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حوصل هذا الشعار الذي رفع منذ االيام األولى للثورة التونسية ورافقها في ي" شغل، حرية، كرامة وطنية" 

من انفاذ الحقوق  األسغغغغغ ىكل مراحلها، الّرغبة في التحّرر عن طريق الشغغغغغغل، وللى الحرية وللى اله   

شرية. وي والحريات: شعار تحقيق الكرامة الب سان وأه افها مّ اأيضا حوصل هذا ال  ج يع أجيال حقوق االن

أح اث الثورة التونسغغغغغغية كان الوعي الا عي حاؤغغغغغغرا ومؤك ا  ونه ال تفر ة وال  انطالقيؤك  أنه ومنذ 

 تفاؤلية  ين حقوق اإلنسان وحّرياته،  ل أّك  على تكامل هذه الحقوق وترا طها وش وليتها.

منها؟ وماهي عشغغر سغغنوات  ع  رفع هذا الشغغعار وال طالبة   ناومة شغغاملة لحقوق اإلنسغغان ما الذي تحقق 

 التح ّيات التي واجهت ارساء مثل هذه ال ناومة، وأي تح يات تواجه هذه ال ناومة اآلن؟

راره على  اذ شعار الثورة التونسية سنحاول التركيز على ما تّم لفلنتناول مثل هذه ال سولة ال تعلقة    ى لن

لى ما تم رص ه معت  ين ع اإلنفاذيه هذا ال ستوى القانوني وال ؤسساتي من ناحية ومتا عة اإلطار الذي تم ف

لحياة السغغغياسغغغية والبرل انية واالجت اعية والتي رصغغغ تها التقارير الرسغغغ ية من ناحية من  بل ال الحاين ل

 . ناحية أخرى ذات ال ص ا ية وتقارير منا ات ال ات ع ال  ني من

مّرت  ها العشغغغغغغرية ت ّكن من تح ي  الفترات التي  مقار ة زمنية نتوخىسغغغغغغ تهاذ ومتا عفولرصغغغغغغ  هذا اإلن

هم أمن الو و  على سغغي كننا ات. هذا الت شغغي ال والية للثورة وخصغغاهصغغها على مسغغتوى الحقوق والحريّ 

يات التي مرت  ها كل  حالتشغغريعي وال ؤسغغسغغاتي مع الحقوق والحريات وتح ي  التّ  طياعلتفترات تطّور ا

م هذه العشغغغرية من حي  مسغغغولة  فترة/ مرحلة من مراحل االنتقال طيلة العشغغغر سغغغنوات ال اؤغغغية وسغغغنقسغغغّ

 الحقوق والحريات للى ال راحل التالية:

 2011ديس بر  16للى  2011جانفي  14الحريات  ال راسيم:  -

  2014 اكتو رللى  2011الحريات التوسيسية: ديس بر  -

 2019لى ديس بر ا 2014: ديس بر 2014 زمن التشريعي الحريات ف -

  .للى اآلن 2019مرحلة صعود الشعبوية: ديس بر  يالحريات ف -

 
 األولى من الثورة بوعودها؟ ةهل اوفت العشريف 

 

؟ ما الذي تحقق من ذلك الحقوق والحرياتاألولى من الثورة  وعودها على مستوى  ةهل اوفت العشري

  ؟"وطنيةشغل، حرية، كرامة " التونسية  ةالشعار األساسي الذي جس  روح الثور

 

للثورة من مكاسب جاءت متفاوتة  حسب  صنف األولى لن ما تحقق في العشرية  على المستوى التشريعي:

 أخرى.  ناحيةمن الحقوق من ناحية و حسب اإلرادة السياسية 

كامال  اّصصا  ا خ  ثا ة لعالن للحقوق والحريات م 2014جانفي  27فعلى ال ستوى ال ستوري جاء دستور 

كل الحريات والحقوق ال  نية والسياسية واالجت اعية واال تصادية والثقافية والبيئية...  يطيغلهذه ال سولة 

) استثناء  ل هاجرين وال هاجرات والالجئين والالجئاتاولم يغفل ال ستور لال عن حقوق غير التونسيين و

  .اللاوء ألسباب سياسية(

غم ص ور النصوص التشريعية الضامنة للحقوق والحريات في مختلف أّما على ال ستوى التشريعي، فر

ال ااالت ) الا عيات، األحزاب، الصحافة و النشر، االعالم الس عي والبصري، النفاذ للى ال علومة، الو اية 

، القضاء على أشكال العنف ؤ  ال رأة، القضاء على الت يز  األشخاصمن التعذيب، تاريم االتاار 

في هذه العشرية،  حااة  قيت األ ل يئبي( لال أن الحقوق اال تصادية واالجت اعية والثقافية، والالعنصري...

حي  لم تص ر التشريعات الهامة والقادرة على تغيير الوا ع االجت اعي واال تصادي والبيئي ال تردي، ولذا 

فهومه الواسع أي الحقوق تبقى العشرية األولى غير مستايبة لازء هام من مطالب الثورة: الشغل في م

على حالها.  2014ل ستور  -اال تصادية واالجت اعية ... للى جانب  قاء ع ي  النصوص القانونية السا قة

رغم ل رار ال ستور ل ا وعة من الحريات الفردية وتفصيلها في مشروع  انون مالة الحقوق والحريات ف

تحتوي على نصوص وأحكام  انونية تتعارض ت اما مع مفهوم الفردية ال تزال ال ناومة التشريعية التونسية 

وال الة الازاهية الصادرة  1906الحريات ومحتوى الحريات الفردية وأهّ ها مالة االلتزامات والعقود لسنة 

 ...1992و انون ال خ رات  1956ومالة االحوال الشخصية لسنة  1913سنة 
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: لى للثورة لرساء أهم ال ؤسسات ال ي قراطية في ال ولة : شه ت العشرية األوعلى المستوى المؤسساتي-

البرل ان، ال الس األعلى للقضاء، ال ي قراطية ال حليّة، لص ار التشريعات ال تعلقة  ال حك ة ال ستورية 

وهيئة حقوق االنسان وهيئة الحوك ة الرشي ة ومكافحة الفساد  االنتخا اتو وغلب الهيئات ال ستورية ) هيئة 

التن ية ال ست امة وحقوق االجيال القادمة...( وتمّ ت عيم مناومة حقوق االنسان على مستوى ال ت خلين وهيئة 

، ولح اث   إح اث لانة وطنية للتنسيق واع اد وتق يم التقارير ومتا عة التوصيات في ماال حقوق االنسان

تفا يات حكام ال ستور ومع االلانة وطنية ل الءمة النصوص القانونية ذات العال ة  حقوق االسان مع أ

  .حقوق اإلنسانمكلفة  للى جانب وزارة  ال ولية ال صادق عليها،

 اتخاذللى جانب ما وعة من الهياكل والهيئات االستشارية، التي  إمكانها مساع ة الاهاز التنفيذي على 

ال الس و ,ل رص  الوطني ل ناهضة العنف ؤ  ال رأةاكالقرارات في مااالت ذات العال ة  حقوق االنسان 

 .الوطني التونسي ال قي ين  الخارج..ل الس وا الجت اعيالوطني للحوار ا

لال أن هذه التطّورات   ا فيها لح اث هيئة وطنية للو اية من التعذيب وهيئة النفاذ للى ال علومة ولانة وطنية  

اء هياكل دستورية أساسية في البناء سعلى مستوى لرل كافحة االتاار  األشخاص،  قيت منقوصة 

ن ولم يتم تركيزها للى اال 2015ديس بر  3وأه ها ال حك ة ال ستورية التي ص ر  انونها منذ  ال ي قراطي

، وع م ص ور  انون هيئة اتوالهيئات ال ستورية التي ص رت  وانينها ولم تركز  استثناء هيئة االنتخا 

أيضا  طلتعاالنتقال ال ي قراطي ككل وأن  طلهذه النقاهص من شانها أن تعري، االتصال الس عي البص

 .ؤ ان الحقوق والحريات، ولذا يكون من ال ستعال ج ا تركيز هذه الهيئات والهياكل

حرية  : لن ما أح ثته الثورة التونسية من لشاعة مناخ عام من الحرية ) خاصةعلى المستوى التطبيقي -

الرأي والتعبير( وت ثيلية واسعة ل ختلف مكونات ال ات ع التونسي داخل مالس نواب الشعب أدى للى 

ن ال  ارسات على مستوى الحقوق والحريات وذلك على مستوى الاهاز التنفيذي اإلداري أو على تحسّ 

 1974نوف بر  5منشور  كإلغاءال ستوى األمني او القضاهي. وذلك سواء  إلغاء مناشير سالبة للحريات 

للى جانب تحّسن خ مات  .ال تعلق  وس اء األطفالوللغاء ال نشور الذي ي نع زواج التونسية  غير مسلم، 

الوصول للى ال علومة والوثاهق االدارية، وتحّسن مقبولية حضور ال حامي من  بل رجال األمن وتطّور 

، وص ور ع ي  األحكام القضاهية ال اعة خ مات الوح ات ال تخّصصة في مكافحة العنف ؤ  ال رأة

 ...والحامية للحقوق والحريات 

لال أن كل هذه التطورات ال ياب أن تحاب عنّا ع ي  ال شاكل واالنتهاكات التي ال تزال تطال الحقوق 

والحريات والتي تعود أساسا للى ع م تغيّر ع ي  التشريعات التي ال زالت نافذة وهي في تعارض مع احكام 

والضامنة  2011ل ستور )خاصة ال الة الازاهية( وفي ع م استبطان النصوص الا ي ة الصادرة  ع  ا

للحقوق والحريات من  بل الفاعلين السياسيين من ناحية وكذلك االدارة ع وما وخاصة جهاز األمن وع ي  

م ولكن  تطّورها  مال تسهذا الوؤع  ...القضاة الذين يواصلون تطبيق مناومة  انونية تعّودوا على تطبيقها

ة التي االفكار والتيارات الشعبويّ  ع ي غير مكت ل على مستوى الحقوق والحريات والذي يه ده اليوم صعود 

 ال تؤمن  ال ؤسسات وال  الع ل ال نام وال   ولة القانون...

االنسان وحرياته ولذا يكون على منا ات ال ات ع ال  ني اوال أن تواصل يقاتها ومناصرتها لقضايا حقوق 

ت السياسية ال ؤمنة  الحريات، لتكوين جبهة لح اية ال ي قراطية ومسارها ولترسي كاق مع الحرسّ وأن تن

نية ال حافاة لال يمناومة تقوم على حقوق اإلنسان، لذ ال سبيل لقطع الطريق أمام الشعبوية والتيارات الي 

ال واطنين وال واطنات وخاصة الشباب والنساء لحش هم  التكتل ولعادة النار في آليات التواصل مع 

 ألحكام ال ستور ومنع االنقالب عليه.ل شه  السياسي وؤ ان تفعيل سليم وحش هن من اجل تع يل هذا ا
 

 

  


