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املحكمة الد�ستورية: التحديات وال�سالحيات والعقبات التي حتول دون 

تفعيل موؤ�س�سة رئي�سية

فاضل بليبش*

اإن�ساء املحكمة الد�ستورية: النطاق والتحديات،

إّن إنشاء محكمة دستورية يعتبر من المسائل األكثر تقدمية وهو من أهم الخيارات التي تّم اإلجماع عليها 

عند صياغة الدستور ضمانا لعلويته، وحماية للحقوق والحريات الدستورية، وللحيلولة دون سّن تشريعات 

تتعارض مع أحكامه، إنها من بين المؤسسات التي ستشّكل  حجر الزاوية إلقامة دولة القانون في تونس.

المحّدد  الّنحو  على  السلطات،  بين  الفصل  وب  الفردية،  والحريات  بالحقوق  المتعلقة  المكاسب   إّن 

بالدستور، ال يمكن أن نضمن ديمومتها بدون محكمة دستورية قوية ومستقلة، بالّنظر لما أبانت عنه اآلراء 

المختلفة حول  تقرير اللجنة حول الحريات الفردية والمساواة )COLIBE(، حيث أّكد على أهمية دورها 

مثيرا أسئلة تتعلق بتفسير المسائل القانونية المرتبطة بالحريات الفردية وبالمساواة بين الجنسين.

تعتبر المحكمة الدستورية السلطة القانونية واالعتبارية الرئيسية لتفسير الدستور. إن وجود محكمة قوية 

ومستقلة أمر ضروري للتثبت من دستورية التعديالت المحتملة على الدستور، أو وضعيات قانونية ذات 

أبعاد هاّمة، بما في ذلك ما يفضي إلى تنازع االختصاص بين الّسلط من ذلك الصالحيات الراجعة لكّل 

من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكذلك المسائل المتعلقة بعزل الرئيس وبشغور منصبه، وهو ما 

استنكره البعض في ظّل عدم وجود محكمة دستورية إلعالن شغور منصب رئاسة الجمهورية، على إثر وفاة 

الرئيس الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019.

العقبات التي حتول دون اإر�ساء املحكمة الد�ستورية :

  على الرغم من األهمية الكبرى للمحكمة الدستورية، إاّل أّنه ال مناص من اعتبار أّن عملية اختيار أعضائها 

كانت مسّيسة، األمر الذي آل إلى تأخير انتخابهم وبالتالي الّنيل من استقاللهم. وعليه فإن التأخير الحاصل 

على مستوى آجال إنشاء المحكمة الدستورية التونسية، يهّدد ال محالة تقدم المسار الديمقراطي الُمعلن 

منذ عام 2011، قصد الحيلولة دون تفعيل النصوص القانونية المتخذة خالل فترة الحكم الراجعة للحكومات 

وحماية  الجديدة  القوانين  مشاريع  دستورية  ومراقبة   ،2014 دستور  مقتضيات  مع  السابقة  االستبدادية 

الحقوق والحريات الدستورية األساسية للتونسيين.

الدستور،  صياغة  مراحل  رافقت  والتي  بتونس،  دستورية  محكمة  لتأسيس  الفعلية  السياسية  اإلرادة  إّن 

الجهود  تفعيل  على  الراسخة  والعزيمة  بالحماس  تحّلت  أن  فبعد  البرلمانيين،  معشر  بين  تراجعت  قد 

* أستاذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، باحث متعاون بمركز الدراسات المتوسظية والدولية

** ترجمة للنّص الفرنسي
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ھ سرعان ما تراجعت تلك �رادة 
ّ
 أن

ّ
�شأن تنفيذ �ح�ام �نتقالية للدستور، مقّرة العزم ع�� وضع تلك �ح�ام موضع التطبيق، إال

الفاعلة عن تفعيل النصوص املتعلقة بإ�شاء ا�حكمة الدستور�ة وال�ي  اقتضت من جان��ا أن يتم إ�شاؤها خالل ف��ة أقصاها سنة 

 2015 د�سم�� 8، كما تّم  بتار�خ 2015 نوفم�� 21واحدة  بمجّرد �عالن عن النتائج ال��ائية لالنتخابات التشريعية وتحديدا قبل 

، 2015 د�سم�� 3 املؤرخ 50-2015��جيل تقّدم �� عملية التنفيذ لكّ��ا اقتصرت �� هذا املن�� ع�� �شر القانون �سا�ىي رقم 

واملتعلق با�حكمة الدستور�ة،  ولكن، و�عد مرور أك�� من أر�ع سنوات ع�� �شر القانون املتقّدم ذكره، فإّن عملية �عي�ن أعضاء 

لة.12ا�حكمة وعددهم( 
ّ
 ) عضوا ال تزال �� حقيقة �مر معط

، ولكن وع�� الرغم من 2017لقد اس��ّل مجلس نواب الشعب نقاشاتھ حول انتخاب أعضاء ا�حكمة الدستور�ة  خالل شهر فيفري 

خوضھ ثما�ي جلسات مخّصصة للتصو�ت، فإّن ا�جلس لم يتوّصل إ�� تحقيق توافق �� �راء إال لصا�ح مر�ح وحيد، والذي حصل 

 العدد الضروري للعملية �نتخابية). و�� القاضية 217 صوًتا من أصل 145 صوًتا (أي أك�� من 150 ع�� 2018خالل شهر مارس 

املر�حة من القضاء العد�� السيدة روضة ورسغي�ي، وعالوة ع�� ذلك، تظّل عملية �ختيار، كما �انت ُمهي�لة �� تلك �ونة، ال 

 �سمح بأخذ مبدأ التناصف �ع�ن �عتبار ب�ن �عضاء امل�ّون�ن ل��كيبة ا�حكمة.

، 2019 أكتو�ر 6ال تبدو مسألة انتخاب قضاة ا�حكمة الدستور�ة من قبل مجلس نواب الشعب ا�جدد، الذين تّم انتخا��م �� 

 من ذلك الذي ساد ب�ن سن�ي 2020عملية سهلة، �� ظّل املشهد ال��ملا�ي ا�حا��، لسنة  
ً
ھ بات أك�� تجزئا

ّ
. 2019 و 2014، ضرورة أن

و�� هذا السياق تجدر �شارة إ�� أن الكتل ال��ملانية ع�� حال��ا �عّد أصغر من حيث العدد مّما يجعل التوترات ا�حاصلة  بي��ا تظّل 

المحالة أك�� تفاقما، وأّن مشهد  �عدد املناورات و�نت�اسات السياسية، أثناء عملية �شكيل ا�ح�ومة ا�جديدة، يدّل داللة وا�حة 

� التصو�ت من أجل منح الثقة ل�ح�ومة ا�جديدة، 
ّ
ع�� أّن تركيبة ال��ملان �عت�� غ�� متجا�سة،  مّما أفرز صعو�ة �� ظهور أغلبية تتو�

�مر الذي جعل شبح تنظيم �نتخابات ال��ملانية املبكرة، وال�ي قد تؤول إ�� عدم إعادة انتخاب �عض النواب، سببا جلّيا نحو 

 م��م أي أّ��م لن 145دفعهم إ�� التصو�ت ملنح الثقة �� أعضاء ا�ح�ومة ا�جدد. وعليھ فإن مثل هذا القيد لن ي�ون موجودا لـعدد 

ي�ونوا ع�� اتفاق تاّم �شأن انتخاب �عضاء الثالثة الباق�ن بالنسبة إ�� تركيبة ا�حكمة الدستور�ة. 

 عالوة ع�� ما تقّدم، تنضاف صعو�ة مماثلة بخصوص عملية التجديد ا�جزئي لثالثة أعضاء من مجلس الهيئة العليا املستقلة 

ھ ع��  أعضاء مجلس نّواب الشعب 
ّ
لالنتخابات (بأغلبية الثلث�ن) ورئيس جديد للهيئة املتقّدم ذكرها (باألغلبية املطلقة). فضال عن أن

ة أعضاء مجالس هيئة حقوق ��سان وهيئة ا�حكم الرشيد و م�افحة الفساد وهيئة التنمية 
ّ
انتخاب، بأغلبية الثلث�ن، �اف

املستدامة وحقوق �جيال القادمة،  كما يتع�ن ع�� ال��ملان أيًضا أن ينتخب الحًقا أعضاء مجلس هيئة �تصال السم�� البصري، 

 �عد اعتماد �طار القانو�ي ا�جديد املتعلق باالتصال السم�� البصري .

ول�ي يتسّ�ى التغلب ع�� الصعو�ات املتعلقة بانتخاب قضاة ا�حكمة الدستور�ة، فقد بادرت ا�ح�ومة، من خالل مشروع قانون تّم 

، اق��اح �عديل القانون �سا�ىي املتعلق با�حكمة الدستور�ة، من أجل 2018 ماي 15تقديمھ إ�� مجلس نواب الشعب بتار�خ 

التقليص �� عدد �صوات املستوجب قانونا، و�� صورة عدم التوّصل النتخاب املر�ح�ن �عد تنظيم الدورة �و��، سيؤدي التعديل 

٪ زائد واحد) 50املق��ح من ا�ح�ومة إ�� التقليص من أغلبية الثلث�ن املطلو�ة �� الدورة �و��، إ�� �غلبية املطلقة �� الدورة الثانية (

و��� أغلبية �سيطة (ثلث النواب ع�� �قل) �� الدورة الثالثة، و�التا�� �غدو ممكنا ألعضاء مجلس نواب الشعب انتخاب قضاة 

 عضوا ).  217 صوًتا فقط (من أصل 73ا�حكمة الدستور�ة بـ 

   كما تضّمن مق��ح التعديل ا�ح�ومي املقدم �� الغرض تقليص �غلبية املطلو�ة تدر�جًيا خالل �ل اق��اع يتم تنظيمھ داخل ا�جلس 

 عضوا، وسوف تؤدي ال 45 فقط من أصل 15�ع�� للقضاء، مما قد يؤدي إ�� اختيار القضاة الدستور��ن، �� الدورة الثالثة، بـــ 

محالة، �غلبية املنخفضة �� جوالت التصو�ت املتتالية، إ�� خلق فجوة تنال من املشروعية ب�ن �عضاء املنتخب�ن �� مختلف 

ھ من املرجح أن ينتخب عضو بضعف �صوات املمنوحة لزميلھ (
ّ
 صوًتا). وستمنح 73 صوًتا مقابل 145عمليات التصو�ت، ذلك أن
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أغلبية صغ��ة العدد ل�حزب املتمتع باألغلبية �� ال��ملان وهو من قبيل منح النفوذ الذي ال دا�� لھ عند اختيار القضاة، مّما قد 

يضعف �� حقيقة �مر من استقاللية ا�حكمة. 

، �شأن 2018 كما يجوز اعتبار أن مراجعة القواعد ا�خاّصة بانتخاب أعضاء ا�حكمة الدستور�ة، وال�ي يو�ىي ��ا مشروع قانون 

التخفيض التدر��� لألغلبية املطلو�ة لالنتخابات املذ�ورة، ال �ستجيب لروح النّص الذي وضعتھ �جنة القضاء العد�� و�داري 

واملا�� والدستوري صلب ا�جلس الوط�ي التأسي�ىي، إذ أّن الن�ج الذي ساد �� واقع �مر أثناء عمل ال�جنة التأسيسية املذ�ورة 

د تقر�ر ال�جنة املعنّية ��ذا 
ّ

والذي �ان هدفھ توف�� انتخاب �عضاء باألغلبية املعّززة، من أجل ضمان استقالل ا�حكمة.  هذا وقد أك

املسار أمام ا�جلس الوط�ي التأسي�ىي أّن ا�حاكمة العادلة تتطلب استقاللية فعلية للسلطة القضائية ع�� املستو��ن الهيك�� 

والوظيفي، تنأى ��ا عن السلطات التشريعية والتنفيذية وعن �حزاب السياسية ع�� حّد الّسواء. و�� هذه ا�حالة، ينب�� ا�حفاظ 

ع�� �غلبية املعّززة بوصفها الضامن ملصداقية ونزاهة أعضاء ا�حكمة الدستور�ة.  

إّن �غلبية ال�ي أقّرها قانون ا�حكمة الدستور�ة �عّ�� ليس فقط عن فلسفة وروح مقتضيات  الدستور، ولكن أيًضا عن إرادة 

الناخب�ن، ناهيك تأكيد ال�جنة املعنّية ع�� مستوى ا�جلس الوط�ي التأسي�ىي، ع�� مسألة �غلبية �� جميع مسودات الدستور . 

 أفر�ل 22 و 2012 فيفري 14 صوًتا)، �� مشاريع 145وأصبحت عبارة �غلبية املعّززة كيفما تّم اق��احها ت��اوح ب�ن الثلث�ن أي (

 .2013 صوًتا)  صلب مشروع  غّرة جوان 131، وثالثة أخماس أي (2013

كما تجدر املالحظة  بأّن تلك املشاريع  املعروضة لم تبادر بإقرار مسألة  تخفيض �غلبية �� حالة عدم وصول عدد �اف من 

امل���ح�ن إ�� �غلبية املعّززة �عد ثالث جوالت متتالية من التصو�ت، مّما يف�ح ا�جال إ�� إم�انية إقرار أعضاء ا�جلس باإلجماع 

� مع إرادة السلطة 
ّ

إعادة فتح باب ال���حات، وهو ما يف�ىي إ�� القول بأن فكرة التخ�� عن �غلبية املعّززة ست�ون �� تناقض ك�

ھ من خالل قراءة الصيغة ال��ائية للدستور الذي تم التصو�ت عليھ  �� 
ّ
ھ لم يحدد بالتأكيد 2014 جانفي 26التأسيسية، وأن

ّ
، فإن

�غلبية املطلو�ة النتخاب قضاة ا�حكمة الدستور�ة، لكن هذا ال �ع�ي أنھ ال يكّرس فكرة �غلبية املعّززة إذ باإلم�ان تفس�� غياب 

مثل هذا املعطى  �� نّص الدستور بموافقة الهيئة املش��كة للتنسيق وصياغة الدستور، ضمن تقر�رها التكمي��، ع�� فكرة ا�حاجة 

إ�� الرجوع لبعض التفاصيل القانونية مع اح��ام خيارات ا�جلس الوط�ي التأسي�ىي الثابتة من خالل مداوال��ا املضّمنة �� هذا 

 املضمار.

جنة �ورو�ية للديمقراطية من خالل القانون (واملعروفة  تحت مسّ�ى  "�جنة البندقية")، قد 
ّ

يمكن أن نالحظ �� هذا النطاق أّن ال�

، عن ارتياحها لألغلبية 2013 جو�لية  17ع��ت �� �عليقا��ا ع�� املسودة ال��ائية لدستور ا�جمهور�ة التو�سية، املنشورة بتار�خ 

املستوجبة النتخاب قضاة ا�حكمة الدستور�ة، وقد أقّر تقر�ر املفوضّية ع�� وجھ ا�خصوص ب�ون : "�غلبية ا�حّددة بثالثة 

أخماس، سوف تدعم من حيث املبدأ التوافق ب�ن �غلبية واملعارضة" فضال عن أّن �جنة البندقية ال تؤّ�د مسألة تقليص �غلبية  

ل عملية التصو�ت .
ّ
 املذ�ورة �� حالة �عط

إّن ت�ليف �ّل من ال��ملان ورئيس ا�جمهور�ة  بمهمة �عي�ن ثل�ي أعضاء ا�حكمة الدستور�ة، سيف�ىي �� حقيقة �مر إ�� حالة عاّمة 

من التسييس، وا�حال أّن ما نالمسھ فعلّيا من خالل دراسة �عض ا�حاالت �� القانون املقارن أّن إجراءات �عي�ن القضاة الدستور��ن  

تتّم �� أغل��ا من قبل السلطات السياسية  وذلك تطبيقا  للصيغ ا�جاري ��ا العمل، دون أن ي�ون لذلك العامل تأث�� سل�ي ع�� مهاّم 

 بـ 
ً
ھ بمّجرد �عيي��م، يل��مون أخالقيا

ّ
القضاة الدستور��ن وال�ي مفادها أّن هؤالء القضاة هم من ب�ن �صناف الرفيعة املستوى، وأن

� �عيي��م من �طراف السياسية.
ّ
 "واجب ا�جحود"  تجاه من تو�

ل �� �عي�ن أر�عة 
ّ
إّن الصالحيات املو�ولة للسلطة القضائية وحصرّ�ا ا�جلس �ع�� للقضاء �� نطاق �ختصاص املسند لھ واملتمث

أعضاء من ا�حكمة الدستور�ة، ال يجعلھ �� حّل من �ّل انتقاد، وع�� خالف ما يتمتع بھ نّواب ال��ملان ورئيس ا�جمهور�ة من شرعية 
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دة ، فإن السلطة القضائية ال تتمتع بالشرعية الشعبية مقارنة ببا�� السلطات �خرى . فل�ن  �انت السلطة القضائية أقل 
ّ

مؤك

�سّيًسا من السلطات �خرى، فإّ��ا تظّل السلطة ال�ي بإم�ا��ا التعب�� عن مواقفها بطر�قة سهلة وهّينة.  وال يفوتنا �� املقابل التذك�� 

بتوجهات القضاة ال�ي �غلب عل��ا الّصبغة القطاعية من خالل مواقف البعض م��م وتصرفا��م النا�عة من صميم املهنة أو من و�� 

ل �� أّن مجموعة القضاة �ر�عة ال�ي سينتخ��ا ا�جلس �ع�� 
ّ
تضامن م�ّونات هذا السلك، مّما ي��جم عن مسألة أساسية تتمث

 من القضاة وأّن عملية ال��شيح ال تخلو من التخم�ن، ولكن ال �ىيء يمنع هذا �حتمال.
ً
 للقضاء، ستتألف حصر�ا

ھ ملزم 
ّ
ھ ال �عّد مضطّرا إ�� التداول �� هذا الشأن إذ أن

ّ
  عالوة ع�� ما تقّدم، يظّل رئيس ا�جمهور�ة �� وضع �عيد عن التعقيد، طاملا أن

باح��ام الدستور والقانون دون سواهما،  ضرورة أّن لديھ سلطة تقدير�ة �� هذا املضمار، وال يفوتنا رغم وجود عديد العراقيل �� 

هذا النطاق التساؤل حول مسألة التعي�ن بالنسبة للقضاة ال سيما وأّن اختيارهم بتلك الطر�قة من قبل رئيس ا�جمهور�ة سيجعلهم 

ال محالة  �� وضعّية تختلف عن أولئك الذين سيتم انتخا��م من قبل جهات أخرى خاّصة وأّن لد��م فرصة أفضل ليصبح أحدا من 

 إ�� أن رئيس ا�حكمة ونائب رئيسها سينتخ��ما 
ً
بي��م رئيًسا للمحكمة الدستور�ة أو �� منصب نائب الرئيس.  كما تجدر �شارة أيضا

زمالؤهما من ب�ن �خصائي�ن القانوني�ن، بينما ظّل القانون صامتا عن مسألة تكرار �نتخابات املذ�ورة، و�� هذه ا�حالة  ي��ز 

خيار�ن اثن�ن أّولهما انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لوالية �املة وثان��ما القيام بذلك لف��ة �عادل ف��ة التجديد ا�جزئي لألعضاء 

 وذلك �ّل ثالث سنوات.

 ولكن و�� انتظار انتخاب با�� أعضاء ا�حكمة الدستور�ة، �سود الوضعّية املؤقتة للتحكم �� دستور�ة مشاريع القوان�ن، من خالل 

، ولكّن هذه الهيئة املعنّية بالرقابة ال تتمتع  2014الهيئة املؤقتة ملراقبة دستور�ة مشاريع القوان�ن ال�ي تّم ا�شاؤها خالل سنة 

�شرعية ديمقراطية تج�� لها تفّحص دستور�ة مشاريع القوان�ن ضرورة عدم انتخاب أي أحد من أعضا��ا، عالوة ع�� محدودية 

ضا�� السلطات املناطة �عهدة ا�حكمة الدستور�ة دستورّ�ا.
ُ
 صالحيا��ا ال�ي ال ت

ا �عدم وجود إطار مرج�� سابق، 
ً
  وترتيبا ع�� ما تقّدم بيانھ، فإّن التحدي الرئي�ىي الذي تواجهھ ا�حكمة الدستور�ة سي�ون مرتبط

باعتبار أّن هذه املرة �� �و�� ال�ي تتمتع ف��ا تو�س بمحكمة دستور�ة حقيقية، وال�ي �عود لها مهّمة بناء الفقھ القضائي الدستوري 

ھ من املرجح أن تبت ا�حكمة �� عدد كب�� من الطعون، ال سيما تلك ال�ي تصدر عن ا�حاكم العادية، من خالل ما 
ّ
ا�جديد. كما أن

يثار من مسائل توقيفية لد��ا تتعلق بمطابق��ا للدستور، ومهما يكن من أمر فإّن هذه ا�حكمة ستجابھ ال محالة معضلة �عّدد 

 الطعون .

 العناصر �ساسية لإلطار القانو�ي الضابط للمحكمة الدستور�ة:

 :تركيبة ا�حكمة  -

، فيما �انت مساهمتھ محدودة للغاية، فقد تّم ا�حّد من صالحياتھ، حيث يتم �� 1959�ان لتو�س مجلس دستوري بمقت�ىى دستور 

معظم ا�حاالت �عي�ن أعضائھ �ش�ل مباشر أو غ�� مباشر من قبل رئيس ا�جمهور�ة (سبعة من أصل �سعة أعضاء) وقد تأثر عمل 

ا�جلس بالنطاق السيا�ىي و�داري الذي �سيطر عليھ �ستبداد وال مجال فيھ للعمل املستقّل، ولكن وع�� الرغم من محاوالت 

، لكّن هذا ا�جلس وتبعا للصورة ال�ي �ان 1959�عز�ز إطاره القانو�ي، حيث تّم �نتقال بمقت�ىى مرسوم إ�� تكريسھ �� نّص دستور 

ھ لم يحظ باملصداقية خالفا للوضعّية ال�ي �انت عل��ا ا�حكمة �دار�ة.
ّ
 عل��ا فإن

عت�� ا�حكمة الدستور�ة �� إحدى الر�ائز �ساسية لدستور سنة 
ُ
 من الفصل 2014�

ً
 حيث خّصص القانون �سا�ىي جزًءا �امال

ا�خامس منھ واملتعلق بالسلطة القضائية، وع�� خالف ا�جلس الدستوري السابق، فإن ا�حكمة الدستور�ة �� هيئة قضائية 

مستقلة، وتتألف من اث�ي عشر عضًوا، يتم اختيارهم من ب�ن ��خاص �كّفاء، ثالثة أر�اعهم من املتخصص�ن القانوني�ن ولد��م 

قانون ا�حكمة ال يحّدد ماهية تخصصات �عضاء الثالثة الباق�ن وال ينّص صراحة ع�� عن أّن خ��ة ال تقل عن عشر�ن عاًما، فضال 
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أن ي�ونوا من غ�� القانوني�ن، لكن ما يخشاه البعض هو أن ي�ون ر�ع أعضاء ا�حكمة الدستور�ة، وفًقا للتفس�� السائد، غ�� 

متخصص�ن �� القانون، أي أن ي�ون هؤالء �عيدي �ّل البعد عن أهل ا�خ��ة مّما �ش�ل �� هذه ا�حالة  �شو�ً�ا لل��كيبة، ع�� الّنحو 

 من الدستور، طاملا �عتقد البعض أن �عضاء الثالثة املتبق�ن يجب أن ي�ونوا مختّص�ن �� العلوم 2املنصوص عليھ �� الفصل

الدينية. ومّما يفّسر ذلك املن�� هو أّن أحد امل���ح�ن الذي �ان محّل التصو�ت سابقا �ان مدعوًما بقوة من كتلة برملانية هاّمة 

 العدد بمجلس نواب الشعب هو أستاذ �� علوم الدين وهو معروف بانتمائھ غ�� املن�جم مع الصبغة املدنية للدولة.

 بواسطة ثالث سلطات مختلفة، حيث يتم انتخاب أر�عة من قبل 12  حيث استنادا إ�� مقتضيات الدستور، يتّم �عي�ن القضاة الـ 

 عضًوا �� ا�جلس �ع�� للقضاء، كما �عّ�ن رئيس ا�جمهور�ة أر�عة أعضاء آخر�ن من 45ال��ملان وأر�عة آخر�ن ينتخبون من قبل 

جانبھ، ع�� خالف أعضاء ا�جلس الدستوري السابق، حيث يتّم �عي�ن سّتة أعضاء مباشرة ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرت�ن 

 من دستور 118)، فيما يتم �عي�ن أعضاء ا�حكمة الدستور�ة لف��ة واحدة مد��ا �سع سنوات ( الفصل1959 من دستور 75(املادة 

). وعليھ فإن الوالية الوحيدة من الناحية النظر�ة �عّزز ال محالة استقاللية �عضاء، ضرورة أّن الواليات املتجددة ��دف إ�� 2014

ضمان مرونة �� �عي�ن من �انوا �سعون إ�� تجديد الوالية خاّصة و�� ذلك ترجمة لسياق السياسة ال�ي ��يمن عل��ا الطا�ع 

 �ستبدادي.

ھ تطبيقا 
ّ
لها منذ عّدة شهور . وأن

ّ
 لقد أثبتت عملية انتخاب أعضاء ا�حكمة الدستور�ة من قبل ال��ملاني�ن صعو�ة مّما أف�ىى إ�� �عط

ھ يمكن ل�ّل كتلة برملانية أن تقّدم أر�عة مر�ح�ن، وأن ي�ون ثالثة م��م من صنف 
ّ
للقانون �سا�ىي ا�خاّص با�حكمة املذ�ورة، فإن

� �جنة �نتخابات بال��ملان فحص ال��شيحات والتثبت من �ح��ا ثّم تقديم قائمة املر�ح�ن إ�� 
ّ
ا�ختص�ن �� القانون . كما تتو�

ا�جلسة العامة �غاية التصو�ت. وع�� إثر انتخاب أر�عة أعضاء من قبل ال��ملان، يقّدم �ل مجلس من ا�جالس القطاعية الثالثة 

للمجلس �ع�� للقضاء أر�عة مر�ح�ن يتّم فحص تر�حا��م من قبل ا�جلس �ع�� للقضاء �عد املصادقة ع�� تلك ال���حات من 

قبل �جنة خاصة، واملر�حون الناجحون �� تلك العملية هم أولئك الذين يحصلون تباعا ع�� دعم ثل�ي أعضاء ال��ملان وا�جلس 

�ع�� للقضاء . 

ف رئيس مجلس 
ّ
وال يفوتنا أن �سوق �عض �مثلة من ذلك الدول �فر�قية (مثل البن�ن) أو الدول �سيو�ة (مثل ميانمار) ف�ي ت�ل

النواب أو مجلس الشيوخ بتعي�ن �عضاء الذي يرجع اختيارهم إ�� السلطة التشريعية، �� ح�ن اتخذت تو�س خياًرا أك�� ديمقراطية 

  من خالل الدعوة إ�� تفعيل عملية �ق��اع وقد تم اعتماد هذا ا�خيار أيًضا من قبل دول أخرى مثل أملانيا.2014سنة 

 عن الضمانات ال�ي يتمتع ��ا 
ً
هذا و�نص الدستور التو��ىي ع�� أن تنظيم ا�حكمة الدستور�ة كما �جراءات املتبعة أمامها فضال

 3 املؤرخ 2015 لسنة 50أعضاؤها، سيتّم تحديدها بموجب قانون أسا�ىي، وهو ما تم اعتماده بموجب القانون �سا�ىي عدد 

  املتعلق با�حكمة الدستور�ة.2015د�سم�� 

 صالحيات ذات طبيعة متنوعة  : -

� ت�خيصها فيما ي��:
ّ
 تتمتع ا�حكمة الدستور�ة ال�ي طال انتظارها �سلطات عديدة نتو�

 - تفّحص دستور�ة مشاريع القوان�ن املتعلقة باملراجعة الدستور�ة:1

يتع�ن ع�� ا�حكمة الدستور�ة �� هذا ا�جال التثبت من عنصر�ن اثن�ن، أّولهما ا�حرص ع�� عدم النيل خالل تطبيق إجراءات 

املراجعة الدستور�ة من جملة �ح�ام ال�ي صنفها ا�جلس الوط�ي التأسي�ىي ع�� أّ��ا غ�� قابلة للمراجعة؛ وثان��ما مراقبة مدى 

 اح��ام إجراءات املراجعة ومعاي�� تطبيقها وفق ما أقّره الدستور .

  - مراقبة دستور�ة املعاهدات الدولية:2
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م للمحكمة وذلك ضمانا الح��ام  43تتّم هذه املراقبة بمبادرة من رئيس ا�جمهور�ة عمال بأح�ام  الفصل 
ّ
 من القانون �سا�ىي املنظ

 املتقّدم ذكرها مشو�ة بالغموض 43 من الدستور وموجبات النظام القانو�ي الدو��، لكن تظّل مقتضيات الفصل20الفصل 

 بخصوص الف��ة ال�ي تمارس ف��ا ا�حكمة الدستور�ة رقاب��ا .

 - مراقبة دستور�ة مشاريع ومق��حات القوان�ن:3

تكمن أهداف هذه الرقابة �� تفّحص دستور�ة مشروع القانون أو مق��ح القانون ومنع �سللھ إ�� املنظومة القانونية �ش�ل غ�� 

سليم، و�عت�� هذه الرقابة حينئذ من ب�ن �ختصاصات الهامة املو�ولة للمحكمة الدستور�ة قصد تفّحص املق��حات ا�حالة إل��ا 

)نائبا من مجلس نواب الشعب . وهو من قبيل �ختصاصات 30من طرف رئيس ا�جمهور�ة أو من قبل رئيس ا�ح�ومة أومن ثالث�ن( 

الكالسيكية ال�ي �عهد للمحكمة الدستور�ة، ضرورة أّ��ا من ب�ن �ليات ال�ي حّددها القانون وال�ي تظّل من ب�ن �جراءات البسيطة 

والسريعة ال�ي �سمح للمشّرع بت�حيح املسار التشري�� عندما ت�ون الّنصوص القانونية املق��حة غ�� دستور�ة أي غ�� مطابقة 

ما لم تتمكن ا�حكمة من البّت 52للدستور . ولكن تظل الفقرة �خ��ة من  الفصل 
ّ
  من القانون �سا�ىي للمحكمة محل انتقاد إذ �ل

ھ عل��ا �� هذه ا�حالة إحالة املشروع إ�� رئيس ا�جمهور�ة. وهو ما تّم 
ّ
�� دستور�ة مشروع قانون خالل �جال القانونية املضبوطة فإن

فعلّيا �� ظّل الهيئة املؤقتة ملراقبة دستور�ة مشاريع القوان�ن (ال سيما أثناء النظر �� دستور�ة مشروع القانون الذي يرمي إ�� �عديل 

القانون �سا�ىي املتعلق با�جلس �ع�� للقضاء)، وهو عبارة عن إن�ار حقيقي لوظيفة العدالة من خالل رفض ا�حكمة إصدار 

م للمحكمة، وال سبيل لتكريس هذا املن�� ضمانا 
ّ
قرار وجب عل��ا إصداره. لذا تظّل هذه �م�انية فجوة خط��ة �� القانون املنظ

ص دور ا�حكمة الدستور�ة جّراء وجود أعضاء 
ّ
لسيادة القانون واح��اما ملقتضيات الدستور، وما نخشاه �� هذا الصدد هو أن يتقل

غ�� مستقل�ن بالش�ل ال�ا�ٍ� قد يتخّفون وراء هذا  الفصل و�رفضون ا�حسم �� دستور�ة مشروع قانون، أرادت �عض �طراف 

 السياسية "الصديقة" تمر�ره، رغم �عارضھ مع الدستور .

 - رقابة دستور�ة القوان�ن ا�جاري ��ا العمل :4

�عت�� هذا الصنف من الرقابة الذي أصبح �ك�� انتشاًرا بالنسبة إ�� ا�حاكم الدستور�ة �� العالم، من ب�ن املسائل �ساسية ال�ي 

 حيث أسند دوًرا هاّما للمحكمة الدستور�ة التو�سية بأن خّول لها والية قضائية ع�� دستور�ة القوان�ن ال�ي �� 2014أقّرها دستور 

��ا من دعم جهود املشرع ل�حّد من موروث ا�حقبة �ستبدادية لضمان توافقها مع أح�ام الدستور ا�جديد. 
ّ

ح�� التنفيذ مّما سيمك

إّن هذه �لية البسيطة �� الرقابة ت�ون عند إثارة مسألة دستور�ة قانون ما من قبل أحد أطراف خالل بّت القا�ىي �� الن�اع 

املعروض عليھ للفصل و�� هذه ا�حالة ي�ون القا�ىي املنتصب مطالب بوقف إجراءات البّت �� املنازعة و�حالة املسألة التوقيفية 

ھ ال �سوغ �حكمة �صل البّت �� تلك املسألة التوقيفية وما �علق بإثارة مسألة عدم 
ّ
ع�� أنظار  ا�حكمة الدستور�ة طاملا أن

 الدستور�ة  طاملا أّن مرجع النظر �� ا�حكمة الدستور�ة دون غ��ها من ا�حاكم �خرى .

 - مراقبة دستور�ة النظام الداخ�� �جلس نّواب الشعب:5

� ا�حكمة الدستور�ة مهاّمها، عل��ا النظر �� دستور�ة النظام الداخ�� �جلس نّواب الشعب، نظرا ملا �شتمل عليھ من قواعد 
ّ
عند تو�

 سليما للدستور قصد ضمان اح��ام مقتضياتھ.  وع�� خالف با�� 
ً
ب تفس��ا

ّ
إن شا��ا �عض الغموض أو التعقيد فإّن ذلك يتطل

 و�واسطة القوان�ن �ساسية دون إحالة ولكن ال مناص  من �حالة 2014القواعد القانونية تظّل آلية الرقابة ال�ي وضعها دستور 

 الوجو�ية ع�� أنظار ا�حكمة الدستور�ة ل�ّل تنقيح يق��حھ رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص النظام الداخ�� املذ�ور .

  – معاينة الشغور الوق�ي أو ال��ائي ملنصب رئيس ا�جمهور�ة:6
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تظّل ا�حكمة الدستور�ة مسؤولة عن معاينة حالة الشغور من أجل تجّنب التعقيدات ال�ي قد تنجّر عن الشغور الوق�ي أو ال��ائي 

ملنصب رئيس الدولة خاصة م��ا تلك املنطو�ة ع�� إحالة �لّية للسلطة، و�� داللة وا�حة ع�� تمك�ن هذه املؤسسة ا�حامية 

للدستور من معاينة الشغور القانو�ي بالدقة ال�افية تطابقا مع أح�ام الدستور، وأّن �صل �� املعاينة إّما أن ت�ون وقتّية �حالة 

 الشغور أو دائمة بالنسبة إ�� منصب رئيس ا�جمهور�ة.

 

- تفّحص الالئحة املصادق عل��ا بأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب الرامية إ�� عزل رئيس ا�جمهور�ة �� حالة ان��اك جسيم 7

 للدستور :

ل اختصاصا أصيال طاملا ت�ون مسألة  الفصل �� هذا املق��ح �عد تصو�ت إيجا�ي من 
ّ
هذا الّدور املو�ول للمحكمة الدستور�ة �ش�

ا 
ً

ن ا�حكمة ا�ختّصة عند تفّحصھ هامش
ّ

ال��ملان  و�حالة للمحكمة الدستور�ة، ويعت�� مفهوم "�ن��اك ا�جسيم " غ�� دقيق و�مك

��ا من ضبط ا�حدود ال�ي ال يجوز تجاوزها وال�ي تف�ىي الن��اك جسيم للدستور ثّم تتخذ قرارا �� الغرض 
ّ

كب�ً�ا من التقدير، مما يمك

 يق�ىي �عزل الرئيس من منصبھ أو ترفض املق��ح املقّدم إل��ا من النواب .

 

 - �سو�ة الن�اعات املتعلقة بتوزيع �ختصاصات ب�ن رئيس ا�جمهور�ة ورئيس ا�ح�ومة:8

تتمتع ا�حكمة الدستور�ة بصالحية حّل الن�اعات املتعلقة بنطاق اختصاص رأ�ىي السلطة التنفيذية، و�عت�� هذه �لية ذات طا�ع 

وقائي و��دف إ�� وضع حّد  �حالة الصراع ال�ي يمكن أن تنشأ بموجب عدم التعا�ش ب�ن م�ونات السلطة التنفيذية وعدم توفقها �� 

د العديد من الفقهاء أهمية وجود محكمة دستور�ة ودورها الفّعال �� هذا النطاق خاصة �� ظّل تدهور العالقة 
ّ

حّل �زمات وقد أك

القائمة ب�ن رئيس ا�جمهور�ة السّيد البا�� قائد  السب�ىي ورئيس ا�ح�ومة السّيد يوسف شاهد وا�حال أّ��ما ينتميان إ�� نفس 

 ا�حزب السيا�ىي.

 - تقر�ر استمرار�ة حالة �ستثناء:9

تتعّهد ا�حكمة الدستور�ة بوصفها ا�حامي ل�حقوق وا�حر�ات والضامن لعلو�ة الدستور بمراقبة استمرار حالة �ستثناء، وهو 

ھ اختصاص أصيل راجع لرئيس الدولة دون 
ّ
مجال وا�ح املعالم ضرورة أّن دورها ال يتمثل �� تقر�ر ال�جوء إ�� حالة �ستثناء طاملا أن

غ��ه من السلطات، ولكن يكمن دورها �� مراقبة أسباب استمرار حالة �ستثناء بناء ع�� طلب يقّدم إل��ا من قبل رئيس مجلس 

، إثر �بقاء ع�� حالة �ستثناء �عد م�ىّي ثالث�ن يوًما عن أجل ��اي��ا �� حالة وجود ما ي�ّ�ر ذلك القرار 
ً
نواب الشعب أو ثالث�ن نائبا

 فعلّيا .

 :التـــــــــــــــــــــوصيات 

 

يجب ع�� أعضاء مجلس نواب الشعب العمل سوً�ا ع�� �سريع عملية انتخاب قضاة ا�حكمة الدستور�ة، من خالل  -1

، انتخاب �عضاء الثالثة الباق�ن بأغلبية الثلث�ن �� حالة 2019 أكتو�ر 6محاولة أعضاء ال��ملان ا�جدد املنتخب �� 

ستحسن التفك�� �� �غي�� �غلبية ال�ي ينّص عل��ا القانون 
ُ
استنفاذ �ّل الّسبل القانونية �خرى لالنتخاب، إذ بات من امل

 145عند انتخاب أعضاء ا�حكمة. �� صورة فشل ا�جلس �� انتخاب �عضاء املذ�ور�ن بأغلبية الثلث�ن �� ا�جولة �و�� (
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). أّما إذا ما 217 صوًتا من 131)، فتجوز محاولة تحقيق ذلك بأغلبية ثالثة أخماس �� الدورة الثانية (217صوًتا من أصل 

) ح�ى نتجّنب 217 أصوات من 109تبّ�ن ضرورة ال�جوء إ�� دورة ثالثة فإن �غلبية املطلو�ة ست�ون �غلبية املطلقة (

انتخاب أعضاء ا�حكمة الدستور�ة من قبل أغلبية النواب ا�حاضر�ن طاملا ينطوي هذا ا�حّل ع�� مؤشرات تضعف 

استقاللهم لتصبح محكمة ا�حزب، أو �ئتالف، الذي يتمتع بأك�� كتلة برملانية. املهّم عندئذ هو أن ت�ون هذه �غلبية 

أقل من تلك املطلو�ة النتخاب هيئات مستقلة معينة يحد��ا القانون، مثل هيئة النفاذ إ�� املعلومة، ال�ي ينتخب 

، املتعلق بحق النفاذ 2016 مارس 24 �� 2016 لسنة 22 من القانون �سا�ىي عدد 43أعضاؤها باألغلبية املطلقة (املادة 

 إ�� املعلومة)؛

ع�� ال��ملان دعوة مرش�� القضاء ل�حضور با�جلسة العامة ح�ى ي�ون لدى النواب فكرة وا�حة عن وجهات نظرهم  -2

وقدرا��م ع�� العمل �� ا�حكمة، إذ أنھ من غ�� املعقول بالنسبة إ��  أعضاء ال��ملان، أن يقّرروا التصو�ت من خالل قراءة 

 الس��ة الذاتية للمر�ح�ن فقط دون غ��ه من املعطيات �خرى؛

يجب �عديل قانون ا�حكمة الدستور�ة ل�حيلولة دون تكريس ال��شيحات ال�ي ترعاها الكتل ال��ملانية أو مجموعة تت�ّون  -3

من سبعة ال��ملاني�ن والسماح بال���ح الفردي  كما هو الشأن بالنسبة إ�� الهيئات الدستور�ة املستقلة، مثل الهيئة العليا 

 املستقلة النتخابات؛

 

يجب ع�� ال��ملان اختيار القضاة ع�� أساس تقييم موضو�� لكفاء��م واستقاللهم، وليس ع�� أساس حز�ي، ومن  -4

�فضل تضييق ال���حات �جعلها من ب�ن العمداء أو العمداء السابق�ن ل�ليات القانون، أو من ب�ن املنتم�ن للمؤسسات 

 ذات �ختصاصات غ�� القانونية لت�ون مؤهلة ل�حصول ع�� عضو�ة با�حكمة.

 

إذا ما تّمت عملية التصو�ت ع�� مستوى ال��ملان �� ثالث دورات متتالية، دون أن يتوفق النواب النتخاب �عضاء �ر�عة  -5

املتبق�ن ي�ون من باب أو�� وأحرى �عديل قانون ا�حكمة الدستور�ة �شأن شرط �غلبية املستوجبة وذلك باق��اح  

 املر�ح�ن ع�� أن يتّم إخضاع عملية التصو�ت لثالث دورات متتالية .

 

ع�� رئيس ا�جمهور�ة الراجع لھ بالنظر سلطة �عي�ن أر�عة أعضاء، أن يح��م مبدأ التناصف عند املبادرة بالتعي�ن قصد  -6

�بتعاد قدر �م�ان عّما أفرزتھ تركيبة الهيئة العليا املستقلة لالنتخابات، ضرورة انحرافها �لّيا عن مبدأ التناصف 

الدستوري، حيث يضّم مجلس الهيئة امرأة واحدة فقط من ب�ن �سعة أعضاء. كما يجب أال يقتصر ذلك ع�� �عي�ن 

املتخصص�ن �� القانون الدستوري، بل يجب أن ي�ون ا�جال متاًحا للتخصصات �خرى �� مجال القانون من أجل 

مراعاة تنّوع �ختصاصات عند نظر ا�حكمة �� دستور�ة القوان�ن طاملا يتعلق نطاق الرقابة ب�ل من القانون الداخ�� 

والقانون الدو��، و�ش�ل عام سواء بالقانون العام أو بالقانون ا�خاص، ول�ي تؤدي مهامها ع�� الوجھ �كمل فمن 

 الضروري أن ي�ون لدى ا�حكمة الدستور�ة خ��اء �� القانون ذوي كفاءة عالية �� مجال التخّصصات املتعلقة بالشرعية.

 من القانون �سا�ىي للمحكمة الدستور�ة خشية إعراض ا�حكمة عن 52العمل ع�� �عديل الفقرة �خ��ة من  الفصل  -7

اتخاذ قرار بإم�ا��ا النطق بھ مخّ��ة إحالة املق��ح املعروض ع�� أنظارها إ�� رئيس ا�جمهور�ة و�� هذا التصّرف إن�ار 

 للعدالة . 

ينب�� النظر جدّيا �� مسألة �عديل القانون املتعلق با�حكمة �� ظرف وج�� زمنّيا، من أجل تبسيط �جراءات �غاية  -8

تمك�ن ا�حكمة من البّت �� الدعاوى املرفوعة لد��ا �� آجال معقولة، إذ بمجّرد إ�شاءها من املرّجح أن ��ّجل ا�حكمة 

 عددا ال �س��ان بھ من الطعون تحال إل��ا من ا�حاكم العادية �شأن الدفع �عدم الدستور�ة. 
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 من القانون �سا�ىي املتعلق با�حكمة الدستور�ة الرامي إ�� مراجعة دستور�ة 43من ��سب �عديل مقتضيات  الفصل  -9

املعاهدات الدولية ول�ي ت�ون هذه املراجعة فعالة  فمن �سلم أن تمارس �� آجال مختصرة وذلك �� الف��ة السابقة 

 للتوقيع ع�� املعاهدة و�� �ّل ا�حاالت قبل التصديق ع�� نّص تلك املعاهدات.

 

 من قانون ا�حكمة الدستور�ة فيما يتعلق بمراجعة دستور�ة املعاهدات 43  من الدستور، و  الفصل120�عديل  الفصل  -10

 نائبا، بدال من أن يقتصر 30الدولية، من أجل توسيع نطاق إم�انية التقدم إ�� ا�حكمة، ملمارسة ما ورد ذكره، من طرف 

 ع�� تمك�ن رئيس ا�جمهور�ة وحده القيام باإلحالة.

 

 من الدستور، لتوضيح مفهوم "�ن��اك ا�جسيم للدستور "، ح�ى تتمكن ا�حكمة 88من املستحسن مراجعة الفصل  -11

الدستور�ة من ممارسة اختصاصها �ش�ل �حيح فيما يتعلق بفحص اق��اح �ستوجب التصو�ت عليھ أعضاء من 

 ال��ملان وذلك ��دف إ��اء والية رئيس ا�جمهور�ة.
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