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،  2014يناير  26إ��   2011أكتو�ر  26و���ي من التّ  أسي��يّ ة ال�ي قضاها ا�جتمعون �� ا�جلس التّ ت املّد امتّد         

تل نائبان من ا�جلس هذه املّد  ورغم أّن 
ُ
 ع�� يد التّ   الّتأسي��ية عرفت العديد من االضطرابات (حيث ق

ّ
  طّرف)، إال

 ات ا�ِجسام، لم تذهب ُس �حيّ ستور وهذه التّ أخر �� املصادقة ع�� الّد هذا التّ  أّن 
ّ
 تتو�جها بدستورٍ  ما تّم دًى، و�ن

ستور ا�جديد، سواء أ�انت هناك الكث�� من املالحظات ع�� الّد  أّن  ستور��ن. �حيٌح �ع�ن الّد �نال شبھ إجماع املش

و�� هذه املقالة  .ستور من خاللها ة جوانب يمكن قراءة هذا الّد هناك عّد  ة، كما أّن ة أم سلبيّ مالحظات إيجابيّ 

 ،خاّص  ش�ٍل ي�ي �� تو�س �يا��ي والّد قاش الّس ��ا �� سياق النّ يّ أهّم  أّن لهانرى  وء ع�� زاو�ٍة نحاول �سليط الضّ 

ة، بحيث �س�� لتلّمس ياسيّ ينية الّس و�ة املسألة الّد ا، ونقصد ��ذه الزّ عامّ  ة �ش�ٍل سالميّ إل ة اول ذات األغلبيّ والّد 

ة  ينيّ أسي��ي �حسم املسألة الّد يغة ال�ي اهتدى إل��ا ا�جتمعون �� ا�جلس التّ ا��: ما �� الصّ ؤال التّ اإلجابة عن الّس 

ر التّ هذا الّس  ة؟ و�تفّرع عن ياسيّ الّس 
ّ
أسي��ي ع�� وحدة وافق داخل ا�جلس التّ ؤال، سؤال آخر مفاده: هل أث

ستور�ة؟ مضمون الوثيقة الّد   

 ، مّم ا يجعلھ ضمن الّد سات�� 1تت�وّ ن الوثيقة الّد ستور�ة 
ً

 التّ و�سية ا�جديدة من توطئٍة ، وعشر أبواٍب ، و149 فصال

زوا ع�� املبادئ العاّم متوّسطة ا�حجم، حيث تجّنب واضعوه اإلطناب �� التّ 
ّ

ة واألسس، دون أن يخلو فاصيل ورك

وطئة ال�ي اس��ّل ��ا ستور. وتوّ�ح التّ فاصيل ال�ي لم يكن هناك من داِع إليرادها ضمن الّد ذلك من �عض التّ 

س عل��ا ة ال�ي يتأّس ياسيّ ظام القديم، الفلسفة الّس � �عد إزالة النّ ة األو�ستور�ّ ون الوثيقة الّد ستور�ّ املش��عون الّد 

 ديباجة الّد  أّن من فع�� الّرغم  ؛و�سيةولة التّ �ة الّد نظام ا�حكم وهوّ 
ّ

عب ستور أشارت �� بداي��ا إ�� نضاالت الش

ص من االستبداد، وفاءً 
ّ
  من أجل "االستقالل والتخل

ّ
ا مع  و�سي�ن، وقطعً و�سيات والتّ ات التّ هداء ولت�حيّ لدماء الش

 
ّ
 ستور العلما�ي الفر���يّ ا يقرّ�ھ من صيغة الّد لم وا�حيف والفساد"، مّم الظ

ّ
سرعان ما   س املد�ّي َف هذا النّ   أّن ، إال

 
1 �عتمد هنا ��خة الّدستور الّتو���ي امل�حو�ة بصيغة (  - PDF  خة ال�ي صادق�

ّ
) من املوقع اإللك��و�ي الّرس�ي للمجلس الّتأسي��ي الّتو���ي، و�� الن

. رابط ال�حب:2014يناير  26عل��ا ا�جلس يوم    
 http://www.anc.tn/site/main/AR/docs/constit_proj_26012014.pdf 
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 سيتبّد 
ّ
عب التّ انية من التّ د مع الفقرة الث

ّ
دت ع�� تمّسك الش

ّ
سالم ومقاصده اإل "بتعاليم  :و���يوطئة، ال�ي أك

سمة بالتّ 
ّ
ة، واستلهامنا من رصيدنا اميّ ة الّس ال�ونيّ ق اإل�سان �سانية ومبادئ حقو اإلفّتح واالعتدال، و�القيم املت

و���   ،ةسالميّ اإل ة �تنا العر�يّ مات هوّ ة املستن��ة إ�� مقوّ صالحيّ اإل ع�� �عاقب أحقاب تار�خنا، ومن حركتنا  ا�حضارّي 

ك  مّس الوا�ح من هذا املزج ب�ن التّ  .ة"ا من امل�اسب الوطنيّ ، وتمّس�ا بما حّققھ شعبن�ّي ّي اإل�ساالكسب ا�حضار 

 �� دستور تو�س  ، أّن ثانيٍة  ة من جهٍة ينية من جهة، واملبادئ ال�ونيّ عاليم الّد بالتّ 
ّ
ورة هدف إ�� ا�جمع ب�ن ما �عد الث

 
ّ
لة داخل ا�جلس التّ مختلف الط

ّ
  ــــــــــ�ن يوصفون بـ"االعتدال" وحداثيّ  ـــــــ�ن يوصفون بـأسي��ي منإسالميّ روحات املمث

ة. ة الّرادي�اليّ وّجهات ا�حداثيّ ة املتطّرفة، والتّ ارات اإلسالميّ يّ "املرونة"، �� غياب التّ   

 
ُ
)، حيث نجد أو مد�ّي  (علما�ّي  وما هو حدا�ّي  غام ب�ن ما هو دي�يّ االندا من ستور جانبً ��ز با�� فقرات توطئة الّد وت

  يمقراطّي الّد  ظام ا�جمهورّي يص ع�� "النّ نص إ�� جانب التّ 
ّ
 ، حيث الّس ٍة مدنيّ  ، �� إطار دولٍة شار�ّي الت

ّ
  ،عب"يادةللش

 إلشيد"، "كرامة اي�ي من قبيل"ا�ُحكم الرّ تنت�ي إ�� املوروث الّد  عباراٌت 
ّ
ة  قا�� وا�حضاري لألّم �سان"، االنتماء الث

  ا نصادف عباراٍت ة"، وأحيانً سالميّ إل ة واالعر�يّ 
ً
 من التّ  قر�بة

ّ
 ناقض داخل ا�جملة الواحدة "فإن

ّ
عب نا باسم الش

رنا بإعالن استقالل الواليات املتّ نرسم ع�� بركة هللا هذا الّد 
ّ

، الذي  1776ة لعام حدة األمر�كيّ ستور". وهذا يذك

عب�� اإلعالن نجد التّ ففي الفقرة األخ��ة من هذا  ؛مازج ب�ن األصالة وا�حداثةس من خاللها اآلباء املؤّسسون التّ كرّ 

 التّ 
ّ
امللتئم، راج�ن من ا�حاكم األس�ى لهذه  ة �� املؤتمر العامّ كيّ �حدة األمر �� الواليات املتّ ا��: "وعليھ، فنحن ممث

 الّد 
ّ
  يب و�تفو�ٍض نيا، �شهر و�علن باسم شعب هذه املستعمرات الط

ّ
 نا، تأييًد منھ (...) و�ن

ّ
 ا لهذا اإلعالن، وات

ً
 �اال

ا �� سبيل اآلخر حياتھ ومالھ وشرفھ منّ  واحٍد  ماية العناية اإللهية، نتبادل العهد بأن يبذل �ّل ا ع�� حتام� 

، مع العلم بأّن  الّد ستور األمر��ّي  الذي ستتّم   صياغتھ �عد عشرات الّس نوات ع�� إعالن االستقالل، لم 2املقّد س" 

لم �شر إ��  1787ادر سنة الصّ  ستور األمر��ّي فالّد  ؛قضتھ� منا�ساير ا�حتوى ا�حافظ لهذا األخ��، كما لم �سَع إ�

 
تّم �عتمد هنا ��  -  2 الرّ   خة مضغوطة  املوقع  ا�خارجيّ �ح��ا من  لوزارة  األمر�كيّ س�ي   ة 

ّ
وال�  ة، 

ّ
الل ��ا قسم  ف 

ّ
ت�ل العر�يّ �جمة  ة غة 

د �ان يوم آة، (ة األم��كيّ �� وزارة ا�خارجيّ  بمكتب برامج اإلعالم ا�خار��ّ 
ّ

 .)2013دجن��   25خر تأك
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-CONAN-1992/pdf/GPO-CONAN-1992-6.pdf 
http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/texttrans/2009/03/20090326164658bsibhew0.3102075.html#axzz2nW5pe5wH 

http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-CONAN-1992/pdf/GPO-CONAN-1992-6.pdf
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 من بنوده، عدا تنصيصھ �� ا هللا �� أّيٍ إ��   ين أوالّد 
ّ
ادسة ع�� عدم جواز "اش��اط  ة الّس الثة من املادّ لفقرة الث

 � أّي  منصب رس�يّ  أو مسؤولية عاّم ة �� الواليات املتّ حدة"religious testاعتبار دي�يّ  
ّ
 ولم تختلف .3 كمؤّهل لتو�

ل لسنة عديل األوّ التّ  عما كّرسھ اآلباء املؤّسسون، باستثناء أّن  ستور األمر��ّي عديالت املتوالية ع�� الّد التّ 

ة "جدار  ة ممارستھ. وهذا ما �ان يطلق عليھ نظر�ّ �ّ من األديان أو تقوم بمنع حرّ  ولة ديٌن منَع أن ي�ون للّد 1791

 . 4الفصل" ال�ي �ان ينادي ��ا جفرسون وماد�سون 

 ل املعنَون باملبادئ العاّم َي�ُ�ز الباب األوّ  ،وطئة�عد التّ 
ً

، حاول من خاللها املشّرع  ة، والذي يت�ّون من عشر�ن فصال

   ع�� أّن  ل ينّص فالفصل األوّ  ؛و�سيةولة التّ ة ال�ي تقوم عل��ا الّد ستوري أن يبّ�ن املبادئ العاّم الّد 
ٌ
  "تو�س دولة

 إل سيادة، اة، ذات حرٌّ 
ّ

سالمية إل ريعة اسالم دي��ا، والعر�ية لغ��ا، وا�جمهور�ة نظامها"، وهكذا غابت عبارة "الش

 
ّ
وافقي الذي سات�� العر�ية. و�أ�ي الفصل الثا�ي ليعّ�� عن املس�� التّ شريع" ال�ي تحفل ��ا العديد من الّد مصدر الت

� ولة، أكيد ع�� إسالمية الّد لتّ ل افبعد أن رام الفصل األوّ  ؛ستور طبع مراحل إعداد الّد 
ّ

  تو�
ّ
أكيد  ا�ي التّ الفصل الث

  ع�� أّن 
ٌ
 مدنيّ  "تو�س دولة

ٌ
 ة

ّ
  شّرع الباب أمام أّي مل كما أغلق ا . عب، وعلو�ة القانون" ، تقوم ع�� املواطنة، و�رادة الش

طرف من   �ّل  جواز �عديل هذين الفصل�ن، و�أّن  ع�� عدممحاولة لتعديل الفصل�ن األّولْ�ن وذلك بتنصيصھ 

حظة التّ األطراف املشاركة �� وضع الّد 
ّ

ر ملموس أسيسية. و�� تطوّ ستور قد خ��َي أن َيضيَع ما دافع عنھ خالل ال�

 الّد  نّص  ،نسالمي�ّ اإل ومعاكس لرغبات الكث�� من  
ّ
  الث ع�� أّن ستور ا�جديد �� فصلھ الث

ّ
عب هو صاحب "الش

 يادة ومصدر الّس الّس 
ّ
ي إسالميّ  ليھ املنتخب�ن أو ع�� االستفتاء"، وهو ما يفيد أّن لطات، يمارسها بواسطة ممث

�ضة "راشد فكث��ا ما انتقد زعيم حركة ال�ّ  ؛ة ة إ�� نصوص دستور�ّ قد حّولوا طروحا��م الفكر�ّ  يّ أسي��ا�جلس التّ 

نصيص ع��  تّ د قطب. وسواء أ�ان هذا الة ال�ي قال ��ا املودودي وسيّ ة اإللهيّ يادة وا�حاكميّ " فكرة الّس و��يالغن

 "الّس  إمبد
ّ

 أو بضغٍط  تأسي��يّ ة باقتناع من ِقبل جميع أعضاء ا�جلس الستور�ّ ة" داخل الوثيقة الّد عبيّ يادة الش

 
  ابط:املرجع السابق الرّ  - 3

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/01/20090105154826ssissirdile0.3566706.html#ixzz2nWJKwePh   
 .  110، ص 2005، دمشق، بعة األو��طالحديث الفكري، ر�ية للتّ ع�� هارش��: العلمانية، ترجمة رشا الصباغ، املؤسسة ال - 4

http://iipdigital.usembassy.gov/st/arabic/publication/2009/01/20090105154826ssissirdile0.3566706.html#ixzz2nWJKwePh
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 مبدأ الّس  أّن �� تيجة النّ  ار آخر، فإّن من ِقبل تيّ  ارات وتنازٍل يّ من أحد التّ 
ّ

ا ��  ا ركينً ض�� ركنً أعبية يادة الش

ة. و�سيّ املنظومة القانونية التّ   

� أك�� �� الفصل الّس ياسيّ ة الّس ب�ن أطراف العمليّ  وافقّي هذا املسلك التّ  إّن 
ّ

ستور، ادس من الّد ة �� تو�س، تج�

 الذي جعل من "الّد 
ً
 للّد  ولة راعية

ً
 ة املعتقد والضّ �ّ �حرّ  ين، و�افلة

ّ
 ينيّ عائر الّد م�� وممارسة الش

ً
�حياد  ة، وضامنة

د فيھ التّ وظيف ا�حز�ّي املساجد ودور العبادة عن التّ 
ّ

ين ولة بالّد ون ع�� أن تتكّفل الّد أسيسيّ ". ففي الوقت الذي أك

من خالل  يا��يّ ين �� ا�جال الّس توظيف للّد  �ة املعتقد، ومنعوا أّي �م �� اآلن ذاتھ قد نّصوا ع�� حرّ وترعاه، فإ�ّ 

 ستور قد استغرق زمنً إنجاز الّد  ألّن ا املساجد.ونظرً 
ً

ارئة، ذلك ساعد ع��  ، فإّن ا طو�ال
ّ
أن ُيِلّم بالكث�� من األمور الط

 
ّ

ق بمسألة التّ وتج�
ّ
  ؛حر�ض ع�� الكراهيةكف�� والتّ � ذلك بوضوح فيما يتعل

ّ
ادس انية من الفصل الّس فالفقرة الث

لزم الّد 
ُ
 ت

ّ
ل�ِ�م بمنع دعوات التّ و�حماية املقّدسات ومنع النّ  ،سامحولة "بنشر قيم االعتدال والت

َ
كف�� يل م��ا، كما ت

صدي لها". و�التّ  ،حر�ض ع�� الكراهية والعنفوالتّ   

يل من  �ن، بأن منعت النّ �ن والعلمانيّ سالميّ اإل �ا رامت املوازاة ب�ن مطالب ا، أ�ّ الوا�ح من هذه الفقرة أيضً 

 
ّ
حر�ض ع�� العنف  كف�� والتّ ھ �ان ينب�� تحديد مع�ى املقدسات)، كما منعت خطاب التّ املقّدسات (رغم أن

  والكراهية.

 �وعشر  اع �سعً ات، الذي خّصص لھ املشرّ �ّ ة يأ�ي باب ا�حقوق وا�حرّ نصيص ع�� املبادئ العاّم و�عد التّ 
ً

 ن فصال

دت الوثيقة الّد )، 49إ�� الفصل   21(من الفصل 
ّ

ات ال�ي ينب��  �ّ ة ع�� مجموعة من ا�حقوق وا�حرّ ستور�ّ حيث أك

�ة املراسالت، ومنع عذيب، وحرمة املسكن وسرّ �� ا�حياة، ومنع التّ  كّفل ��ا، من قبيل ا�حّق ولة رعاي��ا والتّ ع�� الّد 

 ومعاملة الّ� ، ، وتحر�م العقاب ا�جما��ّ جبارّي اإل في والنّ  و���يّ ة من املواطن التّ �حب ا�جنسيّ 
ً
 جناء معاملة

 اإل عب�� و أي والفكر والتّ ة الرّ �ّ حرّ أّن ة، كما �سانيّ إ
ّ
شرعالم والن  

.  )31ات (ف �ّ ممارسة رقابة مسبقة ع�� هذه ا�حرّ مضمونة، وال يجوز   
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سع ا�جال لعرض مجموعة من املالحظات ع�� الّد 
ّ
ستور ا�جديد لتو�س، وهو ما سنتداركھ �� مقالة قادمة،  لم يت

  لكن حسبنا اإلشارة إ�� أّن 
ّ
 بيعة التّ الط

ّ
عيھ، جعلت مضمونھ ال يخُل من تناقضات  مت �� واِض وافقية ال�ي تحك

 ولة وحرّ ع�� مدنّية الّد  املشّرع نّص  رغم أّن ونواقص؛ ف
ّ

الكث��    أّن �ة املعتقد واملساواة �� ا�حقوق والواجبات، إال

ح لرئيس ا�جمهور�ّ ستور �س�� عكس هذه املبادئ من قبيل: اش��اط الّد من بنود الّد 
ّ

ة أن ي�ون ستور ع�� امل���

ة  ستور�ّ اب ورئيس ا�ح�ومة بأداء اليم�ن الّد وّ وأعضاء مجلس النّ ة من رئيس ا�جمهور�ّ  سالم، و�لزام �ّل اإل دينھ 

ا با� "أقسم با� العظيم أن أخدم الوطن بإخالص، وأن أل��م  ��ا أن ي�ون مؤمنً ع�� مؤدّ  موّحدة تفيد بأّن  بصيغٍة 

� منصَب  غ�� املسلم ال  ا �ع�ي أّن )، مّم 89، 58، 76ام لتو�س" (الفصول ستور و�الوالء التّ بأح�ام الّد 
ّ
يمكنھ أن يتو�

� أغ�� املؤمن ال يمكنھ  ة، كما أّن رئيس ا�جمهور�ّ 
ّ
 ا ل�ح�ومة أو عضوً ا أو رئيّس وزار�ّ منصًبا    ن يتو�

ّ
 ا بال��ملان، و�ال

ّ
ھ  فإن

د بھ إن هو عتَق ا ال �ُ ي قسًم أن يؤدّ  ،ة ال�ي توجب اإليمان با�. فع�� غ�� املؤمن إذنستور�ّ ب��ديد اليم�ن الّد  ملزمٌ 

 ستور. أّم ة املعتقد واملساواة ال�ي وردت �� بنود الّد �ّ وحرّ   ا�� ا، وهذا يتنا أو برملاني� ي�ون وز�رً  أنراد أ
ّ
املسلم غ��  � ا تو�

ة العقيدة واملساواة �� ا�حقوق والواجبات تقتصر ع��  �ّ حرّ   ستور، و�أّن الّد  ولة فهو ممنوع بنّص ملنصب رئيس الّد 

ولة. ة �� الّد ئيسيّ ات الرّ ما دون املسؤوليّ   

 (األوّ  الّدستورّ�ةمجال لتعديل �عض الفصول  ستوري أّي كما أغلق املشّرع الّد 
ّ
األجيال  جعلا�ي)، وهو ما ي ل والث

 
ّ

 ة، مّم أسيسيّ حظة التّ القادمة مقّيدة بما أنتجتھ ال�
ّ
ر�قة ال�ي  ا �ع�ي أن

ّ
 ع�� الط

ّ
ھ ال مجال لتغي�� هذه الفصول إال

وافقية، ما ضر�بة من ضرائب التّ عديل. وهذا ر�ّ ألنفسهم بإقفال الباب ع�� التّ  ن ا�حّق أعطى بموج��ا املش��عو 

  حيث يبدو أّن 
ّ
ا أمام املرأة ال�ي يرى الكث�� من  رً ولة متيّس ��ح ملنصب رئيس الّد أحد األطراف استطاع أن يجعل ال�

 سالميّ اإل 
ّ
 �ن أن

ّ
 ين اإلسالمّي ن بالّد ديّ أن يفرض شرط التّ  اإلسالمّي ار يّ ة، بينما استطاع التّ ��ا شؤون األّم ھ ال يجوز تول

 ملن يرغب �� أن يصبح رئيًس 
ّ

ة ة (مدنيّ تمر�ر �عض البنود العلمانيّ  ار ا�حدا�ّي يّ . كما حاول التّ و���يّ عب التّ ا للش

 الّد 
ّ

ار  يّ التّ  افعولة...)، بينما دة، املناصفة، رئاسة املرأة للّد ة املعتقد، القيم ا�جمهور�ّ �ّ عب، حرّ ولة، سيادة الش
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ة لليم�ن ينيّ يغة الّد ولة، الصّ ة رئيس الّد ولة، إسالميّ ة (دين الّد ينيّ من البنود الّد  ا�حافظ ع�� مجموعٍة 

ة...). ستور�ّ الّد   

حيث نال شبھ   ،ةوافقيّ ا�جديد استطاع أن يكسب الّروح التّ  و���يّ ستور التّ الّد  قليلة، يمكن القول بأّن  ب�لماٍت 

لون أهّم  أسي��يّ ع أعضاء ا�جلس التّ إجما
ّ
 يّ التّ  الذين يمث

ّ
 ارات املوجودة �� ا�جتمع، إال

ّ
ة جانب وافقيّ يغ التّ ھ للصّ  أن

ناقض �عض فصول الّد لبيّ من الّس 
ُ
 ة، حيث ت

ّ
��ا، ولة وعلمانيّ ة الّد ما أظهرت �عض الفصول مدنيّ ستور �عضها؛ ف�ل

 
ّ

 إال
ً

ة ا�حديثة �� تو�س ستور�ّ الوثيقة الّد  ولة. و�مع�ى آخر، فإّن ة الّد دينيّ ا من  أخرى ل�ي ت��ز جانبً  وحضرت فصوال

يادة  ة (الّس ة والقانونيّ ياسيّ ��ا ع�� املستوى األد�ى من املمارسة الّس ولة وعلمانيّ ة الّد استطاعت أن تكّرس مدنيّ 

 
ّ

ولة غ�� متيّسرة ع�� املستوى ة الّد ظاهر واالعتقاد...)، �� الوقت الذي ال تزال مدنيّ عب�� والتّ ة التّ �ّ ة، حرّ عبيّ الش

ما ما سُيبقي  ولة)، وهو ر�ّ ، دين الّد ي�يّ الّد  ستورّي ولة، الَقسم الّد ة رئيس الّد ة (إسالميّ يّ ياسالعلوي للممارسة الّس 

ا لألجيال ا�حاضرة والقادمة. ولة مفتوًح �ة الّد ائر حول هوّ قاش الّد ع�� النّ   

 

 


