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"التأسيسي"في جلسة ساخنة للجنة الحقوق والحريات بـ   

.. ودعوة للتنصيص على المساواة الفعلية بين المرأة والرجل في الدستور28تواصل الجدل حول الفصل   

.. و سلمى بكار تستنكر منطق األغلبية28سلمى صرصوط تتحدث على ترجمة خاطئة للنّسخة الفرنسية للفصل 

كانت نقاشات لجنة الحقوق والحريات المنعقدة صباح أمس بالمجلس الوطني التأسيسي بباردو ساخنة، إذ اختلفت 

اآلراء مرة أخرى بين النواب حول بعض المسائل الجوهرية على غرار هل أن المرأة مكملة للرجل أومساوية له، 

لجنة الهيئات الدستورية إذ ساد التوتر أشغالها قبل  وحول الغاء عقوبة اإلعدام من عدمه، كما لم يكن الوضع أهدأ في

الحسم في مسألة اعتماد التصويت من عدمه على ثالث هيئات دستورية هي محل خالف بين النواب وتتعلق بالتربية 

.والتعليم والتكوين، والتونسيين بالخارج، والمجلس اإلسالمي األعلى

ب حسني ندوة صحفية قال إنها "للرد على تهجمات األستاذ عياض بن وبالتزامن مع أشغال اللجان، عقد النائب نجي

عاشور على المجلس التأسيسي" كما انتظمت لجنة الحصانة للنظر في مطلب وزير العدل رفع الحصانة على النائب 

.الناصر البراهمي

المرأة مساوية للرجل

والحريات بين نواب كتلة حركة النهضة ونواب وفي محاولة لرأب الصدع الذي بدا جليا في نقاشات لجنة الحقوق 

بقية الكتل شدد النائب إياد الدهماني على ضرورة أن ينسى النائب وهو يعد الدستور االنتماء الحزبي، وأن يتذكر فقط 

إلى  أن الشعب انتخبه لكتابة دستور لهذا الجيل ولألجيال القادمة، وبالتالي يجب أال يتأثر باألحداث اآلنية، وأن يستند

مرجعيات كونية.. وأكد ان الديمقراطية تقوم على االعتراف المتبادل بين اليمين واليسار.. مالحظا أن المعارضة 

والديمقراطيين يتصورون ان النهضة لها مشروع دكتاتورية دينية، وفي المقابل تعتقد النهضة ان اليسار فرنكفوني اذا 

..وصل الى الحكم سيعيدهم إلى السجون وهذا خطأ

ودار جدل ساخن بين النائبة سلمى صرصوط والنائبة سلمى بكار والنائبة سلمى مبروك انتهى بتبادل االتهامات ورفع 

الجلسة لبعض الوقت.. إذ أثار كالم صرصوط (كتلة حركة النهضة) غيض بكار (الكتلة الديمقراطية) ومبروك 



.المدني (التكتل) واعتبرتا أن فيه مسا من المعارضة ومن المجتمع

28صرصوت تحتج على الترجمة الفرنسية للفصل 

التي تحدثت على أن المرأة مكملة للرجل  28وقالت صرصوت: "إنني أحتج على الترجمة الفرنسية الخاطئة للفصل 

وهذه الترجمة قامت بها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان وجمعية النساء الديمقراطيات ومنظمة العفو 

ولية.. وأحتج بصفتي عضو في اللجنة على الرابطة التي تدافع عن حقوق االنسان لكنها شوهت رأيي واعتدت الد

على حقي في التعبير ولي الحق في مقاضاتها على هذه الترجمة الخاطئة.. فانا إمرأة وأنا كيان كامل بذاتي والتكامل 

األسرة.. ليس من المعقول تجييش الرأي العام ضد هذا الذي تحدثنا عليه في اللجنة هو التكامل في الوظائف داخل 

."الفصل

و أضافت: "كما أن المجتمع المدني يطالبنا بإعادة مناقشة بعض الفصول وأنا أحتج على ذلك أيضا ألن هناك مجتمع 

مدني يساند تلك الفصول لكنه ال يصل إلى اإلعالم وهو يبلّغ أراءه عن طريق عرائض تصلنا إلى المجلس 

".تأسيسيال

وأضافت:" ثم أن العديد من رموز المجتمع المدني الذين يبرزون اليوم في االعالم ويطالبون بمراجعة بعض الفصول 

."شاركوا في االنتخابات لكن الشعب رفض ترشيحهم ألنه يرفض مشاريعهم

األغلبية مع األقلية وتساءلت وانتقدت النائبة سلمى بكار أسلوب نواب حركة النهضة في التعامل بقية النواب بمنطق 

مستنكرة ماذا فعلت األغلبية غير إيصال البالد للهاوية وفي نفس السياق بينت النائبة سلمى مبروك أنه من المهم جدا 

االستئناس برأي المجتمع المدني عند كتابة الدستور وأكدت أن الفصل الذي يتحدث عن المساواة بين المرأة والرجل 

لع باب الحقوق والحريات واذا فتح المجال للبحث عن صيغ للتوافق بشأن المساواة والتكامل يجب ادراجه في مط

.فيمكن االستغناء عن اللفظين واستعمال كلمة مواطن ومواطنة

القصاص يتهم "الترويكا" بالفشل

يجب عليكم وردا على صرصوط قال النائب ابراهيم القصاص متوجها لنواب حركة النهضة والترويكا الحاكمة:"

تجاوز كلمة انكم نواب اغلبية.. فحتى ان كنتم اغلبية فقد فشلتم.. وحكومة الترويكا فشلت على جميع المستويات.. 

وبالتالي فإن االختالف ال يفسد للود قضية لكن مشكلتكم تتلخص في أن من ليس معي فهو ضدي وأنتم محتاجون إلى 

نة الحقوق والحريات وال يعقل ما تمارسونه فيها من قمع لحقي في من يعلمكم كيف تتعاملون بديمقراطية فهذه لج

.التعبير".. على حد قوله

وذكر القصاص أن المجتمع المدني فيه حراك وهو يمثل مجموعة الشعب الذي انتخب النواب وكلفه برسالة واضحة 

اكتوبر القادم إال  23وهي كتابة الدستور ولم يتبقى من الوقت كثيرا في عمر المجلس التأسيسي وما على النواب يوم 



.م حماية الدين االسالميحمل حقائبهم واالنصراف ودعا إلى الكف عن المزايدات باس

وقال القصاص: "العديد من الفصول فيها اختالفات وهناك فصول نوقشت من قبل المجتمع المدني واالعالم مؤكدا أن 

أي حراك بشأنها يتطلب من اللجنة أخذه بعين االعتبار إلعادة الصياغة. ولدى حديثه عن حرية التعبير واإلعالم، 

ح يعاني االمرين سواء كان صحافة مكتوبة او مسموعة او مرئية لذلك يجب في الحظ القصاص ان االعالم اصب

.الدستور االرتقاء باإلعالم إلى مرحلة ما بعد الثورة

..مشروع دكتاتوري

الحظ النائب مراد العمدوني أن إصرار بعض النواب على تحديد الحريات يكشف أن هناك مشروعا دكتاتوريا بصدد 

محه تتضح للعيان في عديد الممارسات وما الحملة الشرسة على االعالم والتسميات التي قامت بها التكّون، وبدأت مال

الحكومة على رأس "دار الصباح" والتلفزة الوطنية إال دليال على وجود هذه النية.. وعبر عن عدم الرضى على 

ترتقي آلمال الشعب التونسي بعد  حصيلة أعمال لجنة الحقوق والحريات ألن أغلب الفصول المقترحة من قبلها ال

.الثورة

واقترح النائب محمد العلوش مراجعة الفصل المتعلق بحرية المرأة بعد الضجة االعالمية الكبيرة التي اثارها، مؤكدا 

..على عدم التراجع عن مكاسب المرأة

ى.. فالمساواة أصبحت طبيعية في وبين النائب عبد القادر بن خميس انه "ال داعي لتغيير كلمة المساواة بكلمة أخر

..""المجتمع التونسي والمرأة لها نفس حقوق الرجل

ودعا لالبتعاد عن التشنج والمصطلحات التي فيها تأويل.. وفي ما يتعلق بإلغاء عقوبة االعدام بين ان كل العالم يسير 

والحظت النائبة حسناء مرسيط أن عمل نحو الغاء هذه العقوبة فما بالك في تونس التي تعتبر دولة حداثية متطورة. 

وحصيلة عمل اللجنة في موضوع الحقوق  1959اللجنة كان مخيبا آلمال الناس وأنه عند المقارنة بين دستور

.أفضل 1959والحريات ترى أن ما كان في دستور

عمل لجان و ليست مسودة دستور

فصال حصلت على إجماع  12الدهماني أنه تضمن وبشأن مشروع مسودة لجنة الحقوق والحريات بين النائب إياد 

النواب لكن هناك فصوال فيها خالفات حول الصياغة والشكل وأخرى فيها خالفات جوهرية يجب توضيحها لتسهيل 

عمل الجلسة العامة، وأوضح النائب أن ما تم نشره في وسائل اإلعالم ليس مشروع مسودة الدستور بل حصيلة عمل 

..اللجان

نائب محمد الصغير أن المنهجية المعتمدة في الصياغة األولى كانت صادقة.. وفيما يتعلق بمسألة التوافق بين وأفاد ال

ان جميع النواب يسعون إلى ذلك ويريدون التوصل إلى توافق حول أغلب الفصول، وبين أنه باإلمكان الوصول الى 



قوبعة أن تقرير اللجنة يجب ان يكون وفيا للنقاشات شبه توافق في قضيتي االعدام والمرأة.. والحظ النائب محمود 

التي تمت داخل في اللجنة وليس أن يتفق مع ما يريد المجتمع المدني أو الشعب التونسي رغم انه صاحب السيادة.. 

من قبل المجتمع المدني واإلعالم.. التقرير الذي سنناقشه  28وقال:"نحن غير معنيين بالسجال الذي تم حول الفصل 

."جب ان يعطي ملخصا لما تم من مناقشات سابقا ليس أكثري

الهيئات الدستورية

وفيما يتعلق بلجنة الهيئات الدستورية فأفادت النائبة نادية شعبان أن جلستها خصصت للحسم في اللجان أو الهيئات 

لجأ إلى التصويت في البداية التي حولها خالف ولهذا السبب حدثت بلبلة حول مسألة اعتماد التصويت ألن اللجنة لم ت

ورفعت المسائل الخالفية على أنها مسائل خالفية وذلك عند التطرق لهيئات التربية والتعليم والتكوين، والتونسيين 

..بالخارج والمجلس االسالمي األعلى

اخلي وتحديدا في لكن ما حدث هو أنه تم اعتماد التصويت وحدث التصويت لكن بطريقة مخالفة لما ورد في النظام الد

منه وفي محاولة لتجاوز هذا االشكال القانوني تم االستئناس بآراء نواب مختصين في القانون وحضر  60الفصل 

.النائب الفاضل موسى والنائب الحبيب خضر وبعد المشاورات تم التراجع عن مبدأ التصويت

رالنائب نجيب حسني يرد على األستاذ عياض بن عاشو

نظم النائب بالمجلس التأسيسي  نجيب حسني أمس بقصر باردو ندوة صحفية قال إنها "للرد على تهجمات" األستاذ 

عياض بن عاشور.  واتهم حسني بن عاشور وقال انه"خالف الحقيقة وغالط الرأي العام عندما ذكر أن ما تم اعداده 

ا قال بن عاشور إنه مع هذا المشروع نقول وداعا هو مشروع الدستور وفي الحقيقة هو مشروع مسودة دستور.. كم

."للحقوق والحريات في حين ان مشروع المسودة يعج بتكريس الحريات المتعارف عليها دوليا

وأضاف حسني :"قال بن عاشور إن المسودة تؤسس لدكتاتورية تيوقراطية في حين ال يوجد أي فصل يدل على ذلك 

د على سيادة الشعب وعلى أنه مصدر السلطة وعلى أن الدولة مدنية وتحفظ بقية وكل الفصول التي تمت كتابتها تؤك

الفصول الحقوق والحريات وتضمن سيادة القانون وعلويته كما أسس لمحكمة دستورية وأكد على ضمان كل الحقوق 

الدينية كما ادعاه بن والحريات النقابية وحرية الصحافة وحرية التظاهر وهذا ال عالقة له بدولة تمارس الدكتاتورية 

عاشور". وبين حسني أن االستاذ بن عاشور قال ان النواب لم يعيروا اهتماما للمال العام ولحسن التصرف فيه في 

حين أن لجنة القضاء العدلي واالداري والمالي والدستوري أنشأت محكمة مالية تراقب التصرف في المال العام 

.تطورة جدا في الحفاظ على المال العامومالءمة الصرف مع الحاجة وهي معان م

وأضاف حسني :"وبالتالي نقول إما أن بن عاشور ليس بخبير أو انه خبير لكنه قصد بث البلبلة في صفوف الشعب 

."بالقول باطال ان مسودة الدستور نودع معها الحريات والحقوق



جاء عوضا عن الهيئة العليا لتحقيق اهداف  وبين أن "عياض بن عاشور لم يقبل بالمجلس الوطني التأسيسي الذي

الثورة التي كان يرأسها كما لم يقبل برفض المجلس للجنة المزعومة أي لجنة الخبراء التي تحدث باسمها ألن المجلس 

."التأسيسي قرر االنطالق في كتابة الدستور من ورقة بيضاء وبن عاشور لم يقبل بذلك

النائب الناصر البراهمي النظر في رفع الحصانة عن

في تصريح لـ "الصباح" قال النائب الناصر البراهمي(حركة وفاء) إن لجنة رفع الحصانة بالمجلس الوطني التأسيسي 

دعته أمس ليمثل أمامها واعلمته بوصول مراسلة من وزير العدل يطلب فيها من اللجنة رفع الحصانة عنه كتتمة 

" 4أوت المنقضي، وتمثل في اصطدام سيارته من نوع "كليو  8ر جد يوم إلجراءات التقاضي حول حادث مرو

صغيرة الحجم بشاحنة "ميتسوبتشي" رباعية الدفع مما أدى إلى خروج الشاحنة إلى الرصيف وتترب عنه وفاة 

.مترجل

اللجنة إلى وقال النائب :"أنا بدوري أطلب من اللجنة رفع الحصانة عني حتى يصل الحق إلى أصحابه وقد استمعت 

."طلبي وسجلت رغبتي في رفع الحصانة عني وستمرر مشروع رفع الحصانة إلى الجلسة العامة
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


