لفعله إىل العطف عليه والرثاء حلاله ولغابت
ّ
الردع العام يف العقوبة».718
بالتّبع ّية الغاية من حتقيق ّ
 717نفسهّ .3 .3 .6 § ،
الرتمجة لنا.
ّ
 718العبيدي (ع .م) ،املرجع سابق الذكر ،ص.54-53 .

254

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

احلرية
املعن ّية

حرية التعبري

719

الفوائد بالنسبة إىل
املصلحة املحم ّية

جتريم خمتلف هذهاألفعال يمكّن من محاية
الغري وأعىل السلطات
يف الدّ ولة (رئيس
اجلمهور ّية) ومو ّظفيها
والقضاة
العموميي
ّ
ورموز الدّ ولة (اجليش
والعلم).
كام يمكّن التّجريم من
ضامن عدم االستهتار
بالثلب والصدّ دون حتقري
رموز ولة واستسهال
الدّ
العنف.

األحكام الترشيع ّية
املعن ّية

الفصول  67و125و 126و 129و 245من
املج ّلة اجلزائ ّية.
 الفصالن  87و 91منجم ّلة املرافعات والعقوبات
العسكر ّية.
الفصل  55من املرسومعدد  115املؤرخ يف 2
الثاين
نوفمرب/ترشين
 2011املتعلق بحرية
والطباعة
الصحافة
والنرش.

مبدا التّجريم
الكلفة بالنسبة إىل احلرية
يف جتريم هذه األفعال رسالة خاطئة مفادها التضييق
من حرية التعبري خاصة يف عالقة بأعىل سلطات
الدّ ولة كرئيس اجلمهور ّية الذي تفرتض فيه سعة
الصدر .كام أنّه جيب االنتباه إىل ما يف هذا التجريم
من تضييق اخلناق عىل احلريات الفنية وهذا ما
ن ّبهت له املحكمة األوروب ّية حلقوق اإلنسان يف
أقرت
قرار  Eon c/Franceاملذكور أعاله حيث ّ
املحكمة ّ
لترصفات
أن « من شأن اإلدانة اجلزائ ّية
ّ
كتلك التي أتاها ال ّطاعن أن يكون هلا تأثري رادع عىل
االنتقادات الساخرة يف خصوص مواضيع جمتمع ّية
يمكنها أن تلعب دورا حمور ّيا يف النقاش احلر ملسائل
هتم املصلحة العا ّمة والذي ال وجود بدونه ملجتمع
ّ
ديمقراطي».719
ولنالحظ ّ
أن هناك نوع من التّعادل يف الكلفة
واملنفعة مما جيعل احلسم مرتبطا أكثر ال بالتجريم
يف ذاته وإنّام بتكييف الفعلة ومن ثمة بالعقوبة
حدّ
ّ
املقررة.
ّ

الفوائد بالنسبة إىل
املصلحة املحم ّية
تسليط عقوبات سالبة
للحرية تصل إىل الثالث
سنوات بالنسبة إىل إتيان
أمر موحش جتاه رئيس
اجلمهور ّية مثال يعدّ
عقوبة ردعية تقي إىل حدّ
ما من االستهتار بإهانة
رموز ولة ويمكّن من
الدّ
محايتها.

س ّلم العقوبات
الكلفة بالنسبة إىل
احلرية
جيب االنتباه إىل ما قد
تؤ ّدي إليه املغاالة يف
تسليط عقوبات سالبة
للحرية من خلق مناخ
خانق حلرية ها ّمة كحرية
التّعبري ولنذكّر ّ
أن ما
قدّ رناه من مغاالة يف
املقررة عىل
العقوبات
ّ
اجلرائم املتصلة بحرية
تفس دعوتنا
التّعبري
ّ
السابقة إىل إعادة النظر
يف تصنيفها يف سلم
العقوبات.

CEDH, Affaire Eon c. France, n° 26118/10, 14 mars 2013, §61, op. cit.
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التجريم
املتّصل
باحلرية
الفرد ّية

مكرر من
الفصل 226
ّ
املجلة اجلزائ ّية :جتريم
االعتداء عىل األخالق
احلميدة أو اآلداب العا ّمة
بالسجن مدّ ة ستّة
وعقابه ّ
أشهر وبخط ّية قدرها ألف
دينار .

كنا قد خلصنا إىل إخفاق
هذا التجريم يف خطويت
والرضورة
املالءمة
الدّ اخل ّية وهو إخفاق
تعززه هذه اخلطوة الثالثة
يف اختبار التناسب
باملعنى الضيق ،إذ بقطع
النظر عن املأزق القانوين
املتم ّثل يف عدم وضوح
أركان اجلريمة بالنّظر إىل
ال ّطابع الفضفاض ملفهوم
األخالق احلميدة ،فإنّنا
ال نرى فائدة واضحة من
التجريم يف دولة مدن ّية
ديمقراط ّية.

 720الفرشييش(و) ،القصاب(إ) ،املاجري (خ) ،املرجع سابق الذكر ،ص.44 .

التجريم محاية لألخالق احلميدة واآلداب العامة
وبالنظر إىل ّ
كل االحرتازات املذكورة أعاله يبعث
برسالة خطرية مفادها إمكانية فرض نموذج
أخالقي وحيد ال يمكن اخلروج عنه ،مما قد يؤ ّدي
عم
إىل مصادرة احلق يف االختالف ،هذا فضال ّ
يفتحه الطابع الفضفاض للمفهوم من سلطة
تقديرية واسعة هليئات التّت ّبع ملصادرة احلريات
الفرد ّية بدعوى املساس من األخالق احلميدة.

ال نرى فائدة من تسليط
عقوبة عىل أساس جريمة
مغلوطة ،فام بني عىل باطل
فهو باطل.

تسليط عقوبات سالبة
للحرية عىل أفعال خيضع
تكييفها إىل االنطباعيات
ال عىل املعيار العقالين ال
يمكن أن يستقيم يف دولة
مدنية ديمقراطية أساس
العالقة فيها بني املواطن
والدّ ولة موضوعي وهو
يفس دعوتنا السابقة
ما ّ
إىل حذف هذه اجلريمة
ثمة العقوبة املرتتّبة
ومن ّ
عنها .720
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 الفصل  230مناملج ّلة اجلزائ ّية :العقاب
عىل اللواط أو املساحقة
بالسجن مدة ثالثة أعوام.

الصعب إجياد فائدة
من ّ
ّرصفات
من تقييد الت ّ
اجلنس ّية املندرجة يف
ّ
ألن
الفضاء اخلاص
املصلحة املحمية يف حدّ
ذاهتا مشكوك يف وجودها
وألن ّ
ّ
كل تفكري يف الفائدة
بالنّسبة إىل األخالق
واملجتمع يصطدم بحاجز
منطقي بام أنّه سيجربنا
عىل إعطاء حكم قيمي
عىل الترصفات اجلنس ّية
الرضائ ّية واملثل ّية التي
ال عنف فيها وال جتاهر
وهذا ما خيالف منظومة
احلريات الفرد ّية.

ّ
الرشد
يف جتريم العالقات اجلنس ّية املثل ّية بنيرسالة خاطئة للرأي العام ودعوة إىل نبذ االختالف
ونسف لثقافة التسامح وقبول اآلخر وتكريس
للوصم االجتامعي ،هذا فضال عن الصورة السلبية
التي يعكسها للنظام القانوين التونيس أمام املجتمع
املتكررة من قبل
خاصة أمام الدّ عوات
الدّ ويل
ّ
ّ
اهلياكل األمم ّية املعن ّية بحقوق اإلنسان إىل مراجعة
الترشيع التونيس يف هذا املجال من ذلك ،عىل سبيل
ّ
الذكر ،جلنة مناهضة التعذيب التابعة لألمم املتحدة
يف التقرير الدوري الثالث لتونس وكذلك التقرير
املحدّ ث اإلضايف وذلك خالل املدة بني  19و21
عبت اللجنة عن قلقها
أفريل/نيسان  2016حيث ّ
« أن العالقات بالرتايض بني أشخاص من نفس
اجلنس يعاقب عليها القانون يف الدولة الطرف وأن
املشتبه يف كوهنم مثليني ُيربون بأمر من القايض عىل
إجراء فحص رشجي عىل يد طبيب رشعي إلثبات
املثلية اجلنسية لدهيم .ورغم متتع الشخص املعني
باحلق يف رفض إجراء هذه الفحوص ،فإن اللجنة
تشعر بالقلق إزاء املعلومات التي تؤكد أن العديد
من األشخاص َقبِلوا هذه الفحوص حتت هتديد
الرشطة متذرعني ،بذرائع منها ،أن رفض املوافقة
عىل إجراء الفحص قد يفرس عىل أنه ثبوت للتهمة.
يف إطار نفس املسار
الذهني ال فائدة تذكر من
زج الناس بالسجن من
ّ
أجل ميوالهتم اجلنس ّية فال
أي خري من
جيني املجتمع ّ
وراء ذلك.

تسليط عقوبة سالبةللحرية تصل إىل ثالث
سنوات سجنا هو معاملة
مثليي اجلنس عىل أهنم
منحرفون وهو ما يعني
تعميق الوصم االجتامعي
املرتبط بامليول اجلنس ّية
بوصم آخر مرتبط بصورة
السجني.
وفضال عام تؤ ّدي إليه
هذه العقوبات من تعميق
ظاهرة اكتظاظ السجون،
ّ
فإن السؤال يطرح عن
اهلدف أصال من العقوبة
السجنية إذ من الصعب
أن «يصلح» السجن امليول
اجلنس ّية.
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الفصل  231من املج ّلةاجلزائ ّية الذي يعاقب
تعريض النفس وتعاطي
البغاء الرسي ولو صدفة
بالسجن من ستة أشهر
إىل عامني وبخطية من
عرشين دينارا إىل مائتي
دينار.

 722أنظر أعاله ،ص.121 .

معاقبة عرض النفس
والبغاء الرسي تسمح
القص إىل
بعدم تعريض
ّ
مشاهدة املراودة.
كام ّأنا تسمح بحامية
الصحة العامة يف عالقة
بالتوقي من األمراض
املنقولة جنس ّيا.

وتشري اللجنة أيض ًا مع القلق إىل املعلومات التي
يدين أصحاهبا بإجراء فحوص مهبلية ،دون
موافقة املعنيني أحيان ًا ،إلثبات األفعال اجلنسية
مثل العالقات خارج نطاق الزواج وأفعال الدعارة
(املادتان  2و.)6
 -42وعليه ،ينبغي للدولة الطرف إلغاء الفصل
جيرم العالقات
 230من قانون العقوبات الذي ّ
بالرتايض بني البالغني من نفس اجلنس .وينبغي
هلا أيض ًا حظر الفحوص الطبية املتدخلة يف شؤون
الغري والتي ليس هلا أي مربر طبي وال يمكن
املوافقة عليها موافقة حرة ومستنرية من قبل الذين
خيضعون هلا والذين سيتعرضون ،تبعا لذلك،
للمحاكمة».721
طريقة تنظيم جريمة تعاطي البغاء يف الفصل
 231يؤ ّدي إىل آثار جانب ّية مرتبطة خاصة بتجريم
«الصدفة» التي تفتح الباب للتقديرات االعتباطية
للشطة وهو ما سبق التّعرض له.722
ّ

من شأن املغاالة يف العقوبة
عىل خرق الرتاتيب يف
جمال الصحة العامة أن
حيجب اآلثار اإلجيابية
للمعاقبة املتصلة أيضا
بحامية الشبيبة خاصة ّ
أن
اخلطر عىل الصحة العامة
من األمراض املنقولة
جنسيا حمتمل.

للمغاالة يف العقوبة
عىل فعل مباح يف إطار
البغاء العلني املن ّظم آثار
سلب ّية عىل مت ّثل املواطنني
ملصداقية العدالة اجلزائية
وهذا أبلغ وقعا من اآلثار
اإلجيابية املحتملة للزجر.

 721جلنة مناهضة التّعذيب ،املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري الثالث لتونس ويف التقرير املحدّ ث اإلضايف 10 ،3/CAT/C/TUN/CO ،جوان/حزيران  ،2016فقرة  ،42-41املرجع سابق الذكر.
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حق
انتهاك ّ
احلياة

الفصل  126من املج ّلةينص عىل
اجلزائ ّية الذي ّ
معاقبة «االعتداء بالعنف
باستعامل السالح أو
التهديد به ضد قاض
باجللسة» باإلعدام.
 الفصل  93من املجلةالتأديبية واجلزائية البحرية
الذي يعاقب باإلعدام
كل ربان أو ضابط يفتك
سفينة بالعنف أو بالتّحيل.
الفصل  54من القانونعدد  74لسنة 1998
املؤرخ يف  19أوت/
آب  1998واملتعلق
بالسكك احلديدية الذي
يعاقب باإلعدام «كل من
يتعمد اإلرضار أو تشغيل
بدون إذن أجهزة منشآت
اخلاصة بالسكة».
السالمة
ّ
ّ

سبق أن أرشنا إىل ّ
أن
املشكلة هنا ال تتم ّثل يف
التجريم بل يف العقوبة
تم تسليطها.
التي ّ

الغلو يف
ال فائدة تذكر من
ّ
معاقبة فعلة ال تؤ ّدي إىل
املوت باإلعدام.

تسليط عقوبة اإلعدام
عىل جرائم ال تعدّ األخطر
طاملا ّأنا ال تؤ ّدي إىل
املوت فيها كثري من
الغلو الذي جيانب احلس
ّ
السليم ويرضب مصداق ّية
خاصة
العدالة اجلزائ ّية،
ّ
وأنّه يمكن االستعاضة
عن عقوبة اإلعدام
بالنّسبة إىل هذه اجلرائم
بعقوبة شديدة أخرى كام
ّ
أن هناك تعليق لتنفيذ
العقوبة بام يشكّك أصال
يف رضورهتا.
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اإلجراءات اجلزائ ّية

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

ّ
كل هذه التدابري اجلزائية تضمن
نجاعة البحث وعدم إتالف
اإلثباتات وهرب املظنون فيهم
أو إعادة ارتكاهبم جلرائم بحيث
تعتب رضور ّية لكشف احلقيقة.

الكلفة بالنسبة إىل احلرية

تعدّ هذه التدابري سلبا حلرية
املظنون فيهم رغم عدم ثبوت
التهمة مما يسمح بالتشكيك يف
قرينة الباءة.
كام ّ
أن اللجوء إىل االحتفاظ
قبل املحاكمة بصفة آل ّية حتى يف
األفعال التي ال تستوجب عقوبات
سالبة للحرية كاملخالفات فيه يشء
الغلو واستسهال لسلب
من
ّ
احلرية.
كام يؤ ّدي إىل تفاقم ظاهرة اكتظاظ
السجون التي تشكّل ظاهرة جدية
ّ
بالنظر إىل العدد الكبري للموقوفني.

منظومة اإليقاف قبل املحاكمة

الفائدة بالنسبة إىل املصلحة
املحمية

مكرر من جملة
ال يتم االحتفاظ حسب الفصل 13
ّ
اإلجراءات اجلزائ ّية إال بإذن قضائي (من وكيل اجلمهور ّية)
ملدّ ة ال تتجاوز  48ساعة مع إعالم مأموري الضابطة العدلية
ذي الشبهة بلغة يفهمها باإلجراء املتخذ ضده وسببه ومدّ ته
وقابليته طبق مدة التمديد يف االحتفاظ وتالوة ما يضمنه
القانون من طلب عرضه عىل الفحص الطبي وحقه يف
اختيار حمام للحضور معه ،وهو ما يعني إىل درجة ما احرتام

الرسعة والرقابة القضائ ّية عب إذن وكيل اجلمهور ّية آل ّيا
ّ
والذي يمكنه أن ينظر يف ظروف االحتفاظ ،724وهو الذي
يتم االتّقاء من انتهاك احلقوق كام
ّ
يبت يف التّمديد فيه حتى ّ
ينظر يف مطلب الفحص الطبي.
لكن مل يتم حتديد بداية تاريخ االحتفاظ لدى الرشطة.
وال يوجد أي حق للمحتفظ به للطعن يف قرار

الضامنات

املرشع اجلزائي برضورة مالءمة اإلجراءات املتع ّلقة بالبحث عن األد ّلة واملحاكمة مع رضورة احرتام
التناسب يف جمال «القواعد اإلجرائية  ...يق ّيد ّ
تعسف ّية تنسف هذه احلقوق واحلريات من األصل
السعي لكشف احلقيقة باستعامل آل ّيات إجرائ ّية ّ
حرية الفرد وحقوقه األساس ّية بحيث ال يغايل يف ّ
جمرد طرح نظري ال أصل هلا عىل أرض الواقع» 723وهو ما يستوجب البحث عن مدى تو ّفر الضامنات الترشيع ّية.
وجتعلها ّ

احلرية
املعن ّية

احلرية الفرد ّية
واألمان عىل
النفس

االحتفاظ:
الفصول 12و 13مكرر و15
و 34من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية.
االيقاف التّح ّفظي:
الفصول  78و 80و 84و85
م.إ.ج.
اإليقاف:
الفصول  117و 202و 206م.إ.ج.

 723العبيدي (ع  .م) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.54 .

السياس ّية بسوسة 2013-2012 ،ص 79 .وما بعدها.
الرقابة عىل االحتفاظ عبيدي (س) «ضامنات املتّهم قبل املحاكمة» ،مذكّرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون االعامل ،كلية احلقوق والعلوم ّ
 724أنظر يف شأن ّ
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اإليقاف يف اجلرائم عىل متن
السفن
تنظيم اإليقاف عىل متن السفن
رضوري حتى ال تكون السفينة
منطقة رماد ّية يف العدالة اجلزائ ّية
يباح فيها ارتكاب اجلرائم دون
إمكانية التوقي من هرب مرتكبيها
أو إتالفهم لوسائل اإلثبات.

 725تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.65 .

 727تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.68 .

هناك حرمان من احلرية للمظنون
فيهم.

االحتفاظ  ،725وهذا ما يعني ضعفا يف سبل االنتصاف ال
بدّ من تالفيه.
بالنّسبة إىل اإليقاف التحفظي ،فهو حماط برشوط موضوعية ،بام
أنه يقترص عىل اجلنح واجلنايات ،وباملدّ ة بام أنّه ال يتجاوز مدّ ة
ستة أشهر .لكنها مدّ ة طويلة نسبيا خاصة بالنسبة إىل اجلنح ،هذا
فضال عن اإلمكانية املتاحة للتمديد ،لكن قرار التمديد جيب أن
يكون مع ّلال مع قابليته للطعن باالستئناف ممّا يضمن حدّ ا أدنى
من الضامنات القضائ ّية.
ال خيضع اإليقاف عىل متن السفن إىل أي ضامنة قضائية بام
ّ
أن الفصول  19و 20و 22من املجلة التأديبية واجلزائية
البحرية ال تكرس اإلذن القضائي وترتك التقدير يف
االحتفاظ للربان أو السلطة البحرية بحسب احلاالت
أي حتديد للمدّ ة .ونذكّر هنا بالنظام الفرنيس ،حيث
دون ّ
ينص الفصل  L5531-19من جم ّلة النّقل الفرنس ّية عىل
ّ
ما ييل« :يمكن للربان بموافقة مس ّبقة لوكيل اجلمهور ّية
املختص تراب ّيا  ...اإلذن باإليقاف يف مكان مغلق طيلة املدّ ة
الرضورية متاما ضدّ ّ
كل شخص يشكّل خطرا عىل سالمة
السفينة أو محولتها أو سالمة األشخاص املوجودين عىل
مؤهلة لذلك... .
السفينة إذا كانت السفينة ّ
متن ّ
يف حالة التّأكّد ،يأذن الربان حاال باإليقاف مع إعالم وكيل
اجلمهورية فورا بذلك ألخذ موافقته».726
كام أنه ال بدّ من التفكري يف تكريس احلق يف إنابة حمامي.727

ّ
التمجة لنا Code des transports, Version consolidée au 18 décembre 2020, op. cit.
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حرمة املسكن
ورسية
املراسالت

حرمة احلياة

اخلاصة
ّ
(رسية
االتصاالت)

التفتيش (الفصل  94م إ ج)
واحلجز (الفصالن  97و 99م إ
ج).

الفصالن  54و 61من القانوناألسايس عدد  26لسنة 2015
املؤرخ يف  7أوت/آب 2015
املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع
غسل األموال كام ُن ّقح ُ
وتّم بالقانون
األسايس عدد  9لسنة  2019مؤرخ
يف  23جانفي/كانون الثاين .2019
الفصالن  32و 39من القانوناألسايس عدد  61لسنة 2016
مؤرخ يف  3أوت/آب 2016
املتعلق بمنع االجتار باألشخاص.

التفتيش واحلجز يشكّالن
رضورات للبحث ومجع األدلة
من الصعب االستغناء عنهام وإال
يتم املساس بنجاعة التحقيق
والكشف عن احلقيقة.

يشكّل التفتيش واحلجز تطفال
كبريا للغاية عىل حرمة املسكن
واحلياة الشخصية.

طرق التحري اخلاصة
يعدّ كل من اعرتاض االتصاالت
واملراقبة السمعية البرص ّية وسائل
حديثة تتامشى مع تطور اجلريمة
وتسمح بنجاعة التحقيق يف قضايا
شائكة كاالجتار باألشخاص
واإلرهاب قد ال تفي طرق
التحقيق التقليد ّية بالكشف عنها.

كل من االعرتاض عىل
االتصاالت واملراقبة السمعية
البرص ّية فيه تطفل كبري للغاية
عىل اخلصوص ّية هذا فضال عن
يتم
املعطيات الشخصية التي ّ
االطالع عليها عند اللجوء إىل
هذه الطرق.

خطورة هذه اإلجراءات تفرس طابعها القضائي بام أن التفتيش
خيتص به قايض التحقيق الذي يمكنه أن ينيب هياكل أخرى.
كام ّ
أن اإلجراء حماط برشوط دقيقة من حيث التوقيت (ال تتم
قبل الساعة السادسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء)ومع
رضورة اصطحاب امرأة أمينة ويف صورة غياب املظنون فيه
شاهدين من سكّان ّ
املحل.
وتنسحب الضامنات عىل احلجز الذي خيتص به قايض
التحقيق إال يف صورة اخلطر امللم أو حالة التلبس حيث
يمكن ألعوان الضابطة العدلية القيام به .هذا إضافة إىل
رضورة ضبط قائمة يف املحجوز.

خيضع االعرتاض عىل اتصاالت ذوي الشبهة يف كل من
القانونني إىل إذن قضائي بمقتىض قرار كتايب معلل من
وكيل اجلمهورية أو قايض التحقيق بالقطب القضائي
ملكافحة اإلرهاب (الفصل  54من القانون عدد  26لسنة
 )2015وبمقتىض قرار كتايب معلل من وكيل اجلمهورية
أو قايض التحقيق (الفصل  32من القانون عدد  61لسنة
.)2016
ختضع املراقبة السمعية البرص ّية إىل إذن قضائي (إذن
من وكيل اجلمهور ّية أو قايض التحقيق بالقطب
القضائي ملكافحة اإلرهاب بمقتىض قرار كتايب مع ّلل
ملأموري الضابطة العدلية املكلفني بمعاينة اجلرائم
حسب الفصل  61من القانون عدد  26لسنة 2015
وإذن من وكيل اجلمهورية أو قايض التحقيق بمقتىض
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قرار كتايب معلل ملأموري الضابطة العدلية حسب الفصل
 39من القانون عدد  61لسنة .)2016
وبخصوص املعطيات الشخص ّية التي يتم اال ّطالع عليها يف
ّ
اخلاصةّ ّ ،
ال من القانونني ينص عىل
ك
فإن
إطار طرق التحري
ّ
املجمعة تت ّبعات جزائية ،فإهنا
أنّه إذا مل ترتتب عن املعطيات
ّ
تتمتع بمقتضيات احلامية وفقا للترشيع اجلاري به العمل يف
جمال محاية املعطيات الشخصية (الفصل  56من القانون
عدد  26لسنة  2015والقانون عدد  39من القانون عدد
 61لسنة .)2016
كام ينص كل من الفصل  65من القانون عدد  26لسنة
 2015والقانون عدد  61لسنة  2016عىل أنّه ال يمكن
استعامل وسائل االثبات التي تم مجعها إالّ يف حدود إثبات
اجلرائم املعنية بالبحث وأنّه يتم إعدام الوسائل التي ال
عالقة هلا بالبحث بمجرد صدور حكم بات باإلدانة أو
الرباءة .ويف صورة حكم بات بالرباءة ،تعدم كل الوسائل
التي هلا عالقة بالبحث أوال يف حني حتفظ الوسائل التي هلا
عالقة بالبحث يف صورة صدور حكم بات باإلدانة .كام
يتم إعدام مجيع الوسائل يف حالة انقضاء الدعوى العمومية
ّ
بمرور الزمن أو يف حالة صدور قرار بات باحلفظ.
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حرية التنقل

يف إطار اإلفراج املؤ ّقت:
الفصل  86من جم ّلة اإلجراءات
اجلزائ ّية:
وضع املظنون فيه حتت املراقبةااللكرتونية؛
ّ
مقر له بدائرة املحكمة؛
اختاذ ّعدم مغادرة حدود تراب ّية دهاحيدّ
القايض إالّ برشوط مع ّينة؛
منعه من ال ّظهور يف أماكن مع ّينة؛إعالمه لقايض التّحقيق بتن ّقالتهألماكن مع ّينة.
تشكّل هذه التّدابري تقييدا جديا
عىل حريات املظنون فيهم ووضعا
مقنّعا حتت اإلقامة اجلرب ّية.

التدابري االحرتاز ّية

تشكّل التدابري االحرتاز ّية رضورة
إلبقاء املظنون فيه عىل ذمة العدالة
متكنها من مراقبته إىل حني
استكامل التّحقيق.

 728أنظر مرشوع مراجعة جملة اإلجراءات اجلزائ ّية ،سابق الذكر ،ص.73 .

يقررها قايض التحقيق وتفتح
يتع ّلق األمر بتدابري قضائ ّية ّ
بشأهنا حسب الفصل  87من م .إ .ج إمكانية ال ّطعن
للمظنون فيه أو حماميه يف القرار الصادر عن قايض التّحقيق
برفض اإلفراج املؤ ّقت أو تعديل قرار التدبري االحرتازي
أمام دائرة االهتام.
بقي أن نشري إىل ّ
أن التنظيم احلايل يكرس عدم توازن
طاملا أن املظنون فيه يتمتع بطعن واحد يف القرار املتصل
باإلفراج املؤقت أو بتعديل قرار التدبري االحرتازي ،يف حني
تتمتع النيابة العمومية بطعنني باالستئناف (من قبل وكيل
اجلمهورية والوكيل العام) مما يعدّ خمالفة «ملبدأ التوازن بني
مصالح األطراف املتنازعة».728
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القانون عدد  71لسنة 1992
املؤرخ يف  27جويلية/متوز
 1992املتعلق باألمراض السارية
كام نقح بالقانون عدد  12لسنة
 2007مؤرخ يف  12فيفري/
شباط .2007

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

*التّدابري غري اجلزائ ّية:
األعامل الوالئ ّية:

احلرية
املعن ّية

احلق يف احلرية
ويف األمان
عىل النفس

الفائدة بالنسبة إىل املصلحة
املحمية

الرضر بالنسبة إىل احلق
املنتهك

االستشفاء الوجويب «وضع حتت
اإلقامة اجلربية» الصحية فيه
حدّ كبري من احلرمان من احلرية
الفردية ومن حرية التنقل.

االستشفاء الوجويب
لالستشفاء الوجويب من أجل
العزل االتقائي لتفادي عدوى
األمراض السارية مصلحة مؤكّدة
خاصة أمام ثبات فعاليتها يف
تفادي انتشار العدوى.

مدى توفر الضامنات

و ّفر القانون ضامنات ها ّمة ،ففضال عن ضبط احلاالت
املستوجبة لالستشفاء الوجويب بقانون ،فإنّه أيضا ُيضع
االستشفاء الوجويب إىل إذن قضائي (إذ يتم حسب الفصل
 12إصدار قرار االستشفاء الوجويب فورا يف حجرة
الشورى عن املحكمة االبتدائية املختصة ترابيا واملنتصبة
للقضاء استعجاليا بناء عىل طلب من وزير الصحة العمومية
أو من يمثله وينفذ عند االقتضاء عىل املسو ّدة) بعد االستامع
إىل املعني باألمر بام يضمن له حقوقا ولو دنيا للدّ فاع.
كام تم ضبط مدّ ة ثالثة أشهر كمدّ ة قصوى لالستشفاء
الوجويب قابلة للتجديد عند اللزوم وينتهي االستشفاء آليا
ما مل يتم جتديدها.
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احلرية الفرد ّية
حرية األمان
عىل النفس

الفصل  24من القانون عدد 83
لسنة  1992املؤرخ يف  3أوت/
آب  1992املتعلق بالصحة
العقلية كام ن ّقح بالقانون عدد 40
لسنة  2004مؤرخ يف  3ماي/
أيار .2004

قرار اإليواء الوجويب فيه سلب
للحرية إىل حدّ كبري فضال عام
يرتبط به من وصم اجتامعي.

اإليواء الوجويب
يعدّ قرار اإليواء الوجويب أمرا
رضوريا حلامية الشخص املصاب
باضطرابات عقلية من نفسه
ومحاية سالمة اآلخرين التي تعترب
مصلحة متأكدة.

 729اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،35املادة  ( 9حق الفرد يف احلرية وىف األمان عىل شخصه) ،الفقرة  ،19نص سابق ّ
الذكر.

حسب التعليق العام عدد  35للجنة املعنية بحقوق اإلنسان،
جيب تطبيق اإليواء الوجويب «فقط كإجراء أخري وألقرص
فرتة زمنية مناسبة ،وأن يكون مصحوبا بالضامنات اإلجرائية
واملوضوعية املالئمة التي ينص عليها القانون ( . )...ويتعني
أن تكفل اإلجراءات احرتام آراء الفرد وتضمن أن يؤدي
أي ممثل قانوين واجبه ويدافع عن رغبات ومصالح الفرد
املعني بأمانة ( . )...وجيب عىل الدولة الطرف أن تقدم ألي
شخص قيد العالج يف مرفق صحي خدمات العالج وإعادة
التأهيل التي ختدم الغرض الذي يربر االحتجاز (. )...
وجيب أن خيضع سلب احلرية إىل إعادة التقييم عىل فرتات
مناسبة فيام يتعلق برضورة استمراره ( .)...وجتب مساعدة
األفراد يف احلصول عىل سبل انتصاف فعالة للدفاع عن
حقوقهم ،بام يف ذلك إجراء استعراض قضائي أويل ودوري
لقانونية االحتجاز  ،ومنع ظروف االحتجاز غري املتوافقة مع
أحكام العهد».729
وبالرجوع إىل الفصل  24من القانون عدد  83لسنة
يتبي وجود مجلة من الضامنات .فقرار اإليواء
ّ ،1992
الوجويب يتخذه رئيس املحكمة االبتدائ ّية التي يوجد
سيتم إيواؤه بطلب كتايب
بدائرهتا حمل إقامة الشخص الذي
ّ
صادر عن سلطة صحة عمومية ومن وكيل اجلمهورية مع
رضورة تقديم رأي طبي كتايب .كام يتم اختاذ القرار بعد سامع
املعني باألمر.
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 730املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.992 .

 731نفسه ،ص.993 .

الرقابة اإلدار ّية كريفة (م) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.86-84 .
 732أنظر بشأن ّ

ويف صورة ّ
تدخل وكيل اجلمهورية باإليواء الوجويب كتدبري
وقتي يف إطار الفصل  25عند ظهور خطر وشيك الوقوع
هيدد سالمة املريض أو اآلخرين ،وذلك عند قيام املريض
بترصفات تكشف عن اضطرابات عقلية واضحة ،فإنّه جيب
أن ينهي األمر إىل رئيس املحكمة االبتدائ ّية املختصة ترابيا يف
يبت هذا األخري يف ظرف
ظرف ثامن وأربعني ساعة .وإذا مل ّ
أربع وعرشين ساعة ،تعترب التدابري الوقت ّية باطلة بعد ثامنية
أيام .730
تم يف الفصل  26حتديد املدة القصوى لإليواء
كام أنه ّ
الوجويب وهي ثالثة أشهر قابلة للتمديد ك ّلام دعت الرضورة
بعد أخذ رأي طبي .ويف صورة عدم صدور قرار بشأن املدد،
يتم رفع قرار اإليواء الوجويب بحكم القانون.
أقر القانون رقابة إدارية عرب
وإضافة إىل الرقابة القضائيةّ ،
إحداث الفصل  33من القانون للجنة جهوية للصحة العقل ّية
مك ّلفة بدراسة وضعية األشخاص حمل اإليواء الوجويب «يف
ضوء مبدأ احرتام احلريات الفرد ّية والكرامة البرش ّية».731
ويمكنها إذن أن تقدّ م مطلبا لرئيس املحكمة االبتدائ ّية لرفع
اإليواء الوجويب.732
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األعامل اإلدار ّية:

احلرية
املعن ّية

احلق يف احلرية
ويف األمان
عىل النفس

األحكام الترشيعية

اإليقاف كعقوبة تأديب ّية:
اإليقاف البسيط وااليقاف الشديدالعسكريي:
بالنّسبة إىلّ
الفصل ( 37جديد) من القانون عدد  20لسنة
مؤرخ يف  31ماي/أيار  1967املتعلق
ّ 1967
للعسكريي كام
بضبط النظام األسايس العام
ّ
ن ّقح بمقتىض القانون عدد  47لسنة 2009
املؤرخ يف  8جويلية/متوز . 2009
قوات األمن الدّ اخيل:
بالنسبة إىل ّحسب الفصل  50من القانون عدد
 70لسنة  1982مؤرخ يف  6أوت/آب
 1982يتعلق بضبط القانون األسايس
العام لقوات األمن الداخيل كام نقح
بمقتىض القانون عدد  58لسنة 2000
املؤرخ يف  13جوان/حزيران .2000

الضامنات
تشكّل الضامنات معيارا ها ّما يف ترجيح الك ّفة لفائدة
الرضر بالنّسبة إىل احلق أو الفائدة بالنّسبة إىل املصلحة
املحم ّية.

ّ
الضر بالنّسبة إىل
احلق أو احلرية

وبالعودة للنصوص املن ّظمة ،تم حتديد املدّ ة القصوى
يف اإليقاف البسيط بالنسبة إىل العسكريني بـ  30يوما،
واإليقاف الشديد بـ 60يوما (حسب الفصل  33رابعا من
األول 1972
األمر عدد  380املؤرخ يف  6ديسمرب/كانون ّ
املتعلق بضبط القانون األسايس اخلاص بالعسكريني كام وقع
تنقيحه باألمر عدد  3034املؤرخ يف  12أكتوبر/ترشين
األول .734)2009
ّ

يشكل اإليقاف املشدّ د
خاصة سلبا للحرية بام
أنّه يتم ّثل يف احلبس يف
مكان خاص بالثكنة،
بحيث يتع ّلق األمر
بعقوبة زجرية خلطأ
تأديبي وهو ما خيرق
احلس السليم
إىل حدّ ما ّ
للعدالة.

التّدابري التأديبية
الفائدة بالنسبة إىل املصلحة
من الصعب الدخول يف تقدير
مالءمة وجاهة العقوبات التأديبية
املسلطة عىل العسكر ّيني واألمن
بالنظر إىل الدّ رجة الكبرية من
االنضباط املستوجبة يف سلكي
أقره املجلس
الدّ فاع واألمن ،وهو ما ّ
الدّ ستوري الفرنيس حيث اعترب
أنّه «بالنظر إىل االلتزامات اخلاصة
املرتبطة باحلالة العسكرية ولتقييدات
املنجرة عنها ،فإنه
حرية التنقل
ّ
بالتنصيص يف ( )...جملة الدفاع عىل
عقاب اإليقاف ضمن العقوبات
التّأديبية املطبقة عىل العسكريني
دون حتديد آليات التطبيق مل يتجاهل
املرشع جمال اختصاصه».733

قوات األمن الدّ اخيل وبالرجوع إىل األنظمة
أ ّما بالنّسبة إىل ّ
األساس ّية ملختلف األسالكّ ،
فإن املدّ ة القصوى لإليقاف البسيط
والشديد تصل إىل  30يوما بالنسبة إىل سلك األمن الوطني
والرشطة الوطنية 735وسلك احلرس الوطني 736وسلك احلامية

Décision n° 2014-450 QPC du 27 février 2015, M. Pierre T. et autre [Sanctions disciplinaires des militaires - Arrêts simples], considérant n°9, disponible au lien suivant: 733
الرتمجة لنا https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2015/2014450QPC.htm.

أنظر أيضا تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.67 .
األول  ،2009ص.3813 .
 734الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  20 ،84أكتوبر/ترشين ّ

 735الفصل  29من األمر عدد  1160لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل/نيسان  2006يتعلق بضبط النظام األسايس اخلاص بأعوان سلك األمن الوطني والرشطة الوطنية ،الرائد الرسمي للجمهورية التّونسية ،عدد  28 ،34أفريل/نيسان  ،2006ص.1481 .
ّ
ّ
ّ
ّ
الرسمي للجمهورية التّونسية ،عدد  28 ،34أفريل/نيسان  ،2006ص.1504 .
الرائد ّ
 736الفصل  29من األمر عدد  1162لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل/نيسان  2006يتعلق بضبط النظام األسايس اخلاص بأعوان سلك احلرس الوطنيّ ،
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السجون واإلصالح .738أ ّما يف شأن سلك أمن
املدن ّية وسلك ّ
رئيس اجلمهورية والشخصيات الرسمية ،يصل اإليقاف البسيط
إىل  90يوما واإليقاف املشدد إىل  40يوما.739
أ ّما بالنّسبة إىل الضامنات التأديب ّية ،فهي ّ
هشة للغاية إذ يكتفي
الفصل( 37جديد ) من القانون عدد  20لسنة  1967املتعلق
للعسكريي بالتنصيص عىل
بضبط النظام األسايس العام
ّ
أن العقوبات من الدرجة األوىل -بام فيها اإليقاف البسيط
والشديد -تتخذ بعد االستامع إىل العسكري لكن دون
استشارة جملس التأديب.
قوات األمن الدّ اخيلّ ،
فإن الفصل ( 50جديد)
أ ّما بالنّسبة إىل ّ
من القانون عدد  70لسنة  1982املتعلق بضبط القانون
ينص عىل أن
األسايس العام لقوات األمن الداخيل ،فهو ّ
العقوبات من الدرجة األوىل -بام فيها اإليقاف البسيط
تقرر بناء عىل قرار معلل ودون استشارة
واإليقاف الشديدّ -
جملس الرشف اخلاص بالسلك.
نقر بتو ّفر ضامن حقوق الدّ فاع خالفا ملا عليه
بحيث ال يمكن أن ّ
األمر يف القانون الفرنيس ،حيث ينص الفصل  L 4137-1من
جملة الدّ فاع عىل حق املعني يف االطالع عىل ملفه ّ
الشخيص الذي
جيب أن تعلمه به إدارته واحلق يف إعداد دفاعه وتقديمه.740

الرسمي للجمهورية التّونسية ،عدد  28 ،34أفريل/
الرائد ّ
 737الفصل  28من األمر عدد  1167لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل/نيسان  2006يتعلق بضبط النظام األسايس اخلاص بسلك إطارات وأعوان السجون واإلصالحّ ،
نيسان  ،2006ص.1545 .

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد ،34
الرائد ّ
 738الفصل  30من األمر عدد  1155لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل/نيسان  2006يتعلق بضبط النظام األسايس اخلاص ألعوان سلك أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسميةّ ،
 28أفريل/نيسان  ،2006ص.1442 .

Code de la défense, version consolidée au 9 décembre 2020, disponible au lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/legiOrKali?id=LEGITEXT000006071307. 739
pdf&size=2,8%20Mo&pathToFile=/LEGI/TEXT/00/00/06/07/13/07/LEGITEXT000006071307/LEGITEXT000006071307.pdf&title=Code%20.de%20la%20
d%C3%A9fense.

أنظر أيضا تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص68-65 .
 740املحكمة اإلدار ّية ،حكم ابتدائي عدد  21 ،16629/1جوان/حزيران  ،2010ال ّطاهر /وزير الدّ فاع الوطني ،فقه قضاء املحكمة اإلدار ّية لسنة  ،2010تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية ،2013 ،ص.293 .
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فال يمكن قبول استثناء أعوان أسالك األمن والدفاع من
الضامنات التأديبية يف صورة تسليط عقوبات عليهم .وهو ما
هيم دعوى
أقرته ّ
خاصة املحكمة اإلدار ّية ،إذ اعتربت يف قرار ّ
ّ
يف اإللغاء ضدّ قرار تأديبي صادر بشأن رقيب منتدب بوزارة
يتم متكينه من األسباب التي أ ّدت إىل إعفائه
الدّ فاع الوطني مل ّ
ّ
أن
وقضاء
فقها
املستقر
«من
ّه
ن
أ
الوطني
اجليش
صفوف
من
ّ
حق اال ّطالع عىل األسباب التي كانت سندا للتّت ّبع التّأديبي
ّ
يتعي عىل اإلدارة
من ّ
الضامنات األساس ّية حلقوق الدّ فاع التي ّ
مراعاهتا حفاظا عىل سالمة اإلجراءات التـأديب ّية وذلك عرب
املكونة
مبادرهتا بتمكني عوهنا من اال ّطالع عىل مجيع الوثائق
ّ
للملف التـأديبي وأخذ نسخ منها إالّ إذا تنازل عن ذلك من
ّ
تلقاء نفسه».741
أقرت املحكمة اإلدار ّية يف قرار آخر أنّه حتى ولو مل
وقد ّ
«تقتض النّصوص املنطبقة إلزام اإلدارة باتّباع إجراءات
مع ّينة الختاذ قرار» تأديبيّ ،
فإن «استصداره يستوجب منها
إعالم املعني باألمر بام نسب إليه مس ّبقا ومتكينه من اال ّطالع
عىل مل ّفه والدّ فاع عن نفسه ،وذلك عمال بمبدأ احرتام حقوق
يتعي تطبيقه ك ّلام تع ّلق
الدّ فاع ،الذي يعترب مبدأ قانون ّيا عا ّما ّ
القرار املزمع ّاتاذه باعتبارات تقدير ّية تتّصل بشخص املعني
باألمر».742
كام ذهب جملس الدّ ولة الفرنيس يف نفس االجتاه بخصوص
أعوان السجون .743

 741املحكمة اإلدار ّية ،حكم ابتدائي ،القض ّية عدد  28 ،13787فيفري/شباط  ،2002حممد األمني/وزير الدّ فاع الوطني ،فقه قضاء املحكمة اإلدارية لسنة  ،2002تونس ،منشورات مركز الدّ راسات القانون ّية والقضائ ّية ،ص.
.20-19

Décision n° 2019-781 QPC du 10 mai 2019, M. Grégory M. [Sanctions disciplinaires au sein de l’administration pénitentiaire], disponible au lien suivant: https://www. 742
conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781QPC.htm
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بالنّسبة إىل املخالفات التأديبية املرتكبة
ّ
السفن حسب املجلة التأديبية
عىل ظهر ّ
واجلزائية البحرية،التمييز بني:
خمالفات تأديبية خفيفة من بني العقوبات
املس ّلطة عليها:
حتجري النزول إىل األرض ملدّ ة أقصاهاأربع أيام،
االعتقال أي إلزام الضباط وأعضاءالطاقم عىل املكوث بغرفهم خارج أوقات
العمل دون أن يغلق عليهم ونفس اليشء
بالنسبة إىل املسافرين.
خمالفات تأديب ّية خطرية يعاقب عليها
(الفصل  )10كام ييل:
بالنسبة إىل الضباط وأعضاء الطاقم: حتجري اخلروج من السفينة أو االعتقاليف حدود  15يوما،
 السجن التأديبي ملدة أقصاها  15يوما.بالنسبة إىل املسافرين:االعتقال يف حدود  15يوما.

ضامن انضباط الطاقم واملسافرين
السفن مسألة عىل غاية
عىل ظهر ّ
األمهية جيب التعامل معها بكثري
من اجلدية نظرا خلصوصية السفينة
التدرج يف العقوبات
بام يستوجب
ّ
التأديبية بحسب األخطاء التأديبية
املرتكبة ومدى هتديدها لسالمة
السفينة والركاب.

يف االعتقال والسجن
التأديبي جرعة زجرية
سالبة للحرية إىل درجة
كبرية ختالف احلس
السليم للعدالة.

ولنالحظ ّ
السلطة تبقى
أن إمكان ّية ال ّطعن بدعوى جتاوز ّ
مفتوحة ضدّ القرارات اإلدار ّية ما مل يستثنها النص وهو ما
جيب أن يؤخذ بعني االعتبار يف ميزان الضامنات عند قياس
التناسب باملعنى الضيق.
كرست املج ّلة التّأديب ّية واجلزائ ّية البحر ّية بعض الضامنات
التأديبية عىل هشاشتها من ذلك حسب الفصل  11استجواب
املوجهة له واالستامع إىل الشهود.
الربان للمعني عن التهم ّ
كام يفتح الفصل  12من ذات املج ّلة إمكانية ال ّطعن الذي يمكن
أن يرسله الشخص املعاقب عن خمالفة تأديب ّية خطرية بالبالد
ويتم
التونسية أو باخلارج إىل السلطة البحرية يف ظرف شهرّ .
االستامع إىل املظنون فيه وإىل السلطة التي اختذت القرار من
قبل الوزير املك ّلف بالبحرية التجارية أو من ينوبه ويستمع إىل
الشهادات ويتخذ قرارا مع ّلال.
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احلرية
املعن ّية

حرية اختيار
مقر اإلقامة
ّ
وحرية التّن ّقل

األحكام الترشيع ّية املعن ّية

مقر اإلقامة
تقييد حرية اختيار ّ
ألسباب صحية:
احلظر الصحي الشامل:
الفصل  3من املرسوم عدد 9
املؤرخ يف  17أفريل/نيسان
 2020املتعلق بزجر خمالفة
منع اجلوالن وحتديده واحلجر
الصحي الشامل والتدابري اخلاصة
باألشخاص املصابني أو املشتبه
بإصابتهم بفريوس كورونا
ّ
الذكر:
«كوفيد »19-السابق
حتديد ومراقبة إقامة األشخاص
املصابني أو املشتبه بإصابتهم
بالفريوس.
يعدّ الوضع حتت احلظر الصحي
الشامل بمثابة «وضع حتت اإلقامة
تقحم كبري يف
اجلرب ّية الصحية» فيه ّ
حرية األفراد املصابني فضال عام
يشيعه الوضع حتت احلظر الصحي
من مناخ خانق للحريات.

الرضر بالنسبة إىل احلق

التدابري الضبط ّية
الفائدة بالنسبة إىل املصلحة
يعترب حتديد ومراقبة إقامة
األشخاص املصابني أو املشتبه
بإصابتهم بفريوس معد -يشكّل
خطرا جديا عىل الصحة
العمومية -إجرا ًء مفيدا حلامية
الصحة العا ّمة يف ظل اخلشية من
االنتقال الرسيع للعدوى وعدم
قدرة اهلياكل الصحية العمومية
عىل معاجلة عدد كبري من املصابني
يف صورة تفاقم العدوى.

الضامنات
رغم إحالة الفصل  3من املرسوم عدد  9لسنة  2020إىل
ّ
أن قرار حتديد ومراقبة إقامة األشخاص املصابني أو املشتبه
بإصابتهم بالفريوس يكون باقرتاح من جملس علمي حيدث
للغرض ،ورغم أن القرار جيب أن يكون مع ّلال ،إالّ أن قرارا
يشبه االحتفاظ ال يمكن أن يتم خارج رقابة القايض،743
عىل هدي قانوين  1992املتع ّلقني باإليواء الوجويب يف حالة
االضطرابات العقل ّية واالستشفاء الوجويب لغرض العزل
االتقائي.

 743الغزواين (م) ،دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور -رقابة القايض العديل للتناسب بني ضوابط احلقوق واحلريات وموجباهتا ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.85 .
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تقييد حرية اختيار مقر اإلقامة
ألسباب أمن ّية:
الفصل  7من مرشوع القانون
األسايس املتع ّلق بتنظيم حالة
ال ّطوارئ السابق ّ
الذكر الذي

ينص عىل وضع وزير الدّ اخل ّية
ّ
خالل رسيان حالة ال ّطوارئ حتت
اإلقامة اجلرب ّية ّ
يتعمد
كل شخص ّ
ممارسة نشاط هيدّ د األمن والنّظام
العام.

الرقابة اإلدارية عىل األجنبي:
الفصل  19من القانون عدد
 7لسنة  1968املؤرخ يف 8
مارس/آذار  1968املتعلق بحالة
األجانب بالبالد التونسية :تعيني
مكان إقامة األجنبي املطرود
الذي استحال عليه مغادرة البالد
التونس ّية واحلضور بصورة منتظمة
الشطة أو احلرس الوطني
بمركز ّ
التابع له ّ
حمل إقامته.

الوضع حتت اإلقامة اجلربية
بالنسبة إىل األشخاص اللذين
يشكّلون هتديدا لألمن العام إجراء
متأكد يف حالة الطوارئ أين تعترب
املحافظة عىل األمن العام أولو ّية
للسلطات املدن ّية .وهو وسيلة
ّ
هامة ملساعدة السلطات األمنية
ّ
عىل حتقيق األمن.

يعترب وضع األجنبي املطرود
الرقابة اإلدار ّية آل ّية تسمح
حتت ّ
باملراقبة يف انتظار تنفيذ قرار الطرد
إذ ال يمكن لنجاعة العملية ترك
األجانب دون رقابة.

الوضع حتت اإلقامة اجلرب ّية انتهاك
خطري حلرية الفرد تنحرس معه
حرية التنقل بحيث يشبه األمر
احتفاظا داخل مقر اإلقامة ،هذا
فضال عن اآلثار النفسية السلب ّية
ّ
ّ
ملثل هذا اإلجراء.

صحيح أن األجنبي املطرود ال
يوضع يف مكان مغلق وحيتفظ
بحدّ أدنى من احلرية ،إال ّأنا ّ
تظل
مق ّيدة ،مع عدم وجود ضامنات
لإلعاشة.

متّت إحاطة الوضع حتت اإلقامة اجلرب ّية بجملة من
تم
املقتضيات التي تسمح بتخفيف وطأة هذا اإلجراء إذ ّ
توسيع نطاق اإلقامة اجلربية لتشمل حسب الفصل  7من
الراجع هلا بالنّظر لغرض الدراسة
املرشوع الدّ ائرة البلد ّية ّ
أو العمل أو الفحص الطبي فضال عن ضامن معيشته وحفظ
كرامته.
وفضال عن املعاملة اإلنسان ّية ،أحاط الفصل  7من املرشوع
هذا اإلجراء بضامنات إذ أنه يتخذ بناء عىل قرار مع ّلل ويتم
إعالم وكيل اجلمهور ّية يف أجل أقصاه  72ساعة بأي وسيلة
ترتك أثرا كتاب ّيا .744
مل ينص القانون عدد  7لسنة  1968عىل أي آل ّية للرقابة
القضائ ّية.

 744أنظر يف إطار نقاش الضامنات :جملس ّنواب ّ
الشعب ،تقرير جلنة احلقوق واحلريات والعالقات اخلارج ّية حول مرشوع القانون األسايس املتع ّلق بتنظيم حالة ال ّطوارئ عدد  ،2018/91املرجع سابق الذكر ،ص 39 .مثال.
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وليالحظ معنا قارئ هذه األسطر أنّنا مل نخلص -عمدا -إىل استنتاج إثر القيام بعمل ّية املوازنة ،إذ حاولنا
فقط تطبيق املنهج القضائي مع حماولة تعليل املوازنة بتقديم احلجج العقالن ّية تاركني لقارئ هذه األسطر
أن التّمرين يدمج جرعة كبرية من ّ
االستنتاج وقد تكون القراءات خمتلفة .فام يعكسه فقه القضاء ّ
الذات ّية وال
جير القايض إىل مر ّبع الت ّ
ّدخل الكبري يف
باملرة الوصول إىل نفس النّتائج أمام هيئة حكم ّية مغايرة .كام أنّه ّ
يضمن ّ
للمرشع واقرتاح بدائل ال تستقيم بدوهنا أحيانا االستنتاجات مثلام يربزه املثال فقه القضائي
السلطة التّقدير ّية
ّ
ّ
األخري .قد يبدو اإلطعام القرسي ّ
حل لكن هل من دور القايض الت ّ
السياسات التّرشيع ّية إىل هذه
ّدخل يف ّ
الدّ رجة؟ وإذا ما سحبنا نفس االستفسار عىل حماولة تطبيقنا للتّمرين عىل ترشيعاتنا املتصلة باحلريات الفرد ّية
أو املشاريع املتصلة هبا :قد يكون فرض العيادات اخلارج ّية للصحة العقل ّية أسوة بالتجارب املقارنة ّ
أقل
انتهاكا للحرية من اإليواء الوجويب ،لكن هل من دور القايض الدستوري أن يتدخل يف اخليارات الترشيع ّية؟

السياسات التّرشيع ّية
من ّ
الصعب ّأل يؤ ّدي تقدير الكلفة واملنفعة يف اخلطوة ال ّثالثة إىل االنزالق إىل تقدير ّ
يف عالقة باحلريات .وهذا ما جيعل املحكمة الكند ّية حسب األستاذ غريم تركّز عىل اخلطوة ال ّثانية املرتبطة
السياسة التّرشيع ّية.
باالنتهاك األدنى وتتفادى اخلطوة ال ّثالثة حتى ال تنزلق املحاكم الدّ نيا يف تقديرات ّ
خيصصها قضاة األغلبية وقضاة األقل ّية يف آرائهم املخالفة les
ويرضب كمثل عىل ذلك عمق التّحاليل التي ّ
745
يوجهها جانب من
 opinions dissidentesعند حتليلهم للمرحلة ال ّثانية  .وهو ما ّيربر االنتقادات التي ّ
السياس ّية لوظيفة
الفقه األملاين وعىل وجه اخلصوص  Bernhard Schlinkالذي اعترب انطالقا من ّ
الصبغة ّ
السلطة التنفيذية وقرارات املحاكم الدّ نيا وأن متتنع
املوازنة أن تكون اخلطوة ال ّثالثة حكرا عىل مراقبة أعامل ّ
املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية عن القيام باملوازنة عند النّظر يف دستور ّية القوانني.746
ما العمل إذن؟

احلراس»؟
ج« -من سيحرس ّ

تصور للسلطة
«من سيحرس احلراس 747«Quis custodiet ipsos custodes؟ حييل هذا السؤال ّأوال إىل ّ
الترشيعية التي يعدّ القايض الدستوري رشيكا فيها وليس رقيبا عليها ،األمر الذي يدفع إىل إعادة النظر يف
الديمقراطيات املعارصة والتي تقوم عىل حماكم دستورية بتصنيفها ضمن خانة األنظمة املختلطة Régime

 745أنظر مثال فيام يتع ّلق بخطاب الكراهية وحرية التّعبري:

Cour suprême du Canada, R. c. Keegstra, [1990] 3 RCS 697, n°21118, 13 décembre 1990, disponible au lien suivant :
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/695/index.do

أنظر أيضا:

GRIMM (D.), op. cit., p. 395.

SCHLINK(B.) « Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit », in. BADURA (P.), DREIER (H.) (Hg.), Festschrift 50 746
Jahre Bundesverfassungsgericht, Bd. 2, Tübingen, 2001, pp. 445-465.

أنظر:

GRIMM (D.), op. cit.,p. 395.

ّ
التمجة لنا JUVENAL (D.), Les satires, satire VI, 1918, ligne 347.
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جتسدها الربملانات املنتخبة مبارشة من الشعب واألنظمة األرستقراطية
 mixteالتي جتمع بني الديمقراطية التي ّ
جتسدها املحكمة الدستورية باعتبارها هيئة حكامء.748
التي ّ
ونعدّ هذا ،ثانيا ،سؤاال حمور ّيا يف عالقة بالتّطبيق املستقبيل للفصل  49من قبل القايض الدّ ستوري .بمعنى
املرشع ومع
كيف يمكن للقايض الدّ ستوري أن يواجه حتدّ يات التّناسب مع احرتام خطوط التّامس بينه وبني ّ
اإلجابة عىل التّح ّفظات اجلدية عىل مبدأ التّناسب يف حدّ ذاته واملرتبطة بوجود جرعة مرتفعة من ّ
الذات ّية يف
إدارة اختبار التّناسب؟ وما يزيد األمر صعوبة هو جمال احلريات الفرد ّية التي فيها جانب كبري من التّقدير
واالعتبارات االجتامع ّية التي قد تفرض نوعا من «األنا األعىل» االجتامعي عىل القايض الدّ ستوري.
ّأوال ،تعدّ ّ
ورشا ال بدّ منه يف اختبار التّناسب ،فكام يقول Bernhard Schlink
الذات ّية أمرا شبه بدهيي ّ

الصعيد املثايل عىل ّ
األقل ،حتديد
يف مقاله الالّمع حول انتشار مبدأ التّناسب« :حتّى ولو كان باإلمكان ،عىل ّ
ما إذا كانت الوسيلة املعتمدة مالئمة ورضور ّيةّ ،
فإن التّوازن بني احلقوق واملصالح والقيم الذي يفرتضه
اخلاصة،
حتليل الوجاهة هو حتام ذايت .فال توجد قاعدة موضوع ّية لقياس ووزن حرية التّعبري ضدّ احلياة
ّ
الصحة العا ّمة أو محاية نوع يف طور االنقراض ضدّ خلق مواطن ّ
الشغل
احلرية ضدّ األمن ،احلياة
اخلاصة ضدّ
ّ
ّ
ي ّل حالة بحالة
فالصدام بني ّ
ّ
الضور ّية» ،749وهذا ما ملسناه من األمثلة فقه القضائ ّيةّ .
احلق وموجب انتهاكه َ ُ
خاصة يف األنظمة التي
توجه إىل حدّ ما القرار ّ
حسب مالبسات القضايا ،حيث كثريا ما تربز الوقائع زوايا نظر ّ
الرقابة التي متارس بمناسبة النّظر يف وقائع قض ّية مع ّينة  ،le contrôle in concretoوهذا ما سيطرح
تعتمد ّ
خاصةّ ،750
ألن املحكمة
السابقة
الرقابة
ّ
املجردة ّ
ّ
يف حدّ ذاته حتدّ يا للقايض الدّ ستوري يف تونس يف إطار ّ
البت يف دستور ّية مشاريع قوانني بعضها مل يقارع بالواقع وال بدّ من االستباق
الدّ ستور ّية ستكون
مدعوة إىل ّ
ّ
وتصور اإلشكال ّيات املطروحة يف عالقة باحلريات.
بشأهنا
ّ
وما يزيد وقع ّ
الضور ّية لإلجراء
الصبغة ّ
السهل احلسم يف شأن ّ
الذات ّية أنّه يف أغلب احلاالت ليس من ّ
لنقص يف املعلومات أو لعدم د ّقتها .ويف أغلب األحيان جيد القايض نفسه أمام «فرض ّيات متناقضة»751جيب
احلسم فيها وحيتاج إىل أكثر من احلدس لذلك .ويف هذا اإلطار ،يسمح اال ّطالع عىل فقه قضاء املحاكم العليا
بالوقوف عىل حجم استنادها إىل اخلرباء واستعانتها بالقانون املقارن ،وفقه القضاء املقارن .752لكن قد جيد

PASQUINO (P.) « Le principe de majorité : nature et limites », La Vie des idées, 14 décembre 2010, disponible au lien 748
suivant: https://laviedesidees.fr/Le-principe-de-majorite-nature-et-limites.html
SCHLINK (B.) « Proportionality in constitutional law: why everywhere but here? », Duke Journal of comparative & 749
التمجة لنا international Law, Vol 22:291, 2012, p. 299.
ّ

 750أنظر يف خصوص مناقشة املسألة بالنّسبة إىل فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس ّ
تدخل األستاذ اكزافيي فيليب  ،Xavier Philippeتقرير جلسات
النظراء يف إطار مرشوع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات «العمل من أجل حقبة جديدة يف محاية احلقوق األساسية بتونس" ،جلسات األيام
 19إىل  22سبتمرب/أيلول  2019و 25و 26سبتمرب/أيلول  ،2019املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،تونس ،2019 ،ص.48 .
751

 752أنظر:

ّ
التمجة لنا SCHLINK (B.) « Proportionality in constitutional law: why everywhere but here ? », op. cit., p. 299.

GROPPI (T.) and PONTHOREAU (M. C.) (edited by), The use of foreign precedents by Constitutional Judges, Oxford
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القايض نفسه أمام انعدام يقني تا ّم .وقد رأينا ّ
أقرت فيام يتع ّلق باملح ّطات
أن املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية قد ّ
النّوو ّية ّ
املشع من رضورة الت ّ
يسمى
أن عدم اليقني ال يعفي ّ
ّدخل ،لكنّها وضعت عىل عاتقه التزاما بام ّ
بـ«اليقظة التّرشيع ّية» .فعندما يستند القانون إىل معطيات غري دقيقة أو يستحيل اليقني بشأهنا بام جيعل التّو ّقع
املرشع أن
الدّ قيق للمخاطر أمرا مستحيال -كام هو الشأن يف خصوص استغالل ال ّطاقة الذر ّية -وجب عىل ّ
توجها مماثال يف فقه قضاء املحكمة الفدرال ّية
ّطور املعريف
ويصوب القانون إن لزم األمر .753ونجد ّ
ّ
يتابع الت ّ
تعرضت يف أحد قراراهتا إىل دستور ّية قانون إحدى املقاطعات الذي يفرض مسك كالب
السويرس ّية ،حيث ّ
نص ترتيبي لتفصيل أحكامه أورد قائمة بسالالت الكالب
حمتملة اخلطورة إىل ترخيص مس ّبق وحييل إىل ّ
الصبغة االعتباط ّية للقائمة  -انتهاكا للحرية
املحتملة اخلطورة ،وهو ما يعدّ حسب ال ّطاعنني -الذين طعنوا يف ّ
الفرد ّية وتنمية ّ
والصبغة االعتباط ّية إىل حدّ ما للقيام
الشخص ّية .ومع إقرارها بعدم ثبوت نجاعة هذه التّدابري ّ
754
أقرت املحكمة أمام تأكد هدف محاية
بتصنيف عىل أساس ساللة الكالب للحسم يف خطورهتا املحتملة ّ ،
أمن السكان بإمكان ّية مراجعة التّرشيع املن ّظم للمسألة «يف صورة أثبتت دراسات استقصائ ّية جمدية وموثوقة
رضورة دحض املعايري املعتمدة» .755
مع ذلكّ ،
الضور ّية مسألة جد ّية
تظل مسألة انعدام اليقني حول مدى مالءمة اإلجراء التّرشيعي وصبغته ّ
تلقي بظالهلا عىل وجاهة إجراء اختبار التّناسب وتطرح بالتّبع ّية مسألة عبء اإلثبات .فهل من الوجيه تبنّي
املترضرة؟
املرشع وبحسب املصلحة
ّ
مقاربة مرنة ونقل عبء اإلثبات بحسب احلاالت بني املواطنني وبني ّ
من املعلوم ّ
املرشع هبامش
أن املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية مثلام تثبته األمثلة املذكورة أعاله تعرتف بتمتّع ّ
السيايس للوسائل التي من شأهنا أن تسمح ببلوغ اهلدف التّرشيعي دون اشرتاط إثباتات
من املناورة يف التّقدير ّ
خاصة خالفا للمحكمة العليا الكند ّية التي اشرتطت منذ قرار  Oaksإثباتات مقنعة فيام يتع ّلق بعنارص
ّ
االختبار .لكن حتّى بالنّسبة إىل املحكمة الكند ّية ،ينتقل عبء اإلثبات إىل ّ
األول
حيتج بالفصل ّ
الشخص الذي ّ
and Portland, Oregon, coll. Hart Studies in Comparative Public Law, 2013.
753

أنظر يف شأن هذه املسألة:

BVerfGE 49, 89 - Kalkar I, op. cit., §143.

FLÜCKIGER (A.) « L’obligation jurisprudentielle d’évaluation législative : une application du principe de précaution
aux droits fondamentaux », in. AUER (A.), FLÜCKIGER (A.) et HOTTELIER (M.) (Ed.), Les droits de l'homme et la
constitution: études en l'honneur du Professeur Giorgio Malinverni. Genève: Schulthess, 2007, pp. 162-163.
ATF 132 I 7, 11, arrêt du II. Département de droit public en termes de A. et Mitb. contre le conseil du gouvernement du canton 754
de Bâle-Campagne et le tribunal cantonal de Bâle-Campagne, 17 novembre 2005, disponible au lien suivant : https://
_www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from
_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top
_subcollection_clir=bge&query_words=chiens+potentiellement+dangereux&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr
_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-I-7%3Afr&number_of
ranks=517&azaclir=clir

 755نفسهّ .
التمجة لنا.
أنظر يف هذا اإلطار:
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املرشع أن يثبت يف املقابل معقول ّية االنتهاك واملصلحة العا ّمة
من العهد الذي عليه أن يثبت انتهاك ّ
احلق وعىل ّ
املحم ّية ،756علام ّ
أن نطاق وسائل اإلثبات واسع يشمل القانون املقارن وفقه القضاء واملعطيات االقتصاد ّية
واالجتامع ّية .757فالـ«قايض الكندي ّ
املرشع» ،758ونأيت هنا إىل احلدّ ال ّثاين من إشكال
يظل حريصا عىل سيادة ّ
اختبار التّناسب ّ
ألن املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية ،خالفا للمحكمة العليا يف كندا ،تقوم يف إطار اخلطوة ال ّثالثة
ّ
السياسات التّرشيع ّية ومتارس بالتّبع ّية رقابة مالءمة un contrôle
من االختبار
بالتدخل بصفة واضحة يف ّ
.d’opportunité
عب عنه  Bernhard Schlinkيتم ّثل يف مدى مرشوع ّية تغليب ذات ّية القايض عىل ذات ّية
فالسؤال إذن كام ّ
ّ
759
يلوح بظالله عىل هذه املسألة ،طاملا ّ
املرشع  .وجيب أن نعرتف ّ
أن ما جيب أن حيسم
بأن شبح حكومة القضاة ّ
ّ
ّ
ّ
السيادة .ولكن
املرشع ممثل ّ
نزاع املرشوع ّيات يتمثل يف املرشوع ّية الدّ يمقراط ّية والتي تعود الغلبة فيها مبدئ ّيا إىل ّ
هذا ال ّ
حيل اإلشكال بالنّظر إىل هتاوي مبدأ عصمة القانون  ،Le dogme du magistère de la loiفللقايض
الدّ ستوري ،عىل ّ
األقل ،مرشوع ّيته .760لكن طريقة حسم رصاع املرشوع ّيات ختتلف من نظام إىل آخر بحسب
السيايس وبالتّبع ّية يف املجالس التّرشيع ّية املنتخبة .فالتّجربة الن ّاز ّية
السيايس ومدى ال ّثقة يف املسار ّ
التّاريخ ّ
تفس إىل حدّ كبري ثقة املواطنني يف قدرة القضاء عىل وضع حواجز
املريرة والتي أفرزها مسار ديمقراطيّ ،
التشيع ّية ،هذا فضال عن منسوب ال ّثقة يف املحاكم اإلدارية التي أحدثتها
ضدّ االنزالقات املمكنة للمجالس ّ
البورجواز ّية يف القرنني الثامن والتّاسع عرش حلامية حق امللك ّية وحريات املواطنني .ونفهم إذن إدارة املحكمة
الدّ ستور ّية العليا الختبار التّناسب وحجم ّ
خاصة يف اخليارات التّرشيع ّية.761
تدخلها يف إطار اخلطوة ال ّثالثة ّ
أ ّما يف فرنساّ ،
فإن ثقة ّ
الراسخة يف
السيايس املتأتّية من موروث الدّ ولة القو ّية وال ّثقة ّ
الشعب يف املسار ّ
تفس احلذر من رقابة واسعة عىل
الدّ يمقراط ّية -التي تعود إىل الفكر الدّ ستوري ومرياث ال ّثورة الفرنس ّيةّ -
املرشع  ،762ونفهم إذن موقف املجلس الدّ ستوري الفرنيس املرجعي يف ممارسة رقابة حذرة عىل التّناسب.
ّ
SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., pp. 218-219.

756

 757نفسه ،ص.175 .

 758نفسه ،صّ .175 .
التمجة لنا.

SCHLINK (B.) « Proportionality in constitutional law: why everywhere but here? », op. cit., p. 301.

759

املؤسسايت الذي يتنزّ ل فيه ويف النّموذج األورويب-الذي يعدّ حسب
السياق ّ
 760حسب الفقيه لوي فافورو ،تتأتّى مرشوع ّية القايض الدّ ستوري ّأوال من ّ
للرقابة الالّمركز ّية -يعدّ القضاء الدّ ستوري سلطة مضا ّدة حلامية املعارضة واألقل ّية يف مواجهة
الفقيه أكثر تأسيسا للمرشوع ّية من النّموذج األمريكي ّ
ّ
السياس ّية للتّفاوض والتّسويات،
القرارات
كل
ختضع
أين
إيطاليا
يف
كام
واحلكومي
الربملاين
االستقرار
مستقرة .وحتّى يف غياب
أغلب ّية برملانية وحكوم ّية
ّ
ّ
يلعب فقه القضاء الدّ ستوري دورا ها ّما للحدّ من خماطر هذه التّسويات .كام تعود مرشوع ّية القايض الدّ ستوري إىل الوظيفة التي يؤ ّمنها من النّاحيتني
السيايس وتأصيل محاية احلقوق األساس ّية .لكن
تغي األغلب ّيات الربملان ّية وتدعيم الوفاق ّ
والسياس ّية واملحافظة عىل التّوازنات الدّ ستور ّية عند ّ
القانون ّية ّ
ّ
والسلطة التّنفيذ ّية -يف تعيني األعضاء ووضع رشوط
املرشوع ّية تتأتّى أيضا من تركيبة املحاكم الدّ ستور ّية
السياس ّية -بام يف ذلك الربملان ّ
السلط ّ
وتدخل ّ
الرقابة من حيث السن واملعرفة واخلربة .كام تعود املرشوع ّية إىل ّ
أن الكلمة األخرية ال تعود للقايض
استثنائ ّية لضامن الكفاءة واألهل ّية ملامرسة وظيفة ّ
الدّ ستوري بام ّ
أن التّرصيح بالالدستور ّية ليس سدّ ا ضدّ القانون ويكفي تصحيح عيب الالدستور ّية بالتّصويت عىل قانون مطابق للدّ ستور لتجاوز حاجز
القرار بالالّدستور ّية.
FAVOREU (L.) « La légitimité du juge constitutionnel », Revue internationale de droit comparé, 1994, 46-2, pp. 557-581.

761

SCHLINK (B.) « Proportionality in constitutional law: why everywhere but here? », op. cit., p. 301.

 762نفسه ،ص.301 .
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فقد يمتنع املجلس رصاحة عن مراقبة املصالح املعن ّية رغم قيامه برقابة عادية عىل التّناسب763كام يف القرار
املتع ّلق بقانون املسؤول ّية الطب ّية يف صورة خطأ يف التّشخيص أ ّدى إىل إعاقة والذي طرحت فيه مسألة املساواة
764
للرقابة ،أخرج
يف الفرص ،حيث خالفا «للتّوازن املايل وحسن تنظيم املنظومة الصح ّية» التي أخضعها ّ
املرشع»765والتي
املجلس الدّ ستوري عن رقابته «االعتبارات األخالق ّية واالجتامع ّية التي تعود فقط إىل تقدير ّ
املوحدة باألشخاص حاميل اإلعاقة مهام كانت إعاقتهم وبقطع النّظر عن اكتشافها املبكّر
تتم ّثل يف اإلحاطة ّ
قبل الوالدة من عدمه وعن قرار األم يف اإلجهاض من عدمه.766
والرابط العقالين بني اإلجراء التّرشيعي
وقد يغفل املجلس اخلطوة األوىل املتم ّثلة يف مراقبة املالءمة ّ
والغرض من القانون كام هو ّ
ختص الفصل 365
الشأن يف القرار املتع ّلق باملسألة ذات األولو ّية الدّ ستور ّية التي ّ
مستقر ملحكمة التّعقيب منذ
متزوج ألبناء خليله وفق فقه قضاء
من املج ّلة املدن ّية يف منعه تبنّي شخص غري ّ
ّ
وأقر املجلس رصاحة ّ
«املرشع بإبقائه عىل املبدأ الذي يتم ّثل يف ترك إمكان ّية التّبنّي يف إطار ثنائي
أن
ّ ،2007
ّ
املتزوجني  ...قد اعترب ّ
ربر من أجل
املتزوجني وغري
أن الفارق بني وضع ّية
حكرا عىل
ّ
ّ
ّ
املتزوجني يمكن أن ت ّ
القص وال يعود للمجلس الدّ ستوري
مصلحة ال ّطفل فرقا يف املعاملة فيام يتع ّلق بإنشاء ّ
البنوة بالتّبنّي لألطفال ّ
حيل ّ
أن جيعل تقديره ّ
اخلاصة
املرشع حول االستنتاجات التي جيب استخالصها بالنّسبة إىل الوضع ّية
ّ
حمل تقدير ّ
767
تتم تربيتهم من قبل شخصني من نفس اجلنس» .
لألطفال الذين ّ
768
حساسة ،مل يرد فيها املجلس الدّ ستوري
الصورة األوىل املرتبطة بـ«مسألة اجتامع ّية»
فضال عن هذه ّ
ّ
بالضورة،
الضورة .ففيام يتع ّلق ّ
املرشع أو احللول حم ّله ،كثريا ما يمتنع املجلس عن رقابة ّ
الفرنيس استباق ّ
أقر املجلس رصاحة ّ
أن «املجلس
ويف القرار املتع ّلق بالقانون التّوجيهي والربجمة ألداء األمن الدّ اخيلّ ،
السلطة التي للربملان وال يمكنه أن
الدّ ستوري ال يملك سلطة عا ّمة يف التّقدير والقرار من نفس طبيعة ّ
املرشع بوسائل أخرى طاملا ّ
أن اآلل ّيات
يبحث إن كان باإلمكان الوصول إىل نفس األهداف التي وضعها ّ

GOESEL-LE BIHAN (V.) « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, une technique de 763
protection des libertés publiques ? », op. cit., p. 11.
Décision n° 2010-2 QPC du 11 juin 2010, Mme Vivianne L. [Loi dite "anti-Perruche"], considérant n°15, disponible 764
التمجة لناlien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/20102QPC.htm.
ّ au
765

 766أنظر يف نفس اال ّتاه:

ّ
التمجة لنا Ibid., considérant n°14.

Décision n° 2010-613 DC du 7 octobre 2010, Loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/2010613DC.htm

أنظر يف هذا ّ
الشأن:

GOESEL-LE BIHAN (V.) « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, une technique de
protection des libertés publiques ? », op. cit., pp. 11-12.
Décision n° 2010-39 QPC du 06 octobre 2010, Mmes Isabelle D. et Isabelle B. [Adoption au sein d'un couple non marié], 767
considérant n°9, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201039QPC.htm
التمجة لنا
ّ
GOESEL-LE BIHAN (V.) « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, une technique de 768
التمجة لنا protection des libertés publiques ? », op. cit., p. 11.
ّ
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التي اعتمدها القانون ليست غري مناسبة للهدف املنشود بطريقة واضحة .وبوضع آل ّية تسمح بمنع الولوج
إىل خدمات االتصاالت للعموم التي ّ
أي خطأ فادح يف
املرشع ّ
تبث صورا فاضحة مت ّثل ّ
القص ،مل يرتكب ّ
التّقدير».769
كثريا ما يتوقف املجلس الدّ ستوري الفرنيس إذن عند عدم التّناسب الفادح disproportion manifeste

خاصة فيام يتع ّلق بانتهاكات احلريات الفرد ّية .لك ّن حتليل بعض قرارات املجلس الدّ ستوري الفرنيس يدعو
ّ
ويوسع رقابته
الرقابة املض ّيقة واملقترصة عىل اخلطأ الفادح يف التّقدير
ّ
إىل التّنسيب بحيث يتجاوز املجلس ّ
عىل التّناسب مثلام يعكسه قرار  Hadopi Iاملتع ّلق بتسهيل نرش اإلبداع عىل االنرتنيت ومحايته ،حيث اعترب
ّ
الفكرية واإلبداع ال ّثقايف.
أن « مقاومة ممارسات التّقليد عرب األنرتنيت تستجيب هلدف املحافظة عىل امللك ّية
ّ
خاصة (رشكات حتصيل حقوق التّأليف) جلمع معلومات تسمح بصفة غري
لكن ّ
التخيص املمنوح لذوات ّ
حق الولوج إىل مصالح شبكات االتصال االلكرتون ّية املفتوحة للعموم ،يؤ ّدي
مبارشة بتحديد هو ّية أصحاب ّ
إىل متكني هذه ّ
التخيص ال يمكن
الذوات
اخلاصة من معاجلة معطيات شخص ّية متع ّلقة بمخالفات .وهذا ّ
ّ
حق ال ّلجوء
السامح ملالكي حقوق التّأليف واحلقوق املجاورة من ممارسة ّ
أن تكون له أهداف أخرى غري ّ
إىل القضاء املمنوح إىل ّ
كل ذات ماد ّية أو معنو ّية بخصوص املخالفات التي كانت ضح ّيتها ،وإالّ عدّ هذا
التخيص انتهاكا غري متناسب للحق يف احرتام احلياة ّ
الشخص ّية» ،770بحيث ونظرا خلطورة االنتهاك ،يتجاوز
ّ
الرقابة عىل اخلطأ الفادح يف التّقدير771إىل ضامنات االنتصاف الذي يعطي معنى أعمق كام رأينا
جمرد ّ
األمر هنا ّ
الرقابة عىل التّناسب باملعنى الض ّيق.
أعاله بخصوص ّ
أي حدود جيب فرضها عىل
يف النّهاية ،إذا كانت ذات ّية القايض إذن قدر اختبار التّناسب باختالف األنظمةّ ،
القايض الدّ ستوري ذاته يف تطبيقه املستقبيل للفصل 49؟
كان نائب رئيس جملس الدّ ولة الفرنيس  Jean-Marc Sauvéقد اقرتح مجلة من االحتياطات التي جيب
ّاتاذها عند التّعامل مع التّناسب وعددها ثالث :االستقرار والتّناسق بام جيعل االختبار متو ّقعا ،االستناد إىل
تعليل واضح وصارم ،واملوازنة الفعل ّية بني خمتلف املصالح املوجودة دون تغليب آيل للحقوق األساس ّية عىل
املصلحة العامة.772

Décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011, Loi d'orientation et de programmation pour la performance de la 769
sécurité intérieure- Loppsi 2, considérant n°7, disponible au lien suivant: https://www.conseil-constitutionnel.fr/
decision/2011/2011625DC.htm1
Décision n° 2009-580 DC du 10 juin 2009, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, considérant 770
n°27, Journal officiel du 13 juin 2009, p. 9675, texte n° 3, disponible au lien suivant : https://www.legifrance.gouv.fr/affich
التمجة لنا1=JuriConst.do?oldAction=rechJuriConst&idTexte=CONSTEXT000020786688&fastReqId=1797376311&fastPos .
ّ
GOESEL-LE BIHAN (V.) « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, une technique de 771
protection des libertés publiques ? », op. cit., pp. 8-9.
772

ّ
التمجة لناSAUVE (J-M.) « Le principe de proportionnalité, protecteur des libertés », op. cit. .
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األول رهني مراكمة اخلربة والتّجربة التي حتتاج وقتا واالحتياط ال ّثالث حيتاج يف حدّ
وإذا كان االحتياط ّ
ذاته إىل إعامل االحتياط حتى ال تؤ ّدي املوازنة إىل التّغليب اآليل للمصلحة العا ّمةّ ،
فإن االحتياط ال ّثاين يف

احلراس» .إذ فضال عن الوظيفة البيداغوج ّية للتعليل واملقرتنة بااللتزام املحمول
تقديرنا هو وسيلة «حراسة ّ
حق املتقايض
عىل القايض بتفسري حكمه استنادا إىل حجج منطق ّية بام يضفي عليه املرشوع ّية ،773أي فضال عن ّ
يف أن «يعرف»  774 le droit de savoirوالذي يلزم القايض الدّ ستوري بوصفه قاضياّ ،775
فإن التّعليل مرتبط
يف رقابة دستور ّية القوانني بـ«مقتضيات توضيح ذات طبيعة ديمقراط ّية» إذ «جيب أن يفهم ّ
تم
الشعب ملاذا ّ
خاصة عند التّرصيح بعدم مطابقة القانون مع الدّ ستور .فتقييد سيادة القانون من قبل
احلدّ من سيادة مم ّثليه ّ
للسلطة التّقدير ّية» 776للقايض .لذلك
هيئة قضائ ّية ال تستند مرشوع ّيتها إىل االنتخاب ال يمكن أن ترتك ّ
777
يتم
وبقطع النّظر عن مدارس التّعليل  ،وجب إيالء املسألة األمهية القصوى عند إجراء التّناسب حتى ّ
توضيح مقتضيات املنظومة الدّ ستور ّية للحريات.

CANIVET (G.) « La motivation des décisions du Conseil constitutionnel », in. La motivation en droit public, Collo� 773
que, Université Jean Moulin Lyon 3, novembre 2011, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.
fr/les-membres/la-motivation-des-decisions-du-conseil-constitutionnel
GRIMALDI (M.) « Introduction », in. La motivation, Travaux de l’association Henri Capitant, Journées nationales, 774
التمجة لنا Tome III, Limoges-1998, LGDJ, 2000, p. 2.
ّ

األول  2015املتع ّلق باملحكمة الدّ ستور ّية عىل ما
املؤرخ يف  3ديسمرب/كانون ّ
ّ 775
تنص الفقرة األوىل من الفصل اخلامس من القانون عدد  50لسنة ّ 2015
ييل ":الفصل  5ـ تتخذ قرارات املحكمة الدستورية وآراؤها باألغلبية املطلقة ألعضائها عدا ما استثناه هذا القانون وتكون معللة" ،سابق ّ
الذكر ،ص.
.3379
776

 777بخصوص التّعليل يف فقه قضاء املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية ،أنظر:

ّ
التمجة لنا CANIVET (G.), op. cit.,

CAPITANT (D.) « Les motivations des décisions de la Cour constitutionnelle allemande », Annuaire international de
justice constitutionnelle, 28-2012, 2013. Le juge constitutionnel et l'équilibre des finances publiques - Constitutions et
mécanismes d'intégration régionale, pp. 17-20.
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احلق
اجلزء الثاين  -املبحث الثالث  -العتبة :املساس بجوهر ّ

يف صيغة شبيهة بالفصل  2§19من القانون األسايس األملاين 778والفصل  4§36من الدّ ستور
نص الفصل  49عىل
السويرسي 779والفصل  52من ميثاق اال ّتاد األورويب للحقوق األساس ّيةّ ،780
«الضوابط املتع ّلقة باحلقوق واحلريات املضمونة هبذا الدّ ستور وممارستها بام ال ينال من
أن القانون حيدّ د ّ
ّ
عرفته الفقرة  13من التّعليق العام رقم  )1999( 27املا ّدة  12حرية التّن ّقل بأنّه «ينبغي
جوهرها» .وقد ّ
للدول ،لدى اعتامدها القوانني التي تنص عىل القيود املسموح هبا يف الفقرة  3من املادة  ،12أن تسرتشد
دائ ًام باملبدأ القائل بعدم إعاقة جوهر احلق من جراء القيود (أنظر الفقرة  1من املادة )5؛ وأالّ تنقلب
احلق والقيد وبني القاعدة واالستثناء».781
العالقة بني ّ
فعرفته املحكمة الفدرال ّية السويرس ّية يف عالقة بحق امللك ّية يف
تعرض فقه القضاء إىل هذا املفهومّ ،
وقد ّ
حيجر عىل املقاطعات ّاتاذ تدابري تقيض عىل جوهر امللك ّية الفرد ّية
قرار  Dafflonكام ييل« :ضامن ّ
حق امللك ّية ّ
كمؤسسة حمور ّية يف النّظام القانوين السويرسي أو تفرغها من حمتواها». 782
ّ
ويف نفس اإلطار ،يقدّ م األستاذ سليم ال ّلغامين تفسريا ملقصد الفصل  49كام ييل« :ينال القانون من جوهر
احلق أو احلرية إن كانت نتيجته القضاء عىل احلرية متاما كأن ينص قانون اجلمعيات مثال عىل أن تكوين
اجلمعيات خاضع إلجراء الرتخيص (وهو ما وقع يف ّ
ظل دستور غرة جوان/حزيران  .)1959كام يمكن أن
نعترب أن القانون ينال من جوهر احلق عندما يكون مآله إمكانية حرمان شخص من حق أو حرية بصفة هنائية.
يفس عدم انطباق هذا الرشط عىل الفصل  22والفصل  36والفصل ( 41فقرة ّ ) 2
نص،
ألن الدستور ّ
وهذا ما ّ
يف هذه احلاالت ،عىل إمكانية حرمان شخص بصفة هنائية من حقه يف احلياة أو امللكية وعىل حرمان فئات من
احلق النقايب وحق اإلرضاب».783

ّعرض إىل اختبار التّناسب ممّا يتعارض
وقد يبدو من الغريب حتليلنا لعدم املساس بجوهر ّ
احلق بعد الت ّ
ّمش رضورة
مبدئ ّيا مع الدّ راسات الفقه ّية التّونس ّية التي تضعه قبل املرور إىل اختبار التّناسب .لكن هذا الت ّ
منهج ّية التّساق حتليلنا طاملا اعتربنا أعاله ّ 784
أن التّناسب هو اجلوهر اخلالص للفصل  49الذي ينطبق حتّى
احلق األسايس".
بأي حال من األحوال املساس بجوهر مضمون ّ
ينص هذا الفصل عىل ما ييل" :ال جيوز ّ
ّ 778

ينص هذا الفصل عىل ما ييل" :جوهر احلقوق األساسية مقدس إىل أبعد احلدود".
ّ 779
ينص هذا الفصل عىل ما ييلّ :
"كل تقييد ملامرسة احلريات املضمونة هبذا امليثاق جيب أن تكون بقانون وحترتم املضمون اجلوهري هلذه احلقوق واحلريات.
ّ 780
يف إطار احرتام مبدأ التّناسب ،ال يمكن إقرار هذه احلدود ّإل إذا كانت رضور ّية وتستجيب فعل ّيا ألهداف املصلحة العا ّمة التي يعرتف هبا ّ
االتاد أو
حلامية وحقوق الغري"،

التمجة لنا Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, op. cit.,
ّ

 781اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان ،التّعليق العام رقم  )1999( 27املا ّدة  12حرية التّن ّقل ،عىل الرابط التايل:
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc27.html
ATF 88 I 248, 255, Arrêt du 14 novembre 1962 dans la cause Dafflon contre Grand Conseil du canton de Genève, Considérant 782
_II. 3, disponible au lien suivant : http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&zoom=&type=show
ّ
التمجة لناdocument&highlight_docid=atf%3A%2F%2F88-I-248%3Ade .

 783ال ّلغامين (س) " الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.117 .
 784أنظر أعاله ،ص.45-42 .
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بحق احلياة.
حق أو حرية كالفصل  22املتع ّلق ّ
عىل الفصول التي يمكن عىل أساسها حرمان شخص هنائ ّيا من ّ
وبالتّايل كيف يمكن أن نتأكّد من ّ
تنص عىل عقوبة اإلعدام تستجيب
أن ّ
التسانة ّ
الضخمة للنّصوص التي ّ
للتّناسب قبل إجراء االختبار املتّصل به؟
من ناحية أخرى ،نحسب ّ
أن بنية الفصل  49يف حدّ ذاهتا تدعم حتليلنا إذ يعترب التّأكّد من عدم املساس
احلق يف تقديرنا اخلطوة النّهائ ّية ،أي ّ
الضوابط جيب ّأل تؤول إىل القضاء عىل
بجوهر ّ
أن جممل عمل ّية حتديد ّ
يتم القيام بمختلف اخلطوات .واعتباره إذن عتبة هنائ ّية يفرتض ّ
أن عدم
ّ
احلق أو احلرمان منه هنائ ّيا بعد أن ّ
احلق ليس مصفاة ّأولية تعفي من املرور إىل املقتضيات األخرى للفصل  49وإنّام هي االختبار
املساس بجوهر ّ
ّمش،
اجليل جلوهر ّ
احلق .وإلثبات وجاهة هذا الت ّ
النّهائي إذا ما استثنينا حاالت املساس الفادح أو ّ
السافر أو ّ
احلق من جوهره قبل املرور إىل التّث ّبت من ّ
أن اختبار التّناسب ال يفرتض
وجب ّأوال حتديد املداخل إىل إفراغ ّ
احلق بصفة ما قبل ّية.
يف حدّ ذاته التّأكّد من عدم املساس بجوهر ّ
فتوضحه احليث ّية املوالية من قرار للمحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية املتعلق بقانون محاية
األول،
ّ
فأ ّما عن احلدّ ّ
ّ
الشباب الذي ُطعن فيه عىل أساس عدم دستور ّية اإليداع القرسي -يف مؤسسة أو لدى أرسة -الذي ال خيدم
مصلحة العموم وال املعني باألمر وإنّام هيدف إىل إصالحه و»حتسينه» باحلرمان من احلرية ،ممّا يعدّ انتهاكا
للحرية ّ
احلق مفاده ما ييل« :اجلوهر غري
الصدد تعريفا للمساس بجوهر ّ
الشخصية .وقدّ مت املحكمة يف هذا ّ
يتم حتديده ّ
اخلاص يف املنظومة ّ
الشاملة
حق أسايس انطالقا من مقصده
لكل ّ
القابل لالنتهاك ّ
ّ
حلق أسايس ّ
للحقوق األساس ّية .فلحرية ّ
الشخص قيمة قانون ّية رفيعة إىل درجة أنّه ال يمكن احلدّ منها إالّ ألسباب جدّ
ها ّمة .تتع ّلق هذه األسباب اهلا ّمة أساسا بالقانون اجلزائي يف ش ّقيه املا ّدي واإلجرائي .إذ هتدف هذه االنتهاكات
للحرية ّ
املؤسسايت للمرىض العقل ّيني ال ّلذين
الشخص ّية للفرد إىل محاية العموم .وهي تشمل أيضا اإليداع ّ
يشكّلون خطرا عىل السكّان .فضال عىل ذلكُ ،يسمح بالت ّ
ّدخالت املتعاطفة التي هتدف إىل محاية ّ
الشخص
املعني ،من ذلك إيداع ّ
مؤسسة مغلقة» .لكن «ليس من واجب
الشخص فاقد األهلية بسبب ضعف عقيل يف ّ
ربرا كافيا لتربير انتهاك احلرية ّ
الشخصية،
الدّ ولة «حتسني» مواطنيها ،وطاملا أن هدف حتسني الراشدين ليس م ّ
ّ
احلق يف احلرية ّ
الشخص ّية».785
يمس بجوهر ّ
فإن (القانون املطعون فيه) ّ
احلق.
ربطت املحكمة إذن بني شدّ ة االنتهاك الذي ال يمكن قياسه إالّ باختبار التّناسب مع تعريف جوهر ّ
احلق وخطورة االنتهاك يف فقه قضاء املحكمة الفدرال ّية السويرس ّية
للربط بني املساس بجوهر ّ
ونجد صدى ّ
األول ،نجد التّلقيح اإلجباري وأخذ
الصنف ّ
ويف متييزها بني احلدود املقبولة واحلدود غري املقبولة .786ففي ّ
الصنف ال ّثاين ،نجد التّدابري الطب ّية القرس ّية كرصف عقاقري ذات تأثري
ع ّينات الدّ م إلثبات
األبوة .787ويف ّ
ّ
BVerfGE 22, 180, 141, 142, Jugendhilfe, 18 juillet 1967, disponible au lien suivant : https://www.servat.unibe.ch/ 785
الرتمجة لنا dfr/bv022180.html.
786

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 90 et s.

ATF 99 Ia .407, 412, 24 mai 1973, Tronnolone, disponible au lien suivant : http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/ 787
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 أو،789بحق احلياة يف عالقة بمنع الترشيح أو نقل األعضاء دون موافقة املعني أو أقاربه
ّ  أو املساس788نفيس
يتضمن جوهر احلق املظاهر اخلارج ّية
معي دون أن
ّ
ّ يف إطار احلرية الدين ّية إجبار شخص عىل اعتناق معتقد
 أو النّزول عن احلدّ األدنى من790)املدرسات املسلامت من ارتداء احلجاب
ّ للحرية الدّ ين ّية (يف عالقة بمنع
ّ  واملالحظ.791الكفاف يف عالقة باإلعانات االجتامع ّية واحلرمان منها
 أدرج التّث ّبت،أن يف بعض هذه القرارات
 ويف إطار طعن يف، املتع ّلق بالتّلقيح اإلجباريEtienne  ففي قرار،احلق يف إطار اختبار التّناسب
ّ من جوهر
قرار صادر عن حمكمة تعقيب إحدى املقاطعات أمام املحكمة الفدرال ّية من أجل خط ّية عن خرق قانون
ّ التّلقيح اإلجباري ودفع بعدم دستور ّيته خلرقه للحرية
 اعتربت املحكمة الفدرال ّية السويرس ّية،الشخص ّية
ّ  ال يمكن أن تعترب،«أنّه عند النّظر يف املسألة من زاوية مبدأ التّناسب
أن التّلقيح وسيلة تتجاوز اإلجراءات
ّ الضور ّية حلامية مصالح املجموعة وأنّه يمكن تعويضه بوسائل
أقل رصامة مع حتقيق نتائج مماثلة وأنّه ال
ّ
.يشكّل وسيلة متناسبة مع اهلدف املنشود
ّ  جيب التّذكري،الصدد
 حتّى ولو ترك.بأن التّلقيح ضدّ الديفترييا هو عموما غري ضار وغري مؤمل
ّ يف هذا
 وحتّى لو وجد مانع. فإنّه ال يمكن احلديث عن انتهاك خطري للحرمة اجلسد ّية،ندبة مل ختتف بالقدر الكايف
 يتع ّلق األمر إذن بتقييد مقبول متاما للحرية.السامح بمخالفة القاعدة
ّ  يمكن لسلطات املقاطعة،ربر
ّ ط ّبي م
ّ
 ويتع ّلق األمر أيضا بإجراء مالئم نظرا لألمهية البارزة.الشخص ّية التي مل تنتهك بدرجة خطرية يف جوهرها
 وتسمح باستنتاج أنّه حتّى ولو مل يكن التزام التّلقيح. وهذه العنارص حاسمة...للمحافظة عىل الصحة العا ّمة
املرشع
ّ  وهدف. فهو يعدّ إجراء مناسبا لتحقيق هدف املصلحة العا ّمة املنشود،اإلجباري رضورة قصوى
index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F99-IA-407%3Ade
ATF 126 I 112, 115, Arrêt du 23 mai 2000, S. gegen Gesundheits- und Fürsorgedirektionsowie Verwaltungsgericht 788
des Kantons Bern, disponible au lien suivant : http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_
docid=atf%3A%2F%2F126-I-112%3Ade&lang=de&type=show_document
ATF 98 Ia 508, 514, 28 juin 1972, Gross, disponible au lien suivant : https://www.bger.ch/ext/eurospider/ 789
live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_
date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_
subcollection_clir=bge&query_words=Gross&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_
fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F98-IA-508%3Afr&number_of_
ranks=564&azaclir=clir
ATF 123 I 296, 301, Arrêt du 12 novembre 1997, X c. Conseil d’Etat du Canton de Genève, 12 novembre 790
1997, disponible au lien suivant : http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_
document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_
date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_
it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-296%3Ade&number_
of_ranks=0&azaclir=clir#page296
ATF 122 II 193, Arrêt du 24 mai 1996, S. B. gegen Regierung des Kantons St. Gallen, disponible au lien suivant : https:// 791
www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_
date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_
subcollection_clir=bge&query_words=ATF+122+II+193+&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_
de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-II-193%3Afr&number_of_
ranks=13&azaclir=clir
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معززة للمصلحة العا ّمة يغلب بوضوح عىل تضحية املواطن املتم ّثلة يف االلتزام املحمول
 ...املتم ّثل يف محاية ّ
عليه بتلقيح أطفاله» .792والواضح هنا ّ
أن املحكمة أدرجت التّث ّبت من عدم املساس بجوهر احلق يف اختبار
التّناسب .ويبدو ّ
يقر بتامهي النّظر يف املساس بجوهر احلق واختبار
أن هناك جدل فقهي سويرسي 793بني ّ
شق ّ
بأن ّ
شق ثان يرفض التّامهي املطلق وإن كان بعض فقهائه يعرتفون ّ
احلق
كل مساس بجوهر ّ
التّناسب 794وبني ّ
يعدّ انتهاكا ّ
خيل بمبدأ التّناسب .795كام ّ
أن القول بوجود نواة صلبة للحق مرتبطة بحامية الكرامة اإلنسانية ويف
غياب تعريف دقيق هلذه النّواة ،من شأن ّ
يعزز هذه احلامية .796لكن من الفقهاء من يشاطر
تدخل التّناسب أن ّ
ّ
مستقل عن اختبار التّناسب.797
احلق
رضورة حتديد ما قبيل جلوهر ّ
ونجد هلذا املوقف صدى يف بعض الكتابات التّونس ّية ،حيث اعترب األستاذ خالد املاجري ّ
أن عدم املساس
احلق «مرحلة أوىل من مراحل تقييم رشع ّية الت ّ
ّدخل يف احلقوق واحلريات قبل املرور إىل املوازنات
بجوهر ّ
798
احلق أو نطاقه ال عىل جوهره»  .لكن إجراء اختبار
(الضورة والتّناسب) التي تتسلط عىل جمال ممارسة ّ
ّ
التّناسب يسمح بالتّأكّد من ّ
احلق .وسنرضب عىل ذلك
أن خطورة االنتهاك مل تتجاوز عتبة املساس بجوهر ّ
الصادر يف  2005الذي ّ
يرخص
اجلوي ّ
مثال من فقه قضاء املحكمة الدّ ستور ّية األملان ّية يتع ّلق بقانون األمن ّ
تم ال ّطعن يف
ّ
للقوات املس ّلحة حتطيم ال ّطائرات املستعملة ألغراض إجرام ّية كاالختطاف واإلرهاب .وقد ّ
دستور ّيته عىل أساس مساسه بالكرامة اإلنسانية طاملا ّ
سيمس الركاب األبرياء عىل متن
التخيص
أن هذا ّ
ّ
للحق يف احلياة املكفول بالقانون األسايس .ومن املثري
يعرض حياهتم للخطر مما يعدّ انتهاكا
ّ
ال ّطائرة كام قد ّ
لالنتباه ّ
احلق يف احلياة
أن املحكمة ربطت مبارشة بني اختبار التّناسب والتّث ّبت من عدم املساس بجوهر ّ
792

 793لتلخيص هذا اجلدل أنظر:

الرتمجة لنا ATF 99 Ia 747, op. cit., Considérant n°3, p. 753.
SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., pp. 93-94.

HOTZ (W.), Zur Notwendigkeit und Verhältnismässigkeit von Grundrechtseingriffen, Zurich 1977, p. 56 et s ; 794
MASTRONARDI (Ph.), Verfassungsgrundsatz der Menschenwürde in der Schweiz, Berlin 1978. p. 167 et s.

أنظر أيضا:

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 93.

AUER (A.), MALINVERNI (G.), HOTTELIER (M.), Droit Constitutionnel suisse, Volume II, Les droits 795
fondamentaux, Berne, 2006, p. 119 ; WILDHABER (L.) « Limitations on Human Rights, in time of peace, war
and emergency: a Report on Swiss Law », in. La limitation des droits de l'Homme en droit constitutionnel comparé,
Cowansville 1986, p. 55.

أنظر أيضا:

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 94.

SCHEFER (M.), Die Kerngehalte von Grundrechten: Geltung, Dogmatik, inhaltliche Ausgestaltung, Berne, 2001, p. 796
83-84.

أنظر أيضا:

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 94.

MÜLLER (J-P.) « Réflexions générales sur les droits fondamentaux », in. Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, p. 643. 797

أنظر أيضا:

 798املاجري (خ) ،املرجع سابق ّ
الذكر ،ص.78 .

SCHMIDT NOEL (A.), op. cit., p. 94.
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اجلزء الثاين  -املبحث الثالث  -العتبة :املساس بجوهر ّ

لتخلص إىل ّ
أن «حاجز الفصل  19فقرة  2من القانون األسايس ال حيول دون تطبيق هذه اإلجراءات عىل
اجلوي
يتأسس عليها الفصل  14من قانون األمن ّ
جمموعة األشخاص .ففيام يتع ّلق بالوضع ّية االستثنائ ّية التي ّ
للحق األسايس يف احلياة يف الوضع ّية املفرتضة هنا
يتم املساس باملضمون اجلوهري
ّ
يف فقرته ال ّثالثة ،لن ّ
بانتهاكات احلقوق األساس ّية املرتبطة هبذا الفصل طاملا ّ
أن املصالح املحم ّية اهلا ّمة للغري تضفي مرشوع ّية عىل
تم اإلبقاء عىل مبدأ التّناسب».799
هذ االنتهاك وطاملا ّ
من ناحية أخرى ،يبدو من املفيد االستشهاد بـ«رقابة التّشويه» أو«التّحريف» le contrôle de

 dénaturationيف فقه قضاء املجلس الدّ ستوري الفرنيس ،حيث يتأكّد املجلس من عدم حتريف التّقييد
احلق ومداه ويدرجه يف رقابة التّناسب ،800وهذا ما أ ّقره يف القرار يف مسألة ّأول ّية للدّ ستور ّية حول
ملعنى ّ
االشرتاك يف اجلدران واعترب املجلس ّ
املخصصة للفصل يضع نظاما مقتصدا
أن «نظام االشرتاك يف اجلدران
ّ
يف التّسييج وبناء العامرات واالستعامل املعقلن للفضاء مع توزيع حقوق اجلريان يف حدود ممتلكاهتم .وحيث
ّ
ينص عليه القانون يعدّ عنرصا أساس ّيا من هذا النّظام ويستجيب
أن فرض الولوج إىل الفضاء املشرتك الذي ّ

خمصص ملالك املبنى املجاور للجدار
إذن إىل املصلحة العا ّمة ويعدّ متناسبا مع اهلدف املنشود
للمرشع وأنّه ّ
ّ
وخاضع إىل التّعويض للاملك األصيل بنصف املصاريف التي استوجبها بناء اجلدار أو اجلزء الذي يريده
مشرتكا ونصف قيمة األرض التي بني عليها اجلدار .وإذا ّ
تعذر االتّفاق بني األطراف ،جيب معاينة تو ّفر
الضامنات األصل ّية
رشوط األصل هذه من قبل اهليئة القضائ ّية التي حتدّ د مبلغ التّعويض .وبالنظر إىل ّ
حترف معنى
واإلجرائ ّية ،ال يكتيس تقييد ّ
احلق يف امللك ّية باحلكم املطعون فيه درجة اخلطورة التي من شأهنا أن ّ
احلق ومداه».801
هذا ّ
احلق الذي ال حيتاج ملعاينته إجراء اختبار التناسب ،كام
وبالتّايل ،إذا ما استثنينا املساس الفادح من جوهر ّ
هو ّ
احلق يف احلياة واالنتزاع من أجل املصلحة العا ّمة الذي
الشأن بالنّسبة إىل عقوبة اإلعدام التي تعدم جوهر ّ
احلق يف امللك ّية ،ال نخال من الوجيه القيام بالتث ّبت من عدم املساس بجوهر احلق بصفة ما قبل ّية ّ
ألن يف
ينسف ّ
يتم حرمان فئة
التّنظيم التّرشيعي لبعض احلقوق مكر ال يمكن كشفه إالّ عرب رقابة التّناسب بحيث ،ودون أن ّ
الضامنات مثال وهو أمر ّ
يتجل بصفة أوضح بعد املرور باخلطوات
يتم املساس بجوهره من خالل غياب ّ
منهّ ،
السابقة.
ّ
BVerfGE 115, 11 8, 154, Luftsicherheitsgesetz, 15 février 2006, disponible au lien suivant : https://www.servat.unibe. 799
الرتمجة لنا ch/dfr/bv115118.html.
GOESEL-LE BIHAN (V.) « Le contrôle de proportionnalité exercé par le Conseil constitutionnel, une technique de 800
protection des libertés publiques ? », op. cit., p. 5.
801

Décision n° 2010-60 QPC - M. Pierre B. [Mur mitoyen],12 novembre 2010, considérant n°6, disponible au lien
الرتمجة لنا suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2010/201060QPC.htm.

أنظر يف نفس ّ
االتاه:

Décision n° 84-172 DC du 26 juillet 1984, Loi relative au contrôle des structures des exploitations agricoles et au statut du
fermage, considérant n°3, disponible au lien suivant : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1984/84172DC.htm
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ويعود ذلك يف تقديرنا إىل ّ
أن التّث ّبت من عدم املساس بجوهر احلق يعني أالّ تصل حدّ ة االنتهاك إىل درجة
الصلبة للحق .وكنّا قد رأينا ّ
الرضورة
أن اخلطوة ال ّثانية يف اختبار التناسب أي ّ
من اخلطورة تُنسف معها النّواة ّ
الدّ اخل ّية هي التّساؤل عن وجود إجراء ّ
الضوء عىل مستوى ّأول من مدى
أقل انتهاكا
ّ
للحق ،وهو ما يلقي ّ
ثم تأيت خطوة التّناسب باملعنى الض ّيق لتحسم يف املسألة عب التّساؤل إن كانت الفائدة
املساس بجوهر ّ
احلق ّ
بر خطورة االنتهاك وعندها ّ
احلق يف غياب
تتجىل حدّ ة املساس بجوهر ّ
من تقييد ّ
احلق من األمه ّية بمكان لت ّ
الضامنات القضائ ّية مثال والتي رأينا ّ
حيرف بفعل
يرجح الك ّفة حتّى ال يتالشى جوهر ّ
أن وجودها ّ
احلق متاما أو َّ
حدّ ة االستثناءات أو شدّ ة التّقييد.
وبالتّايل نقدّ ر ّ
أن اختبار العتبة جيب أن يكون الحقا عىل اختبار التّناسب وهو ما سنحاول اختباره بشأن
السابقة التي أوردناها بشأن احلريات الفرد ّية.
األمثلة ّ
احلق أو حتريفه؟
أين قوانيننا املتّصلة باحلريات الفر ّدية من عتبة عدم املساس بجوهر ّ
الرضورات يف خصوص التّقييدات املرضوبة عىل احلريات الفرد ّية يف
كنّا قد اعتمدنا بعد مناقشة ّ
ترشيعاتنا التّمييز بني التّدابري اجلزائ ّية والتّدابري غري اجلزائ ّية طيلة خطوات اختبار التناسب.

وإذا ما تو ّقفنا عند التّدابري اجلزائ ّية وحتديدا عند «ثنائي اجلريمة والعقاب» ،هل يمكن دون املرور
باخلطوات ال ّثالث االنتهاء منذ الوهلة األوىل  prima facieإىل ّ
أن حزمة التّجريامت املتّصلة بحرية التّعبري
خترق جوهر هذه األخرية دون التث ّبت من رضورة هذه التّجريامت يف دولة مدنية ديمقراطية ومن وجود
ثم إجراء اختبار التّناسب خطوة بخطوة والتّث ّبت من
هدف مرشوع من األهداف املذكورة يف الفصل ّ 49
السؤال بالنّسبة إىل اجلرائم األخالق ّية من اعتداء عىل األخالق احلميدة
تالؤم الفعلة والعقوبة؟ ونطرح نفس ّ
وخناء ولواط ومساحقة؟ نخال ّ
اخلاصة دون املرور بمختلف
أن التّث ّبت من عدم املساس بجوهر حق احلياة
ّ
مراحل املنهج يوقعنا يف احلدس والتّقريب ّيةّ ،
ألن مرورنا بمختلف مراحل االختبار سمح لنا باستبيان نسف
يتضمنه التّجريم احلايل ملختلف األفعال اجلنس ّية الرضائ ّية بني ّ
الرشد.
احلق يف اخلصوص ّية الذي
ّ
اليشء بالنّسبة إىل اإلجراءات اجلزائ ّية ،فقد كنّا انتهينا بشأن احلق يف احلرية ويف األمان
ونفس ّ
احلق يف األمان عىل
الضامنات اإلجرائ ّية والذي ال يمكن بدونه حتديد جوهر ّ
عىل النّفس إىل حمرار ّ
ينص عىل ما ييل « :ال يمكن إيقاف شخص أو االحتفاظ به إالّ يف حالة التّل ّبس
النّفس ،فالفصل ّ 29
أو بقرار قضائي ،ويعلم فورا بحقوقه وبالتّهمة املنسوبة إليه ،وله أن ينيب حماميا .وحتدّ د مدّ ة االيقاف
واالحتفاظ بقانون» .وبالتايل ،هل من املمكن بنيو ّيا استخالص جوهر احلق يف األمان عىل النّفس
الصياغة والتّأكّد فورا وعىل أساسها من ّ
أن االحتفاظ أو اإليقاف التّح ّفظي مثال
انطالقا من هذه ّ
السؤال يطرح بالنّسبة إىل األعامل الوالئ ّية التي هي يف هناية
حيرتمان مقتضيات الفصل 49؟ ونفس ّ
األمر «احتفاظ إداري»بإذن قضائي؟
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اجلزء الثاين  -املبحث الثالث  -العتبة :املساس بجوهر ّ

يف الواقع ،وعىل ضوء الفصل  ،29يتم ّثل جوهر احلق يف األمان يف ّأال تسلب من ّ
الشخص حريته
إالّ يف حالة التل ّبس أو بقرار قضائي وبضامنات إجرائ ّية ينسف يف غياهبا جوهر احلق .لكن لنفرتض
أنّنا أخضعنا منظومة اإليقاف قبل املحاكمة وقبل املرور باخلطوات الثالث للتّناسب إىل عتبة جوهر
الرسيعة وأن تنظيمها
الرقابة القضائ ّية ّ
احلق ،هل سنتمكّن من الوهلة األوىل بالتّأكّد من تو ّفر ضامنات ّ
حيرف جوهر احلق بعدم حتديد بداية االحتفاظ مثال أو عدم التّمكني من ال ّطعن؟
مل ّ
الضامنات التي بإقرار املحكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ذاهتا ينسف جوهر احلق يف األمان
هي ّ
عىل النّفس يف غياهبا وال نخاله ينبلج بتساؤل من الوهلة األوىل  ،prima facieوقد اعتبت ذات
املحكمة ّ
للسامح
تم إيقافه جيب أن تكون رسيعة ّ
أن «الرقابة القضائ ّية يف ّأول مثول للمظنون فيه الذي ّ
بر للحرية الفرد ّية .فاحلدّ
بالتّفطن إىل سوء املعاملة والتّقليص إىل احلدّ األدنى من االنتهاك غري امل ّ
الضامنة ال يرتك أي هامش من املرونة يف التأويل وإالّ نبرت ضامنة إجرائ ّية
الزمني الصارم املفروض هبذه ّ
لفائدة الفرد (يمنحها هذا الفصل) ونصل إىل نتائج مناقضة جلوهر احلق املحمي» 802حتى ولو تع ّلق
األمر بجرائم إرهاب ّية.
للرقابة« ،فال يمكن أن يرهتن بطلب مس ّبق يقدّ مه املحتفظ
ونفس اليشء بالنّسبة إىل الطابع اآليل ّ
ألهنا هتدف إىل
به ،فذلك يو ّدي إىل حتريف الضامنة (اإلجرائ ّية)  ...ويمكن أن تفرغها من حمتواها ّ
السالب للحر ّية إىل رقابة قضائ ّية مستق ّلة...
ّعسفي بضامن إخضاع التّدبري ّ
محاية الفرد من اإليقاف الت ّ
الرسيعة لالحتفاظ تشكّل أيضا بالنّسبة إىل املحتفظ به ضامنة ها ّمة ضدّ سوء املعاملة
فالرقابة القضائ ّية ّ
ّ
 ...كام ّ
تعرضوا إىل سوء املعاملة قد يوجدون يف استحالة لتقديم دعوى
أن األشخاص املوقوفني الذين ّ
اليشء بالنّسبة إىل فئات ّ
هشة أخرى كاملصابني بضعف
قضائ ّية للتّث ّبت من رشع ّية اإليقاف .وهو نفس ّ
يف املدارك العقل ّية أو الذين ال يتحدّ ثون بلغة القايض».803

وبالتايل ،ال يمكن التّأكّد من مساس التنظيم القانوين للحدّ من احلرية بجوهر احلق إالّ بالتّث ّبت من
الضامنات التي ال يمكن بدورها ّ
أن يتّضح مقصدها إالّ يف إطار اختبار التّناسب الذي يبحث يف مرحلة
ّ
ما عن الرابط بني اهلدف والوسيلة .وكنّا قد رأينا يف إطار اختبار اخلطوات بالنّسبة إىل نظام االحتفاظ
الضامنات بام ّ
أن االحتفاظ حسب الفصل 13
تم تدعيم ّ
يف قانون اإلجراءات اجلزائ ّية التّونيس أنّه ّ
يتم إال بإذن قضائي (من وكيل اجلمهور ّية) ملدّ ة ال تتجاوز 48
مكرر من جملة اإلجراءات اجلزائ ّية ال ّ
ّ
ساعة مع إعالم مأموري الضابطة العدلية ذي الشبهة بلغة يفهمها باإلجراء املتخذ ضده وسببه ومدّ ته

CEDH, Affaire McKay c. Royaume-Uni, n°543/03, 3 octobre 2006, §33, disponible au lien suivant: https://hudoc. 802
الرتمجة لناechr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-77178%22]} .

CEDH, Affaire Aquilina c Malte, n°25642/94, 29 avril 1999, §49, disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe. 803
الرتمجة لناint/fre#{%22itemid%22:[%22001-62797%22]} .
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وقابليته طبق مدة التمديد يف االحتفاظ وتالوة ما يضمنه القانون من طلب عرضه عىل الفحص الطبي
الرسعة والرقابة القضائ ّية عب
وحقه يف اختيار حمام للحضور معه .وهو ما يعني إىل درجة ما احرتام ّ
تعرض املحتفظ
إذن وكيل اجلمهور ّية آل ّيا والذي يمكنه أن ينظر يف ظروف االحتفاظ ويتث ّبت من عدم ّ
يتم االتّقاء من انتهاك احلقوق
هبم إىل التّعذيب يف مراكز االيقاف ،وهو الذي ّ
يبت يف التّمديد فيه حتى ّ
مكرر من جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية .لكن مكّن
كام ينظر يف مطلب الفحص الطبي حسب الفصل ّ 13
االختبار من حتديد مواضع اخللل يف منظومة االحتفاظ بام أنّه مل يتم حتديد بداية تاريخ االحتفاظ لدى
الرشطة .وال يوجد أي حق للمحتفظ به للطعن يف قرار االحتفاظ .ودون أن يصل األمر إىل القول
بتاليش جوهر احلق يف ّ
الضامنات الدّ نيا ،فيمكن أن نخلص إىل وجود ضعف يف سبل االنتصاف
ظل ّ
ال بدّ من تالفيه.
تم
ويمكن أن نسحب نفس املنطق عىل األعامل الوالئ ّية واألعامل اإلدار ّية ،فالتأكّد بخصوصها إن ّ
الضامنات عىل
الرجوع إىل وجود ضامنات من عدمه ومدى قدرة هذه ّ
املساس بجوهر احلق يقتيض ّ
ترميم ما انتهكه تقييد احلرية بجعله منحرسا يف منطق االستثناء ال قلبه إىل قاعدة.
ّ
ويظل املسار ّ
الذهني للتّث ّبت من احرتام التّدابري التّرشيع ّية للفصل  49بتأسيسه لالختصاص وبمنهجه
خاصة يف جمال احلريات الفرد ّية فهل من وسيلة؟
وعتبته أمرا مع ّقدا ّ
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ﺍﳌﺒﺤﺚ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ -ﺍﻟﻮﺳﻴﻠﺔ:
ﺟﺬﺍﺫﺓ ﺍﻟﻔﺼﻞ  49ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻻﺳﺘﺒﻄﺎﻥ
ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺍﳌﻨﻬﺞ ﻭﺍﻟﻌﺘﺒﺔ
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الرابع -الوسيلة :جذاذة الفصل  49كوسيلة الستبطان االختصاص واملنهج والعتبة
اجلزء الثاين -املبحث ّ

املنظمة للحريات
أهم القوانني
ّ
سمحت رحلة تفكيك الفصل  49يف تقاطع مع دراسة بعض ّ
الفرد ّية يف تونس ببيان صعوبة املسار ّ
الذهني املرتبط بتقييد احلرية يتقاطع فيه القانوين واالجتامعي
واألخالقي بطريقة يصعب معها احلسم أحيانا يف مدى تو ّفر ّ
الضورة للتّقييد بالنّظر إىل قيم الدّ ولة
املدن ّية الدّ يمقراط ّية ،وما إذا كان التّدبري التّرشيعي متالئام مع اهلدف منه ،منتهكا للحر ّية باحلدّ األدنى
املرشع والقايض الدّ ستوري
وحمرتما للتّناسب باملعنى الض ّيق .وإذا ما اعتربنا املنهج أساسا للحوار بني ّ
أن األمر ال يمكن
كاملخاطبني
الطبيعيي للفصل  ،49فكالمها حيتاج إىل أكثر ما يمكن من العقلنة رغم ّ
ّ
بأن ّ
كل املستعملني املحتملني للفصل  49من سلطة قضائ ّية وسلطة
أن يكون حساب ّيا .بل يمكننا القول ّ
تنفيذ ّية وهيئات دستور ّية ومجاعات حمل ّية ومجعيات ومواطنني حيتاجون إىل استبطان ثقافة الفصل .49
ثم تفكّكها يف ّ
متش منهجي يسمح
ومن هنا ،كان تفكرينا يف وسيلة عمل ّية تؤ ّلف مقتضيات الفصل ّ 49
الصفحات املوالية
برتسيخ ثقافة التّعليل ،ومن هنا كانت «جذاذة الفصل  »49الني نقرتحها عىل قارئنا يف ّ
بتصور تقييد حلرية
أهم
ّ
ع ّله جيد ضالته يف اإلجابة عن سؤال حارق :كيف يمكن أن أعمل الفصل  49عندما ّ
أهم بتنقيح قانون ساري املفعول،
فرد ّية ،أو مجاع ّية أيضا ،يف إطار صياغة مرشوع أو مقرتح قانون ،أو عندما ّ
ثمة للمعاهدات الدّ ول ّية املوافق عليها من قبل
مع ما يقتضيه ذلك من إدراك لرضورات احرتام الدّ ستور ومن ّ
املجلس النيايب واملصادق عليها ،ولرضورات التّناسق مع املنظومة التّرشيع ّية ك ّلها؟
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املراحل

التأطري الدستوري
العام

التدقيق مع االلتزامات
الدولية

 804أنظر أعاله ،ص.62-37 .

العنارص

شكل النّص

موضوع القانون
(أو مرشوع القانون)

االلتزامات الدولية يف املجال

مرسوم

األسئلة

جذاذة الفصل  49من الدستور
قانون أسايس

قانون عادي

ماهي احلقوق واحلريات املعن ّية؟
تكرسها)؟
ما هو املرجع الدّ ستوري (ماهي الفصول التي ّ

نعم

هل تتعلق هبذه احلقوق واحلريات قيود خاصة يف نص الدستور؟
ال
ما هي هذه القيود ؟
نعم

804

هل أن احلقوق واحلريات املعنية مشمولة بمعاهدات صادقت عليها تونس؟
ال
ماهي؟
نعم

هل هناك حتفظات بشأهنا؟
ال
ماهي؟

التعليل /املقرتحات
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املراحل

التدقيق مع االلتزامات
الدولية

التدقيق يف املنظومة
القانونية

العنارص

االلتزامات الدولية يف املجال

مدى احرتام/االنسجام
مع االلتزامات الدولية املذكورة

التناسق مع القوانني
(املحيط الترشيعي)

التنزيل الترشيعي والنصوص
التطبيقية

األسئلة

هل هناك إعالنات تأويل  DECLARATIONS INTERPRETATIVESبشأهنا؟
ال

نعم

ماهي؟
ما هي االلتزامات املحمولة عىل الدّ ولة التّونس ّية بمقتضاها؟
هل ّ
أن القانون متالئم مع هذه االلتزامات الدّ ول ّية؟

ال
ماهي مواطن التناقض ؟
نعم
كيف ذلك؟
نعم

هل هناك قوانني مرتبطة هبذا القانون أو حييل إليها؟
ال
ما هي هذه القوانني؟
هل هناك تناقض ما؟
يف صورة نص ترشيعي نافذ:
هل هناك نصوص تطبيقية هلذا القانون؟
ال

نعم

التتيب ّية ؟
ما هي هذه النّصوص ّ
هل اكتفت بتطبيق النص أم ّ
احلق؟
تدخلت لتقييد ّ

التعليل /املقرتحات
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العنارص

التنزيل الترشيعي والنصوص
التطبيقية

املراحل

التدقيق يف املنظومة
القانونية

التثبت من وضوح
النص
(الصياغة)

مكتسبات احلق

إتاحة القانون للجميع
النص إىل أن يكون مفهوما)
(قابلية ّ

التثبت من احرتام مبدإ
عدم الرتاجع

مدى الرتاجع عن املكتسبات

األسئلة

يف صورة مرشوع قانون:
هل يقتيض مرشوع القانون إصدار نصوص تطبيقية؟
ال

نعم

805

وري إصدارها؟
النصوص التطبيقة ّ
الض ّ
ما هي ّ
حدّ د موضوعها وجماهلا وعنارصها.

هل ّ
أن أحكام النّص مصاغة بوضوح؟

ال

نعم

الصياغة يف هذا النّص خاصة يف ارتباط باحلقوق؟
ّ
ما هي عيوب ّ
الصياغة املقرتحة؟
كيف يمكن إصالحها وما هي ّ

التاجع عنها؟
احلق التي ُيشى ّ
ماهي مكتسبات ّ
ما هو النص (أو النّصوص) املرجعيـ(ة) الذي سيتم االنطالق منه(ـا)
ّ
ّ
لتحديد املكتسبات ؟
قارن بني احلكم الترشيعي والقاعدة املرجع لل ّت ّثبت من:
وجود تراجع ملموس يف مستوى محاية احلق.

ال

نعم

نعم

كيف ذلك؟
الضامنات
وجود تراجع يف ّ

ال
كيف ذلك؟
التاجع؟
ربر هذا ّ
هل هناك مقتضيات مصلحة عا ّمة ت ّ

الرجوع إىل هذه النّقطة يف كل مرة إلصالح النص طبقا لنتائج املراحل الالحقة.
يتم ّ
 805نقرتح أن ّ

التعليل /املقرتحات

الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

296

املراحل

التثبت من موجبات
التقييد

(الرضورة :اهلدف
الذي يربر احلدّ
املفروض بالقانون)

العنارص

محاية حقوق الغري

مقتضيات األمن العام

األسئلة

من هو الغري املعني باحلامية؟
هل هو فئة خاصة ( ُقرص ،كبار السن ،ذوو االحتياجات اخلاصة)...؟
ال

نعم

ماهي أوجه احلامية (سالمة ،أمن)....؟
ما هو حق /حقوق الغري املعنية باحلامية؟
ما هي املصلحة األكثر أولو ّية :احلق موضوع التّحديد أو حقوق الغري؟
احلق محاية حلقوق الغري (مداه  /portéeمدّ ة التمتع به)؟
تم تقييد ّ
كيف ّ
احلق:
فيم يتمثل التهديد لألمن العا ّم املقصود التّوقي منه عرب التّقييد من ّ

 -1هل يتع ّلق بحفظ النّظام؟
ال

نعم

-2هل يتع ّلق بالتّو ّقي من اجلريمة؟
ال

نعم

-3هل يتع ّلق باحلامية ضدّ املخاطر التي هتدّ د األشخاص:
يف أمنهم؟
ال

نعم

التعليل /املقرتحات
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املراحل

التثبت من موجبات
التقييد

(الرضورة :اهلدف
الذي يربر احلدّ
املفروض بالقانون)

العنارص

مقتضيات األمن العام

مقتضيات الدّ فاع الوطني

يف حياهتم؟
ال
يف حرمتهم اجلسدية؟
ال

نعم
نعم

يف ممتلكاهتم؟ (أرضار جسيمة)
ال

نعم

األسئلة

احلق  /احلقوق محاية لألمن العام (نطاقه/مداه  /portéeمدّ ة
تم تقييد ّ
كيف ّ
التمتع به)؟

نعم

نعم

احلق:
فيم يتمثل التهديد الدّ فاع الوطني املقصود التّوقي منه عرب التّقييد من ّ
بقاء الدّ ولة؟
ال
سالمتها اإلقليمية؟
ال
استقالهلا السيايس؟
ال

نعم

التعليل /املقرتحات
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املراحل

التثبت من موجبات
التقييد

(الرضورة :اهلدف
الذي يربر احلدّ
املفروض بالقانون)

العنارص

مقتضيات الدّ فاع الوطني

العامة
مقتضيات
ّ
الصحة ّ

العامة
مقتضيات اآلداب ّ

هل ّ
أن التّهديد:

األسئلة

 -1عا ّم :يمكن االحتجاج به لتقييد احلق /احلقوق؟
ال

نعم

ّ
-2حمل أو معزول :ال يمكن االحتجاج به لتقييد احلق /احلقوق؟

ال

نعم

احلق /احلقوق محاية للدفاع الوطني (نطاقه/مداه /portée
تم تقييد ّ
كيف ّ
مدّ ة التمتع به)؟
احلق؟
أين يربز هتديد النّظام العام
للصحة املقصود التّوقي منه عرب التّقييد من ّ
ّ
تم تقييد احلق /احلقوق محاية للصحة العامة (نطاقه/مداه /portée
ّ
ّ
كيف ّ
مدّ ة التمتع به)؟
احلق؟
أين يربز هتديد اآلداب العا ّمة املقصود التّوقي منه عرب التّقييد من ّ

احلق محاية لآلداب العا ّمة(مداه /portéeمدّ ة التمتع به)؟
تم تقييد ّ
كيف ّ

التعليل /املقرتحات
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أن احلدود التي يرضهبا
التثبت من ّ
احلق تعدّ
القانون عىل احلر ّية أو ّ
رضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية

املراحل

مقتضيات الدولة
املدنية الديمقراطية

نعم

األسئلة

يمس اإلجراء من قيم املواطنة؟
هل ّ
ال
كيف؟
نعم

يمس اإلجراء من إرادة ّ
الشعب؟
هل ّ
ال
كيف؟
نعم

يمس اإلجراء من علو ّية القانون؟
هل ّ
ال
كيف؟

نعم

نعم

يمس اإلجراء من األسس اجلوهرية للمجتمع الدّ يمقراطي:
ّ
هل ّ
حرية التّعبري؟
ال
كيف؟
التّعدّ دية؟
ال
كيف؟

التعليل /املقرتحات
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املراحل

مقتضيات الدولة
املدنية الديمقراطية

العنارص

أن احلدود التي يرضهبا
التثبت من ّ
احلق تعدّ
القانون عىل احلر ّية أو ّ
رضورة يف دولة مدن ّية ديمقراط ّية

قياس املالءمة
أن اإلجراء قادر عىل
(التثبت من ّ
بلوغ اهلدف املرشوع)

التثبت من احرتام مبدأ
التناسب
(إجراء اختبار
التناسب)
أن اإلجراء
هل ّ
املنصوص عليه
بالقانون متناسب مع
اهلدف منه؟

نعم

نعم

التّسامح وروح االنفتاح؟
ال
كيف؟
حقوق األقليات؟
ال
كيف؟

األسئلة

هل هناك رابط عقالين بني اهلدف واإلجراء؟
نعم
السبب ّية بني اإلجراء والغرض املنشود.
ح ّلل العالقة ّ
ال
أبرز غياب العالقة السببية بني اإلجراء والغرض املنشود (غياب جيلّ
للمالءمة)؟

التعليل /املقرتحات
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التثبت من احرتام مبدإ
التناسب
(إجراء اختبار
التناسب)
أن اإلجراء
هل ّ
املنصوص عليه
بالقانون متناسب مع
اهلدف منه؟

العنارص

قياس الرضورة
(الدّ اخلية)
أن اإلجراء رضوري
(التّثبت من ّ
لتحقيق اهلدف املرشوع)

قياس التناسب باملعنى الضيق
(املوازنة بني أمهية اهلدف ودرجة/
خطورة التقييد)

نعم

األسئلة

احلق ّ
هل ّ
بأقل قدر ممكن؟
أن اإلجراء حيدّ من ّ
ال
كيف؟

نعم

ّ
للحق من اإلجراء التّرشيعي وبنجاعة مماثلة يف
أقل انتهاكا
إجراء
هل يوجد
ّ
بلوغ اهلدف ؟

ال
كيف؟
هل ّ
أن اآلثار االجياب ّية للتّقييد:
ثابتة؟

حمتملة؟

هل ّ
احلق (دون تقييد ):
السلب ّية أو خماطر إطالق ّ
أن اآلثار ّ
ثابتة؟
حمتملة؟
هل ّ
أن الفائدة من محاية اهلدف املرشوع:

قو ّية بام فيه الكفاية ؟
احلق أو احلرية ؟
طفيفة /بسيطة لتربير خطورة انتهاك ّ
كيف ذلك؟

التعليل /املقرتحات
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املراحل

عدم املساس
بجوهر احلق

العنارص

التثبت من عدم مساس اإلجراء
احلق
من جوهر ّ
احلق
أن اإلجراء ال يفرغ ّ
(التثبت من ّ
من حمتواه)

نعم

األسئلة
هل يؤ ّدي التّقييد إىل القضاء متاما عىل احلق /احلر ّية؟
ال
كيف؟

نعم

احلق /احلرية بصفة هنائ ّية؟
هل يؤ ّدي التّقييد إىل حرمان فئة من ّ
ال
كيف؟

نعم

احلق /احلرية بصفة مؤقتة؟
هل يؤ ّدي التّقييد إىل حرمان فئة من ّ
ال
كيف؟

نعم

هل ّ
احلق /احلرية؟
حيرف ّ
أن التّقييد ّ
ال
كيف؟

التعليل /املقرتحات
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قائمة املراجع

املراجع باللغة العربية
 .Iمراجع فقه ّية

الرشيف(م) واملزغني(ع) ،مدخل لدراسة القانون ،تونس ،املركز القومي البيداغوجي.1993 ،
العبيدي (ع) ،رشح املبادئ اجلزائ ّية ،دراسة حتليل ّية ،تونس ،دار الكتاب.2018 ،

الفرشييش(و) ،القصاب(إ) ،املاجري (خ) ،مذكّرات ّ
الـ(ل)دستور ّية ،اجلمع ّية التّونس ّية للدّ فاع عن احلريات الفرد ّية ،تونس،
نوفمرب/ترشين الثاين .2017
اللبيدي (ح .ص) ،أصول املرافعات الوالئ ّية ،القاهرة ،دار الفكر العريب.1984 ،

املاجري(خ) ،ضوابط احلقوق واحلريات .تعليق عىل الفصل  49من الدّ ستور التّونيس ،املؤسسة الدولية للديمقراطية
واالنتخابات ،تونس.2017 ،

السياس ّية ،طبعة ثالثة حم ّينة ومزيد عليها ،تونس ،مركز النّرش اجلامعي.2016 ،
بن محّاد (م .ر) ،القانون الدّ ستوري واالنظمة ّ
السيايس التّونيس ،تونس ،مركز النّرش اجلامعي.2002 ،
السياس ّية والنّظام ّ
بوعوين (ال) ،األنظمة ّ

السياس ّية،
عمر (ع) ،الوجيز يف القانون الدّ ستوري ،تونس ،مركز الدّ راسات والبحوث والنّرش ،كلية احلقوق والعلوم ّ
.1987
كحلون (ع) ،دروس يف اإلجراءات اجلزائ ّية ،طبعة ثانية معدّ لة بأحدث قوانني اإلجراءات اجلزائ ّية ،تونس ،منشورات جممع
املختص.2013 ،
األطرش للكتاب
ّ
كحلون (ع) ،التّعليق عىل املج ّلة اجلزائ ّية التونس ّية ،ال ّطبعة األوىل ،تونس ،جممع األطرش.2018 ،

 .IIمذكرات

السياس ّية
عبيدي (س) "ضامنات املتّهم قبل املحاكمة" ،مذكّرة لنيل شهادة املاجستري يف قانون األعامل ،كلية احلقوق والعلوم ّ
بسوسة.2013-2012 ،

 .IIIمقاالت

السالبة للحريات:
اإلمام (ج) "كيف ّ
السالبة للحر ّية؟" ،ضمن الفرشييش (و( ).حتت إرشاف) ،املناشري ّ
ترصدنا شبح املناشري ّ
قانون "خفي" حيكم دولة القانون ،اجلمع ّية التّونس ّية للحريات الفرد ّية ،هينريش بول ستيفتونغ ،2018 ،ص.9-5 .
السالبة للحريات :قانون
اجلاليص (م .أ) "عندما ختتار الدّ ولة أسامء أبنائنا" ،ضمن الفرشييش (و) (حتت إرشاف) ،املناشري ّ
"خفي" حيكم دولة القانون ،اجلمع ّية التّونس ّية للحريات الفرد ّية ،هينريش بول ستيفتونغ ،2018 ،ص.131-106 .

تبي ،العدد  ،17/5صيف  ،2016ص.60-37 .
الرسباجي (ا) "ماذا يعني أن نفكر عربيا يف احلرية؟"ّ ،

الشوايش (ن) "املناشري "املض ّيقة للحقوق واحلريات" :مفهومها وقيمتها القانونية" ،ضمن الفرشييش (و( ).حتت إرشاف)،
السالبة للحريات :قانون "خفي" حيكم دولة القانون ،اجلمع ّية التّونس ّية للحريات الفرد ّية ،هينريش بول ستيفتونغ،
املناشري ّ
 ،2018ص.27-20 .

حممد صالح بن عيسى ،تونس ،مركز
الضيف (أ) "املراسيم يف املرحلة االنتقال ّية" ،ضمن جمموعة أعامل مهداة إىل العميد ّ
النرش اجلامعي ،2020 ،ص.393-318 .
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حممد صالح بن عيسى،
الغزواين (م) "من فقه القضاء حول احلقوق األساس ّية" ،ضمن جمموعة أعامل مهداة إىل العميد ّ
تونس ،مركز النرش اجلامعي ،2020 ،ص.231-189 .

السالبة للحريات :قانون "خفي" حيكم دولة القانون !" ،ضمن الفرشييش (و) (حتت إرشاف)،
الفرشييش (و) "املناشري ّ
السالبة للحريات :قانون "خفي" حيكم دولة القانون ،اجلمع ّية التّونس ّية للحريات الفرد ّية ،هينريش بول ستيفتونغ،
املناشري ّ
 ،2018ص.19-10 .

القرقوري(م) "الضوابط الدستورية للحقوق واحلريات من خالل الفصل  49من دستور  27جانفي  ،"2014قراءات يف
دستور اجلمهورية الثانية (دستور  27جانفي  ،)2014منشورات مدرسة الدكتوراه بكلية احلقوق بصفاقس ،عدد  ،4جممع
األطرش لنرش وتوزيع الكتاب املختص ،مارس/آذار  ،2017ص.110-83 .
ال ّلغامين (س) ،احلمروين (س) ،القليبي (س) "احلقوق واحلريات" ،ضمن قراءة يف مسودة مرشوع الدستور :تقييم واقرتاحات،
اليوم الدرايس عبد الفتاح عمر 15 ،جانفي/كانون الثاين  ،2013نرش بمساندة مؤسسة هانس سايدل يف مارس/آذار ،2013
ص.58-31 .

ال ّلغامين (س) "الفصل  49من دستور  27جانفي  2014يف ثامنية أسئلة" ،ضمن ال ّلغامين (س) ،كتابات يف السياسة
والدستور عىل أثر الثورة ،تونس ،منشورات نريفانا ،2020 ،ص.121-93.

بن محّاد (ر) " تأويل املجلس الدّ ستوري لألحكام الدّ ستور ّية" ،ضمن ّ
الشغف يف القانون ،جمموعة دراسات العريب هاشم،
السياس ّية ،2006 ،ص.181-156 .
تونس ،كلية احلقوق والعلوم ّ
بن سليمة (ح) "األذون عىل عرائض يف قانون املرافعات املدن ّية" ،جم ّلة القضاء والترشيع ،عدد  ،4أفريل/نيسان  ،2009ص.
.37-11

شقري (ح) "غلق املطاعم واملقاهي خالل شهر رمضان :هل هو انتهاك حلقوق االنسان؟" ،ضمن الفرشييش (و) (حتت
السالبة للحريات :قانون "خفي" حيكم دولة القانون ،تونس ،اجلمع ّية التّونس ّية للحريات الفرد ّية ،هينريش
إرشاف) ،املناشري ّ
بول ستيفتونغ ،2018 ،ص.105-94 .

الصادر يف  03أوت  ،"1992جم ّلة القضاء والترشيع ،عدد  ،7جويلية/
كريفة (م) "قانون الصحة العقلية وااليواء الوجويب ّ
متوز  ،2003ص.90-53 .

 .IVمقاالت الكرتونية

ابن عاشور(ع) "الثورة التونسية يف جتلياهتا الدّ ستورية :املرحلة االنتقالية األوىل ( 14جانفي  16-2011ديسمرب ،")2011
يمكن حتميله عىل الرابط التايل:
http://yadhba.blogspot.com/2012/10/14-2011-16-2011.html
الفرشييش (و) "حني حدّ ث الدستور ومل يقل" ،املفكّرة القانون ّية ،عدد ،2015 ،3يمكن حتميله عىل الرابط التّايل:
https://www.legal-agenda.com/article.php?id=1291

والسياق" ،ضمن حرية التعبري يف الدول املغاربية :تنافر بني
باللط ّيف (م) "حرية التّعبري واإلعالم يف تونس :النّصوص
ّ
النصوص القانونية واملامرسة القضائية ،منظمة دعم اإلعالم الدولية ومجعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة املدنية ،فرباير
 ،2018ص ،60-42 .يمكن حتميله عىل الرابط التايل:
https://menamedialaw.org/sites/default/files/library/material/compiledreportar.pdf
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 .Vمقاالت صحفية

"الس ّ
واتامات بالتّضييق عىل اجلمع ّيات"،2018/08/17 ،
جل الوطني
للمؤسسات :خروقات دستور ّية ّ
ّ
باجي (م .س) ّ
الرابط التّايلhttps://nawaat.org/portail/2018/08/17 :
يمكن حتميله عىل ّ
"شوقي الطبيب :متت استشارة جملس املنافسة يف اصدار املراسيم ومل يتم استشارة هيئة مكافحة الفساد" 16 ،أفريل/نيسان
الرابط التّايلhttps://www.shorturl.at/nruBD :
 ،2020يمكن حتميله عىل ّ

 .VIتقارير

الفرشييش (و) ،اجلاليص (م .أ) ،ز ّياين (و) ،احلريات يف زمن فريوس كورونا ،ما هي الدّ روس املستفادة من ترابط حقوق
اإلنسان وعدم قابل ّيتها للتّجزئة؟ خالصة التّقرير ،اجلمع ّية التّونس ّية للدّ فاع عن احلريات الفرد ّية.2020 ،

ال ّلغامين (س) ،تقرير جلسات النظراء يف إطار مرشوع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات "العمل من أجل حقبة
جديدة يف محاية احلقوق األساسية بتونس" ،جلسة  13جويلية/متوز  ،2019املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات،
تونس.2019 ،
غريم (د) ،تقرير جلسات النظراء يف إطار مرشوع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات "العمل من أجل حقبة جديدة
يف محاية احلقوق األساسية بتونس" ،جلسات األيام  19إىل  22سبتمرب/أيلول  2019و 25و 26سبتمرب/أيلول ،2019
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،تونس.2019 ،

فيليب (ك) ،تقرير جلسات النظراء يف إطار مرشوع املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات "العمل من أجل حقبة جديدة
يف محاية احلقوق األساسية بتونس" ،جلسات األيام  19إىل  22سبتمربٔ/ايلول  2019و 25و 26سبتمرب/أيلول ،2019
املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات ،تونس.2019 ،

 .VIIأد ّلة

الغزواين (م) ،دليل القايض العديل يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور -رقابة القايض العديل للتناسب بني ضوابط احلقوق
واحلريات وموجباهتا ،تونس ،املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات.2021 ،

الصياغة التّرشيع ّية يف تونس ،تونس ،من ّظمة وستمنسرت للدّ يمقراط ّية.2016 ،
د ّباش(ك) ،مبادئ توجيه ّية يف ّ

السلطة التنفيذ ّية يف تطبيق الفصل  49من الدّ ستور -الصالحيات الترشيعية والرتتيبية بني ضوابط احلقوق
غزالة (ش) ،دليل ّ
وموجباهتا ،تونس ،املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات.2021 ،

 .VIIIوثائق ونصوص رسمية تونسية

• •القواعد التأسيس ّية
الدّ ساتري

دستور  1جوان/حزيران  ،1959آخر صيغة حم ّينة عىل موقع البوابة الوطنية لإلعالم القانوين:
http///www.legislation.tn
دستور  27جانفي/كانون الثاين  ،2014عىل موقع البوابة الوطنية لإلعالم القانوين:
http///www.legislation.tn
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

التنظيامت املؤقتة للسلط العمومية
للسلط العموم ّية ،الرائد الرسمي
املؤرخ يف  23مارس/آذار  2011يتع ّلق بالتنظيم املؤ ّقت ّ
مرسوم عدد  14لسنة ّ 2011
للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  25 ،20مارس/آذار  ،2011ص.368-367 .

• •القواعد الترشيعية
القوانني األساس ّية

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية،
الرائد ّ
مؤرخ يف  7نوفمرب/ترشين الثاين  1959يتع ّلق باجلمعياتّ ،
قانون عدد  154لسنة ّ 1959
ّ
ّ
مؤرخ
عدد  22 ،63ديسمرب/كانون األول  ،1959ص ،2023-2020 .كام ُنقح بالقانون األسايس عدد  90لسنة ّ 1988
املؤرخ يف  7نوفمرب/ترشين ال ّثاين  1959واملتع ّلق
يف  2أوت/آب  1988يتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  154لسنة ّ 1959
باجلمع ّيات ،الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  2 ،52أوت/آب  ،1988ص ،1087-1086 .وبالقانون األسايس عدد
املؤرخ يف  7نوفمرب/ترشين ال ّثاين
مؤرخ يف  2أفريل/نيسان  1992يتع ّلق بإمتام القانون عدد  154لسنة ّ 1959
 25لسنة ّ 1992
 1959املتع ّلق باجلمع ّيات ،الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  3 ،21و 7أفريل/نيسان  ،1992ص.404 .

الرسمي للجمهور ّية
مؤرخ يف  28أفريل/نيسان  1975يتع ّلق بإصدار جم ّلة ّ
الرائد ّ
الصحافةّ ،
قانون عدد  32لسنة ّ 1975
ّ
املؤرخ
التونس ّية ،عدد  29 ،29أفريل/نيسان  ،1975ص ،999-992 .كام نقح بالقانون األسايس عدد  89لسنة ّ 1988
املؤرخ يف  28أفريل/نيسان  1975واملتع ّلق بإصدار جم ّلة
ويتمم القانون عدد  32لسنة ّ 1975
يف  2أوت/آب  1988ين ّقح ّ
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  2 ،52أوت/آب  ،1988ص ،1086-1085 .وبالقانون األسايس
ّ
الرائد ّ
الصحافةّ ،
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية،
مؤرخ يف  2أوت/آب  1993يتع ّلق بتنقيح جم ّلة ّ
الرائد ّ
الصحافةّ ،
عدد  85لسنة ّ 1993
مؤرخ يف  9جانفي/كانون
عدد  6 ،58أوت/آب  ،1993ص ،1117-1116 .وبالقانون األسايس عدد  1لسنة ّ 2006
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  13 ،4جانفي/كانون الثاين ،2006
الثاين  2006يتع ّلق بتنقيح جم ّلة ّ
الرائد ّ
الصحافةّ ،
ص.92 .

قانون أسايس عدد  14لسنة  2014مؤرخ يف  18أفريل/نيسان  2014يتع ّلق باهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريع القوانني،
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  22 ،32أفريل/نيسان  ،2014ص.1014-1012 .
الرائد ّ
ّ

قانون أسايس عدد  16لسنة  2014مؤرخ يف  26مائ/ايار  2014يتع ّلق باالنتخابات واالستفتاء ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،عـــدد  27 ،42ماي/أيار  ،2014ص ،1398-1382 .كام نقح بالقانون األسايس عدد  7لسنة  2017مؤرخ يف
 14فيفري/شباط  2017يتعلق بتنقيح وإمتام القانون األسايس عدد  16لسنة  2014املؤرخ يف  26ماي/أيار  2014املتعلق
باالنتخابات واالستفتاء ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عـــدد  17 ،14فيفري/شباط  ،2017ص.572-564 .

الرائد
مؤرخ يف  7أوت/آب  2015يتع ّلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموالّ ،
قانون أسايس عدد  26لسنة ّ 2015
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  7 ،63أوت/آب  ،2015ص ،2184-2163 .كام ن ّقح ومتم بالقانون األسايس عدد 9
ّ
لسنة  2019مؤرخ يف  23جانفي/كانون الثاين  2019يتعلق بتنقيح وإمتام القانون األسايس عدد  26لسنة  2015املؤرخ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد 29 ،9
الرائد ّ
يف  7أوت/آب  2015املتعلق بمكافحة اإلرهاب ومنع غسل األموالّ ،
جانفي/كانون الثاين  ،2019ص.242-235 .
الرائد الرسمي
قانون أسايس عدد  37لسنة  2015مؤرخ يف  22سبتمرب/أيلول  2015يتعلق بالتسجيل واإليداع القانوينّ ،
للجمهورية التونسية ،عدد  2 ،79أكتوبر/ترشين األ ّول  ،2015ص.2813 – 2812 .
الرسمي
الرائد ّ
مؤرخ يف  3ديسمرب/كانون األّول  2015يتع ّلق باملحكمة الدستور ّيةّ ،
قانون أسايس عدد  50لسنة ّ 2ّ015
للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  8 ،98ديسمرب/كانون األّول  ،2015ص.3385-3379 .
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الرسمي
مؤرخ يف  24مارس/آذار  2016يتع ّلق
ّ
الرائد ّ
باحلق يف النّفاذ إىل املعلومةّ ،
قانون أسايس عدد  22لسنة ّ 2016
للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  29 ،26مارس/آذار  ،2016ص.1035-1029 .
الرائد الرسمي
مؤرخ يف  28أفريل/نيسان  2016يتع ّلق باملجلس األعىل للقضاءّ ،
قانون أسايس عدد  34لسنة ّ 2016
للجمهورية التونسية ،عــدد  29 ،35أفريل/نيسان  ،2016ص.1642 -1635 .

قانون أسايس عدد  61لسنة  2016مؤرخ يف  3أوت/آب  2016يتعلق بمنع االجتار باألشخاص ومكافحته ،الرائد الرسمي
للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  12 ،66أوت/آب  ،2016ص.2861-2852 .
الرائد
قانون أسايس عدد  59لسنة  2017مؤرخ يف  24أوت/آب  2017يتع ّلق هبيئة احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفسادّ ،
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عــدد  5 - 1 ،71-70سبتمرب/أيلول  ،2017ص.2885-2878 .
ّ
الرسمي للجمهور ّية
الرائد ّ
مؤرخ يف  9ماي/أيار  2018يتعلق بمج ّلة اجلامعات املحل ّيةّ ،
قانون أسايس عدد  29لسنة ّ 2018
التونس ّية ،عدد  15 ،39ماي/أيار  ،2018ص.1760-1704 .

الرسمي
الرائد ّ
قانون أسايس عدد  51لسنة  2018مؤرخ يف  29أكتوبر/ترشين األ ّول  2018يتع ّلق هبيئة حقوق اإلنسانّ ،
للجمهور ّية التّونس ّية ،عــدد  6 ،89نوفمرب/ترشين الثاين  ،2018ص.4644-4638 .

القوانني العادية

مؤرخ يف  2جويلية/متوز  1964يتع ّلق بتنقيح املج ّلة اجلنائ ّية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية،
قانون عدد  34لسنة ّ 1964
عدد  7-3 ،33جويلية/متوز  ،1964ص.945-944 .

الرسمي
الرائد ّ
قانون عدد  20لسنة  1967مؤرخ يف  31ماي/أيار  1967يتعلق بضبط النظام األسايس العام للعسكرينيّ ،
للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  9-6-2 ،24جوان/حزيران  ،1967ص ،992-986 .كام ُن ّقح بالقانون عدد  25لسنة 1980
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  30-27 ،32ماي/أيار  ،1980ص،1491-1490 .
الرائد ّ
املؤرخ يف  23ماي/أيار ّ ،1980
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  13 ،58أوت/
ائد
الر
،1985
أوت/آب
4
يف
خ
املؤر
1985
لسنة
76
عدد
وبالقانون
ّ
ّ
ّ
املؤرخ يف  28جويلية/متوز  2006واملتع ّلق بإحداث نظام
2006
لسنة
58
عدد
بالقانون
آب  ،1985ص ،1009 .ومتّم
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد 4 ،62
الرائد ّ
خاص للعمل نصف الوقت مع االنتفاع بثلثي األجر لفائدة األمهاتّ ،
أوت/آب  ،2006صُ ،2652 .
الرسمي
الرائد ّ
املؤرخ يف  8جويلية/متوز ّ ،2009
وتّم و ُن ّقح بالقانون عدد  47لسنة ّ 2009
للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  10 ،55جويلية/متوز  ،2009ص.2392-2391 .
قانون عدد  7لسنة  1968مؤرخ يف  8مارس/آذار  1968يتعلق بحالة األجانب بالبالد التونسية ،الرائد الرسمي للجمهور ّية
التونس ّية ،عدد  12- 8 ،11مارس/آذار  ،1968ص.297-296 .
قانون عدد  30لسنة 1968مؤرخ يف  29نوفمرب/ترشين الثاين  1968يتعلق بالرتخيص يف انخراط البالد التونسية يف امليثاق
الرسمي
الرائد ّ
الدويل املتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية ويف امليثاق الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسيةّ ،
للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  29 ،51نوفمرب/ترشين الثاين 3 -ديسمرب/كانون األّول  ،1968ص.1477

مؤرخ يف  24جانفي/كانون الثاين  1969يتع ّلق باالجتامعات العامة واملواكب واالستعراضات
قانون عدد  4لسنة ّ 1969
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  31-28 ،4جانفي/كانون الثاين  ،1969ص.128-126 .
الرائد ّ
واملظاهرات والتجمهرّ ،

قانون عدد  70لسنة  1982مؤرخ يف  6أوت/آب  1982يتعلـق بضبط النظـام األسايس العــام لقـــوات األمــن
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  10 ،54و 13أوت/آب  ،1982ص ،1838-1827 .كام نقح ومتّم
الرائد ّ
الداخيلّ ،
بالقانون عدد  58لسنة  2000مؤرخ يف  13جوان/حزيران  2000يتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  70لسنة  1982املؤرخ
يف  6أوت/آب  1982املتعلـق بضبط النظـام األسايس العــام لقـــوات األمــن الداخيل ،الرائد الرسمي للجمهور ّية
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التونس ّية ،عدد  16 ،48جوان/حزيران  ،2000ص.1488-1485 .

الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية،
الرائد ّ
مؤرخ يف  29جويلية/متوز  1991يتع ّلق بالتّنظيم الصحيّ ،
قانون عدد  63لسنة ّ 1991
عدد  6 ،55أوت/آب  ،1991ص.1145-1142 .

الرسمي للجمهور ّية
الرائد ّ
الساريةّ ،
مؤرخ يف  27جويلية/متوز  1992يتع ّلق باألمراض ّ
قانون عدد  71لسنة ّ 1992
التّونس ّية ،عدد  31 ،50جويلية/متوز  ،1992ص ،925-924 .كام نقح بالقانون عدد  12لسنة  2007مؤرخ يف 12
فيفري/شباط  2007يتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  71لسنة  1992املؤرخ يف  27جويلية/متوز  1992املتعلق باألمراض
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  16 ،14فيفري/شباط  ،2007ص.429 .
الرائد ّ
الساريةّ ،
قانون عدد  83لسنة  1992مؤرخ يف  3أوت/آب  1992يتعلق بالصحة العقلية وبرشوط اإليواء يف املستشفى بسبب
التونس ّية ،عدد  7 ،52أوت/آب  ،1992ص ،993-991 .كام ن ّقح بالقانون
الرسمي للجمهور ّية ّ
الرائد ّ
اضطرابات عقليةّ ،
عدد  40لسنة  2004املؤرخ يف  3ماي/أيار  2004يتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  83لسنة  1992املؤرخ يف  3أوت/آب
التونس ّية،
الرسمي للجمهور ّية ّ
الرائد ّ
 1992املتعلق بالصحة العقل ّية وبرشوط اإليواء يف املستشفى بسبب اضطرابات عقليةّ ،
عدد  7 ،37ماي/أيار  ،2004ص.1267 .

بالرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية
مؤرخ يف  5جويلية/متوز  1993يتع ّلق بنرش النصوص ّ
قانون عدد  64لسنة ّ 1993
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  6 ،50جويلية/متوز  ،1993ص.931 .
الرائد ّ
وبنفاذهاّ ،
مؤرخ يف  18فيفري/شباط 1998يتع ّلق بتعاطي جتارة املرشوبات الكحول ّية املعدّ ة للحمل،
قانون عدد  14لسنة ّ 1998
الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  20 ،15فيفري/شباط  ،1998ص.372 .

الرائد الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية،
بالسكك احلديد ّيةّ ،
مؤرخ يف  19أوت/آب  1998يتع ّلق ّ
قانون عدد  74لسنة ّ 1998
عدد  21 ،67أوت/آب  ،1998ص.1822-1819 .

مؤرخ يف  29أكتوبر/ترشين األ ّول  2002يتعلق بإمتام جملة اإلجراءات اجلزائية بإرساء الصلح
قانون عدد  93لسنة ّ 2002
بالوساطة يف املادة اجلزائية ،الرائد الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  1 ،89نوفمرب/ترشين الثاين  ،2002ص.2751-2750 .

قانون عدد  73لسنة  2004مؤرخ يف  2أوت/آب  2004يتعلق بتنقيح وإمتام املجلة اجلنائية بخصوص زجر االعتداءات
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  6 ،63أوت/آب  ،2004ص.
الرائد ّ
عىل األخالق احلميدة وزجر التحرش اجلنيسّ ،
.2355-2354

مؤرخ يف  12أوت/آب  2009يتع ّلق بإرساء عقوبة التعويض اجلزائي وتطوير اآلل ّيات البديلة
قانون عدد  68لسنة ّ 2009
للسجن ،الرائد الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  14 ،65أوت/آب  ،2009ص.2899-2898 .
ّ
قانون عدد  11لسنة  2015مؤرخ يف  27أفريل/نيسان  2015يتعلق بتسوية وضعية املباين املنجزة واملخالفة لرخص البناء،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  5 ،36ماي/أيار  ،2015ص.1213-1211 .
ّ
قانون عدد  5لسنة  2016مؤرخ يف  16فيفري/شباط  2016يتعلق بتنقيح وإمتام بعض أحكام جملة اإلجراءات اجلزائية،
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  19 ،15فيفري/شباط  ،2016ص.561-559 .
الرائد ّ
ّ

الرسمي
الرائد ّ
قانون عدد  53لسنة  2016مؤرخ يف  11جويلية/متوز  2016يتع ّلق باالنتزاع من أجل املصلحة العموميةّ ،
للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  29 ،62جويلية/متوز  ،2016ص.2681-2677 .

قانون عدد  19لسنة  2020املؤرخ يف  12أفريل/نيسان  2020يتعلق بالتفويض إىل رئيس احلكومة يف إصدار مراسيم
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  12 ،31أفريل/
الرائد ّ
لغرض جماهبة تداعيات انتشار فريوس كورونا (كوفيدّ ،)19-
نيسان  ،2020ص.895-894 .

309

قائمة املراجع

املجالت القانون ّية

جم ّلة االلتزامات والعقود الصادرة بأمر  15ديسمرب/كانون األّول ( ،1906نسخة حمينة) ،تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية
للجمهور ّية التونس ّية.2020 ،
املؤرخ يف  9جويلية/متوز ( ،1913نسخة حمينة) ،تونس ،منشورات املطبعة
املج ّلة اجلزائ ّية الصادرة بمقتىض األمر
العيل ّ
ّ
الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية.2020 ،
ّ
املؤرخ يف  13أوت/آب ( ،1956نسخة حمينة) ،تونس ،منشورات املطبعة
جملة االحوال الشخص ّية الصادرة باألمر
العيل ّ
ّ
الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية.2020 ،
املؤرخ يف  10جانفي/كانون الثاين  )1957ونصوص ملحقة،
جم ّلة املرافعات والعقوبات العسكر ّية ّ
(الصادرة باألمر العيل ّ
الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية.2020 ،
(نسخة حمينة) ،تونس ،منشورات املطبعة ّ

مؤرخ يف  24أفريل/نيسان ( ،1962نسخة حمينة) ،تونس،
جم ّلة التجارة البحر ّية املدرجة بالقانون عدد  13لسنة ّ 1962
منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية.2016 ،

املؤرخ يف  24جويلية/متوز  1968واملتع ّلق بإعادة
جم ّلة اإلجراءات اجلزائ ّية الصادرة بمقتىض القانون عدد  23لسنة ّ 1968
تنظيم قانون املرافعات اجلنائي( ،نسخة حمينة) ،تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية.2020 ،

مؤرخ يف  30مارس/آذار ( ،1977نسخة حمينة)،
املج ّلة التّأديب ّية واجلزائ ّية البحر ّية ّ
الصادرة بالقانون عدد  28لسنة ّ 1977
تونس ،منشورات املطبعة الرسمية للجمهور ّية التّونس ّية.2016 ،
املؤرخ يف  15جانفي/كانون الثاين  )2001ونصوصها التّطبيق ّية،
جملة االتصاالت (الصادرة بالقانون عدد  1لسنة ّ 2001
الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية.2019 ،
(نسخة حم ّينة) ،تونس ،منشورات املطبعة ّ

السلطة التنفيذ ّية
• •النصوص الصادرة عن ّ
املراسيم

مرسوم عدد  42لسنة  2011مؤرخ يف  25ماي/أيار  2011يتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  70لسنة  1982املؤرخ يف 6
أوت/آب  1982املتعلق بضبط القانون األسايس العام لقوات األمن الداخيل ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عـــدد
 31 ،39ماي/أيار  ،2011ص.794 .

السياس ّية ،الرائد الرسمي
مؤرخ يف  24سبتمرب/أيلول  2011يتع ّلق بتنظيم األحزاب ّ
مرسوم عدد  84لسنة ّ 2011
للجمهورية التونسية ،عدد  30 ،74سبتمرب/أيلول  ،2011ص.1996-1993 .
الرسمي للجمهور ّية
الرائد ّ
مؤرخ يف  24سبتمرب/أيلول  2011يتع ّلق بتنظيم اجلمع ّياتّ ،
مرسوم عدد  88لسنة ّ 2011
التّونس ّية ،عدد  30 ،74سبتمرب/أيلول  ،2011ص.2001-1996 .
الرائد
مؤرخ يف  2نوفمرب/ترشين الثاين  2011يتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنرشّ ،
مرسوم عدد  115لسنة ّ 2011
الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  4 ،84نوفمرب/ترشين الثاين  ،2011ص.2568-2559 .
ّ

مرسوم من رئيس احلكومة عدد  6لسنة  2020مؤرخ يف 16أفريل/نيسان  2020يتعلق بس ّن إجراءات جبائية ومالية
للتخفيف من حدّ ة تداعيات انتشار فريوس كورونا "كوفيد  ،" 19 -الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عــدد 18 ،33
أفريل/نيسان  ،2020ص.926-923 .
مرسوم من رئيس احلكومة عدد  7لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بضبط أحكام استثنائية تتعلق
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باألعوان العموميني وبسري املؤسسات واملنشآت العمومية واملصالح اإلدارية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عــدد
 18 ،33أفريل/نيسان  ،2020ص.928-926 .

مرسوم من رئيس احلكومة عدد  8لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بتعليق اإلجراءات واآلجال ،الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية ،عــدد  18 ،33أفريل/نيسان  ،2020ص.930-928 .

مرسوم من رئيس احلكومة عدد  9لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بزجر خمالفة منع اجلوالن وحتديده
واحلجر الصحي الشامل والتدابري اخلاصة باألشخاص املصابني أو املشتبه بإصابتهم بفريوس كورونا "كوفيد –  ،"19الرائد
الرسمي للجمهورية التونسية ،عــدد  18 ،33أفريل/نيسان  ،2020ص.931-930 .

مرسوم من رئيس احلكومة عدد  10لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر خمالفة
قواعد املنافسة واألسعار ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عــدد  18 ،33أفريل/نيسان  ،2020ص.933-931 .
مرسوم من رئيس احلكومة عدد  11لسنة  2020مؤرخ يف  17أفريل/نيسان  2020يتعلق بمراجعة األداءات واملعاليم
املستوجبة عىل منتجات احلامية الفردية ومدخالهتا للتو ّقي من انتشار اإلصابة بفريوس كورونا "كوفيد– ،"19الرائد الرسمي
للجمهورية التونسية ،عــدد  18 ،33أفريل/نيسان  ،2020ص.935-933 .
مرسوم من رئيس احلكومة عدد  29لسنة  2020مؤرخ يف  10جوان/حزيران  2020يتعلق بنظام املراقبة االلكرتونية يف
املادة اجلزائية ،الرائد الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  10 ،54جوان/حزيران  ،2020ص.1407-1405 .

األوامر

الرسمي التونيس ،عدد  31 ،44ماي/
الرائد ّ
ّوسط للخناءّ ،
أمر عيل بتاريخ  26ماي/أيار سنة  1949يتع ّلق بتدعيم مقاومة الت ّ
أيار  ،1949ص.1277-1276 .
أمر عدد  5لسنة  1968مؤرخ يف  9جانفي/كانون الثاين  1968يتعلق بضبط مواقيت فتح املقاهي واملحالت املامثلة هلا
وحمالت جتارة املرشوبات الكحولية املستهلكة خارج املحل ،الرائد الرسمي للجمهور ّية التونس ّية ،عدد  16 ،2جانفي/كانون
الثاين  ،1968ص.36-35 .

املؤرخ يف  5ماي/أيار 1922
مؤرخ يف  15ديسمرب/كانون األّول  1976يتع ّلق بتنقيح األمر ّ
أمر عدد  1097لسنة ّ 1976
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  21 ،80ديسمرب/كانون األول
الرائد ّ
املتع ّلق بالتّلقيحات اإلجبار ّية باجلمهور ّية التّونس ّيةّ ،
 ،1976ص.3505-3504 .

الرسمي للجمهور ّية
الرائد ّ
مؤرخ يف  26جانفي/كانون الثاين  1978يتع ّلق بتنظيم حالة الطوارئّ ،
أمر عدد  50لسنة ّ 1978
التّونس ّية ،عدد  26-24 ،7جانفي/كانون الثاين  ،1978ص.219-218 .

أمر عدد  1155لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل/نيسان  2006يتعلق بضبط النظام األسايس اخلاص ألعوان سلك أمن رئيس
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  28 ،34أفريل/نيسان  ،2006ص.1451-1436 .
الرائد ّ
الدولة والشخصيات الرسميةّ ،
أمر عدد  1160لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل/نيسان  2006يتعلق بضبط النظام األسايس اخلاص بأعوان سلك األمن
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  28 ،34أفريل/نيسان  ،2006ص.1489-1475 .
الرائد ّ
الوطني والرشطة الوطنيةّ ،

أمر عدد  1162لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل/نيسان  2006يتعلق بضبط النظام األسايس اخلاص بأعوان سلك احلرس
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  28 ،34أفريل/نيسان  ،2006ص.1509-1499 .
الرائد ّ
الوطنيّ ،
أمر عدد  1164لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل/نيسان  2006يتعلق بضبط النظام األسايس اخلاص بأعوان سلك احلامية
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  28 ،34أفريل/نيسان  ،2006ص.1525- 1515 .
الرائد ّ
املدنيةّ ،
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أمر عدد  1167لسنة  2006مؤرخ يف  13أفريل/نيسان  2006يتعلق بضبط النظام األسايس اخلاص بسلك إطارات
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  28 ،34أفريل/نيسان  ،2006ص.1554-1539 .
الرائد ّ
وأعوان السجون واإلصالحّ ،
أمر عدد  3034لسنة  2009مؤرخ يف  12أكتوبر/ترشين األ ّول  2009يتعلق بتنقيح وإمتام األمر عدد  380لسنة 1972
املؤرخ يف  6ديسمرب/كانون األّول  1972املتعلق بضبط القانون األسايس اخلاص بالعسكريني ،الرائد الرسمي للجمهور ّية
التونس ّية ،عدد  20 ،84أكتوبر/ترشين األ ّول  ،2009ص.3814-3808 .

الرائد الرسمي للجمهورية
مؤرخ  19جانفي/كانون الثاين  2017يتع ّلق بمجلس األمن القوميّ ،
أمر عدد  70لسنة ّ 2017
التّونس ّية ،عدد  20 ،6جانفي/كانون الثاين  ،2017ص.245-244 .
الرائد
مؤرخ يف  18مارس/آذار  2020يتع ّلق بمنع اجلوالن بكامل تراب اجلمهوريةّ ،
أمر رئايس عدد  24لسنة ّ 2020
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  20 ،23مارس/آذار  ،2020ص.783 .
ّ

والتجمعات خارج أوقات منع
أمر رئايس عدد  28لسنة  2020املؤرخ يف  22مارس/آذار  2020يتعلق بتحديد اجلوالن
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  22 ،24مارس/آذار  ،2020ص.794 .
الرائد ّ
اجلوالنّ ،

أمر حكومي عدد  156لسنة  2020مؤرخ يف  22مارس/آذار  2020يتعلق بضبط احلاجيات األساسية ومقتضيات ضامن
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد
الرائد ّ
استمرارية سري املرافق احليوية يف إطار تطبيق إجراءات احلجر الصحي الشاملّ ،
 22 ،24مارس/آذار  ،2020ص.795-794 .

القرارات

قرار من جناب الوايل الكاتب العام للحكومة التّونس ّية واملعتمد بإدارة األمن العام للمملكة التّونس ّية يتع ّلق بتنظيم الفجور
باململكة التّونس ّية يف  30أفريل/نيسان  ،1942الرائد الرسمي التونيس ،عدد  5 ،54ماي/أيار  ،1942ص.7-2 .

املناشري

املؤرخ يف  17مارس/آذار  2017واملتع ّلق بقواعد إعداد مشاريع النّصوص القانون ّية وإجراءات
منشور رئيس احلكومة عدد ّ 8
الرابط التّايل:
عىل
حتميله
عرضها واستكامل هتيئتها ،يمكن
ّ

http://www.legislation.tn/sites/default/files/17-08.pdf

• •القرارات الصادرة عن السلطة املحلية :البلديات

قرار رئيسة بلد ّية تونس شيخة املدينة يف  16مارس/آذار  2020القايض بمنع انتصاب األسواق البلد ّية األسبوع ّية ،يمكن
الرابط التّايل:
حتميله عىل ّ
http://www.commune-tunis.gov.tn/publish/images/Avis-communiques/Fev043.pdf

• •مشاريع نصوص

مشاريع إعداد الدّ ستور

مسو ّدة مرشوع الدستور نسخة  22أفريل/نيسان  ،2012يمكن حتميلها عىل موقع جملس نواب ّ
الرابط التّايل:
الشعب عىل ّ
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/anc/projet_constitution_22_04_2013.pdf
مسو ّدة مرشوع الدّ ستور نسخة  13أوت/آب .2012

مسودة مرشوع الدستور نسخة  14ديسمرب/كانون األّول  ،2012يمكن حتميلها عىل موقع جملس نواب الشعب عىل الرابط التايل:
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/anc/projet_constitution_14_12_2012.pdf
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مرشوع الدستور بتاريخ  1جوان/حزيران  ،2013يمكن حتميله عىل موقع جملس ّنواب ّ
الرابط التّايل:
الشعب عىل ّ
http://www.arp.tn/site/main/AR/docs/anc/projet_constitution_01_06_2013.pdf

مشاريع ترشيع ّية

مرشوع مراجعة جملة اإلجراءات اجلزأيية ،يمكن حتميله عىل موقع وزارة العدل:
http://formation.e-justice.tn/sondage/sondageadd.php

خاصة باهليئات النّياب ّية
• •نصوص ووثائق ّ

أشغال جملس نواب الشعب

الرابط التّايل:
رشح أسباب مرشوع القانون املتع ّلق بزجر االعتداء عىل ّ
القوات املس ّلحة ،عدد ( ،)2015/25يمكن حتميله عىل ّ
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=89344&code_exp=1&langue=1
جملس ّنواب ّ
الشعب ،تقريـر جلنة الفالحة واألمن الغذائي والتجارة واخلدمات ذات الصلة حول مرشوع قانون يتعلق بالسجل
الرابط التّايل:
الوطني للمؤسسات (عدد  ،)2018/30الدورة العادية الرابعة ،2018-2017 ،يمكن حتميله عىل ّ
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=103330&code_exp=1&langue=1
جملس ّنواب ّ
الشعب ،تقرير جلنة احلقوق واحلريات والعالقات اخلارج ّية حول مرشوع القانون األسايس املتع ّلق بتنظيم حالة
الرابط
ال ّطوارئ( ،عدد  ،)2018/91املدّ ة النّياب ّية األوىل ،الدّ ورة الربملان ّية اخلامسة ،ماي/أيار  ،2019يمكن حتميله عىل ّ
التّايلhttp://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=107073&code_exp=1&langue=1 :

جملس ّنواب ّ
الشعب ،تقرير جلنة النظام الداخيل واحلصانة والقوانني الربملانية والقوانني االنتخابية حول مرشوع قانون يتعلق
بالتفويض إىل رئيس احلكومة يف إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل  72من الدستور( ،عـــدد ،)2020/30
الرابط التّايل:
أفريل/نيسان  ،2020يمكن حتميله عىل ّ
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=109911&code_exp=1&langue=1
جملس ّنواب ّ
القوات املس ّلحة( ،عدد
الشعب ،تقرير جلنة التّرشيع العام حول مرشوع القانون املتع ّلق بزجر االعتداء عىل ّ
النص االصيل
 ،)2015/25املدّ ة النّياب ّية الثانية  ،2024-2019الدّ ورة النياب ّية االوىل  ،2020-2019جويلية/متوز ّ ،2020
الرابط التّايل:
والصيغة املعدّ لة ،يمكن حتميله عىل ّ
http://www.arp.tn/site/servlet/Fichier?code_obj=111206&code_exp=1&langue=1

• •تقارير رسم ّية أخرى

الرسمي لرئاسة
رئاسة اجلمهور ّية ،تقرير جلنة احلريات الفرد ّية واملساواة 1 ،جوان/حزيران  ،2018يمكن حتميله عىل املوقع ّ
الرابط التّايل:
اجلمهور ّية عىل ّ
https://colibe.org/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1/?lang=ar

• •قرارات قضائ ّية

القضاء الدّ ستوري :اهليئة الوقتية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني

الرسمي للجمهور ّية
الرائد ّ
قرار اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني بخصوص القضية عــدد ّ ،2014/04
التونس ّية ،عدد  23 ،41ماي/أيار  ،2014ص.1346 -1345 .
ّ

قرار اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني بتاريخ  22ديسمرب/كانون األّول  2014بخصوص القضية عدد 2014/ 08
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املتعلق بمرشوع قانون املالية لسنة  ،2015الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  26 ،104ديسمرب/كانون األّول ،2014
ص.3767-3761 .
قرار اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني يف القض ّية عدد  2015/04بتاريخ  22ديسمرب/كانون األّول 2015
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  25 ،103ديسمرب/كانون األّول
الرائد ّ
املتع ّلق بمرشوع قانون املال ّية لسنة ّ ،2016
 ،2015ص.3556-3544 .

قرار اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني عدد  2016/05بتاريخ  2جويلية/متوز  2016املتعلق بمرشوع قانون
البنوك واملؤسسات املالية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،عدد  15 ،58جويلية/متوز  ،2016ص.2515-2508 .

مؤرخ يف  4سبتمرب/أيلول  2018يتع ّلق بالطعن
قرار اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني عدد ّ 2018/04
للمؤسسات ،الرائد الرسمي للجمهورية
يف دستورية مرشوع القانون عدد  2018/30املتعلق بإحداث السجل الوطني
ّ
التونسية ،عدد  14-11 ،74-73سبتمرب/أيلول ،2018ص.3887-3885 .
قرار اهليئة الوقت ّية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني عدد  2018/05بتاريخ  22أكتوبر/ترشين األ ّول  2018املتع ّلق بالنّظر
يف دستورية الصيغة املعدلة للفصل  10من مرشوع القانون املتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات ،الرائد الرسمي للجمهورية
التونسية ،عدد  22 ،86أكتوبر/ترشين األ ّول  ،2018ص.4469- 4468 .
قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستورية مشاريـع القوانني عدد  2019/1بتاريخ  26أفريل/نيسان  2019يتعلق بدستورية مرشوع
القانون عدد  2019/24املتعلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  12لسنة  1985املؤرخ يف  5مارس/آذار  1985املتعلق بنظام
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد
الرائد ّ
اجلرايات املدنية والعسكرية للتقاعد وللباقني عىل قيد احلياة يف القطاع العموميّ ،
 30 ،35أفريل/نيسان  ،2019ص.1390-1387 .

مؤرخ يف  27ماي/أيار  2019يتع ّلق بال ّطعن يف دستور ّية
قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني عدد ّ 2019/2
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد 7-4 ،46-45
ائد
الر
ّ
مرشوع القانون عدد  2019/22املتعلق بتحسني مناخ االستثامرّ ،
جوان/حزيران  ،2019ص.1728-1724 .
مؤرخ يف  8جويلية/متوز  2019يتع ّلق بالطعن يف دستورية
قرار اهليئة الوقتية ملراقبة دستور ّية مشاريع القوانني عدد ّ 2019/04
مرشوع القانون األسايس عدد  2018/63املتعلق بتنقيح القانون األسايس عدد  16لسنة  2014املؤرخ يف  26ماي/أيار 2014
املتعلق باالنتخابات واالستفتاء كام ن ّقح ومتّم بالقانون األسايس عدد  7لسنة  2017مؤرخ يف  14فيفري/شباط  ،2017غري منشور.

القضاء اإلداري :املحكمة اإلدار ّية

السلطة ،القض ّية عدد  14/998جويلية/متوز  ،1986عبد املجيد الريادي /رئيس بلد ّية جربة ،قرارات وفقه
قرار يف جتاوز ّ
املحكمة االدارية ،1987/1986/1985 ،تونس ،منشورات مركز البحوث والدراسات االدارية ،1994 ،ص.287-286.

قرار يف جتاوز السلطة ،القض ّية عدد  25/1157أفريل /نيسان  ،1988توفيق بن قدر ّية/رئيس بلد ّية محام األنف ،قرارات وفقه
املحكمة االدارية  ،1990/1989/1988تونس ،منشورات مركز البحوث والدراسات االدارية ،1995 ،ص.55-53 .
قرار يف جتاوز السلطة ،عدد  14 ،3879مارس /آذار  ،1995رشكة كريشان وأبناؤه ضدّ بلد ّية القرصين ،فقه قضاء املحكمة
اإلدارية ،1995 ،تونس ،مركز البحوث والدراسات االدارية ،2000 ،ص.133-128 .

قرار يف جتاوز السلطة ،عدد  12 ،3213جويلية /متوز  ،1995ف .الع/ .وزير املال ّية ،فقه قضاء املحكمة اإلدار ّية،1995 ،
تونس ،منشورات مركز البحوث والدّ راسات اإلدار ّية ،2000 ،ص.320-318 .

قرار يف جتاوز السلطة ،سامل التاجوري ضد بلد ّية الساحلنی ،عدد  17 ،14102أكتوبر/ترشين األ ّول  ،1997فقه قضاء
املحكمة اإلدارية ،1997 ،تونس ،منشورات مركز البحوث والدراسات االدارية ،2000 ،ص.422-418 .
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حكم ابتدائي ،القض ّية عدد  28 ،13787فيفري/شباط  ،2002حممد األمني/وزير الدّ فاع الوطني ،فقه قضاء املحكمة
اإلدار ّية لسنة  ،2002تونس ،منشورات مركز الدّ راسات القانون ّية والقضائ ّية ،ص.23-17 .
حكم ابتدائي عدد  21 ،1/16629جوان/حزيران  ،2010ال ّطاهر/وزير الدّ فاع الوطني ،فقه قضاء املحكمة اإلدار ّية لسنة
 ،2010تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية ،2013 ،ص.295-292 .

التبية ،فقه قضاء املحكمة اإلدار ّية لسنة
حكم ابتدائي عدد  22 ،17033/1ديسمرب/كانون األّول  ،2010صالح/وزير ّ
 ،2010تونس ،منشورات املطبعة الرسم ّية للجمهور ّية التونس ّية ،2013 ،ص.461-456 .
الشكة الوطن ّية لالتصاالت "إ .ت" /رئيس بلد ّية باردو ،فقه قضاء
حكم ابتدائي عدد  23 ،18597/1مارس/آذار ّ ،2011
الرسم ّية للجمهور ّية التّونس ّية ،2013 ،ص.331-326 .
املحكمة اإلدار ّية لسنة  ،2011تونس ،منشورات املطبعة ّ
حكم ابتدائي ،عدد  4 ،124153جويلية/متوز  ،2012حممد عيل الكبيس ضد رئيس احلكومة ،غري منشور.

حكم ابتدائي ،القض ّية عدد  5 ،124344ماي/أيار  ،2014فطيمة/رئيس النّيابة اخلصوص ّية لبلد ّية قليبية ،فقه قضاء
املحكمة اإلدار ّية لسنة  ،2014تونس ،منشورات جممع األطرش للكتاب املختص بالتّعاون مع املحكمة اإلدار ّية،2019 ،
ص.492-489 .
القرار عدد  ،2014 30006بتاريخ  10أكتوبر/ترشين األ ّول  ،2014العادل بن اهلادي العلمي ضد اهليئة العليا املستقلة
لالنتخابات ،غري منشور.

القضاء العديل

حمكمة التعقيب ،قرار تعقيبي مدين عدد  3384مؤرخ يف  31جانفي/كانون الثاين  ،1966جم ّلة القضاء والترشيع ،عدد 6
لسنة  ،1967ص.40-37 .
حمكمة التعقيب ،حكم جنائي عدد  ،1968/08/ 07 ،5974جم ّلة القضاء والترشيع ،عدد  7-6لسنة  ،1969ص.36-35 .

حمكمة التعقيب ،قرار تعقيبي عدد 18 ،288أوت/آب  ،1976نرش ّية حمكمة التعقيب ،القسم اجلزائي ،اجلزء الثالث لعام
 ،1976ص.92-90 .
حمكمة التعقيب ،حكم جنائي ،عدد  ،1977/06/29 ،1814نرش ّية حمكمة التعقيب ،القسم اجلزائي ،لعام  ،1977ص.32-31 .

حمكمة التعقيب ،قرار تعقيبي مدين عدد  03 ،13437مارس/آذار  ،1986نرش ّية حمكمة التعقيب ،القسم املدين ،اجلزء األول
لعام 1986عدد  ،1ص.148-147 .
حمكمة التعقيب ،قرار تعقيبي مدين عدد  31115مؤرخ يف  5فيفري/شباط  ،2009جم ّلة القضاء والترشيع ،عدد  3لسنة
 ،2009ص .129-91 .تعليق مالك الغزواين.

حمكمة التعقيب ،قرار تعقيبي عدد  29 ،64611سبتمرب/أيلول  ،2011ضمن حلمر (ع) ،اجلديد يف فقه القضاء ،2016
تونس ،منشورات جممع األطرش للكتاب املختص ،2016 ،ص.598- 597 .
حمكمة التعقيب ،قرار تعقيبي عدد  4266مؤرخ يف  25أكتوبر/ترشين األ ّول  ،2014غري منشور.
حمكمة االستئناف باملنستري ،القرار عدد  1056بتاريخ  18جوان/حزيران  ،2012غري منشور.

حكم املحكمة االبتدائية باملهدية عدد  1395املؤرخ يف  28مارس/آذار  ،2012غري منشور.
املحكمة االبتدائية بتونس ،حكم جناحي ،عدد  3 ،15885ماي/أيار  ،2012غري منشور.
مؤرخ يف  13مارس/آذار  ،2015غري منشور.
املحكمة االبتدائ ّية بسوسة ،حكم ّ
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مؤرخ يف  15نوفمرب/ترشين الثاين  ،2016غري منشور.
املحكمة االبتدائ ّية بتونس ،حكم ابتدائي ّ
املحكمة االبتدائية بتونس ،حكم استعجايل مؤرخ يف  5أفريل/نيسان  ،2017غري منشور.

• •آراء املجلس الدّ ستوري

الرأي عدد  2005-18للمجلس الدستوري بخصوص مرشوع قانون يتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  64لسنة 1991
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  19 ،57جويلية/
الرائد ّ
املؤرخ يف  29جويلية/متوز  1991املتع ّلق باملنافسة واألسعارّ ،
ّ
متوز  ،2005ص.1866-1863.
الرأي عدد  2005-34للمجلس الدّ ستوري بخصوص مرشوع قانون توجيهي يتعلق بالنّهوض باألشخاص املعوقني
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  19 ،66أوت/آب  ،2005ص.2284-2281 .
ائد
الر
ومحايتهم،
ّ
ّ

الرأي عدد  2006-27للمجلس الدّ ستوري بخصوص مرشوع قانون يتع ّلق بتنقيح وإمتام القانون عدد  71لسنة 1992
ّ
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  16 ،14فيفري/
ائد
الر
ارية،
الس
باألمراض
ق
ل
املتع
1992
جويلية/متوز
27
يف
خ
املؤر
ّ
ّ
ّ
ّ
شباط  ،2007ص.435-430 .

الرأي عدد  2006-35للمجلس الدستوري بخصوص مرشوع قانون يتع ّلق بتنقيح وإمتام بعض أحكام املج ّلة التّجار ّية،
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  5 ،45جوان/حزيران  ،2007ص.1948-1940 .
ائد
الر
ّ
ّ
الرأي عدد  2007-39للمجلس الدستوري بخصوص مرشوع قانون يتعلق باملؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبرصي،
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  5 ،45جوان/حزيران  ،2007ص.1979-1975 .
الرائد ّ
ّ

الرأي عدد  2011-2للمجلس الدّ ستوري التّونيس بخصوص مرشوع قانون التّفويض إىل رئيس اجلمهور ّية املؤ ّقت يف ّاتاذ مراسيم
ّ
الرسمي للجمهور ّية التّونس ّية ،عدد  10 ،10فيفري/شباط  ،2011ص.176-175 .
الرائد ّ
طبقا للفصل  28من الدّ ستورّ ،

 .IXنصوص رسم ّية أجنب ّية

• •دساتري

أملانيا

دستور أملانيا الصادر عام  1949شامال تعديالته لغاية عام  ،2012يمكن حتميله عىل الرابط التايل:
https://www.constituteproject.org/constitution/German_Federal_Republic_2012.pdf?lang=ar

املغرب

املؤرخ يف  29جويلية/متوز  ،2011يمكن حتميله عىل الرابط التايل:
الدّ ستور املغريب ّ
https://www.constituteproject.org/constitution/Morocco_2011.pdf?lang=ar

جنوب افريقيا

الرابط التّايل:
دستور جنوب أفريقيا ( 1996املعدل  ،)2012يمكن حتميله عىل ّ
https://www.constituteproject.org/constitution/South_Africa_2012?lang=ar

سويرسا

الرابط التّايل:
دستور سويرسا الصادر عام  1999شامال تعديالته لغاية عام  ،2014يمكن حتميله عىل ّ
https://www.constituteproject.org/constitution/Switzerland_2014.pdf?lang=ar
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كينيا

الرابط التّايل:
دستور كينيا الصادر عام  ،2010يمكن حتميله عىل ّ
https://www.constituteproject.org/constitution/Kenya_2010.pdf?lang=ar

• •نصوص قانونية أخرى

الوراق للنّرش املحدودة.2007 ،
رشيعة محورايب ،ترمجة حممود األمني ،ال ّطبعة األوىل ،لندن ،رشكة دار ّ

 .Xوثائق ونصوص رسمية دول ّية

• •املعاهدات الدولية

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان ،املعاهدات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان ،األمم املتحدة ،نيويورك
وجنيف ،2006 ،عىل الرابط التايل:
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreTreatiesar.pdf

• •القرارات األمم ّية

اجلمعية العامة لألمم املتحدة
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،قرار عدد  ،187-71حول وقف العمل بعقوبة اإلعدام ،قرار اختذته اجلمعية العامة يف 19
ديسمرب/كانون األّول  ،2016الدورة احلادية و السبعون ،A/RES/71/187،يمكن حتميله عىل الرابط التايل:
https://undocs.org/ar/A/RES/71/187
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،جملس حقوق اإلنسان ،قرار عدد  ،15/42حول احلق يف اخلصوص ّية يف العرص الرقمي ،قرار
اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف  26سبتمرب/أيلول  ،2019الدورة الثانية واألربعون ،HRC/RES/42/15 /A ،يمكن
حتميله عىل الرابط التايل:
https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/42/15
اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،قرار عدد  ،183-75حول وقف العمل بعقوبة اإلعدام ،قرار صادر عن اجلمع ّية العا ّمة لألمم
املتّحدة يف  16ديسمرب/كانون األّول  ،2020الدورة العادية اخلامسة والسبعون والذي مل ينرش بعد عىل املوقع الرسمي
للجمع ّية العا ّمة.

• •إعالنات املؤمترات الدول ّية

إعالن ريو بشأن البيئة والتّنمية ،تقرير مؤمتر األمم املتّحدة املعني بالبيئة والتّنمية ،ريو دي جانريو 14-3 ،يونية  ،1992املج ّلد
الرابط التّايل:
ّ
االول ،القرارات التي ّاتذها املؤمتر ،االمم املتّحدة ،نيويورك ،1993 ،يمكن حتميله عىل ّ
https://undocs.org/ar/A/CONF.151/26/Rev.1%28Vol.I%29

• •لوائح املنظامت الدول ّية

الرابط التّايل:
من ّظمة الصحة العامل ّية ،ال ّلوائح الصح ّية الدّ ول ّية ،الطبعة ال ّثانية ،2005 ،يمكن حتميله عىل ّ
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43883/9789246580415_ara.pdf;jsessionid
=E815C019D18BF048666E45F9C8781110?sequence=2

317

قائمة املراجع

• •تقارير اللجان الدولية يف جمال حقوق اإلنسان
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان

اللجنة املعن ّية بحقوق اإلنسان ،التّعليق العام رقم  ،27املا ّدة ( 12حرية التّن ّقل) ،1999 ،عىل الرابط التايلhttp:// :
hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc27.html
الرأي وحرية التّعبري) 12 ،سبتمرب/أيلول ،2011
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،34املادة (19حرية ّ
 ،CCPR/C/GC/34عىل الرابط التايل:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yh
srdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXiks7ivEzdmLQdosDnCG8FaQQ8NtR0qo4QbSwsZsw
N%2b9bC7%2fEzsK6tod9c78bXmcQ6AhdwIYYbPRQT9A3SJawC8
اللجنة املعنية بحقوق اإلنسان ،التعليق العام رقم  ،35املادة  ( 9حق الفرد يف احلرية وىف األمان عىل شخصه ) 16 ،ديسمرب/
كانون األول  CCPR/C/GC/35 ،2014عىل الرابط:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yh
srdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXjdnG1mwFFfPYGIlNfb%2f6T%2fKgVJHw%2bnchc0
ZBQsAMK97HK%2bB77UpkDfbQrno5SAzSwo7Qb2edmC3d8OrET25158

ال ّلجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية و االجتامعية و الثقافية ،التعليق العام رقم  :3طبيعة التزامات الدول األطراف (الفقرة 1
الرابط:
من املادة  2من العهد) ،E/1991/23 ،الدورة اخلامسة ،1990 ،عىل ّ
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT
%2fCESCR%2fGEC%2f4758&Lang=ar

جلنة مناهضة التّعذيب
جلنة مناهضة التعذيب ،اتفاقية مناهضة التعذيب و غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالنسانية أو املهينة،
املالحظات اخلتامية بشان التقرير الدوري الثالث لتونس والتقرير املحدّ ث اإلضايف  10 ،CAT/C/TUN/CO/3،جوان/
حزيران  ،2016عىل الرابط التايل:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yh
sn%2fe41KqfmX3PaT%2bm8PgpNo5NJkCle3LmgsB0Zj6X3G7FSHaf9m9hFKdWCC4P
:LMt7OeNMtPH7iTiW6h9NxaP4CPGjSdgLMpslx3MmGEhPhyY

• •بيانات املنظامت الدولية

مفوضة األمم املتّحدة السامية حلقوق اإلنسان أمام جملس حقوق اإلنسان ،إحاطة غري رسم ّية بشأن وباء كوفيد،19-
بيان ّ
الرابـــط التّــايلhttps://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/ :
 9أبريــــل  ،2020يمكــن حتميلــه عىل ّ
DisplayNews.aspx?NewsID=25785&LangID=A

.XIمواقع االنرتنت

املوقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونس ّيةwww.iort.gov.tn :

موقع املنظمة العاملية للصحةhttps://www.who.int/ar/ :
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I- Ouvrages

املراجع باللغات األجنب ّية

• Ouvrages généraux
AUER (A.), MALINVERNI (G.), HOTTELIER (M.), Droit Constitutionnel suisse, Volume II, Les
droits fondamentaux, Berne, 2006.
AYADI (H.), Droit fiscal international, Tunis, CPU, 2001.
BEAUD (O.), La République injuriée, Paris, Presses Universitaires de France, 2019.
BECCARIA (C.), Des délits et des peines, Dei delitti et delle pene, Introduction, traduction et notes
de Philippe Audregean, Texte italien établi par Gianni Francioni, Lyon, ENS Editions, 2009.
BECHILLON (D-de.), Qu’est-ce qu’une règle de droit?, Paris, Editions Odile Jacob, 1997.
BEN ACHOUR (Y.), Droit administratif, 3ème édition, Tunis, CPU, 2010.
CARBONNIER (J.), Droit civil, Vol. 1, Paris, PUF, collection « Quadrige », 2004.
CHAPUS (R.), Droit administratif général, Tome I, 15ème édition, Paris, Montchrestien, 2001.
CICERON, OEuvres complètes de Cicéron, avec la traduction en français, publiées sous la direction
de M. Nisard, Tome 4, Paris, Chez Firmin Didot Frères, Fils et Cie, 1869.
DE MONTESQUIEU (Charles-Louis de Secondat), De l’esprit des lois, 1758, Édition établie par
Laurent Versini, Paris, Éditions Gallimard, 1995, disponible au lien suivant: http://archives.ecolealsacienne.org/CDI/pdf/1400/14055_MONT.pdf
DI MANNO (T.), Le juge constitutionnel et la technique des " décisions interprétatives » en France et
en Italie, Paris, Economica-PUAM,1997.
FAVOREU (L.), PHILIP (L.), Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, Paris, Dalloz, 12e
édition, 2003.
GROTIUS (H.), Le droit de la guerre et de la paix, traduit par P. PRADIER-FODERE, Paris, PUF,
1999.
HAURIOU (M.), Précis de droit administratif et de droit public, 12ème édition, Paris, Dalloz, 2002.
JUVENAL (D.), Les satires, satire VI, 1918.
KELSEN (H.), Théorie pure du droit, 2ème édition, Trad. Française Charles Eisenmann, Dalloz, 1962.
LAUZIERE (L.), L’interprétation des lois, Chaire de rédaction juridique, Louis-Philippe Pigeon,
Université Laval, 2012.
LEVASSEUR (G.), CHAVANNE (A.), MONTREUIL (J.), BOULOC (B.), MATSOPOULOU
(H.), Droit pénal général et procédure pénale, 14 ème édition, Paris, Dalloz, 2002.
MAYER(O.), Le droit administratif allemand, Tome 1, 1903, Réédition Revue générale du droit on line,
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2019, numéro 44452, disponible au lien suivant: https://www.revuegeneraledudroit.eu/blog/2019/12/08/
droit-administratif-allemand-section-2-%c2%a76-pouvoir-legislatif-et-pouvoir-executif/
MEISNER (G. B.), Le nombre d'or. La divine beauté des mathématiques, Dervy, 2019.
MERLE (R.) et VITU (A.), Traité de droit criminel, Tome II, Procédure pénale, 5e éd., Paris, Cujas, 2001.
MEZGHANI (A.), Lieux et non-lieu de l’Identité, Tunis, Sud Editions, 1998.
ROUSSEAU (D.), Droit du contentieux constitutionnel, 7ème édition, Paris, Montchrestien, 2006.
ROUSSEAU (D.), GAHDOUN (P-Y.), BONNET (J.), Droit du contentieux constitutionnel,
11ème édition (Edition entièrement refondue), Paris, LGDJ Lextenso, 2016.
ROUSSEAU (J-J.), Du contrat social, ou principes du droit politique, in. Collection complète des
œuvres, Genève, 1780-1789, vol. 1, in-4°, édition en ligne www.rousseauonline.ch, version du 7
octobre 2012.
SCHUMPETER (J.), Capitalisme, socialisme et démocratie, Paris, Payot, 1965.
VIALA (A.), Les réserves d’interprétation dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Paris,
L.G.D.J., 1999.
VON IHERING (R.), L’esprit du droit romain dans les diverses phases de son développement, traduit
sur la 3ème édition par Octave DE MEULENAERE, Tome II, Paris, A. Marescq, Aîné, 1886-1888.
• Ouvrages spécialisés
BRIBOESIA (E.), HENNEBEL (L.) (dir.), Classer les droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2004.
DROOGHENBROECK (V.), La proportionnalité dans le droit de la Convention européenne des
droits de l’Homme: Prendre l’idée simple au sérieux, Bruxelles, Bruylant, 2001.
FAVOREU (L.), GAIA (P.), GHEVONTIEN (R.), MELIN-SOUCRAMANIEN (F.), PENA (A.),
PFERSMANN (O.), PINI (J.), ROUX (J.), SCOFFANI (J.), TREMEAU (J.), Droit des libertés
fondamentales, 7ème édition, Paris, Dalloz, 2016.
GHORBAL (S.), AMMAR (H.), OUERTANI (H.), RIAHI (O.), Le syndrome de Siliana- Pourquoi
faut-il abolir la peine de mort en Tunisie, Tunis, Cérès éditions, 2013.
HACHEZ (I.), Le principe de standstill dans le droit des droits fondamentaux: une irréversibilité
relative, Bruxelles, Bruylant, 2008.
HENNETTE-VAUCHEZ (S.), ROMAN (D.), Droits de l’homme et libertés fondamentales, 2ème
édition, Paris, Dalloz, 2015.
HOTZ (W.), Zur Notwendigkeitund Verhältnismässigkeit von Grundrechtseingriffen, Zurich 1977.
JELLINEK (G.), System der subjektiven öffentlichen
Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr, 1892.

Rechte,

Freiburg,

Akademische

LACROIX (C.), Protection des droits et libertés fondamentaux – Tome I, Prépa Dalloz, Paris, Dalloz,
2016.
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LEBRETON (G.), Libertés publiques et droits de l’homme, 7ème édition, Paris, A. Colin, 2005.
LEVINET (M.), Théorie générale des droits et libertés, 2ème édition refondue, Bruxelles, Bruylant,
Memesis, 2008.
MASTRONARDI (Ph.), Verfassungsgrundsatz der Menschenwürde in der Schweiz, Berlin, 1978.
MILL (J-S.), De la liberté, 1859, Traduit de l’anglais par Laurence Lenglet à partir de la traduction
de Dupond White (en 1860), disponible au lien: http://classiques.uqac.ca/classiques/Mill_john_
stuart/de_la_liberte/de_la_liberte.pdf
PETTIT (Ph.), Républicanisme. Une théorie de la liberté et du gouvernement, traduit de l’anglais par
Patrick Savidan et Jean-Fabien Spitz, Paris, Gallimard, 2004.
PHILIPPE (X.), Le contrôle de proportionnalité dans les jurisprudences constitutionnelle et administrative
françaises, Paris, Économica, 1990.
PIEROTH (B.), SCHLINK (B.), Grundrechte Staatsrecht II, 25ème édition, CF Müller, 2009.
RIVERO (J.), MOTOUH (H.), Les libertés publiques, Tome I, 9ème édition, Paris, PUF, 2003,
SCHEFER (M.), Die Kerngehalte von Grundrechten: Geltung, Dogmatik, inhaltliche Ausgestaltung,
Berne, 2001.
SUDRE (F.), Droit européen et international des droits de l’homme, 12ème édition, Paris, PUF, 2015.
VANNES (V.), Le droit de grève: Principe de proportionnalité, droit international, européen et national,
Bruxelles, Larcier, 2013.

II- Dictionnaires
DE VILIERS (M.), Dictionnaire du droit constitutionnel, 5ème édition, Paris, Dalloz, Armand
Colin, 2005.
SALMON (J.) (dir.), Dictionnaire de Droit International Public, Bruxelles, Bruylant, Universités
Francophones, 2001.

III- Thèses
DRAGO (M-L.) « Le principe de normativité criminelle, reconfiguration du principe de légalité
criminelle », thèse de doctorat, Université de Montpellier, 2016.
HAYIM (D.) « Le concept d’indérogeabilité en droit international: Une analyse fonctionnelle»,
thèse de doctorat en Etudes internationales Spécialisation en droit international, Institut de Hautes
Etudes Internationales et du Développement, Genève, 2012.
KIRMANN (F.) « Le principe de nécessité en droit pénal des affaires », thèse pour l’obtention du
grade de docteur en droit, Faculté de droit, sciences économiques et gestion, Université de Lorraine,
11 mai 2018.
MRABET (M.) « Les modes de recrutement dans la fonction publique tunisienne », thèse de
doctorat d’Etat en droit, Faculté de droit et de sciences politiques de Tunis, 2011.
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RIVIER (R.) « Droit impératif et juridiction internationale », thèse en droit, Université de
Paris II, 2001.
ROLAIN (M.) « Les limitations au droit de propriété en matière immobilière », thèse de doctorat
en droit, Université Nice Sophia Antipolis, 2015.
SCHMIDT NOEL (A.) « La limitation des droits fondamentaux en droit constitutionnel comparé »,
thèse présentée à la Faculté de droit de l’Université de Neuchâtel pour l’obtention du grade de
docteur en droit, 2011.

IV. Mémoires
CHAALANE (R.) « Le contrôle démocratique des forces de police », mémoire en vue de l’obtention
du diplôme de mastère de recherche en Droit public, Faculté des sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis, 2019-2020.
TABEI (M.) « Les normes de référence du contrôle de la constitutionnalité dans les avis du Conseil
constitutionnel », mémoire pour l’obtention du diplôme de mastère en droit public et financier,
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 2007.

V. Articles
ABDENNADHER (F.) « Le Conseil constitutionnel », Revue Servir, n°33, 2002, pp. 31-90.
AMSELEK (P.) « L’interprétation dans la Théorie pure du droit de Hans Kelsen », in. Interpretatio
non cessat. Mélanges en l'honneur de Pierre-André Côté, Cowansville (Québec), Editions Yvon Blais,
2011, pp. 39-56.
AUBERT (J-f.) « Limitations des droits de l’homme: le rôle respectif du législateur et des tribunaux»,
in. DEMESTRAL (A.) (dir.), La limitation des droits de l’homme en droit constitutionnel comparé,
Cowansville, 1986, pp. 185-219.
AUDARD (C.) « Citoyen », in. CANTO-SPERBER (M.) (dir.), Dictionnaire d’éthique et de
philosophie morale, volume 1, quatrième édition revue et augmentée, Paris, Quadrige/PUF, 2015,
pp. 314-319.
BOULANGER (J.) « Principes généraux du droit et droit positif », in. Le droit privé français au
milieu du XXe siècle: Études offertes à Georges Ripert, t 1, Paris, LGDJ, 1950, pp. 51-74.
BOUSTA (R.) « Contrôle constitutionnel de proportionnalité. La spécificité française à l’épreuve
des évolutions récentes », Revue française de droit constitutionnel, 2011/4, n° 88, pp. 913-930.
CAPITANT (D.) « Les motivations des décisions de la Cour constitutionnelle allemande », Annuaire
international de justice constitutionnelle, 28-2012, 2013. Le juge constitutionnel et l'équilibre des
finances publiques - Constitutions et mécanismes d'intégration régionale, pp. 17-20.
CHETARD (G.) « La proportionnalité de la répression dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2013/1, n° 1, Janvier-Mars
2013, pp. 51-71.
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CLEMENT (E.) « Les hésitations du droit français sur la prostitution des majeurs. Étude à l'occasion
de la proposition de loi renforçant la lutte contre le système prostitutionnel (AN n° 1437) », Revue
de science criminelle et de droit pénal comparé, 2015/4, n° 4, pp. 813-825.
D’ALMEIDA (F.) « Des usages de la vie privée dans la (dé)légitimation politique », Quaderni, n°
72-Printemps 2010, pp. 75-86.
DEBBECHE (K.) « Le droit international dans le projet de Constitution du 1er juin 2013 », in.
Mouvances du droit, Tome II, Etudes en l’honneur du Professeur Rafâa Ben Achour, en partenariat avec
Konrad –Adenauer-Stiftung, Tunis, 2015, pp. 363-400.
DEBBECHE (K.) « Les valeurs constitutionnelles entre identité et universalité » in. L’ambivalence
constitutionnelle, colloque international à la mémoire d’Amir Ouechtati, Faculté des sciences juridiques,
économiques et de gestion de Jandouba, les 24 et 25 avril 2019, à paraître.
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decision/2015/2014450QPC.htm
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17520, 9 mai 1933, disponible au lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.
do?idTexte=CETATEXT000007636694
CE, Arrêt d'Assemblée du Conseil d'État, Ruben de Servens, n°s 55049, 55055, 2 mars 1962,
disponible au lien suivant: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007636269
CE, d’Oriano, 23 octobre 1964, Recueil Lebon, p. 486.
CE, Arrêt d'Assemblée du Conseil d'État, M. D, n° 138653, 9 avril 1993, disponible au lien suivant:
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000007839300
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do?idTexte=CETATEXT000007877723
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do?idTexte=CETATEXT000008255110
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ATF 91 I 321, Arrêt du 14 décembre 1965 dans la cause Rassemblement jurassien contre Conseilexécutif du canton de Berne, disponible au lien suivant: http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/
index.php?lang=de&zoom=&type=show_document&highlight_docid=atf%3A%2F%2F91-I321%3Ade
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fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=5&from_
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ATF 117 Ia 472, Arrêt du 14 novembre 1991, Sozialdemokratische ParteiBaselstadt, disponible
au lien suivant: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_

املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات

340

 هل من قراءة أخرى؟: واحلريات الفردية49 الفصل

year=2020&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=manifestation-masque&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_
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clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-112%3Ade&lang=de&type=show_
document
ATF 128 I 327, Arrêt du 26 août 2002, I. Département de droit public dans le cadre de Botta et Mitb.
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index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-I-327%3Ade&lang=de&type=show_document
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it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F136-IV-97%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page97
ATF 140 I 381, Arrêt du 1er octobre 2014, la Ire Cour de droit public dans la cause Parti socialiste genevois et consorts contre Conseil d'Etat de la République et canton de Genève, disponible
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ATF 142 I 49, Arrêt du 11 décembre 2015, S. Schulgemeinde St. Margrethengegen A.D.
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disponible au lien suivant: https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.
php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_
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XII. Documents et textes officiels internationaux
• Instruments conventionnels
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 décembre 2000, Journal officiel de l’Union
européenne, (2012/C 326/02), 26-12-2012, pp. 391-407, disponible au lien suivant: https://eurlex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT
• Actes des organes internationaux

Comité des droits de l’homme
Observations générales
Comité des droits de l’homme, Observation générale n°29, États d’urgence (art. 4), adoptée le
24 juillet 2001 à sa 1950e session, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 août 2001, disponible au lien
suivant : http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/french/f-gencom29.html
Constatations
Human Rights Committee, Toonen v. Australia, Communication No. 488/1992, U.N. Doc CCPR/
C/50/D/488/1992 (1994), 31 March 1994, disponible au lien suivant: https://juris.ohchr.org/fr/
Search/Details/702

Commission de droit international
Comimission de droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, Nations unies, 2005, disponible au lien
suivant: https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/9_6_2001.pdf
• Jurisprudence
Jurisprudence internationale : Cour internationale de Justice
Arrêts
Cour internationale de justice, Affaire Ahmadou Sadio Diallo, République de Guinée c. République
démocratique du Congo, Arrêt du 30 novembre 2010, disponible au lien suivant: https://www.icj-cij.
org/files/case-related/103/103-20101130-JUD-01-00-FR.pdf
Avis consultatifs
Cour Internationale de Justice, Licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, Avis consultatif
du 8 juillet 1996, Recueil 1996, pp. 226-267, disponible au lien suivant :https://www.icj-cij.org/
public/files/case-related/95/095-19960708-ADV-01-00-FR.pdf
Jurisprudence régionale
Cour européenne des droits de l’homme
CEDH, Affaire Delcourt c. Belgique, Requête n°2689/65, Arrêt du 17 janvier 1970, disponible au
lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62025%22]}
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CEDH, Affaire Golder c. Royaume-Uni, Requête n°4451/70, Arrêt du 21 février 1975, disponible
au lien suivant:https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62054%22]}
CEDH, Affaire Handyside c. Royaume-Uni, Requête n° 5493/72, Arrêt du 7 décembre 1976, disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22fulltext%22:[%22Handyside%22],%22languageisocode%22:[%22FRE%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-62057%22]}
CEDH, Affaire Klass et autres c. Allemagne, Requête n° 5029/71, Arrêt du 26 septembre 1978,
disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62068%22]}
CEDH, Affaire Sunday Times c. Royaume-Uni, Requête n° 6538/74, Arrêt du 26 avril 1979, disponible
au lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre# {%22itemid%22: [%22001-62140%22]}
CEDH, Affaire Young, James et Webster c. Royaume-Uni, Requête n°s7601/76 et 7806/77,
Arrêt du 13 août 1981, disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22item
id%22:[%22001-62164%22]}
CEDH, Affaire Dudgeon c. Royaume-Uni, Requête n°7525/76, Arrêt du 22 octobre 1981, disponible au lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Dudgeon%20
c.%20Royaume-Uni,%20Requ%C3%AAte%20n%C2%B07525/76,%20Arr%C3%AAt%20
du%2022%20octobre%201981%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-62031%22]}
CEDH, Affaire Sporrong et Lönnroth c. Suède (article 50), Requête n°s 7151/75 et 7152/75,
Arrêt du 23 septembre 1982, disponible au lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/
eng#{%22appno%22:[%227152/75%22],%22itemid%22:[%22001-57580%22]}
CEDH, Affaire Malone c. Royaume-Uni, Requête n°8691/79, Arrêt du 2 août 1984, disponible au
lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22: [%22001-62091%22]}
CEDH, Affaire Barthold c. Allemagne, Requête n°8734/79, Arrêt du 25 mars 1985, disponible au
lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-61990%22]}
CEDH, Affaire James et a. c. Royaume-Uni, Requête n° 8793/79, Arrêt du 21 février 1986, disponible
au lien suivant : https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62065%22]}
CEDH, Affaire Lingens c. Autriche, Requête n° 9815/82, Arrêt du 8 juillet 1986, disponible au lien
suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62081%22]}
CEDH, Affaire Leander c. Suède, Requête n° 9248/81, Arrêt du 26 mars 1987, disponible au lien
suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62077%22]}
CEDH, Affaire Häkansson et Sturesson c. Suède, Requête n° 11855/85, Arrêt du 21 février 1990, disponible au lien suivant: https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22fulltext%22:[%22Affaire%20H%C3%A4kansson%20et%20Sturesson%20c./%20Su%C3%A8de,%20Requete%20n%C2%B0%2011855/85,%20Arr%C3%AAt%20du%2021%20f%C3%A9vrier%20
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املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز الديمقراطية يف مجيع أنحاء العامل،
باعتبارها طموح ًا إنساني ًا عاملي ًا ومتكين ًا للتنمية املستدامة .نقوم بذلك عن طريق دعم بناء وتعزيز ومحاية املؤسسات
والعمليات السياسية الديمقراطية عىل مجيع املستويات .تتمثل رؤيتنا يف عامل تكون فيه العمليات واجلهات الفاعلة
واملؤسسات الديمقراطية تشاركية وخاضعة للمساءلة وتوفر التنمية املستدامة للجميع.

عملنا

نركز يف عملنا عىل ثالثة جماالت تأثري رئيسية :العمليات االنتخابية ،وعمليات بناء الدستور ،واملشاركة والتمثيل
السياسيني .ونتبنى مبادئ النوع االجتامعي والتشاركية وحساسية النزاع والتنمية املستدامة يف مجيع جماالت عملنا.

توفر املؤسسة الدولية للديمقراطية واالنتخابات حتليالت لالجتاهات الديمقراطية العاملية واإلقليمية ،وتنتج
معرفة مقارنة بشأن املامرسات الديمقراطية ،وتقدم املساعدة الفنية وبناء القدرات يف جمال االصالح للجهات
املشاركة يف العمليات الديمقراطية ،وجتري حوار ًا بشأن قضايا مهمة للنقاش العام بشأن الديمقراطية وبناء
األنظمة الديمقراطية.

أين نعمل؟

يقع مقرنا الرئييس يف ستوكهومل ،ولدينا مكاتب إقليمية وقطرية يف أفريقيا وآسيا واملحيط اهلادئ وأوروبا وأمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي .واملؤسسة عضو مراقب دائم يف األمم املتحدة وهي معتمدة لدى مؤسسات
االحتاد األورويب.
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الفصل  49واحلريات الفردية :هل من قراءة أخرى؟

ﻛﻴﻒ ﻧﻘﺪﹼ م ﻟﺪراﺳﺔ ﺣﻮل ﻓﺼﻞ دﺳﺘﻮري ﻣﻸ اﻟﺪﹼ ﻧﻴﺎ وﺷﻐﻞ اﻟﻨﺎس ،ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ
ﻓﻴﻪ ﴐورات وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻠﺤﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ﻣﻊ أﻓﻖ ﲪﺎﻳﺘﻬﺎ وﳛﺪﹼ د ﻓﻴﻪ
اﻟﺘﹼﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ وﻣﻮﺟﺒﺎﲥﺎ زاوﻳﺔ ﹼ
ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﳊﺮﻳﺔ؟ وﻛﻴﻒ
ﹼ
ﻧﻠﺨﺺ ﺑﺤﺜﺎ ﺣﻮل اﻟﻘﺮاءات اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﺟﻮﻫﺮي ﰲ دﺳﺘﻮر  27ﺟﺎﻧﻔﻲ/
ﻳﻨﺎﻳﺮ  2014ﰲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ اﻟﻔﺮد ﹼﻳﺔ ،ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ اﻟ ﹼﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﻤﻔﻬﻮم اﻟﻔﺮد اﻟﺬي
اﻟﴩﻗ ﹼﻴﺔ ﺑﲈ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﲤﺎﻧﻊ اﳊﺮﻳﺎت
وﻟﺪ ﺧﺎرج رﺑﻮﻋﻨﺎ وﱂ ﻳﻨﻀﺞ ﰲ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ ﹼ
اﻟﻔﺮد ﹼﻳﺔ وﺗﻌﺘﱪﻫﺎ ﺧﻄﺮا ﻋﲆ ﲤﺎﺳﻚ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﲈﻋ ﹼﻴﺔ؟

"اﻟﻔﺼﻞ  49واﳊﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮد ﹼﻳﺔ :ﻫﻞ ﻣﻦ ﻗﺮاءة أﺧﺮ؟" ،ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ
ﰲ اﻹﻣﻜﺎﻧ ﹼﻴﺎت اﻟﺘﹼﺄوﻳﻠ ﹼﻴﺔ ﻟﻔﺼﻞ ﻧﺨﺎﻟﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﻐﻴﲑ اﳉﺬري اﻟﺬي
أﺣﺪﺛﻪ دﺳﺘﻮر  27ﺟﺎﻧﻔﻲ/ﻳﻨﺎﻳﺮ  2014ﰲ ﳎﺎل اﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت ،ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ،
ﳜﺼﻬﺎ ،ﻓﻌﻼ .وﺑﲔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﳎﺎﻟﻪ ﺑﲔ
وﻣﺪﺧﻞ ﺗﻐﻴﲑ اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺘﴩﻳﻌﻲ ﻓﻴﲈ ﹼ
ﻣﺂزق اﻟﺘﹼﻀﻴﻴﻖ وﴐورات اﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ،وﲢﻠﻴﻞ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺗﻪ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠـ"ﺣﻮار"
اﳌﴩع واﻟﻘﺎﴈ اﻟﺪﹼ ﺳﺘﻮري ﻣﻦ أﺟﻞ ﲪﺎﻳﺔ ﻗﺼﻮ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎت اﻟﻔﺮد ﹼﻳﺔ،
ﺑﲔ ﹼ
ﺗﺪﻋﻮﻛﻢ ﻣﺆ ﹼﻟﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ إﱃ رﺣﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧ ﹼﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﹼﴩﻳﻊ اﻟﺘﻮﻧﴘ واﻟﻘﺎﻧﻮن
اﳌﻘﺎرن وﻓﻘﻪ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺪﹼ ﺳﺘﻮري واﻟﺪﹼ وﱄ ،ﺑﺤﺜﺎ ﻋﻦ ﺗﺄوﻳﻞ ﻣﺴﺘﻨﲑ ﻟﻠﲈ ﹼدة
اﳉﺎﻣﻌﺔ وﺗﻄﺒﻴﻖ ﹼ
ﺧﻼق ﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﺮد ﺣﺮ ﰲ ﳎﺘﻤﻊ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ،
ﻓﻘﺮاءة ﳑﺘﻌﺔ.
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