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إفتتاحية

من
اغتال
شكري
بلعيد ؟

ميالد المجلس
عزيــزي القــارىء ،نضــع بــن يديــك
هــذا العــدد األول مــن النشــرية الورقيــة
«املجلــس» التــي تصــدر فــي نهايــة كل
شــهر ،متضمنــة ملقــاالت مختــارة مــن
املوقــع اإللكترونــي احلامــل لنفــس اإلســم.
وإذ يعتبــر هــذا املولــود اجلديــد فــي
الســاحة اإلعالميــة كيانــا مســتقال بذاتــه
غيــر ناطــق بأيــة جهــة أو تيــار سياســي أو
فكــري محــدد ،فقــد جــاء كثمــرة لتعــاون
بنــاء بــن شــبكة «دســتورنا» الناشــطة فــي
حقــل املجتمــع املدنــي وبــن برنامــج األمم
املتحــدة للتنميــة مــن خــال مكتبــه فــي
تونــس.
أطلقنا على هذه النشرية اسم «املجلس»
باعتبارها ستختص في متابعة أعمال
املجلس التأسيسي واملرحلة التأسيسية
جلمهورية ثانية بصفة عامة ،فيما يعرف
مبرحلة االنتقال الدميقراطي التي متتد إلى ما
يقرب من خمس سنوات أو يفوقها أحيانا
ليبلغ سبع أو عشر سنوات تتحقق فيها
العدالة االنتقالية وتستقر فيها املمارسات
الدميقراطية ويتعود فيها الشعب واملجتمع
املدني والسياسي على القبول بالرأي
املخالف دومنا تخوين أو تكفير أو شيطنة
لآلخر ،كما يتعود خاللها على التداول
السلمي على السلطة ،عبر انتخابات
عامة ،حرة ،نزيهة وشفافة.
وقد حرص باعثو هذه املبادرة على أن
يتم التواصل بني الشعب ونوابه بشكل
تفاعلي ،حيث سيرفق كل عدد من
النشرية الورقية ،التي ستوزع باألساس
في اجلامعات ،باستبيان حول ما نشر
في العدد من أخبار ومقاالت عن املجلس
وأشغاله وعن االختيارات املجتمعية التي
ستكون صلب الدستور أو صلب القوانني
األخرى املرتبطة باالنتقال الدميقراطي.
وسيتم موافاة املجلس بأجوبة الطلبة
الذين نعتبرهم صفوة املجتمع ومستقبله
من خالل ذلك االستبيان كي يرى ردة فعل
هذه الشريحة على اختياراته وكي يتفاعل
مع نبض جزء هام من الشارع التونسي
بتثبيت مواقفه أو مبراجعتها إذا ما رام
االستجابة لتطلعات من تسن الدساتير
والقوانني ،أصال ،لصاحلهم.
نرجو أن تكون املادة التي ستقدمها هيئة
حترير النشرية بفرعيها اإللكتروني
والورقي ،وما سيكون ألقالم بارزة في عالم
الفكر والصحافة والقانون وغيرها من
املعارف ،من مساهمات ،من حني آلخر،
في مستوى تطلعات القراء واملهتمني
باالنتقال الدميقراطي في بلدنا احلبيب.
بقلم  :محمد صالح حمايدي

في البدء

تاريخيا ؟
هل كان التأسيسي خطأ
ّ

بقلم  :جوهر بن مبارك

بعــد طــرح مســودة الدســتور الثانيــة فــي شــهر
ديســمبر الفــارط ورمبــا نتيجــة ضعفهــا وعــدم
متاســكها والرفــض الواســع ا ّلــذي تواجهــه ،عــادت
ّ
تشــكك بوضــوح
مهمــة مــن هنــا وهنــاك
أصــوات ّ
فــي خيــار التأســيس علــى مســتويات مختلفــة ،إذ
ّ
يشــكك أصــا
تراوحــت هــذه األصــوات بــن مــن
فــي ضــرورة التأســيس لدســتور جديــد ومــن منطلــق
غــرة
أنــه كان باإلمــكان اإلكتفــاء بتنقيــح دســتور ّ
جــوان  ١٩٥٩وإخالئــه مــن الشــوائب ال ّتــي ع ّلقــت
ّ
يشــكك فــي خيــار
بــه زمــن االســتبداد وبــن مــن
املهمــة وتــرى أيضــا أنّ
انتخــاب مجلــس يتو ّلــى ّ
اخليــار األنســب كان فــي مشــروع دســتور جديــد
تعــدّ ه جلنــة مــن اخلبــراء يعــرض علــى إقــرار الشــعب
باســتفتاء عــام.
فهــل كان خيــار التأســيس خطــأ تاريخيــا كمــا سـ ّـماه
البعــض؟ وهــل أنّ تونــس املاضيــة فــي ثورتهــا حتتــاج
لدســتور جديــد؟ فــإن كانــت اإلجابــة باإليجــاب
فهــل كان خيــار الوضــع الدميقراطــي للدســتور عــن
طريــق مجلــس منتخــب هــو اخليــار األمثــل؟
 -لماذا التململ ؟

لــو تركنــا جانبــا كل مــن كان أصــا ضــدّ فكــرة
التأسيســى اجلديــد ومــن البدايــة فــا مفـ ّـر مــن تفّهــم
أســباب التملمــل الســائد اآلن والراجــع إلــى أســباب
موضوعيــة عميقــة لعـ ّ
ـل أبرزهــا هــو فشــل املجلــس
ّ
التأسيســي إلــى حــدّ اآلن فــي التمريــن الــذي ك ّلفــه
بــه الشــعب فــي الوقــت احملــدّ د لــه فمســودة الدســتور
الثانيــة هــي عبــارة عــن إجابــة خاطئــة عــن ســؤال
بســيط كيــف يكــون دســتور الثــورة ؟
هــذه اإلجابــة املتأخــرة واخلاطئــة دفعــت بعــدد كبيــر
مــن النخــب إلــى حافــة اليــأس مــن قــدرة املجلــس
املنتخــب علــى اإليفــاء بالتزامــه والوفــاء إلرادة
يكــرس فعــا قيــم احلر ّيــة
الشــعب بوضــع دســتور
ّ

ويحصــن مكاســب
والعدالــة والكرامــة والتضامــن
ّ
الثــورة ويوثــق «تعاقديــا» «عقيدتهــا» فــي الوقــت
الــذي يؤســس فيــه لنظــام حكــم دميقراطــي تعــدّ دي
المركــزي ،نظــام حديــث ديناميكــي ومتــوازن .هــذه
هــي الوقائــع وهــي أكيــدة.
مســؤولية املجلــس التأسيســي واضحــة فخيــاره
والتمثيليــة االنتخابيــة
الشــرعية
بالتحصــن وراء
ّ
ّ
ّ
دون ســواها قــاده تدريجيــا إلــى التقوقــع واالنغــاق
علــى نبــض الشــارع مــن جهــة وعلــى النخــب
واخلبــرات مــن جهــة ثانيــة فطغــت علــى أعمــال
التأسيســية االرجتاليــة أحيانــا واملســاومات
جلانــه
ّ
والسياســية أحيانــا أخــرى وهــذا
اإليديولوجيــة
ّ
ّ
واضــح فــي خبايــا املســودة.
كمــا أنّ خيــاره بدمــج احلكومــي والدســتوري كان
خيــارا غيــر محمــود فالطــرح الــذي دافعــت عنــه

ّ
تشــكلها والقائــم علــى
«الترويــكا» فــي بدايــة
حصــر التحالــف فــي اجلانــب احلكومــي دون اجلانــب
تبينــت ســريعا
الدســتوري كان طرحــا
خرافيــا ّ
ّ
هشاشــته وضعفــه إذا مــا فتئــت أن دخلــت العالقــة
فــي هندســة ذات أبعــاد متعــدّ دة يتداخــل فيهــا
ديناميكيــة مقيتــة تغـ ّـذي
الدســتوري واحلكومــي فــي
ّ
وتأجــج الواحــدة
فيهــا األزمــات بعضهــا البعــض ّ
ّ
حكوميــة تعطــل املســألة
األخــرى بالتنــاوب  :أزمــة
ّ
الدســتور ّية وخالفــات دســتور ّية تلهــب أزمــات
حكوميــة وهكــذا دواليــك إلــى أن وصــل األمــر إلــى
ّ
ّ
تعطــل األمريــن معــا.
ومــع ذلــك لــم جنــب عــن الســؤال هــل كانــت تونــس
الثــورة حتتــاج إلــى دســتور جديــد؟

تونس الثورة هل كانت تحتاج إلى دستور
جديد؟

نعــم ،وألســباب متعــدّ دة فلــو تركنــا جانبــا مســاوئ
دســتور  ١٩٥٩كمــا آل إليــه فــإنّ البلــد الــذي خــرج
لتــوه مــن ثورتــه كان يحتــاج إلــى عقــد سياســي
ّ
واجتماعــي جديــد لســببني جوهريــن :
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في  17سبتمبر 1787

متابعات

  كتب أقدم دستور مكتوب وهو دستور الواليات المتحدة األمريكية.
أولها في  15ديسمبر  1791و آخرها في  7ماي 1992
مرة ّ
وقع تنقيحه ّ 27

وحق الثقافة البديلة واإلعالم البديل...
ّ
غياب مفاهيم كالحوكمة المفتوحة

يغيب الشباب في دستورهم
حتّ ى ال
ّ

تنص مسودة الدستور األخيرة على
يبدو من الغريب أن ال ّ
ومحركا
األساسية للشباب باعتباره رمزا من رموز الثورة
احلقوق
ّ
ّ
السياسية وكان له دورا فاعال سواء على امليدان أو على
للساحة
ّ
مواقع التواصل االجتماعي ،فاملسودة من بدايتها إلى نهايتها لم
تشر ولو إشارة واحدة لشباب تونس وهو ما يعتبر نقصا أساسيا
فادحا.
حيث كان من األجدر تخصيص فقرة أو جملة تتع ّلق بالشباب
وبدوره األساسي في احلراك الثوري باعتباره محور الرهان في
مستقبل تونس.
صحيح أنّ الشباب يتم ّتع بنفس احلقوق التي يتم ّتع بها كل
املواطنني لكن هناك حقوق مرتبطة رمزيا بالشباب كاملساواة
في احلظوظ والفرص عند الدخول في معترك احلياة وهي مسألة
واحلق في
محور ّية وتترتّب عنها آثار تتع ّلق بالتربية والتعليم
ّ
العمل والتشغيل.
احلق في الثقافة
وبالتم ّعن في مسودة الدستور لم جند إشارة إلى ّ
البديلة واإلعالم البديل رغم أنّهما تتع ّلقان أساسا بالشباب
عملية دخول
يسهل
احلق في التكوين
إلى جانب ّ
ّ
املستمر الذي ّ
ّ
واالجتماعية.
الشباب إلى معترك احلياة االقتصاد ّية
ّ
في ذات السياق يبدو أنّ نواب الشعب لم يخطر ببالهم ما
تغيرات فرضتها الثورة
طرأ على شواغل األجيال القادمة من ّ
احلق في اإلبحار
إلى
املعلوماتية من ذلك لم تشر املسودة مطلقا
ّ
ّ
خاصة وأنّ األنترنات قد لعبت دورا كبيرا
األنترنات
على
احلر
ّ
ّ
احلق في الربط
لم
ذلك
إلى
إضافة
الثورة
في
تنص املسودة على ّ
ّ
الرقمي في كامل تراب اجلمهور ّية ،هذا فضال عن غياب اإلشارة
مهما ففي العالم الدميقراطي ال
إلى الترفيه باعتباره مطلبا
شبابيا ّ
ّ
بقية ص1
ّأولهما أنّ الثورة التي حدثت بشكل سريع وغير
ّ
تتحكم فيها َأ َّي ُة
سياسية ولم
متوقع لم تقدها قوى
ّ
إيديولوجيا ...ثورة لم يستبقها أحد ولم ّ
ينظر لها
أحد ،الشباب خرجوا بعد أن فاضت بهم الكأس
من وطأة الظلم واحليف والفساد واالستبداد،
رفعوا شعارات تدور حول محوري احلر ّية والكرامة
شعارات واضحة ولك ّنها غير كافية لصياغة منظومة
تسمى «فكر الثورة» أو «إيديولوجيا الثورة».
ّ
فإن لم يكتسح الثورة «فكر مهيمن» يرسم قسرا
توجهاتها وعقيدتها ويرسم بال ّتالي صورة
مالمح ّ
املستقبل كما هو احلال في الثورات التقليد ّية التي
حدثت في التاريخ فكر يفرض نفسه من اللحظة
األولى كفكر بديل صار من الضروري على الثورة
في تونس أن تفرز عوضا عن ذلك فكرا «تعاقديا»
يبنى على قاعدة التفاوض .من هنا جاءت في
احلقيقة صيغة التأسيس اجلماعي والدميقراطي أي
أي حكم
ألي منط نريده لتونس؟ ّ
حتديد جماعي ّ
وأي
أي سلطة ّ
و َأ َّي ُة عالقة بني احلاكم واحملكوم ؟ ّ
حر ّية ؟
فكرة الدستور اجلديد كانت تستجيب مباشرة
لهذه احلاجة امل ّلحة حتى ال تبقى الثورة دون بوصلة
يتوافق عليها أبناء الوطن.
أما السبب الثاني فيتعلّ ق بدستور
 ّ 1959أفلم نكن قادرين على تحسينه
عوض إلغائه ؟

بقطــع النظــر عــن محتوياتــه فــإنّ دســتور ١٩٥٩
كان يعانــي مــن مــرض عضــال ال شــفاء منــه
قــاده حتمــا إلــى املــوت ،مرضــه أنّــه فقــد صفتــه
ّ
كــف عــن لعــب دوره
وخصائصــه كدســتور أي

تنص في دستورها على
نستطيع أن نبني
دميقراطية في دولة ال ّ
ّ
حق الترفيه وكفالته للجميع.
ّ

كحجــة للمحكــوم علــى احلاكــم منــذ فتــرة طويلــة
ّ
أي منــذ أن بــدأ التالعــب بــه وتعديلــه واســتعماله
لتبريــر االســتبداد واالعتــداء علــى اجلمهور ّيــة
األساســية هــذا االســتعمال
وعلــى احلر ّيــات
ّ
حجــة للحاكــم
الكارثــي للنـ ّ
حولــه إلــى ّ
ـص األعلــى ّ
ومطيــة للحاكــم ضــدّ إرادة الشــعب...
علــى احملكــوم
ّ
وأخالقيــا
ا
سياســي
١٩٥٩
دســتور
ســقط
عندهــا
ّ
ّ
ســقط مــن الالوعــي السياســي اجلمعــي وفقــد
عنــد الســواد األعظــم مــن الشــعب وجــوده فقــد
خــرج دســتور  ١٩٥٩مــن عقــول التونســيني ومــن
ضمائرهــم قبــل إلغائــه بعقــود فتعطيلــه ُبعيــد
الثــورة لــم يكــن إذا تاريــخ موتــه بــل كان تاريــخ
صــدور شــهادة وفاتــه شــهادة صــدرت فقــط متأخــرة
عــن موعدهــا.
يبقى السؤال األخير...
 هل كان انتخاب مجلس تأسيسيالسبيل األمثل لوضع دستور جديد ؟

اإلجابــة عنــدي مـ ّـرة أخــرى ،نعــم ،وذلــك ألســباب
عديــدة اختصرهــا فــي اثنــن علــى األ ّقــلّ ،أولهــا أنّ
البديــل عــن ذلــك كان جلنــة خبــراء تعــدّ مشــروعا
يعــرض علــى االســتفتاء الشــعبي الحقــا غيــر أنّ
ميــزت الثــورة فــي تونــس والتــي
اخلصوصيــة التــي ّ
ّ
دفعتهــا للمــرور عبــر «التأســيس الدســتوري»
للتأســيس «إليديولوجيــا الثــورة» وتوثيــق قيمهــا
وفكرهــا واســتحقاقاتها كانــت فــي احلقيقــة حاجــة
أوســع وأشــمل مــن احلاجــة إلــى كتابــة دســتور
اجليــد
باملعنــى التقنــي للكلمــة أي الدســتور ّ
واحملبــوك واملتماســك ،فلــو كان األمــر كذلــك لهــان
ويســر علــى مجمــع خبــراء أن يفــوا باحلاجــة وزيــادة
ّ
ولكــن واألمــر علــى خــاف ذلــك لــم يكــن بوســع

ينص دستورنا على مسألة احلوكمة
إضافة إلى ذلك كان ميكن أن ّ
املفتوحة التي ّ
آليات
متكن الشباب من املشاركة املباشرة عن طريق ّ
الدميقراطية التشاركية التي تعطيهم إمكانية املشاركة
وتقنيات
ّ
البيروقراطية وأروقة
في احلياة العا ّمة دون الدخول في أروقة
ّ
احلزبية.
التعقيدات
ّ
بقلم  :هالة املعاوي

شباب الثورة يوم  ١٤جانفي

أي جلنــة مــن اخلبــراء أن تكتــب باملعنــى السياســي
واإليديولوجي«دســتور الثــورة» وإن كانــت قــادرة
علــى كتابــة أحســن الدســاتير ألنّ ذلــك كان يعنــي
األساســية
مهمتهــا
أنّ هــذه «اللجنــة» ســتكون ّ
ّ
هــي التأســيس لفكــر الثــورة و«االيديولوجيــا
نــص متماســك
املهيمنــة» وليــس
مجــرد صياغــة ّ
ّ
وقانونيــا لفكــر سياســي متبلــور
يترجــم دســتوريا
ّ
وواضــح املعالــم أي أنّ هــذه اللجنــة كانــت ســتكون
مهمتهــا احلقيقــة هــي «التأســيس للثــورة» هــذه
ّ
املهمــة تتجــاوز ّ
كل اللجــان ،وإن علــى شــأنها ،هــذه
ّ
ـرعية غيــر متو ّفــرة فــي ال ّلجــان
ـ
ش
ـى
ـ
إل
ـاج
ـ
حتت
ـة
ـ
املهم
ّ
ّ
بأنواعهــا.
ولكــن األســوء فــي هــذا ،هــو أنّ جلنــة مــن اخلبــراء
واملثقفــن كانــت ســتكون مضطـ ّـرة إلــى القفــز علــى
ّ
بعمليــة كتابــة
كل التجاذبــات التــي حتيــط اآلن
ّ
الدســتور أي أن تقفــز علــى اخلالفــات اجلوهر ّيــة
تشــق املجتمــع التونســي حــول مواضيــع
التــي
ّ
احلساســية واحلرقــة والتــي وإن جنــح
غايــة فــي
ّ
االســتبداد فــي قبرهــا والتك ّتكــم عليهــا وخنقهــا
فإنّــه لــم ينجــح فــي القضــاء عليهــا بــل إكتفــى
بتأجيلهــا والتــي لــم يعــد باإلمــكان الدفــع بهــا
إلــى وقــت الحــق مســائل تتع ّلــق بالهو ّيــة واحلر ّيــة
مجتمعيــة وخيــارات سياسـ ّـية
والســيادة أي بــرؤى
ّ
متضاربــة ومتناقضــة ،جلنــة مــن هــذا النــوع ســتكون
أضعــف سياســيا مــن أن تتحمــل ولــو جــزء بســيط
يتحملهــا اآلن املجلــس
مــن الضغوطــات التــي
ّ
التأسيســي والقادمــة مــن ّ
كل حــدب وصــوب كان
ســيكون مصيرهــا واحــد مــن اثنــن إ ّمــا أن تقفــز
نصــا
عــن املعــارك وتنــزوي علــى نفســها وتكتــب ّ
ال يســتجيب للحاجــة أي دســتورا تقنيــا ال يؤســس
يحصنــه مــن رفــض
للعقــد االجتماعــي ال شــيء ّ

الشــعب أو أن تفتــح احلــوار وتتهالــك عندهــا
ســريعا حتــت وطــأة الضغــط السياســي واملدنــي...
ـروعية مجلــس منتخــب إلــى هــذه
فــإن تآكلــت مشـ ّ
الدرجــة التــي نشــهدها اليــوم فمــا كان ســيكون
ضمــت خيــرة اخلبــراء.
مصيــر
مجــرد جلنــة وإن ّ
ّ
أ ّمــا الســبب الثانــي هــو عبــارة عــن حلظــة تأمــل
فيمــا يجــري بعيــدا عــن حدودنــا وهــو قريــب م ّنــا :
النمــوذج املصــري.
ألــم يختــر املصريــون طريقــا مختلفــا ع ّنــا وصدفــة
اختــاروا بالضبــط مــا يقــدّ م عندنــا كبديــل أمثــل ألــم
يشــكلوا جلنــة عدّ لــت الدســتور القدمي؟ ألــم ينظموا
ـريعية ورئاسـ ّـية علــى إثــر ذلــك؟ ألــم
انتخابــات تشـ ّ
خاصــة بصياغــة مشــروع دســتور؟
يك ّلفــوا جلنــة ّ
ألــم يعــرض هــذا املشــروع علــى االســتفتاء؟ ألــم
يصــادق عليــه املصريــون فــي اســتفتاء مشــكوك
فيه؟نتيجــة املســار املصــري الــذي يقــدّ م كبديــل
عندنــا  :اإلخــوان فــي الرئاســة واإلخــوان فــي
البرملــان ...ولكــن بدســتور رديء ال يرتقــي حتــى
إلــى مســتوى مســودة الدســتور عندنــا ...األدهــى
مــن ذلــك أنّ املســار أغلــق فــي مصــر واللعبــة
حســمت وهــي ال تــزال مفتوحــة عندنــا فتمديــد
ـلبيا
مــدّ ة االنتقــال الدميقراطــي ومتطيطهــا ليــس سـ ّ
باملطلــق فهــو ميك ّننــا مــن اســتيفاء اجلــدل واحلــوار
وخاصــة أنّ الصــراع هــو ا ّلــذي ّ
مكن املجتمــع املدني
مــن مزيــد مــن الوقــت للرفــع مــن درجــة الضغــط
مــن أجــل تطويــر املســودة والظفــر بدســتور أفضــل
يؤســس بالفعــل لقيــم الثــورة أي ملزيــد مــن احلر ّيــة
ومزيــد مــن الكرامــة .اللعبــة علــى أشــدها وال تــزال
وأقــول ملــن ســاورهم اليــأس والقنــوط هــذا امليــدان
أمامكــم فانزلــوا بثبــات وتصميــم ألنّ األيــادي
املرتعشــة ال تصنــع التاريــخ.
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 47.718.000دينار

هي تكلفة المجلس الوطني التأسيسي إذا أنهى أشغاله موفى هذا العام .صرف سنة  2012
مبلغ   22.230.000دينار ومن المنتظر أن يصرف سنة  2013مبلغ  25.488.000دينار ميزانيته.

رأي
ما يدستر وما ال يدستر

في باب احلريات على حرية املعتقد
واملمارسة الدينية مستبعدا بذلك
ضمنيا ،حتى ولو لم ينص على حرية
بقلم :محمد صالح حمايدي
الضمير ،مفهوم الدولة الدينية،
وبالتالي ،وحتديدا ،استبعاد تطبيق
إن ما يجب التنويه إليه بداية ،هو أن الدستور ال يكون إال الشريعة اإلسالمية؟ يتكلم كل السياسيني فيقولون أن
للبلدان التي تؤمن بالدميقراطية واحلريات وحق املواطنة ،غالبية الشعب التونسي مسلم .وحيث أن األمر كذلك
أي التي تكون فيها السيادة للشعب والتي حترص على ما الفائدة من دسترة هذا الواقع ،طاملا سوف لن تنجر
تكريسها على أرض الواقع بأكثر قدر ممكن ،وتؤمن عن دسترته أية تبعات قانونية ،اللهم إال إذا لم نحسم
بالفصل بني السلط .وتصنف ضمن هذه األنظمة التي أمرنا بعد في أن طبيعة الدولة كدولة مدنية محكومة
تسمى جمهوريات ،امللوكيات الدستورية التي ،وإن كان بالقانون الوضعي ،وحرية املعتقد فيها مضمونة،
رأس الدولة فيها ملكا يصعد إلى سدة احلكم بالوراثة وممارسة الشعائر الدينية املرتبطة بها مكفولة بضمان
وليس باالنتخاب الشعبي ،إال أنه ليس بصاحب السيادة من الدولة ،خاصة وأن مدنية الدولة لم يصرح بها في
التي تعود للشعب الذي ميارسها من خالل نوابه.
فصل مباشر من نصوص املسودة .حيث اقتصرت هذه
فبالرجوع إلى السؤال املركزي  :ماذا يتعني علينا األخيرة على اإلشارة إلى مدنية الدولة في التوطئة كما
أن ندستر؟ يبدو لي أننا قد دخلنا في هذه املرحلة ذكرنا( ،وإن كانت التوطئة نفسها جزءا ال يتجزأ من
التأسيسية من مسارنا االنتقالي ،في سلسلة من الدستور ولها نفس القيمة كما جاء في الفصل 149
التجاذبات واملرامي املعلنة وغير املعلنة لكل األطراف من املسودة) .وتعرضت املسودة أيضا إلى مدنية الدولة
واحلساسيات الفكرية وغيرها ،أصبحت ،في نظري ،بصفة غير مباشرة في الفصل  148كما سنرى الحقا.
تهدد بل تعوق توصلنا إلى دستور دميقراطي حداثي ما معنى إذا ،أن ينص الدستور على أن اإلسالم هو دين
لدولة مدنية ضامنة للحريات واملساواة بني اجلهات الدولة أو حتى دين أغلبية املواطنني ؟ هل سيضيف
واألجيال وبني األفراد من اجلنسني ،وحلرية املعتقد ذلك شيئا أو سيحمي البلد أو املواطنني أو اإلسالم
والضمير ،ومكرسة للتفريق بني السلط مبا في ذلك من أية مخـاطر ؟ أو أنه سينقص شيئا ما لو لم يتم
استقاللية القضاء كسلطة قائمة بذاتها وليس كجهاز التنصيص عل ذلك صلب الدستور.
من أجهزة السلطة التنفيذية.
إن التنصيص على اإلسالم في الدستور كدين لدولة
إن الدساتير جعلت أساسا للحد من تسلط احلكام ،مدنية تضمن حرية املعتقد ملواطنيها ال يعدو أن يكون،
لذلك فإنه من البديهي أن تتم دسترة هياكل وهيئات في نظري ،كالتنصيص على أن تونس تقع في أقصى
مستقلة ذات أهمية بالغة في صون احلريات واحلقوق الشمال الشرقي للقارة اإلفريقية .وهذا ال يحتاج ،طبعا،
تعرف بالهيئات الدستورية كهيئة االنتخابات وهيئة إلى دسترة .الغريب في األمر أن مسودة الدستور تلح
اإلعالم وهيئة حقوق اإلنسان ...حتى ال تستطيع في األمر وتضمن صلب الفصل  148الذي مينع تنقيح
السلط احلاكمة حلها مبجرد قانون ولو كان أساسيا ،الدستور فيما يخص تغيير الثوابت األساسية للدولة
رغبة منها في بسط هيمنتها على الشعب .غير أن كمدنيتها والنظام اجلمهوري ،عدم تغيير دين الدولة،
الدور األساسي للدساتير هو حتديد نظام الدولة  :هل وكأن اإلسالم الذي هوالدين األغلبي في هذا البلد
هو جمهوري أم ملكي ...ودسترة طبيعة الدولة  :هل منذ ما يربو عن أربعة عشر قرنا هجريا ،أصبح مهددا
هي مدنية محكومة بالقانون الوضعي الذي هو القاسم باالنقراض مثله مثل النظام اجلمهوري أو مثل مدنية
املشترك بني مواطني الدولة الذين هم ليسوا بالضرورة الدولة التي لم تدستر بنص صريح والذي يكفي ألغلبية
على دين واحد وعلى مذهب واحد ،أم هي دولة دينية فاشية أن تسيطر على دورة من دورات املجلس التشريعي
القادم لتغيرهما ،بعد قراءتني ،مثلما فعل نظاما بورقيبة
محكومة بقوانني إالهية ؟
وبن علي ،عندما أرادا تأبيد الرئاسة .واألغرب من ذلك
هل المسودة الحالية تشكل مشروع دستور
أن الفصل  148املذكور مينع أي تعديل دستوري من
لدولة مدنية ؟
إن املتأمل في مسودة الدستور التي هي بني أيدينا شأنه أن ميس من مدنية الدولة ،مثلها مثل اللغة العربية
يالحظ أن أعضاء املجلس التأسيسي ،على اختالف كلغة رسمية والنظام اجلمهوري ،واإلسالم باعتباره دين
مشاربهم ومآربهم قد اختاروا لتونس أن تكون دولة الدولة ...دون أن ينص صراحة ،كما أسلفنا (وباستثناء
مدنية ،ووضعوا فصال صريحا ينص على حرية املعتقد ما جاء بالتوطئة) في أي من فصوله ،على «مدنية
وحرية ممارسة الشعائر الدينية لكل مواطن ومواطنة ،الدولة» مثلما نص دون لبس «أن تونس جمهورية،
والعربية لغتها واإلسالم دينها» .إن أديان الشعوب ال
بل وألزموا الدولة بضمان ذلك.
وانطالقا من هذا فإنه يحق لنا أن نتساءل ما الفائدة تقرر وال تنشر وال حتمى بالقوانني ولوكانت دستورية،
من دسترة الدين في الفصل األول من الدستور؟ ماذا كما ال تغير أو تلغى أو متحى بالقوانني الدستورية أو
سيضيف ذلك للدستور كأعلى وثيقة قانونية في البالد بعدم التنصيص عليها في الدساتير .ويكفينا مثاال على
يترتب على مقتضاها ومبقتضاها مطابقة كل التشريعات ذلك التجربة الشيوعية في ألبانيا التي جرمت التدين
التي دونها لنصها وروحها ،ما دام املجلس التأسيسي بالقانون ،لعقود ،ولكنا فشلت في أن تنزع من الناس ما
قد أقر في توطئة الدستور رغبته في مدنية الدولة ونص هو مرتبط مبعتقدهم وضميرهم.

المطلوب ،أساسا ،دسترة الحقوق والحريات

في مفهومها الكوني الشامل

إن الدساتير لم تأت للتنصيص على البديهيات
أو املسلمات ،بل أتت للتنصيص على احلقوق
واحلريات الفردية كحرية الفكر والتعبير واملعتقد...
واحلريات اجلماعية كحرية التنظم وحرية التظاهر...
وعلى حقوق اإلنسان في مفهومها الكوني الشامل
وإعطائها الضمانات الكافية وغير القابلة للتأويل
حتى ال يستغل ذلك احلاكم الذي هو ميال بطبعه
إلى االستبداد الضطهاد احملكوم .وجاءت لتنصص
على املساواة الكاملة بني املرأة والرجل في احلقوق
والواجبات على قاعدة املواطنة الكاملة لكل منهما،
ألن اإلنسانية ،على مر عصورها ،ولألسف الشديد،
قد مارست احليف والتمييز ضد املرأة.
وكثيرا ما تلجأ الدساتير الراقية إلى إرساء مبدإ
التمييز اإليجابي لفائدة الفئات الضعيفة واملستهدفة
مثل الطفولة وذوي احلاجيات اخلصوصية .كما جاءت
الدساتير لتضمن التوزيع العادل لثروة البالد على
كافة مواطنيها دون متييز حسب اجلهة أواللون أو
العقيدة أو االنتماء السياسي .وعلى الدساتير أن تنص
على التفريق الواضح بني السلط واستقاللية السلطة
القضائية واستقاللية القاضي الذي يجب أن ال يكون
أي سلطان عليه إال القانون .ومن مهام الدساتير أن
تبت في النظام السياسي للبالد الذي يجب أن يكون
قائما على قاعدة االنتخاب احلر واملباشر والنزيه
لضمان تداول سلمي على احلكم...
هذه عينات من العناصر الكبرى التي تستحق
الدسترة بالرجوع إلى املعايير الدولية للدول املعروفة
برسوخها في الدميقراطية .أما ما زاد على ذلك في
مسودة الدستور الصادرة عن املجلس التأسيسي من
تلميحات وإشارات ومرجعيات إلى املفاهيم الدينية
كاستهالل الدستور بالبسملة وختمه بعبارة «واهلل
ولي التوفيق» لنص قانوني يفترض فيه أن يصدر باسم
الشعب ،واإلشارة في التوطئة إلى «ثوابت اإلسالم
ومقاصده املتسمة بالتفتح واالعتدال» واإلشارة
مرتني في نفس التوطئة إلى «انتمائنا إلى احلضارة
العربية اإلسالمية» بينما وقع السكوت عن انتمائنا
إلى حضارات عريقة أخرى ...فهي إما حشو ال طائل
من ورائه ،وإما رغبة من احلزب األغلبي في املجلس
التأسيسي ذي املرجعية الدينية في صياغة دستور
لدولة دينية محكومة بالشريعة اإلسالمية ،حتت غطاء
دولة ظاهرها مدني وباطنها ديني .وقد يكون بذلك،
ميهد الطريق لقضاة احملكمة الدستورية املزمع إحداثها
للتصريح بالقوانني الوضعية غير املتالئمة مع الشريعة
مبخالفتها للدستور وبالتالي إبطالها .كما أن املتفحص
لنص املسودة ال يجد فيها إشارة واضحة للمنظومة
الكونية للحقوق واحلريات ،بل يالحظ إشارة إلى
عدم علوية ما جاء باالتفاقيات واملواثيق الدولية كلما
تعارضت والتشريعات احمللية ،وهي ،لعمري ،خطوة
إلى الوراء بالنسبة للفصل اخلامس من دستور 1959
الذي أوقفنا العمل به لنصوغ دستورا يفترض أن
يكون أفضل منه.

نقطة نظام
وأتوسل مبن بقي من أولياء البالد
أتط ّلع الى مخاض مجلسنا العسير،
ّ
لدي نشيد وطني
بهي الطلعة ...زاد االنتظار ّ
الصاحلني أن يكون املولود ّ
استطعمته مع رفاق الوطن في ّأول اجللسات ...رغم ما ّ
حل به من
الموقر
ّ
إلى أعضاء مجلسنا
ويالت التجاذب ومناهج املناورة ...طال املخاض رغم تزايد الضجيج
متت لعقولنا
والصيحات ...والسباب والتع ّلق بقضايا ال تشبهنا وال ّ
ّ
وقلوبنا بصلة ...كراسي فارغة ...وكراسي مشغولة حسب الظروف
الصباح
نوابنا األفاضل ...جلان في ّ
وحسب احلاجة وحسب شواغل ّ
الرخاء االفتراضي ...وجلسات
يتبادل خاللها نواب ّ
الشعب أسباب ّ
أكاد أشم عرق الكراسي من شاشة تلفازي ...وأنا اتابع -مجبرا -تذهب بنا أحيانا الى منتصف الليل ...وما أقسى األمور التي تد ّبر
نوابنا وأغدقها ...لقد صار ال ّنواب فواصل
فعاليات التأسيسي حتت سماء باردو ...ويكاد يشتعل رأسي شيبا وأنا بالليل  ...وما أسهلها على ّ
ّ

حتى ال يكون
المخاض كاذبا

ُأ ْغنِ َّي ُة َو َص َايـا لِ ْل َم ْجلِ س
شعر :منصف املزغ ّني

1

ِفي ْالَ ْج ِل ْس
َالَ ...ال
َال َ ْت ِل ْس
َل َك َم ْو ِق ْف
َال َمقْ َع ْد
ِفي ْالَ ْج ِل ْس

2

ِفي ْالَ ْج ِل ْس
َال َ ْت ِل ْس
َكا ْل َو ْر َدة
ِفي ْ َ ْ
ِس
الب ْ
َت َت َش َّم ْس

3

ِفي ْالَ ْج ِل ْس
الر ّْب
ُأذْ ُك ْر َأ َّن َ
َأ ْع َط َ
اك ِل َسا ًنا
ِس
َك ْي َتـ ْنـب ْ
ِفي ْالَ ْج ِل ْس

4

َل ِك ْن
ِفي َب ْح ِر
َم َش ِ
اك ِل ِه
اغْ ِط ْس

7

ِفي ْالَ ْج ِل ْس
ْاط َر ْح ُم ْش ِكلْ
َقدِّ ْم َح ًّ
ال
ا ْف َت ْح َبا ًبا
َقدِّ ْم ر ِْج ً
ال
َالَ ...ال َت ْر ِف ْس

8

ِفي ْالَ ْج ِل ْس
اس َه ْر َح َّتى
ْ
فَج ْر
َح َّتى ا ْل ْ
َل ِك ْن
ِفي ْالَقْ َع ْد
َال َت ْن َع ْس

9

ِفي ْالَ ْج ِل ْس
ِفي ْالَ ْج ِل ْس
ُأذْ ُك ْر
َف ِّك ْر
َأ َّن َّ
الش ْع ْب
ِفي ْالَقْ َع ْد
َأ ْع َط َ
الص ْو َت
اك َّ
َف ْالَقْ َع ْد
َف َ
ال َت ْخ َر ْس ب َِد ِم ُّ
الش َه َدا ْء
5
ـس
َل ْن َي ْـي َـب ْ
ِفي ْالَ ْج ِل ْس
10
َال َت ْخ َن ْس
ِفي ْالَ ْج ِل ْس
ِم ْثلَ ال ِق َّطةْ
َل ْن َي ْخفَى شَ ْي ٌء
شَ ا َف ْت َف ْأ ًرا
َع ْن َأ ْن ِف
َفا ْل َت َّف ْت
َّ
الش ْع ْب
َح ْو َل َّ
الذ ْيلْ
َو ِل َذا
َب َد َأ ْت َت ْل َح ْس
ُ ْي ِك ْن
6
َأنْ َت ْع ِط ْس
ِفي ْالَ ْج ِل ْس
فَضلْ
َص ْيفًا ِا ْس َب ْح َواآلنَ َت َّ
ِم ْثلَ َّ
َو ْاج ِل ْس
الش ْع ْب

في ليلنا ونهارنا ...حفضنا وجوههم ومالمحهم وأكالتهم املفضلة...
ميثلوننا ،ويرسمون لنا ّ
الطريق ،ويترجمون أحالمنا وأ ّيامنا،
ويقتطعون من جوعنا إلى حاجاتهم األكيدة للسكن واللباس ...لهم
املجالس واملنابر والشاشات ...والشوارع واملهرجانات ...يتحولون من
حج ومن حزب الى حزب ...ومن هيئة الى
جهة الى جهة ومن سفر الى ّ
جلنة ...ومن حقيبة الى حقيبة فاملزاد فسيح واحلمد ّلل !
خذوا ما تريدون يا فرسان املرحلة ...فقط اتركونا نر ّبي األمل واتقوا
وتيبست شفاهنا ونحن ننشد معكم «فال عاش في
اهلل فينا فقد هرمنا ّ
تونس من خانها» فارحمونا من هذا املخاض القاسي...
عدنان
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تحاليل قانونية

تمت
أو عامان بالتحديد بعد قيام ثورة القرنفل في البرتغال ّ
النهائية على الدستور الجديد في  2أفريل 1976
المصادقة
ّ

المجلس التأسيسي والمنظمات الدولية

توصيات وتحفضات
بعد أكثر من سنة على انتخابه اهتدى املجلس
التأسيسي إلى إصدار مسودة ملشروع دستور
يوم 14 ديسمبر  ،2012قام على أثرها عديد
النواب بعقد ندوات وملتقيات في كامل أنحاء
البالد لتقدمي املشروع وسماع قراءات املواطنني
له .وكما هو منتظر أثارت هذه املسودة ردود فعل
مختلفة سواء على مستوى الشكل أو احملتوى.
إال أنّ امللفت لالنتباه هو التقريرين الهامني
ومنظمة
الذين بعثتا بهما منظمة العفو الدولية
ّ
«هيومن رايتس ووتش» إلى املجلس التأسيسي
وال ّلذان يحتويان على الكثير من التوصيات
واملالحظات في صيغة جادة عرفتا بها هاتني
املنظمتني الدوليتني الها ّمتني عامليا ونظرا ملدى
تأثيرهما على الساحة السياسية الدولية،
ألهمية  ما قدمتاه ارتأينا أن ُنطلع
ونظرا كذلك ّ
املواطنني على محتوى هذه املطالب املقدّ مة ذات
الصلة باملجلس وبالدستور وطبعا مبستقبل البالد
والعباد.
 -من توصيات منظمة العفو الدولية

توجهت خالل
لقد سبق ملنظمة العفو الدولية أن ّ
شهر أفريل ٢٠١٢ الى املجلس التأسيسي مبراسلة
مفصلة كي يضمن الدستور
تتضمن توصيات
ّ
ّ
عدم التمييز في احلقوق األساسية مثل حرية
التفكير والتعبير وكذلك احلماية ضد التعذيب
واستقالل القضاء ،وها هي تتقدم من جديد
إلى املجلس بالتوصيات التالية والتي كانت قد
تقدمت بها خالل شهر أفريل ،كما ذكر.
 -عدم التمييــز

إن الفصل اخلامس ( )5من مشروع الدستور جاء
كما يلي « :كل املواطنني نساء ورجاال لهم نفس

صيحة امرأة تونسية...

احلقوق ونفس الواجبات وهم سواسية أمام القانون
أي نوع».
دون متييز من ّ
فصل كهذا من شأنه أن يخلخل  مبدأ عدم التمييز،

إستبيان
العدد األول
  – 1ماهي مهام المجلس التأسيسي :

صياغة الدستور
إصدار القوانني
االثنني معا

  - 2الدستور أعلى هرم القوانين :

اذ أنّ عدم التمييز واملساواة أمام القانون هما مبدآن
يطبقان على األجانب وفي الواقع على كل شخص
يوجد حتت حماية وأنظار السلط التونسية .باالضافة
الى ذلك من املستحسن توضيح وتدقيق أسباب
التمييز وباألخص العنصري منه أو املتع ّلق بال ّلون،
باجلنس ،باللغة ،بالدين ،بالتوجهات السياسية أو
غيرها ،باألصل الوطني أو االجتماعي ،بالثـروة،
باملولد أو بوضعيات أخرى.
ومن جهة أخــرى فــــان الصـــياغة الغامضة
للفصل  ٣٧والذي جاء فيه « :تضمن الدولة
املساواة في الفرص بني النساء والرجال» هذا يعني
ستتحمل عديد املسؤوليات .أما الفصل الثامن
أنّها
ّ
الذي له عالقة بالعائلة بإمكانه أن يحدث خلال في
املساواة بني النساء والرجال دون أن يحدد معنى:
«املساواة في الفرص» .لذلك على الدستور أن
يضبط بدقة تضمني املساواة بني النساء والرجال
وبأن املمارسة والقوانني يضمنان لهم احلق في
املساواة الكاملة واملساواة في الفرص.
حرية الفكر والتعبير
ّ -

حرية الفكر والتعبير وذلك
من األفضل حماية ّ
بالسهر على تناغم وتطابق محتويات فصل ٣٦
بالدستور مع فصل  ١٩من املعاهدة الدولية املتعلقة
باحلقوق املدنية والسياسية ( )PCDIPمبا في
ذلك التنصيص وبدقة على أن املوانع الفعلية،
احملددة والضابطة لتلك احلقوق هي موجودة بطبعها
في املجتمع الدميقراطي ومتالئمة مع أهدافه املعلنة.

 -استقالل القضاء

يو ّفر الباب اخلامس ( )5من املشروع احلالي املتعلق
بالقضاء ،بعض الضمانات في اجتاه استقالله
تخص تعيني القضاة
ويضع معايير وإجراءات
ّ
وكــــيفية تسيير مجلس
القضــــاء األعلــى صــاحب
الصـــــالحية فـــــي املتــابعة
واملـــــراقبة .إ ّال أنّ هـــــذه
الـــبنود ليست متنــــاسقة
بالقدر الكافي مع املعاهدة
الــــدولية اخلاصة باحلقوق
املــــدنية والسياسية طبقا
لصياغتها من طرف جلنة
حقوق االنسان ،وكذلك
للمبادئ األساسية املتعلقة
باستقاللية القضاء كما
تقرها اجلمعية العا ّمة لألمم
ّ
املتحدة .لذلك على املجلس
الوطني التاسيسي أن يحدد وبوضوح تام استقاللية
السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية مبا في ذلك
أعضاء املجلس األعلى للقضاة...
نعم
ال

  – 3هل أنت مع إقرار مبدأ المساواة
بين الجنسين :

نعم
ال

 – 4الدولة المدنية :
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 -الحق في المقاضاة العادلة

دعوة املجلس التأسيسي إلى اعتماد ضمانات
اإلسراع في املثول أمام احملاكم وترك املتهم في
حالة سراح إذا ثبت أن احملاكمة تتطلب وقتا
طويال وذلك بتمكني املعنيني باللجوء إلى هياكل
قانونية ومحاكم لالحتجاج أمامها قصد االنصاف
واسعاف املتهم ،إن كان له احلق في ذلك .وأيضا
بحق االختالء إلى محامي في أسرع وقت ممكن
من ايقافه لضمان احترام سالمة  التراتيب مع حق
الطعن إذا وقعت عند اإليقاف ممارسات مخالفة
لذلك ،مع حق اعتبار املتهم بريء إلى أن تثبت
إدانته من طرف محكمة مدنية باستثناء عناصر
اجليش املخالفني للنظام الداخلي.
 -منع التعذيب

امليز .أ ّما فيما يتع ّلق بطالبي ال ّلجوء أو مببدأ عدم
يتضمن أي بنـد يضمن
الترحيل فإن املشروع ال
ّ
طلب ال ّلجوء .ويحمي اإلنسان من الترحيل إلى
بلد آخر باإلمكان مالحقته به كما حدث للوزير
األول الليبي  السابق  :البغدادي احملمودي الذي
وقع ترحيله إلى ليبيا حيث ينتظره مصير
غامض.
هذا اإلجراء اخلطير هو اعتداء  صارخ على حقوق
اإلنسان ويتنافى مع التزامات تونس املناهضة
للتعذيب .لذلك على الدستور التونسي حماية
كل فرد من الترحيل إلى بلد ميكن تتبعه به وذلك
بجميع األشكال املباشرة أو غير املباشرة.
 -توصيات «هيومن رايتس ووتش»

أشارت هيومن رايتس ووتش في رسالة إلى النواب
وجهت يوم  ٢٣جانفي  ٢٠١٣بأنّ املجلس الوطني
ّ
التأسيسي التونسي ينبغي عليه تغيير بعض البنود
في املسودة الثانية ملشروع الدستور اجلديد التي
متس بحقوق اإلنسان .إن
حتتوي على إشارات ّ

إن الفصلني  17و 23مينعان التعذيب وكل
املمارسات املشينة .إ ّال أنّ املشروع املقدم في
ينص بوضوح على تطابقه
املسودة من الضروري أن ّ
مع الفصل األول من االتفاقية املناهضة للتعذيب
ولكل املعامالت املشينة
واملهينة ،وكذلك منع ّ
كل
عقوبة جسدية بشكل
واضح .هذا مع التنصيص
صراحة على عدم تبرير ألي
خرق ملا سبق ذكره  مهما
كانت استثنائية الظروف
وانعـــــــــــــدام استــــــقرار
األوضـــاع  السيــــاســــــية
الداخلــــــية ومهـــما كانت
األوامـــــــر الصـــــــــــادرة
عــــن املسئولني املنافية ملا
ذكر.كما أن االعترافات ليبيون يظهرون وثائق البغدادي في سجنه إثر تسليمه من السلطات التونسية
النــاجمة عـــــن الــــتعذيب
واإلهانة ال يؤخذ بها إطالقا وال تعتبر دليل اتهام .حصانة رئيس الدولة من التبعات القضائية وكذلك
بل ميكن اعتبارها بداية اتهام ملن قام بالتعذيب.
عدم توفير الضمانات الكافية والضرورية لتحقيق
استقالل القضاء مضافة إليها الصيغ الغامضة
والضبابية التي ميكن أن تهدد احلقوق واحلريات
 حــالة الطوارئيسمح الفصل 73 من املشروع املقترح لرئيس كل ذلك يبعث على احليرة والقلق لتضارب هذه
الدولة بإعالن حالة الطوارئ بشروط ،إ ّال أنّ هذا املسائل الها ّمة مع املعاهدات الدولية التي أمضت
الفصل ال يتالءم واملقاييس الدولية ذات الصلة عليها تونس.
بالطوارئ ،لذلك فإنّ منظمة العفو الدولية توصي  -إن منظمة «هيومن رايتس ووتش» منشغلة
املجلس باتخاذ التدابير ال ّ
أي كان من بالفصل اخلامس عشر ( )15الذي يؤكد
الزمة ملنع ّ
  حق من احلقوق األساسية املضمونة أنّ   احترام املعاهدات الدولية يجب أن ال تتضارب
أي ّ
استثناء ّ
متهد
دستوريا مهما كانت الظروف.
مع الدستور وليس العكس ...صياغة كهذه ّ
املشرعني والقضاة كي يتجاهلوا تلك
الطريق أمام
ّ
املعاهدات معتبرينها متناقضة مع الدستور.
التنقل
ّ
 حـريـةحرية التنقّل كما أن «هيومن رايتس ووتش» تعبر عن انشغالها
يقر ّ
رغم أنّ الفصل الثامن عشر(ّ )18
داخل تراب البالد وكذلك حق السفر إلى اخلارج ،أيضا من األحكام التي تعتبرها متضاربة مع ميثاق
إ ّال أنّه ليس متطابقا مع الفصل الثاني عشر( )12روما حملكمة اجلنايات الدولية )CPI(  كاحلصانة
لـ  PCDIPاحلامي للتنقّل .لذلك فإنّ منظمة املطلقة التي يتمتع بها رئيس الدولة عند مباشرته
العفو الدولية توصي املجلس التأسيسي بالتنصيص ملهامه وبعد مغادرته لها باعتبارها تفتح الطريق
على تطابق حرية التنقل طبقا لهذا الفصل ولبقية أمام جتاهل اجلرائم الدولية وجرائم التعذيب
احلقوق األساسية ،خاصة منها حق املساواة ورفض واملفقودين...
دولة غري دينية حيمكها القانون

الكونية صلب الدستور؟
ّ

إرادة الشعب
إرادة فقهاء الدين

مدنية الدولة
 – 8هل أنت مع دسترة
ّ

 – 5مصدر التشريع هو :

 – 6هل اإلسالم عندك :

دين الشعب
دين الدولة

والحريات
 – 7هل أنت مع دسترة الحقوق
ّ

نعم
ال

صلب فصل صريح في الدستور ؟

نعم
ال

شكرا على مساهمتكم

